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p. 
PanthOOS (Panthus) , en af de Ældste i Troja, 

Fader til Euforbos, Polydamas og Hyperenor. 
Efter Vergil's Æneide var han Søn af Othrys og 
selv Præst for Apollon. Han omkom ved Troja's 
Ødelæggelse. •#•A- K-

Pantikapaion ( P a n t i c a p æ u m ) se K e r t s c h . 
Pantin [patæ ], By N. 0. f. Paris, Dep. Seine, 

ved Ourcq-Kanalen og Østbanen og i Nærheden 
af Fæstningsværkerne, har en Del Fabrik
virksomhed, især Tilvirkning af Maskiner, Va-
goner, Glas og Kemikalier, havde 1896 21,850 
Indb. M.Kr. 

Pantogråf 
(græ.), ogsaa kald
et St o r k e s n a-
b el, er et Apparat, 
bestemt til at tegne 
en Figur ligedan
net med en fore
lagt Planfigur i et 

givet Forhold 
(»formindske ell. 
torstørre i et givet 
Forhold«). Ind
retningen af P. 
kan variere noget, 
men den hviler 
altid paa følgende 
geometriske Sæt
ning: Er ABCD 
et Parallelogram, 
O et Punkt i Siden 

AD's Forlængelse og M et Punkt paa Siden AB 

AM OA 
beliggende saaledes, at -—, = -=-=., ville O, Mog 

OM 
C ligge i een ret Linie, og Forholdet — - vil 

OA 
være = -pr-=-. I P. ere Parallelogrammets Sider 

Stænger, forbundne med Hængsler i Vinkel
spidserne; OD kan dreje sig om en fast Akse i 
0. Lader man nu C følge den forelagte Figurs 
Linier, vil en i M anbragt Blyant tegne en Figur 
ligedan beliggende med den forelagte med O som 

OA 
Fællespunkt og Ligedannethedsforholdet •--. Ved 

at give Siderne AD og BC en anden Længde og 

flytte M i Overensstemmelse dermed kan man 
forandre Ligedannethedsforholdet. Chr. C. 

Pantoja de la CruZ [panto'zadelakru'sjjuan, 
spansk Maler, født 1551, død efter 1609. Han var 
Elev af Coello, spansk Hofmaler og højt anset for 
sine Portrætter,saaledes flere Kongebilleder (Filip II, 

I Filip III eta), Portrættet af Ruis Perez de Ribera 
[1596, Naxera-Klosteret] m. m. Mange Arbejder, 
især Portrætter, i Museet i Madrid. A. Hk. 

Pantomime (græ.), et Skuespil uden Ord, helt 
bestaaende af Mimik, men skelnet fra B a l l e t t e n 
ved, at der ikke absolut hører Dans til. Som 
primitiv Form for dramatisk Fremstilling findes 
P. fra gammel Tid hos vilde eller halvciviliserede 
Folk, saaledes hos Sydhavsøernes Beboere. Ki
neserne og Japaneserne dyrke endnu denne dra-

I matiske Form i stort Omfang, ofte med historiske 
Sagn og Begivenheder til Indhold og med ind
blandede komiske Partier. I Oldtidens Rom havde 
P. en høj Blomstring i den dramatiske Digtnings 
Dekadenceperiode før den antikke Kulturs Under
gang: den optraadte her som en Fortsættelse og 
videre Udformning af de gamle A t e l l a n e r og 
de senere Mimer. P. kunde være komiske, men 
vare hyppigere en Fremstilling af Karakterer og 
Situationer fra Gudesagnene; de udførtes af een 
enkelt Mimiker, der optraadte med Maske paa og 
altsaa ene og alene var henvist til at udtrykke 
Aktionen ved Gebærder, støttede af Sang (fra 
Augustus'es Tid et Kor) og Instrumentalmusik. 
Som berømte Skuespillere i denne Kunstart nævnes 
Pylades fra Alexandria, Bathyllos fra Kilikien og 
endelig Paris, Nero's Yndling. Byzans arvede 
Interessen for P. og den vidtdrevne Beundring 
for Virtuoserne i det stumme Spil, medens disse 
Forestillinger mere og mere prægedes af Usæde
lighed, indtil den kristne Kirke tog sig for at 
gøre Ende derpaa. — I 16. Aarh. har man i 
Commedia delt arte (s. d.) med sine staaende 
Masker og sine Lazzi til Dels en Efterligning af 
de gamle P. Og fra Italien hidrører, i alt Fald 
middelbart, den mærkelige Levning af disse stumme 
Skuespil, som under Navn af P. endnu florerer i 
Kjøbenhavn og 1902 fejrede sit Hundredeaarsjubi-
læum der — i Virkeligheden kun Jubilæum for 
Familien Price's Pantomimeforestillinger i det af 
den indrettede Morskabsteater paa Vesterbro, thi 
(ikke at tale om enkelte tidligere Forsøg) Giuseppe 
Casorti havde allerede givet komiske P. Aaret før 
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4 Pantomime — Panum. 

paa Dyrehavsbakken. Efter at Casorti havde j 
slaaet sig sammen med Price, var dennes Teater j 
i lang Tid meget yndet af alle Stænder, og den •. 
nævnte italienske Mimiker nød stort Ry for sin ! 
Fremstilling af Pierrot, den dumme Tjener i P., 
hvis øvrige traditioneHe Figurer vare den gamle 
Cassander, en Aflægger af Commedia delt arte's 
Pantalone, Datteren Colombine og hendes Elsker, 
den fiffige Harlekin. Price's Teater ophørte i 
1840'erne, efter forskellige Omskiftelser af Skæbnen; 
men dels vedbleve Medlemmer af Slægten i en 
Aarrække at give Forestillinger af og til, især 
paa Hofteateret, og dels fandt P. samtidig et 
nyt Hjem i det 1843 oprettede Tivoli, hvor den 
siden har været holdt vedlige, navnlig ved den 
yndede Pierrotfremstiller Volkersen. — I England 
kender man ogsaa P., dog af en fra de dansk
italienske helt forskellig Art; de opføres med stor 
Pragt i Juletiden. Et ikke uheldigt Forsøg paa 
at genoplive P. er gjort i Frankrig i 19. Aarh.'s 
2. Halvdel: virkelige Digtere have skrevet saa-
danne, undertiden ret alvorlige; virkelige Musikere 
have sat fin Musik dertil, og første Rangs Skue
spillere (som Sarah Bernhardt) ere optraadte deri. 
Men det er dog næppe mere end en forbigaaende 
Mode. E. G. 

Pantoplastik, Gengivelse i formindsket eller 
forstørret Maalestok af Figurer, navnlig Billed
huggerarbejder, sker sædvanlig ved Hjælp af en 
Maskine, indrettet saaledes, at en Ledestift, der 
føres hen over Figuren, gennem en lignende An
ordning som den, der anvendes ved Pantografen 
(s. d.), sætter eet eller flere, stadig roterende Bor 
i Bevægelse i Borets Længderetning, saaledes at 
Størrelsen af Borets Bevægelser frem iog tilbage 
altid staa i eet og samme Forhold til Størrelsen 
af Ledestiftens Bevægelser. K. M. 

Pantopdda d. s. s. Pycnogonida, se Hav-
e d d e r k o p p e r . 

Pantry [pa'ntri] (eng.), Spisekammer, Anretter
værelse paa Oceandampere og Krigsskibe. 

PantShatantra d. s. s. P a n c a t a n t r a . 
Pantschim se Goa. 
PantænilS, den ældste Lærer, som nævnes ved 

den alexandrinske Kateketskole, død rimeligvis 
kort efter 200. Om hans Liv vides ikke meget. 
Han var oprindelig Stoiker, men skal være bleven 
kristen med den platoniske Eklekticisme som 
Mellemled. Han blev Lærer for den senere Kirke
fader Clemens Alexandrinus (s. d.). P. skal efter 
en gammel Tradition have foretaget en Missions-
rejse til Indien, o: det sydlige Arabien. Af hans 
talrige Skrifter ere kun et Par Fragmenter be
varede. A. Th. J. 

PanilCO, By i det østlige Mejico, Staten Vera 
Cruz, ved F l o d e n P., 45 Km. oven for dens Mun
ding og Havnestaden Tampico, tæller med det til 
Byen hørende Distrikt ca. 7,000 Indb. M. Kr. 

Panum, P e t e r L u d v i g , dansk Fysiolog, født 
19. Decbr. 1820 i Rønne, hvor Faderen da var 
Læge, død 2. Maj 1885 i Kjøbenhavn. Efter at 
Faderen som Militærlæge var forflyttet til Eckern-
forde, blev Sønnen sat i Flensborg Skole og blev 
herfra immatrikuleret ved Universitetet i Kiel. 
Imidlertid flyttede han allerede Aaret efter — 
vistnok paa Grund af de nationale Forhold og 
Stridigheder — til Kjøbenhavn, hvor han under 
vanskelige økonomiske Forhold med en Begejstring 

og utvingelig Energi, der ere Hovedtræk i P.'s 
Karakter, kastede sig over Studiet af Medicinen, 
i hvilket han allerede som ganske ung havde set 
sin Livsopgave. Det er karakteristisk for hans 
senere Udvikling, at han allerede i denne Periode 
(1844) som Student skriver en »Metodisk Lede-
traad til Brug ved Undervisningen i Naturlærens 
Begyndelsesgrunde^ i hvilken han hævder Natur
videnskabens Betydning som Undervisningsfag og 
Dannelsesmiddel. 1845 tog han medicinsk Em
bedseksamen og blev umiddelbart herefter Kandi
dat ved Alm. Hospital. Aaret efter blev han af 
Medicinalstyrelsen sendt til Færøerne for at under
søge og deltage i Behandlingen af en voldsom 
Mæslingeepidemi, som var udbrudt, efter at Øerne 
i lange Tider havde været forskaanede for denne 
Sygdom. Med et klart Blik for, at der her ved 
de let overskuelige Befolknings- og Samfærdsels
forhold var givet en udmærket Lejlighed for Stu
diet af Sygdommens Smitteforhold og Inkubation, 
kastede P. sig over sin Opgave. Hans Beretning 
herom er et udmærket Arbejde, der for første 
Gang viser de karakteristiske Træk i hans viden
skabelige Arbejdsmetode, der senere udviklede sig 
mere og mere: en overordentlig Nøjagtighed i 
Iagttagelserne, en — indtil Gentagelse — Ophoben 
af Bevismateriale, en klar og skarpsindig, ren in
duktiv Formning af Resultaterne, forsigtig i Ud
trykkene og nøgtern i Formuleringen; man har 
stadig Følelsen af hans Frygt for at sige mere, 
end Bevismaterialet dækker, og for at blive ført 
ind paa Sideveje. Hans Stil er et tro Udtryk for 
hans Arbejdsmetode: i Hovedlinierne klar og 
vægtig, men af og til bred og tung og ikke uden 
Gentagelser. Beretningen om Mæslingeepidemien 
vakte berettiget Opsigt baade i Danmark og — 
efter at den 1847 var bleven trykt i I. Bd. af 
»Virchow's Archiv« — ogsaa i Udlandet. Der er 
ikke Tvivl om, at P. allerede længe havde været 
paa det rene med, at han saa snart som muligt 
helt og holdent vilde hellige sig den teoretiske 
Medicin og særlig Fysiologien. Det er netop i 
disse Aar, at Fysiologien i Europa gennemløber 
en epokegørende Udvikling, ved hvilken den op
tager de eksakte fysikalske og kemiske Arbejds
metoder, bliver en eksperimentel induktiv Viden
skab og gennem de første Arbejder af Helmholtz, 
Ludwig og Du Bois-Reymond i Tyskland og Claude 
Bernard i Frankrig henter en rig Høst af ny 
Kendsgerninger og Synsmaader, der stille den i 
første Række blandt de biologiske Videnskaber 
og kaste nyt Lys over talrige Sider af den prak
tiske Medicin. P. var fra først af, om end paa 
Afstand, med i denne Bevægelse. Med Jærnflid 
og under Afbrydelser paa Grund af praktisk Virk
somhed som Læge — bl. a. som Skibslæge om 
Bord paa »Geyser« under Treaarskrigen og som 
Koleralæge i Bandholm og Korsør — studerede 
han moderne fysiologisk Kemi og kunde allerede 
1850 fremlægge sit første Arbejde fra dette Om-
raade om det Æggehvidestof, der af ham be
nævntes »Serumkasei'n« (Serumglobulin) fra Blod
serum. Aaret efter tog han Doktorgraden med 
en Afhandling fra samme Omraade(»Om Fibrinen 
i Almindelighed og dens Koagulation i Særdeles-

: hede). Straks derefter begav han sig paa en 
længere Udenlandsfærd, efter hvilken han længe 

. havde længtes — han havde før kun været en 
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kort Tid i Berlin. Det er paa denne, at han ar
bejder hos Scherer i Wiirzburg, Lehmann i Leip
zig, er en Tid Assistent hos Claude Bernard i 
Paris og træffer sammen med og slutter Venskab 
med Kredsen af unge begejstrede Repræsentanter 
for den ny eksperimentelle Medicin i Tyskland 
Og Frankrig, et Venskab, som han plejede ved | 
talrige næsten aarlige Udenlandsrejser senere i 
Livet. Efter sin Hjemkomst 1853 blev han ud
nævnt til ekstraord. Prof. i almindelig Patologi 
og medicinsk Kemi i Kiel under vanskelige For
hold — af videnskabelige Hjælpemidler fandtes 
ingen, og de nationale Spørgsmaal voldte ved det 
tysksindede Universitet store Ubehageligheder og 
direkte Vanskeligheder. P.'s Energi overvandt 
alt: han fik hurtig indrettet et fysiologisk Labo
ratorium, og hans rolige, korrekte Optræden og 
personlige Elskværdighed vandt ham ogsaa hans 
nationale Modstanderes Agtelse og Venskab. I 
Kiel tilbragte P. 11 Aar fulde af Arbejde (»Ex-
perimentelle Untersuchungen z. Physiologie u. 
Pathologie der Embolie, Transfusion und Blut-
menge«, »Uber das Sehen mit zwei Augen«, »Uber 
die Entstehung der Missbildungen«); da aabnede 
der sig ved Eschricht's Død 1863 en Udsigt til 
at komme til Kjøbenhavn. P. ønskede det varmt, 
men Sagen mødte i Kjøbenhavn endog stærk 
Modstand; dels havde en Del af Fakultetet i 
Kjøbenhavn ingen Forstaaelse af den moderne 
Fysiologi, man ønskede den Retning fortsat, i 
hvilken Eschricht havde virket: komparativ Ana
tomi med fysiologiske Deduktioner, dels rejste 
der sig mærkværdigt nok en intens Modstand af 
nationale Grunde. P. selv stillede Betingelser: 
først og fremmest at der blev givet ham et mo
derne indrettet fysiologisk Laboratorium. Først 
efter lange Forhandlinger, der bleve førte med 
P.'s sædvanlige seje, urokkelige Energi, blev Sagen 
ordnet, og i Beg. af 1864 blev han udnævnt til 
Professor i Fysiologi, fysiologisk Kemi og kom- | 
parativ Anatomi med Løfte om et nyt fysio- ' 
logisk Laboratorium. I Kjøbenhavn tog P. fat I 
paa at reformere Undervisningen i Fysiologi, sam- ' 
tidig med at han fortsatte sine videnskabelige Ar- ' 
bejder. Straks ved sin Tiltræden indrettede han | 
sig et provisorisk Laboratorium, og i Septbr. 1867 ! 
kunde det ny Laboratorium paa kirurgisk Aka- | 
demis Grund tages i Brug (P.: >Den fysiolog. 
Anat. v. Kbhvn. Univ.« i »Nord. med. Arkiv« ' 
Bd. II, Nr. 2). Til denne Anstalt var P.'s Virk
somhed knyttet i 21 Aar. P.'s v i d e n s k a b e l i g e ] 
Virksomhed spænder over betydelige Omraader af ! 
Fysiologien. Hans første Arbejder beskæftige sig j 
som nævnt med fysiologisk Kemi (om Serumkasei'n 
og om Fibrin), i Kiel beskæftiger han sig med 
saa indbyrdes fjerntliggende Emner som Kreds
løbets Fysiologi og Patologi (Emboli), fysiologisk 
Optik (Synet med to Øjne) og eksperimentel Em- i 
bryologi (Misfostrenes Dannelse). I Kjøbenhavn 
beskæftigede han sig med Aandedrættets Fysiologi 
(1865—66), derefter i en Række Aar med Stof-
skiftets, Ernæringens og Næringsmidlernes Kemi, j 
idet han dog stadig vender tilbage til sine gamle 
Emner (Transfusion, Misfostrenes Dannelse). Det j 
er alle grundige, flere af dem for sin Tid betydelige | 
Arbejder. Allerede faa Aar efter Ansættelsen i ! 
Kjøbenhavn begyndte P. Udgivelsen af en udførlig j 
»Haandbog i Menneskets Fysiologi«. Det er et i sin | 

Art enestaaende Arbejde, hvor hans nøgterne induk
tive Metode ret kommer til Udtryk. Han ordner her 
de sikre videnskabelige Kendsgerninger og over
lader til Eleven at sammenfatte dem til Læresæt
ninger. Det lader sig ikke nægte, at han har 
overvurderet Elevens Evne i saa Henseende, og 
at Bogen mere er en Haandbog for Fysiologer 
end en Lærebog. Karakteristisk for P. i Under
visning som i videnskabeligt Arbejde ere hans 
stadige Bestræbelser for at lægge Fysiologien saa 
nær op til den praktiske Medicin som muligt. Hans 
egne Arbejder søge stadig i denne Retning (Em-
bolien, Misfosterdannelsen og ikke mindst hans 
Arbejder over den putride Gift, Bakterierne og 
den putride Infektion [1874—78]), hvor han er 
langt forud for sin Tid, og beskæftige sig med 
Emner, der først langt senere blive vurderede 
efter Fortjeneste. Men heller ikke over for det 
praktiske Liv i Alm. var han fremmed; gennem 
sine Arbejder over Ernæring og Stofskifte kom 
han ind paa Spørgsmaalet om Folkeernæring og 
arbejdede ved populære Skrifter og Avisartikler 
ivrig og praktisk for denne Sag. — Allerede kort 
Tid efter sin Ansættelse i Kjøbenhavn begyndte 
han at arbejde paa en Reform af den medicinske 
Undervisning gennem fiere Skrifter (»Det medi
cinske Studiums og Eksamensvæsens Reform« o. fl.), 
i hvilke der er nedlagt en Række gode Ideer, og 
i hvilke han — Teoretikeren — tager Ordet for 
en udvidet praktisk Undervisning i Medicin. Han 
søgte her bl. a. ogsaa at formidle en Forstaaelse 
og Samarbejde mellem Nordens medicinske Lære
anstalter. Samarbejdet mellem de nordiske Uni
versiteter var i det hele en af de Ideer, til hvilke 
han atter og atter kom tilbage, og som han stadig 
praktisk arbejdede for. Men han glemte herfor 
ikke Forholdet til det internationale videnskabelige 
Arbejde. Han søgte stadig at bringe den danske 
— og den øvrige skandinaviske — medicinske 
Videnskab i saa nær Berøring med Udlandets som 
muligt, særlig ved at gøre den skandinaviske Litte
ratur tilgængelig for Udlandet. Det er utvivlsomt 
ud fra samme Betragtning, at han paatog sig Or
ganisationen af den 3. internationale medicinske 
Kongres i Kjøbenhavn 1884. I de senere Aar 
knyttede P. til sine udstrakte og alsidige Arbejds-
omraader endnu eet, M e d i c i n e n s H i s t o r i e , 
idet han skrev en Række Arbejder over Medi
cinens og Fysiologiens Historie i Danmark særlig 
i 17. og 18. Aarh. — De vigtigste af P.'s Ar
bejder, der ere udkomne som særlige Bøger, ere: 
»Experim. Beitrage z. Physiol. und Pathol. d. 
Embolie, Transfusion und Blutmenge« [Berlin 
1864], »Untersuchungen uber d. Missbildungen« 
[Berlin 1860], »Physiolog. Untersuchungen uber 
d. Sehen mit zwei Augen« [Kiel 1858], »Bidrag 
til Bedømmelsen af Fødemidlernes Næringsværdi« 
[Kbhvn. 1866], »Haandbog i Menneskets Fysio
logi« [Kbhvn. 1. Del 1865-69 , 2. Del 1871 — 
72]. Talrige Afhandlinger findes i »Virchow's 
Archiv«, »Pfluger's Archiv«, »Ugeskrift for Læger« 
og »Nordisk med. Arkiv«. (L i t t . : Ju l . Pe t e r 
sen, »Peter Ludvig P.« [i »Tilskueren« Novbr. 
1885 og »Nord. med. Arkiv« Bd. XVII]). S. T. 

Panurg (græ.), Navnet paa en Rabelais'sk Per
son; en »durkdreven«, forslagen Person, Skælm. 

P a n u r n s se Mejser S. 593. 
Panus Fr. (Læderha t ) , en til Agaricaceae 
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hørende Svampeslægt med sejt, næsten læderagtigt 
Frugtlegeme, hvis Fod ikke er midtstillet, men 
fæstet i Hattens Rand eller lidt inden for Randen; 
hos nogle mangler Foden, og Hatten er da med 
sin Rand fæstet til Underlaget; Sporemassen er 
hvid. P. stipticus (Bull.) Fr. (Epau le t -Læder 
ha t eller K l i d h a t ) er temmelig almindelig paa 
Træstubbe i Skove og vokser i tætte Hobe; den 
nyreformede, i—3 Cm. brede Hat er gullighvid-
graagul, paa Oversiden til sidst melet-skællet; 
Lamellerne ere meget tæt stillede; Kødet har en 
meget bitter, brændende Smag. C. R. 

PanyåssiS (Panyas is ) , græsk Digter fra Hali-
karnassos, ca. 500 f. Chr., Onkel eller Fætter til 
Historieskriveren Herodot, faldt i Kampen for sin 
Fødebys Frihed mod Tyrannen Lygdamis. Han 
skrev et episk Digt, Herakleia, i 14 Bøger og 
desuden i elegisk Versemaal Ionika, der behandlede 
de lilleasiatiske ioniske Koloniers Grundlæggelse. 
Fragmenterne ere udgivne i Epici Graeci, udg. af 
Dubner og Lehrs [Paris 1881]. K. H. 

Pauzacchi [pantsak'ki], italiensk Digter, er 
født i Romagna 1841. Han har udsendt forskel
lige Digtsamlinger — »Lyrica« var den første 
betydelige — og vundet megen Indgang hos det 
italienske Publikum ved sin smagfulde Lyrik, der 
navnlig besidder stilistiske Fortrin, og hvori Na
turbeskrivelserne udmærke sig. Noget stærkt og j 
oprindeligt Talent er P. dog ikke: han hører ! 
nærmest til Carducci's Skole og er ogsaa en Del 
paavirket af Heine. Foruden som Digter har han 
gjort sig bekendt ved gode kritiske Tidsskrift
afhandlinger og Essays. Han blev Professor i 
Æstetik ved Bologna's Universitet 1895. E. G. 

P a n æ t i u s d. s. s. P a n a i t i o s . 
Påola, By i det sydlige Italien, Provins Co-

senza, ligger ved det tyrrhenske Hav og har et 
Slot, Vin- og Olieavl samt Fiskeri. (1881) 
6,160 Indb. I Nærheden findes flere varme Kil
der. H. P. S. 

Påoll, B., se Gluck, B. 
Påoli, P a s q u a l e , korsikansk Frihedskæmper, 

født 1726, død 5. Febr. 1807. Han var Søn af 
G i a c i n t o P., Læge i Bastia (1702—68), der 
1729—39 tog fremragende Del i Corsica's Op- 1 
stand mod Genueserne, og blev 1754 af Faderen 
sendt til Corsica, der paa ny havde rejst sig mod 
Genova's Herredømme. 1755 valgtes han til Fører 
for denne Løsrivelseskamp og gjorde det saa vel, i 
at Genova 1764 maatte ty til Frankrig's Hjælp. 
Desuden viste han stor Iver og Dygtighed til at 
bringe Orden i Forvaltning og Retspleje, forbød j 
Blodhævn og grundlagde et Universitet i Corte. I 
Han fortsatte Kampen endnu eet Aar, efter at i 
Genova havde overdraget Øen til Frankrig, men 
maatte Juni 1769 flygte til England. Juli 1790 
vendte han tilbage efter den franske Nationalfor
samlings Amnesti, valgtes til Præsident for det ny ! 
Departement og til Chef for Nationalgarden og 
var i Virkeligheden Øens Hersker. Oprørt over 
Jakobinernes Voldsomheder erklærede han 1793 
Corsica uafhængig, fordrev Slægten Bonaparte, 
der sluttede sig til Jakobinerne, og søgte 1794 
Hjælp hos England, der sendte Tropper til Øen 
og lovede den Selvstændighed under engelsk Be
skyttelse. Han kunde dog ikke holde sig og maatte 
Oktbr. 1796 forlade Øen, der kom i fransk Be
siddelse, og flygte til England, hvor han døde. , 

| ( L i t t . : A r r i g h i , P.P. [Paris 1843]; K lose , 
I »Leben P. P.'s« [Braunschweig 1855]; B a r t o l i , 

P. P. [2. Udg. 1891]; T o m m a s e o , Lettere di 
P. P. [Firenze 1846]). E. E. 

PåOlO (ital. Paul), Sølvmønt i den tidligere Kirke
stat af Finvægt 2,4.2 Gr. = 10 Bajocchi. N. J. B. 

Påolo de Loanda se Loanda. 
PåOlO Veronese se V e r o n e s e . 
Pap se P a p i r S. 14. 
Papa, By i det ungarske Komitat Veszprim 

ved Anger og Jærnbanelinien Raab—Stein, har 
(1890) 14,261 Indb. Papir-, Stentøj-, Lervare-og 
Klædefabrikation. Joh. F. 

Papa se Pave . 
Papagéno-Fløjte, det Instrument, en Slags 

Pan-Fløjte, hvormed Papageno i Mozart's Opera 
»Tryllefløjten« er forsynet. S. L. 

Papayo, P a b a b o t a , Indianerstamme af den 
uto-atztekiske Folkestamme, udgør en Understamme 
af P i m å e r n e (s. d.) og lever paa Grænsen af 
Mejico og Staten Arizona i U. S. A. Majsdyrkning, 
Jagt og Fiskeri ere Hovederhvervene. H. P. S. 

Pap ål (nylat.), pavelig. 
Papålsystem, en kirkelig Ordning som hos 

de Romersk-katolske med en Pave i Spidsen for 
Kirken. Se Pave. A. Th. y. 

Papantla, By i Mejico, Stat Veracruz, ligger 
ved Nautla og har (1895) 12,000 Indb., der be-
skæftige sig med Indsamling af Vanille. I Nær
heden findes den berømte Teokalli, bygget af Porfyr-
kvadre og med mærkelige Skulpturer. H. P. S. 

Papåt, Pavedømme. Se Pave . 
Papåver, Papaveracéae se Va lmuefami 

l ien. 
Papaverin, C2oH21N04, et Alkaloid, der findes 

i Opium. I varm Alkohol er det letopløseligt 
og udkrystalliserer af Opløsningen i fine Prismer; 
ligeledes opløses det let i Benzol og Kloroform, 
men derimod meget vanskeligt i Æter. I Vand 
er det næsten uopløseligt. Det smelter ved 1470 

og er en svag Base, som ikke reagerer alkalisk. 
S a l t s u r t P. danner rombiske Prismer, som ere 
temmelig opløselige i Vand; Opløsningen reagerer 
surt. Opium indeholder gennemsnitlig 1 p. Ct. 
P. O. C 

Papayacéae d. s. s. C a r i c a c e a e . 
Pape, A l e x a n d e r Augus t Wi lhe lm, preus

sisk General, født 2. Febr. 1813 i Berlin, død 
smst. 7. Maj 1895. Han blev Officer 1831 og 
var 1866 Oberst og Chef for 2. Garderegiment, 
med hvilket han udmærkede sig ved KSniggratz. 
Han forfremmedes til Generalmajor og førte 1870 
2. Gardedivision i Gardens haardnakkede og 
blodige Kamp ved St. Privat samt ved Beaumont 
og Sedan. 1871 udnævntes han til Generalløjtnant 
og kommanderede efterhaanden 5. og 3. Armé
korps samt Gardekorpset. 1888 blev han General
oberst og Guvernør i Berlin. Han stod i høj 
Gunst hos Kejser Vilhelm, der optog ham som 
Medlem af Statsraadet og som fast Medlem af 
den Kommission, der beskæftigede sig med Landets 
Forsvarsvæsen. B. P. B. 

Pape, H e i n r i c h E d u a r d , tysk Jurist, født 
13. Septbr. 1816 i Brilon (Westfalen), død I I , 
Septbr. 1888, beklædte en Række vigtige judici
elle og administrative Embeder, Medlem af Handels
lov- og Proceslovkommissionerne, Formand for 
den 1874 nedsatte Kommission for Udarbejdelsen 
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af en almindelig tysk borgerlig Lovbog. I det 
særlig af G i e r k e skarpt kritiserede i. Udkast 
hertil havde P. en væsentlig Andel. Som viden
skabelig Forfatter er han ikke optraadt. Fz. D. 

Pape, J o h a n n H e i n r i c h , Pianofortefabrikant, 
(1789—1875), Hannoveraner af Fødsel, kom 1811 
til Paris, arbejdede hos Pleyel og grundlagde 
1815 en egen Fabrik. Han udmærkede sig ved 
talrige Nyopfindelser paa Klaverfabrikationens Om-
raade, blandt hvilke to fik blivende Betydning, 
Hamrenes Beklædning med Filt og de kryds-
strengede Pianoforter. A. H. 

Papebroek, D a n i e l van, se B o l l a n d i s t e r . 
Pauee te , Hovedstad for den franske Koloni 

Tahiti, ligger paa Nordvestsiden af Øen Tahiti 
og har 3,000 Indb. M. V. 

Papegøje (Søudtryk), et Raasejl eller trekantet 
Spidssejl, der anbringes paa en Baad eller Kutter 
saa nær Agterstævnen som muligt, og som sættes 
paa en dertil indrettet smækker lille Mast: Pape -
g ø j e m a s t e n . P. anvendes navnlig i Fartøjer 
med 1 Mast, naar denne er placeret temmelig for
lig; dens Hensigt er at holde Skibet til Vinden 
under »bi de Vind«-Sejlads. Fiskerkuttere bruge 
P. til at >drive< for. C. L. W. 

Papegøjefisk (Scarus), en Afdeling af Læbe
fiskenes Familie, især karakteriseret ved ejen
dommelige Tandforhold: Randen og en Del af 
Forsiden af Mellem- og Underkæbe ere besatte 
med Tænder, der ere forbundne med hinanden og 
med de delvis blottede Kæbeknogler ved en Ben
masse, saa at der dannes en sammenhængende 
Skærerand; paa de øvre og nedre Svælgben findes 
Knusetænder, som ere sammenkittede paa lignende 
Maade. Man kender omtrent ioo Arter P., hvis 
Hjem er de tropiske Have. P. ere prægtig farvede 
Fisk, der holde til ved Klippekyster, især ved 
Koralrev; med deres stærke Kæber skulle de af
bide tynde Koralstokke for at fortære Polypperne, 
men Tangarter siges at være deres væsentligste 
Føde. Mange af dem opnaa en anselig Størrelse, 
I M. eller mere, og Kødet er spiseligt. Een Art 
(5 . cretensis) lever i Middelhavet; Oldtidens 
Grækere vurderede denne Fisk meget højt, ligesaa 
Romerne, der udsatte den ved Kampanien's Kyster, 
hvor den ikke tidligere fandtes. Ad. J. 

Papegøjer (Psittaci), en vel afgrænset, artrig 
Fuglegruppe, udbredt over alle Verdensdele und
tagen Europa. Deres Fysiognomi er saa udpræget, 
at ingen let vil forveksle dem med andre Fugle. 
Hvad der har givet dem deres ejendommelige 
Præg, er væsentlig to Egenskaber: de ere klatrende, 
frugtædende Fugle, i samme Grad som Aberne 
ere klatrende, frugtædende Pattedyr. En klatrende 
Spætte klamrer sig med Kløerne fast i Barken 
og bevæger sig i Sæt op ad Træstammen. En P. 
bruger Næb og Fødder som Gribeorganer, hvor
med den hager sig fast i og omfatter Grenene; 
for saa vidt ere disse to Organer, hvad Hænderne 
ere for Aberne; P. ere de eneste Fugle, der i 
Ordets egentligste Betydning fortjene Navn af 
>Klatrefugle«. 

N æ b b e t (se Fig. 1) bruge P. som en Krog, 
hvormed de hage sig fast og løfte Kroppen, 
indtil de kunne fatte om Grenen med Fødderne. 
Overnæbbet er bøjet i en mægtig Bue ned over 
Undernæbbet; Forbindelsen mellem Overnæb og 
Pande, der altid tilsteder nogen Bevægelighed 

hos Fuglene, har hos P. næsten Karakteren af 
et Led; Overnæbbet kan følgelig bevæge sig op 
og ned (give efter), tillige, paa Grund af en 
Glidebevægelse i Ganepartiet, frem og tilbage, 
og, i ringere Grad, ud og ind til Siderne; Roden 
af Overnæbbet er ikke dækket af den haarde 
Hornskede, men af en blød Hud (»Vokshud«). 
Undernæbbet er dybt, skaalformet. — Vil P. be
arbejde et Frø, pres
ser den det ved g-

Tungens Hjælp mod 
et bestemt Punkt af 
Overnæbbets Under
side. Det Sted, mod 
hvilket Frøet pres
ses, er mærket med 
en stærkt fremspring
ende Tværliste, der 

tydelig afgrænser 
Overnæbbets forreste 
Halvdel mod dets 
bageste. Undersiden 
af Overnæbbets for
reste Halvdel har hos 
Flertallet af P. en 
Række tværstillede 
Furer, saakaldte »Filegruber« (se Fig. 2); de tjene 
dels til at forhindre Frøets Bortgliden, dels, som virke
ligt Fileapparat, til Hvæsning af Undernæbbets 
Spids; naar en P. har holdt Maaltid, hører man ofte 
en skarp, ubehagelig Lyd: P. hvæsser sit Undernæb 
mod Filegruberne. Da Undernæbbet under Fødens 
Bearbejdelse fortrinsvis bevæges frem og tilbage, 
er den Ledknude, hvorpaa det indleddes, ikke 
som hos andre Fugle stillet paa tværs, men paa 

Fig. 2. 

langs (smig. Gnavere ) . Tungen, hvormed Frøet 
presses mod Overnæbbet, er hos de fleste P. 
bred, flad og kødfuld (herved betinges jo disse 
Fugles Evne til at eftersnakke Ord). Hovedets 
Muskulatur er i høj Grad omformet i Overens
stemmelse med den intensive Brug af Næbbet 
baade som Klatreorgan og som Middel til at 
sønderdele endog meget haardskallede Frugter; 
visse større Arter afP. (Microglossus, Ara o. a.) 
ynde særlig Frøene af Canarium, Astryocaryum 
og Acrocomia, hvis Dække er saa haardt, at det 
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maa spaltes med en Hammer. Da P. sønderdele 
Føden, før de sluge den, er Muskelmaven 
(Kraasen) meget svag; Blindtarme mangle, i 
Reglen ogsaa Galdeblære. — En ret artrig Gruppe 
af P., Lorierne, lever af Blomsterhonning: de 
have ingen Filegruber, og Tungespidsen er pensel-
formet. 

F ø d d e r n e (se Fig. 3) gøre i dobbelt Hen
seende Tjeneste som Hænder: de fatte om Grenene 
under Klatringen, og de føre Føden til Næbbet. 

Mellemfoden er 
•Fi8* 8" usædvanlig kort, 

bred og stærk; 
2. og 3. Taa (o: 
Inder-og Mellem- i 

taaen paa en 
Kragefod) vende 
fremad, I. og 4. 
(Bagtaa og Yder-
taa) bagud; de to 
Bagtæer og de to 
Fortæer ere be

vægelige mod 
hinanden næsten 
som en Tommel 
mod de andre 

Fingre. Baade 
Mellemfod og 
Tæer ere be

klædte med smaa Skæl (aldrig større Skjolde eller 
Skinner), Hudens Elasticitet altsaa betydelig. De 
Arter (særlig Stringops, Pezoporus o. a.), der 
have vænnet sig til Livet paa Jorden i Stedet for 
i Træerne, have længere og slankere Mellemfod. 

I Fjerdragten er grønt den almindeligste Farve; 
det er ubetinget den mest udprægede hos alle 
amerikanske P. og fremherskende hos mange af 
de andre Verdensdeles. Dernæst rødt, frem- i 
herskende hos Lorierne, i øvrigt almindelig som 
»Tegning« paa mindre Partier af Fjerdragten; 
endvidere gult og blaat. Kun faa Arter (og ingen 
af de amerikanske) ere hvide, sorte eller graa. 
Metalglinsende og glitrende Farver mangle fuld
stændig. 

N o g l e P a p e g ø j e t y p e r o g d e r e s ind
b y r d e s F o r h o l d . Nær Tilknytning til nogen 
anden Fuglefamilie vise P. ikke. Heller ikke 
Palæontologien giver Oplysning om P.'s Op
rindelse; den ældste bekendte Form, Psittacus 
verreauxi, fra Frankrig's ældre Miocen, var alle
rede en ægte P. Under disse Forhold kan Spørgs-
maalet om deres Afstamning kun besvares med 
luftige Hypoteser. Kun saa meget er sikkert: 
Familiens stærke Specialisering (Udvikling i en
sidig Retning), den skarpe Afgrænsethed mod 
andre Fugle (saakaldte Overgangsformer mangle), 
dens Rigdom baade paa Arter og højst forskel
lige Typer, dens umaadelige geografiske Ud
bredelse (geologisk set over alle Verdensdele), 
og endelig Palæontologiens Vidnesbyrd om, at 
den allerede var fuldt udformet i Miocenliden, — 
alt dette tyder paa, at dens Oprindelse ligger 
meget langt tilbage, rimeligvis er at søge i den 
mesozoiske Tid, o: paa en Tid, da de »par-
taaede« Fugle endnu ikke havde udformet sig i 
de nutidige Typer. 

Noget klarere stiller Sagen sig, naar Spørgs-
maalet bliver om, h v o r P. først ere fremkomne, 

og ad hvilke Veje de have naaet deres nutidige 
Udbredelse. P.'s oprindelige Hjem er (ikke Ame
rika, som ofte sagt, men) den australske Region, 
o: den forsvundne Verdensdel, hvoraf Ny-Guinea, 
en Del Stillehavsøer og Ny-Zealand ere Rester, 
og hvorfra det senere opstaaede australske Kon
tinent fik sin Fauna. Vidnesbyrd herom er: de 
amerikanske P. ere i anatomisk Henseende uden 
Undtagelse mindre oprindelige end de australske; 
Australien og omliggende Øer ere ikke blot den 
papegøjerigeste Del af Jordkloden, men har end
nu den Dag i Dag de lavest staaende Former; 
endelig er det muligt i store Træk at efterspore 
de Veje, ad hvilke P. derfra have udbredt sig mod 
Vest og Øst. 

Den ældste (lavest staaende) nulevende P. er 
den nyzealandske Stringops (Kakapo, Ugle-P.). 
Den er af Størrelse som en Ravn, Fjerdragten 
mat grøn eller brunlig grøn, vatret som Uglernes; 
Vingerne ere ved Mangel paa Brug blevne saa 
godt som uskikkede til Flugt; af Brystkammen 
er kun en svag Køl tilbage. Den opholder sig i 
Jord- eller Klippehuler, hvorfra den om Natten 
kommer frem for at søge Rødder, Frugter, Blade, 
Mos o. 1. — Ret nære Slægtninge har den i et 
Par australske Former (Jordpapegøjer: Pezoporus 
og Geopsittacus). 

Til Stringops (rettere naturligvis til dens For
gængere) slutte sig paa den ene Side Nestor og 
Kakaduerne, paa den anden Side de fladhalede 
P. og Lorierne. 

Nestor er Navnet paa 5 nyzealandske Pape
gøjearter, hvoraf mindst een er uddød i senere 
Aar. Den bedst kendte Art, Kea'en {N. notabi
lis), er saa stor som en Krage, mørk olivengrøn 
med sorte Fjerkanter, rød paa Bagryggen og 
Undersiden af Vingen. Skønt oprindelig frugt-
ædende har den i de senere Aartier anrettet ikke 
ubetydelige Ødelæggelser paa Faarene: den sætter 
sig paa Ryggen af disse Dyr, river Ulden ud, 
flænger Hul i Huden og æder en Del af Kødet 
og Indvoldene. 

K a k a d u e r n e s (Cacatuidae eller Plissolophi-
daé) Fysiognomi er saa vel kendt, at det ikke 
trænger til nærmere Beskrivelse. De ere enten 
hvide med spids gul Top: de store C. triton og 
galerita, den lille C. parvula; eller hvide med 
bredfjeret, hvid eller rød Top: C. alba og mo-
luccensis; eller graa og røde: C. roseicapilla 
og I n k a k a k a d u e n (C. Leadbeateri); eller sorte: 
Microglossus aterrimus (Ara-Kakadue) og Calyp-
torhynchus (Ravnekakadue). Til Kakaduerne maa 
ogsaa regnes en noget afvigende Slægt: Calli-
psittacus (Nymfepapegøjer), der i visse Henseender 
nærmer sig den næstfølgende Gruppe: det er 
langhalede, brungraa P., af Størrelse som Turtel
duer, med gule Kinder og spids gul Top. — Alle 
Kakaduer høre hjemme i Australien, Ordet taget 
i videre Betydning som omfattende en Del Øer 
0. og V. f. Kontinentet samt Filippinerne, og 
ere betegnende for denne Region. 

F l a d h a l e d e P. (Platycercidae) har man, i 
Mangel af bedre Navn, kaldt en Gruppe P., 
hvoraf de største ere som en Skade, de mindste 
som en Musvit. Halen er lang og trinformet, o: 
Fjerene aftage stærkt i Længde fra de midterste 
til de yderste, dog saaledes at som Regel de 4 
midterste ere lige lange (et ret godt Skelne-
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mærke fra andre langhalede P.). Farverne ere 
hos de fleste overordentlig brogede. Medens 
Kakaduerne ere Skovfugle, leve de fladhalede P. 
fortrinsvis paa aabne Græsstepper; de ere mindre 
øvede i Klatring end andre P. Der kendes et 
halvhundrede Arter, udbredte over Australien og 
Stillehavsøerne mod Øst til Ny-Zealand, mod 
Vest til Celebes. Almindelige Burfugle ere bl. m. a. 
Undulat (Melopsittacus undulatus) og Rosella-
papegøjen (Platycercus eximius). Paa Ny-Guinea 
og nærliggende Øer leve Dværgpapegøjer (Cy-
clopsittacidae), alle meget smaa Arter. Fra de 
fladhalede P. føre Svalepapegøjerne (Nanodes) 
over til 

L o r i e r n e (honningsugende P., Loriidae), hvis 
væsentligste Ejendommeligheder, Mangelen af File
gruber og den penselformede Tunge, ere nævnte 
i Indledningen til denne Artikel. I Fjerdragten 
er rødt den fremherskende Farve. De ere ud
mærket klatrende P., særlig tilpassede til Livet 
i de australske £ucalyptus-Sko\e med deres Rig
dom paa honningførende Planter. Den bedst 
kendte Art (over 70 ere beskrevne) er den rød-, 
blaa-, gul- og grønbrogede Bjærglori (Tricho-
glossus novae- hollandiaé). 

Alle de hidtil nævnte P. høre hjemme i den 
a u s t r a l s k e R e g i o n . Ingen Kakadue, ingen 
fiadhalet P. gaar ud over Vestgrænsen af dette 
zoogeografiske Omraade, dannet af Filippinerne, 
Celebes og Sumbava. De enkelte Dele af Re
gionen have deres betegnende Repræsentanter for [ 
disse Papegøjegrupper, men ingen Art har bredt 
sig til de nærliggende Sunda-Øer, Borneo, Java 
eller Sumatra. Kun Lorierne overskride paa et 
enkelt Sted Vestgrænsen og brede sig lidt ind i 
den orientalske Region. — Indien og Afrika have 
i ældgammel Tid faaet deres P. Øst fra. Paa 
begge Steder have de udviklet sig til ejendomme
lige Typer, men intet af disse tropiske Lande 
kan opvise nogen stor Formrigdom. 

Den fremherskende Type i I nd i en er Æ d e l 
p a p e g ø j e r n e (Palaeornithidae), ret nær be
slægtede med de fladhalede P. Deres egentlige 
Hjem er den vestlige Del af den australske Re
gion, Ny-Guinea og omliggende Øer; derfra have 
de udbredt sig over Sunda- Øerne, Bag- og For
indien. Udbredelsen er foregaaet paa en Tid, da 
Verdensdelen >Lemurien«, der nu næsten helt 
dækkes af det indiske Ocean, bestod, o: da der 
var Landforbindelse mellem Madagaskar, Maska
renerne, Sunda-Øerne og Indien; ogsaa paa Mas
karenerne levede der nemlig Ædelpapegøjer, der 
til Dels først ere uddøde i nyere Tid. — De fleste 
Ædelpapegøjer ere slanke, aldeles overvejende 
græsgrønne P. med lang, spids og trindelt Hale; 
Størrelsen nærmest som Turtelduernes. Arterne 
af Slægten Eclectus (korthalede Ædelpapegøjer) 
vise en mærkelig Kønsforskel i Farven: Hannerne 
ere grønne, Hunnerne røde (man skulde vente 
det omvendte, da Hannerne jo i Reglen have de 
pragtfuldeste Farver). 

At ogsaa Afr ika 's P. ere Efterkommere af 
Øst fra indvandrede Fugle, kan vises paa flere 
Maader. De langhalede sorte Vasapapegøjer 
{Coracopsis) paa Madagaskar, Komorerne og 
Seychellerne ere nær beslægtede med de flad
halede P. ; paa Afrika's Fastland har denne Type 
udformet sig til den vidt bekendte graa P. 

(Jako'en, Psittacus erithacus). Et endnu bedre 
Vidnesbyrd er den i seneste Tid uddøde Maskaren-
papegøje (Mascarinus duboisi); den dannede saa 
at sige Knudepunktet for Foreningen af flad
halede P., Ædelpapegøjer og graa P. — Den 
miocene europæiske Psittacus verreauxi synes 
at have staaet nærmest ved Jako'en. En bekendt 
afrikansk Art er den ofte som Burfugl holdte spurve
store I n s é p a r a b l e (Agapornis fullaria L.). 

For Indien's og Afrika's P. vare de fladhalede 
P. altsaa Grundstammen. Oprindelsen af Ame-
r ika ' sP . maa søges blandt Fugle, der have staaet 
Kakaduerne nær. Paa Ny-Guinea lever en sort 
Kakadue (Microglossus aterrimus), en kæmpe
stor P., større end en Ravn, med nøgne Kinder, 
mægtigt Næb og trindelt Hale, i disse og andre 
Henseender paafaldende mindende om Ara'erne; 
den har da ogsaa faaet Navnet Ara-Kakadue. 
Paa Mauritius fandtes den nu for længst uddøde 
Lophopsittacus mauritianus, der viste Lighed 
paa den ene Side med Microglossus, paa den 
anden Side med Ara'erne. Denne uddøde Form 
viser Vejen, ad hvilken P. have bredt sig Øst paa: 
over Lemurien og Australien til Amerika. Heraf 
vil det fremgaa, at Ara'erne (Ara eller Sittace) 
ere de oprindeligste af den ny Verdens P., o: de, 
der staa Grundtypen nærmest. Videre Udform
ninger af denne ere de kilehalede P. (Parkit'er, 
Conurus) og Amazonpapegøjer (Chrysotis). Disse 
sidste danne Toppunktet af P.'s østlige Stamme, 
ligesom Jako'erne af den vestlige. Karakteristisk 
nok høre de bedst »talende« P. netop til disse 
to Formkredse. 

G e o g r a f i s k U d b r e d e l s e . P. betegnes ofte, 
med Urette, som en tropisk Fuglefamilie. De ere 
det ifølge deres Oprindelse, men ikke efter deres 
nutidige Udbredelse; en Del amerikanske Arter 
leve om Vinteren i meget ublidt Klima, ikke faa 
af de tropiske trives udmærket i aabne Volierer, 
selv om det fryser og sner. — I Afrika ere de 
udbredte fra omtrent 160 n. til 270 s. Br.; i hele 
Nordafrika findes altsaa ingen P. For deres 
Hjem i Asien danner Himalaja Nordgrænsen, 
Indus-Dalen en skarp og pludselig Vestgrænse; 
i Afghanistan, Belutshistan og det tropiske Ara
bien findes ingen P.; heller ikke Kina har nogen 
endemisk (i Landet egentlig hjemmehørende) Art. 
Paa Stillenavsøerne gaa de mod Syd til 550 

(Maquarie-Øerne), o: omtrent saa langt mod Syd, 
som Kjøbenhavn ligger N. f. Ækvator; dette Punkt 
er P.'s absolutte Sydgrænse. De nordamerikanske 
Fristaters eneste Papegøjeart (Conurus carolinen-
sis) fandtes ved Beg. af 19. Aarh. helt op til 
Erie- og Ontario-Søerne (Sydfrankrig's Bredde), 
nu vel kun i Florida; om faa Aar vil den være 
uddød. I Sydamerika findes i det mindste 4 
Arter endnu i Chile og Argentinien, en enkelt 
(C. patagonus) helt ned til Magalhaes-Strædet. — 
Videst Udbredelse af alle P. har Palaeornis tor-
quatus: fra Cochinchina til Senegambien; for 
andre ere Grænserne trukne meget snævert: Co
nurus pertinax lever kun paa St. Thomas og 
St. Croix, Palaeornis exsul kun paa Rodriguez, 
Nestor productus kun paa den lille Philips-Ø 
N.f. Ny-Zealand (begge de sidste ere rimeligvis 
nu uddøde). — Australien med Molukkerne og 
Stillehavsøerne samt Amerika have tilsammen 
henved 9/10 af alle Arterne; Resten ere indiske 



10 Papegøjer. 

og afrikanske; Afrika er den papegøjefattigste 
Verdensdel. — Ingen P. er Trækfugl. 

F o r p l a n t n i n g . Det store Flertal af P. yngler 
i hule Træer, enten i naturlige Huler i Stammen 
og Grenene eller i gamle Spættereder; Under
laget for Æggene er som oftest kun Træsmuld. 
Andre ruge i Klippehuler eller i Huller ind i 
Flodbrinkerne (som Isfuglene); Stringops i under
jordiske Huler; Pezoporus og Geopsittacus lægge 
Æggene i en svag Fordybning paa Jorden. Kun 
een Art, den sydamerikanske Bolborhynchus mo-
nachus (Kvækerpapegøje), bygger Rede. Ganske 
faa, som enkelte Ara'er, Kakaduer og Kilehaler, 
yngle kolonivis. Æggene ere altid hvide, stærkt 
afrundede, glatskallede (en almindelig Regel hos I 
Fugle, der yngle i Huler). De nylig udklækkede 
Unger ere nøgne og blinde, med deres store og \ 
tykke Hoved afskrækkende hæslige; de fodres i 
med Frø og andre Plantestoffer, opblødte i For
ældrenes Kro, vokse rask til og faa snart en 
blød, lang Dunklædning. 

Adfærd og E g e n s k a b e r . Lyst til Selskabe- i 
lighed er karakteristisk for næs'.en alle P. Kun ,' 
de større Arter, Ara'er og til Dels Kakaduer, 
slutte sig sjælden sammen i Flokke; de fleste 
andre samle sig, uden for Yngletiden, i Skarer, 
der ofte foretage vidtstrakte, men som det synes 
ikke regelbundne, Vandringer fra Indlandet til 
Kysterne, fra Sydaustralien til Nordaustralien, fra 
Tasmanien til Kontinentet. I øvrigt ere de tro
piske Arters daglige Færd i høj Grad regel
mæssig: Strejftog efter Føde om Morgenen, Søvn 
i de hede Middagstimer, atter i Bevægelse efter 
Føde om Eftermiddagen; henad Aften slaa de 
sig skarevis, under øredøvende Skrigen, ned i de 
Træer, hvori de have i Sinde at overnatte (jfr. 
K r a g e r og Stære) ; Besøg i en zoologisk Haves 
Papegøjehus giver kun en svag Forestilling om 
Larmen fra en saadan Papegøjesværm; den over
døver Vandfaldenes Brusen og kappes med Brøle
abernes Hylekoncerter. Mange P. tilbringe Natten 
i Træ- eller Klippehuler; andre klamre sig med 
Næb og Fødder fast til Træbarken; atter andre 
de indisk-malajiske Coryllis eller Loriculus) 
hænge sig op ved Fødderne med Hovedet nedad, 
som Flagermus (»Flagermuspapegøje«). — P. ere 
jo berygtede paa Grund af deres Stemme. Vel 
er det sandt, at mange Arters Konversation kan 
være grumme ubehagelig, men dels ere selv de 
højest skrigende P. i Stand til at udtrykke deres 
Sindsstemning og meddele sig til hverandre ved 
mange forskellige, blide eller ublide Toner, dels 
er der ikke faa, hvis Stemme sjælden eller aldrig 
er raa eller skærende; den kan lyde som en me
lodisk Piben, som en sagte Kvidren (Undulaten: 
Melopsittacus), eller, sjældnest, forme sig til virke
lig Sang (Sangpapegøjer: Platycercus haemato-
notus). Ganske ejendommelig i denne Henseende 
er Microglossus, der snurrer som en Rok, og 
Stringops, der tuder som en Ugle. — Hvad der 
mest af alt har gjort P. populære, er vel deres 
Evne til at efterligne Ord og mange Haande andre 
Lyd; de kunne lære at tale, le, græde, hoste, 
nyse, synge, fløjte, gale, gø o. s. v. Evnen er 
imidlertid højst forskellig udviklet; bedst skaarne 
for Tungebaandet ere, næst Amazonerne og Jako'en, 
Kakaduerne, Vasapapegøjerne, Ædelpapegøjerne 
og en Del af Kilehalerne. Ikke blot i moderne 

Samfund ere P. yndede; næsten overalt, hvor 
Europæerne trængte frem i Tropelandene, fandt 
de Beviser paa, at ogsaa de primitive Folkeslag 
forstode at værdsætte de brogede, intelligente og 
velsmagende Fugle; man skød dem med Pile, 
spiste dem, smykkede sig med deres Fjer, holdt 
dem fangne og udviklede deres Talegaver; navn
lig de indianske Kvinder skulle have haft en for
bavsende Færdighed i at pleje og afrette disse 
Fugle; overhovedet synes P. at nære Forkærlig
hed for Kvinder og (artige) Børn, dels (som 
Rengger siger) >weil ihnen die Weiber mehr 
vorschwatzen«, dels fordi P. rimeligvis bedre op
fatte en Sopran eller Alt end en Bas eller Bary
ton. Ofte citeret, endogsaa sat paa Vers og be
handlet i novellistisk Form, er Humboldt's For
tælling om den ærværdige P. (den maa have 
været mindst 40—5° A.ar gi.), der blev forevist 
ham af Indianerne i Maipures med de Ord: »Man 
forstaar den ikke, den taler Aturisk«; Aturerne 
vare allerede dengang en udryddet Folkestamme, 
og P. saaledes det eneste levende Vidnesbyrd om 
et uddødt Sprog. 

Ordet P. er afledet af sp. papagayo; arab. ba-
baghå eller babaghan, der ofte siges at være 
Stamformen, er vist kun en Fordrejelse af det 
spanske Navn. — P. synes at have været ukendte 
i det gamle Ægypten; Mindesmærkerne vise ingen 
Figur, der kan tydes som en P.; heller ikke 
Bibelen nævner dem. De omtales første Gang af 
Ktesias fra Knidos (ca. 400 f. Chr.) under Navnet 
pLzzuxos (bittacos; efter Beskrivelsen uden Tvivl 
den indiske Palaeornis cyanocephalus). Alexander 
den Store hjemførte enkelte Arter fra sine Krigs
tog til Indien. At ogsaa Afrika havde P., synes 
først at være blevet bekendt paa Nero's Tid 
(sikkert Palaeornis torquatus). I det gamle Rom 
vare de, længe før denne Tid, meget kostbare; 
de holdtes i Bure af Skildpaddeskal, Elfenben og 
Sølvtraad (Marcus Porcius Cato prædikede strengt 
mod denne Luksus); senere maa de være indførte 
i stort Antal: Heliogabal skal have fodret sine 
Løver med P. og Paafugle (!) og ved sine be
rygtede Gæstebud have ladet servere Postejer af 
Papegøjetunger. Efter Romerrigets Fald sygnede 
Kundskaben hen, indtil i 15. Aarh. den Række 
af geografiske Opdagelser blev indledet, som er 
fortsat til den Dag i Dag. I den første Mono
grafi over P. (1801—05) var Antallet af Arter 
137, hvoraf nu dog kun 84 kunne erkendes som 
saadanne; i den seneste Tid (1891) er Tallet 499. — 
(Litt . M o n o g r a f i e r : L e v a i l l a n t , Hist. nat. 
des Perroquets [Paris 1801—05]; K u h l , Con-
spectus Psittacorum \N0-0. Aet. Acad. Caes.-
Leop., XII, 1820]; W a g l e r , Monographia 
Psittacorum [»Abh. Bayr. Acad. Wiss.«, I, 1829— 
30]; Lear , Illustrations of the Family Psitta-
cidae [Lond 832]; B o u r j o t St. H i 1 a i re , Hist. 
nat. des Perroquets [Paris 1837—38; Fortsættelse 
af Levaillant's Værk]; Brehm, »Monographie d. 
Papageien« [Jena 1842—55]; Ch. de Suancé , 
Iconographie des Perroquets etc. [Paris 1857 — 
58 ; Supplement til Levaillant's Værk]; O. F i n s c h, 
»Die Papageien, monographischbearbeitet« [Leyden 
1867—68]; A. R e i c h e n o w , »Vogelbilder aus 
fernen Zonen« [Kassel 1878—83; Afb. af næsten 
alle da kendte Arter]; samme, Conspectus Psit
tacorum [*Jomn. f. Omith.<, 1881] ; S a l v a d o r i 
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Catalogue of Birds in the British Museum [20. 
Bd., Lond. 1891]; M i v a r t , A Monograph of 
the Lories [Lond. 1896]. — A n a t o m i : Blan-
chard , Caract. ostéol. des Psittacidés [»Compt. 
rend. Acad.«, Paris 1856 og 1857]: Mi lne Ed
wards , Caract. ostéol. des principaux groupes 
de Psittacidés [»Ann. Sci. Nat.«, 1866]; G ar-
rod, On s orne points in the anatomy of Parrots 
[»Proc. Zool. Soc.« , Lond. 1874 og 1876]; 
F o r b e s , On the Genus Lathamus [smst. 1879]; 
F u r b r i n g e r , »Ueber die Stellung von Strin-
gops« [»Journ. f. Ornith.«, 1889]; B e d d a r d & 
P a r s o n s , On certain points in the anatomy of 
Parrots [»Proc. Zool. Soc«, Lond. 1892]; 
D 'Arcy W. T h o m p s o n , On charact. points 
in the cranial ostéol. of Parrots [smst. 1899]. 
P o p u l æ r e S k r i f t e r : R u s s , »Die fremd-
landischen Stubenvogel«, 3. Bd., »Die Papageien« 
[Hannover 1879]; W. M a r s h a l l , »Zool. Vor-
trage «, I,» Die Papageien « [Leipzig 1889]). K.C.A. 

Påpel (lat.) benævnes en lille, ophøjet Knude paa 
Huden, sædvanligvis af hvidlig eller rødlig Farve, 
af Størrelse mellem et Linsefrø og en Ært; den 
danner Elementarformen for forskellige Hudsyg
domme, især af betændelsesagtig Natur, saaledes 
visse Ekzemer, Lichen o. fl. Ogsaa ved Syfilis 
er en Papeldannelse paa Hud og Slimhinder et 
hyppigt Symptom. E. P—n. 

Papenburg, By i preussisk Provins Hannover 
ved Jærnbanelmien Munster—Emden og ved 
Papenburger Moor, har (1900) 7,700 Indb. P., 
der staar i Forbindelse med Ems, er den mest 
blomstrende By i de herliggende, efter hollandsk 
Mønster opdyrkede Moser; den er, gennemskaaren 
af Kanaler, Provinsens betydeligste Søhandels-
plads, har store Skibsværfter, Jærnstøberi, Maskin-
fabrikation, Mølledrift. Joh. F. 

Papeter ie [papætri' ell. papøtri'] (fr.), Æske
post, sirlig Mappe med Brevpapir og Konvolutter; 
paa Fransk ogsaa selve Tilvirkningen af og 
Handelen med Papir. 

Papety [papHti'], D o m i n i q u e Lou i s Fé -
réal , fransk Maler fra Marseille, (1815—49), var 
Elev af Cogniet. Han har malet bibelske, Historie-
og Genrebilleder. Flere ses i Museet i Marseille 
(»Maria som Trøsterinde«, »Ital. Typer«), andre 
i Museer i Grenoble, Nantes, Versailles m. fl. 
Mange Tegninger i Louvre. A. Hk. 

PapllO se Pafos. 
Papias, Biskop af Hierapolis i Frygien, levede 

i første Halvdel af 2. Aarh. Om hans Liv vides 
saa godt som intet. Han skal have været Discipel 
af Apostelen Johannes og Ven af Polykarp og ! 
skal være død som Martyr. For Kirkehistorien 
og for den nytestamentlige Indledning er hans 
Navn imidlertid af Interesse, eftersom han er . 
Forfatter til et saare betydningsfuldt Skrift »For-
klaring af Herrens Ord« i fem Bøger. Desværre '•• 
have vi kun Fragmenter af det, som Eusebios 
har overleveret. P. har i dette Værk samlet Ud
sagn af Jesus og forklaret dem. Som Kilder har 
han sandsynligvis benyttet alle vore fire Evan
gelier; men han har desuden øst af den mundt
lige Tradition. Han giver bl. a. værdifulde Op
lysninger om Matthæus- og Markus-Evangeliets Til
blivelse. (L i t t . : L. W. S c h a t P e t e r s e n , »Indled
ning til det ny Testamente« [1899]). A. Th.J. 

Papier, Rosa , østerrigsk Operasangerinde (Alt 

eller Mezzosopran), er født 1858 i Mautern (ved 
Wien), Elev af Fru Marchesi, debuterede 1881 
paa Operaen i Wien som Amneris i »Aida«, fik 
et stort Repertoire (Orfeus, Alceste, Fidelio, Or-
trud, Elisabeth), men trak sig allerede 1891 paa 
Grund af en Halslidelse tilbage fra Scenen. Ogsaa 
som Romancesangerinde (Schubert, Schumann) nød 
P. stort Ry. 1882 blev hun gift med Musik
forfatteren Dr. Hans Paumgartner. S. L. 

Papier maché [papiemaSe'J, P a p m a c h é , er 
Papirmasse, der, efter at være opblødt ved Kog
ning med Vand, æltes sammen med Fyldstoffer, 
som Ler, Kridt o. 1., og et Bindemiddel, Lim
vand eller Klister, og derpaa støbes ved Presning 
i olierede Forme af Træ, Metal eller Gips, for 
endelig at tørres og males. De færdige Gen
stande bruges til Galanterivarer, Dukkehoveder, 
Brødbakker o. a. En lignende Vare fremstilles 
ved Presning af vaad Pap, Tørring og Impræg
nering af de færdige Genstande med Fernis. Paa 
denne Maade fremstilles f. Eks. Spande, Spoler, 
Rammer og Ornamenter, der paa Grund af deres Let
hed ofte foretrækkes for Stukornamenter K. M. 

Papil kaldes i Anatomien knop- eller vorte
formede Dannelser, f. Eks. Tungepapillerne (se 
Tunge) , Nyrepapiller (se N y r e r ) , Hudpapiller 
(se Hud) ; Brystpapillen d. s. s. Brystvorten (se 
B rys t e r ) , Papilla nervi optici se Øje. S. B. 

PapillO se D a g s o m m e r f u g l e . 
Papiliouaceae se Æ r t e b l o m s t r e d e . 
Papillom er en Svulst, sammensat af enkelt- eller 

flergrenede Smaasvulster, hvis Grene kunne være 
kortere og tykkere eller længere og tyndere. 
Hvis P. sidder i Huden, ere disse Grene at op
fatte som Kæmpevækst af Hudens P a p i l l e r , 
deraf Navnet P. Disse Svulster i Huden ere de 
almindeligste af alle Svulster — Vorter (s. d.). 
P. i Huden kunne antage stort Omfang, saa man 
ikke mere staar over for almindelige Vorter, men 
faar at gøre med Svulster, der nærme sig stærkt 
til Kræft. Men P. kunne ogsaa forekomme i 
andre Organer, f. Eks. i Blæren, hvor de danne 
den almindeligste Svulstform; P. i Blæren er 
meget ofte Kræft. P. kan som Regel kun fjernes 
ved Operation. E. A. T. 

Papillotter [papill'jå'ter] (fr.), Papirsstrimler, 
man sætter i Haaret for at faa det til at krølle sig. 

Papin [papæ'J, Denis , fransk Fysiker, født i 
Blois 22. Aug. 1647, død i England omkring 
1714. P. studerede Medicin i Paris og virkede 
her nogen Tid som Læge. Matematik og Fysik 
interesserede ham især, og han hørte Huygens'es 
Forelæsninger. 1680 maatte han som Kalvinist 
udvandre til England, hvor han af Robert Boyle 
indførtes i Royal Society. S. A. beskrev han 
»P.'s Gryde« som et Middel til at koge Ben og 
Kød mørt. Efter en Rejse til Italien kom han 
1687 fra London til Marburg, hvor Landgrev Karl 
af Hessen gav ham en Lærestol i Matematik og 
Fysik, som han beholdt til 1707. P. syslede 
meget med Luft p u m p e n , som han forsynede 
med en dobbelt gennemboret Hane, men mest be
kendt er han bleven for sit Arbejde med D a m p 
mask inen (s. d.); han fik endog i Beg. af 18. 
Aarh. bygget et Slags D a m p s k i b , paa hvilket 
han gik om Bord i Kassel for ad Flod- og Sø
vejen at naa England. Men han blev overfalden 
undervejs, fik Skibet ødelagt og naaede fattig og 
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modløs til England, hvor han døde nogle Aar 
senere. Af P.'s Brevveksling med Leibniz og 
Huygens, der er udgiven af Gerland sammen med 
en Biografi af P. [Berlin 1881], ser man, at P. 
endnu levede 1712. K. S. K. 

Papiniåni liber responsoruni er en urigtig 
Benævnelse paa Lex roniana Burgundionum (se 
Burgundiske Lovbøger). Ludv. H. 

Papiiiiåntis, Æ m i l i u s , en af de betydeligste 
romerske Jurister, levede under Kejser Septimius 
Severus, til hvem han stod i et nøje Venskabs
forhold. Han udnævntes af ham til Prætorian-
præfekt og nød stor Anseelse; men senere lod 
Caracalla ham dræbe, da han søgte at beskytte 
hans Broder Geta mod Kejserens Efterstræbelser. 
Hans Skrifter, af hvilke de vigtigste vare Quaestiones 
og Responsa, ere tabte, men stærkt benyttede af 
de senere romerske Jurister. H. H. R. 

P a p i n ' s Gryde se A u t o k l a v S. 339. 
Papir fremstilles ved en Slags Sammenfiltning 

af forskellige Taver, hovedsagelig af vegetabilsk 
Oprindelse. Som Raastoffer anvendes Klude, 
Rester af eller gamle Rebslagervarer, Cellulose, 
Straa, Træmasse, Esparto, Broussonetiafiber, Bam
bus o. a., forskellige Fyldstoffer og den saakaldte 
Lim. Af forholdsvis ringe Betydning ere uldne 
og Silkeklude samt Makulatur. K l u d e n e blive 
først omhyggelig s o r t e r e d e i Linnedklude og 
Bomuldsklude etc, idet de, i øvrigt nu paa Grund 
af anden Benyttelse sjælden forekommende uldne 
og Silkeklude kun benyttes til Pakpapir o. 1. 
Linnedkludene sorteres derpaa igen i flere Grupper, 
idet de oprindelig blegede ere de bedste, derpaa 
følge de ved Slid mere eller mindre blegede, saa 
de ublegede og til sidst de, der stamme fra grove 
linnede eller Hampegarnsvarer. Selvfølgelig findes 
der imidlertid talrige Overgange fra de fineste til 
de daarligste, og det, hvoraf Værdien afhænger, 
er de enkelte Fibres Renhed, Finhed og Styrke. 
Paa lignende Maade sorteres andre Klude, og 
samtidig med Sorteringen foregaar en Rensning 

Fig. l. 

for Knapper, Hægter, Maller o. 1., helst ogsaa 
en Opskæring af Sømme o. 1., hvorpaa følger en 
I t u s k æ r i n g . Hertil anvendes sædvanlig en 
Maskine, f. Eks. som vist paa Fig. 1, der er 
forsynet med en Dug uden Ende a og Valser 
c og d, som føre de ved r paalagte Klude hen 
mod den roterende Valse A; denne er besat med 
Knive, som samvirke med en faststaaende Skinne 
g. Maskinerne kunne ogsaa være konstruerede 
paa anden Maade, f. Eks. efter samme Princip 
som Overskæremaskiner (se A p p r e t u r S. 988, 
Fig. 2). Efter at Kludene ere ituskaarne, blive 

de først underkastede en m e k a n i s k R e n s n i n g , 
navnlig Befrielse for Støv, ofte ved Hjælp af en 
Valse, af noget lignende Konstruktion som den, 
der benyttes ved Bomuldsspinding (s. d. S. 317, 
Fig. i), hvorefter følger en k e m i s k R e n s n i n g . 
Denne bestaar i en Vadskning og en efterfølgende 
Kogning med Natron, Soda eller Kalk, oftest 
under Tryk, hvorved Olie, Smuds og animalske 
Fibre (Uld og Silke) opløses, og en Del Farve
stoffer sønderdeles, ligesom Kludene i det hele 
gøres mere modtagelige for Blegning. Derefter 
følger igen en Vadskning for at fjerne de opløste 

Fig. 2. 

Urenheder, og Kludene blive derpaa sønde r 
de l t e . Dette skete tidligere i S t a m p e m ø l l e r 
(deraf Navnet P a p i r m ø l l e r for de ældre Fa
brikker), som arbejde med hammeragtig faldende 
Stamper, men paa Grund af deres ringe Præsta
tionsevne bleve de siden helt fortrængte af de 
saakaldte H o l l æ n d e r e . Da Stamperne imidlertid 
gav et udmærket, langtavet Produkt, har man i 
den seneste Tid igen forsøgt at indføre dem ved 
Fremstillingen af særlig fint P. En Hollænder er 
vist paa Fig. 2 med en Del af Forvæggen bort
tagen. Den bestaar af et langagtigt Trug u, der 
i Midten er forsynet med en fritstaaende Skille
væg a t, saaledes at den Blanding af Klude og 
Vand, som kommes i Truget, kan cirkulere i dette 
i den ved Pilene viste Retning. Kludene passere 
herved stadig ind mellem den med Knive besatte, 
roterende Valse d og de i »Pladen« b anbragte 
Knive c. Da Valsen har 30—70 Knive, Pladen 
7—20, og da Valsen gør 100—200 Omdrejninger 
i Minuttet, giver den saaledes ca. 3,500—4,800 Klip 
i Sekundet. Samtidig med Sønderskæringen af 
Kludene besørger Valsen ogsaa disses Transport 
hen over Brystet /. Sand o. 1. afsætter sig i 
Renden o i den forreste Del m af Pladen, medens 
Sigtetromlen s og Sigtedugen r med Afløbsrenden 
q tjene til Fjernelse af andet Smuds. Naar 
Sønderskæringen nærmer sig sin Afslutning, maa 
de sidstnævnte Anordninger sættes ud af Virk
somhed for at forhindre et Tab af Papirstof, 
hvilket sker ved Indskydning af Pladen p. Under 
Arbejdet i Hollænderen kunne Valsen og »Pladen« 
b efterhaanden nærmes til hinanden, alt som 
Sønderdelingen skrider fremad, men i øvrigt 
benyttes altid to Hollændere, af hvilke den ene 
fremstiller det saakaldte H a l v s t o f eller Halv
tø j , der i den anden yderligere findeles til saa-
kaldt H e l stof. I Helstofhollænderen finder 
ogsaa en Blanding Sted af de forskellige Slags 
Halvstof samt en Blegning og Indblanding af de 
forskellige Fyldstoffer og eventuelt »Lim«. Bleg
ningen foretages enten ved Hjælp af Klorkalk 
eller ved elektrolytisk fremstillet Klornatron. End
videre tilsættes her til hvidt Papir en ringe Mængde 
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Blaanelse(seBlaane) og til farvet Papir de nødven
dige Farvestoffer. Den Lim, der benyttes, er har
pikssur Lerjord, der udfældes paa selve Taverne i 
Hollænderne, idet man her først tilsætter en Op
løsning af Harpikssæbe (s. d.) og derpaa en Op
løsning af svovlsur Lerjord, hvorved udfældes 
harpikssur Lerjord og dannes opløselig svovlsurt 
Alkali, som vadskes bort. Til haandgjort P. bruges 
dog almindelig Lim, hvortil er sat en ringe Mængde 
Alun, og denne Lim tilsættes først paa et senere 
Stadium af Fabrikationen. 

F o r m n i n g e n til P. sker paa den Maade, at 
Helstoffet som en tynd Vælling bringes op paa 
en af Metaltraade dannet Sigte, »Formen« , der 
stadig rystes, hvorved Vandet løber fra, medens 
de enkelte Taver filte sig sammen. Tidligere 
fremstilledes alt P. som h a a n d g j o r t eller Bø t t e 
p a p i r , idet Formen er udspændt i en Træramme; 
oven paa denne lægges en løs Ramme, som af-
maaler den til et Ark fornødne Stofmængde. 
Denne øses af en Mand, F o r m e r e n , op i 
Formen og rystes her, hvorpaa det vaade Ark af 
en anden Arbejder, G u s k e r e n , tages fra Formen 
og afvekslende med Filtstykker lægges i en Stabel, 
som presses, Filten udtages, de vaade Ark faa 

Fig. 3. 

en fornyet Presning og ophænges derpaa over 
Snore til Tørring ved Træk i særlige Tørrerum. 
Herpaa sker Limningen ved Neddypning af Arkene 
i tynd Limopløsning, hvorpaa følger en fornyet 
Presning og Tørring. Den langt overvejende 
Mængde P. fremstilles imidlertid nutildags ved 
Mas k i n f o r m n i n g , hvortil benyttes forskellige 
Maskiner. Som Eksempel paa en saadan er paa 
Fig. 3. vist en saakaldt Maskine med lige Form. 
Ved denne tilføres det, i særlige Apparater for 
Sand og Knuder fuldstændig befriede Helstof ved 
A, hvor det kommer ud paa den, som en Dug 
uden Ende tildannede Form (den saakajdte V i r e) 
a a a, der er ført over de store Valser B og C 
samt over Strammerullerne c, d,f, s, S og s, af 
hvilke de tre sidste kunne indstilles ved Hjælp af 
Møtrikker paa de skrueskaarne Søjler g: Paa det 
indtil 3 M. lange Stykke af Formen, hvorpaa P. 
dannes, er denne endvidere understøttet af de 
smaa »Registervalser« r, da det er af stor Be
tydning for P.'s Ensartethed, at Formen her ligger 
fuldstændig vandret. Formens Rystning tilveje
bringes derved, at de den bærende Dele ere for
bundne med den paa Rullerne h k, og Søjlerne 
G G, hvilende Ramme, der ved Hjælp af enEkscen-
trik e. 1. faar 160—300 smaa Stød pr. Minut. 
Remme D D, der af Ruller Tx Tx trykkes ned 
mod Formen, bestemme Arkets Bredde, og denne 

kan varieres derved, at disse Ruller og Stramme-
rullen Sj ere anbragte paa Vogne E E, der kunne 
forskydes ved Hjælp af Haandhjulet hlt Snækkerne 
1 og Snækkehjulene q. Efterhaanden som Papir
massen bevæger sig frem sammen med Formen, 
løber Vandet fra, ned i Renden W, og naar 
Punktet D er passeret, er P. omtrent saa tørt, 
som naar det tages af Haandformen, og det tørres 
yderligere ved Hjælp af Sugeindretningerne b b, 
for endelig at forlade Formen ved p mellem 
Valserne E og C. Stadig støttet af Filtduge 
føres P. derpaa videre gennem flere Sæt Presse-
valser og omkring store dampvarmede Tørrevalser 
for endelig at oprulles. Samtidig med disse Ar
bejder sker ogsaa Fremstillingen af V a n d m æ r k e t , 
idet den hertil nødvendige Figur af tynd Metal-
traad enten er fastsyet til Formen, saaledes at den 
frembringer tilsvarende tyndere Steder i P., eller 
den er anbragt paa en saakaldt D a n d y v a l s e , 
der trykker den ned i det halvfugtige P. En 
særlig Glans fremstilles undertiden ved S a t i n e 
r i n g paa en Friktionskalander (se A p p r e t u r 

S. 989)-
Blandt de talrige P a p i r s o r t e r kunne følgende 

nævnes: I n d p a k n i n g s p a p i r , hvortil hører 
K a r d u s p a p i r , i talrige 
Kvaliteter, lige fra ganske 
tarvelige tynde og temme
lig skøre Træmassepapirer, 
til svære, seje Kvaliteter, 
fremstillede af Klude, Reb, 
Cellulose, Manillahamp, Jute 
o. a. Godt Pakpapir frem
stilles af langtavet Raastof 
og bliver limet eller i alt 
Fald halvrimet, medens de 
simplere Sorter ere ulimede. 
Saadant P. bliver ofte im
prægneret med Tjære o. 1. 
for at kunne beskytte de 

indpakkede Varer mod Fugtighed. K l a t p a p i r 
og F i l t r e r p a p i r er ulimet og sædvanlig 
fremstillet af Bomuld, der til de finere Sorter 
Filtrerpapir er befriet for sit Indhold af 
Mineralstoffer ved Udvadskning med Saltsyre 
og undertiden ogsaa ved Flussyre. K o p i 
p a p i r er tyndt ulimet P. T r y k p a p i r frem
stilles i en Mængde forskellige Kvaliteter og af 
alle mulige Raamaterialer limet eller halvlimet. 
S k r i v e p a p i r er altid limet; haandgjort P. kaldes 
r i b b e t , naar det er fremstillet paa en af tynde 
parallelt liggende Messingtraade bestaaende Form, 
Vel in , naar den anvendte Form bestaar af fint 
Metaltraadsvæv. Maskinpapir er altid Velin; men 
Ribningen eftergøres ofte deri paa lignende Maader, 
som Vandmærker fremstilles. P e r g a m e n t p a p i r , 
P a p y r i n , fremstilles ved at trække ulimet P. 
gennem stærk Svovlsyre og straks derefter gennem 
Vand, hvorved Cellulosen overfladisk omdannes 
til den saakaldte kolloidale Form (se Ce l lu lose ) , 
der tilstopper P.'s Porer. U æ g t e P e r g a m e n t 
p a p i r (Pergamyn) er limet; det fremstilles af 
Sulfitcellulose og behandles ikke med Svovlsyre. 

Mange Papirsorter farves i Hollænderen og kaldes 
da m a s s e f a r v e d e ; K o n c e p t p a p i r er masse-
farvet Skrivepapir, enten gult eller blaat. K. M. 

P. over en vis Tykkelse kaldes Pap . Da Ens
artethed og Udseende i Reglen ikke spille nogen 
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Rolle ved Pap, underkastes Raastofferne en mindre 
omhyggelig Behandling end til P., og Papir vællingen 
er mindre fortyndet. Bedre og nogenlunde tyk 
Pap fremstilles ikke ved en enkelt Formning, men 
af flere sammenklæbende Lag. Ved Haandarbejde 
lægges flere Ark lige fra Formen oven paa hver
andre uden Filt imellem, til Bunken har den 
ønskede Tykkelse; den behandles derpaa ved 
Presning og Tørring som et enkelt Ark. Ved 
Maskinarbejde bruges undertiden den almindelige 
Papirmaskine, oftest dog noget simplificeret og 
uden Rystning; men i Reglen bruges Cylinder-
papirmaskiner, der bestaa af en vandret, roterende, 
Cylinder af Metalvæv, der til Dels er neddykket 
i en Beholder med Papirvælling. Ved Vandets 
Tryk presses Fibrene fast udvendig mod Cy
linderen, og paa dennes øverste Del kan en sammen
hængende Papirbane løsnes ; den føres derpaa hen 
over en roterende Træcylinder, indtil tilstrække
lig mange Lag have lagt sig over hverandre; 
derpaa opskæres Papcylinderen paa langs. Ende 
l ø s t P a p (f. Eks. til Gulvtæppepap, Tagpap) 
kan fremstilles ved at bruge 2 eller flere Cylinder
maskiner, forene deres Papirbaner og tørre Pappet 
ved Tørrecylindre. S t r a a p a p fremstilles af Straa, 
der koges under Tryk med Kalk og males paa 
en Stengang. T r æ p a p fremstilles af Træmasse; 
Pap af dampet Træmasse er brunt og kaldes ofte 
L æ d e r p a p . G r a a t P a p bestaar mest af gammelt 
P. G l a n s p a p fremstilles af stærkt Raastof, 
saasom Hamp eller god Cellulose; det færdige 
Pap gøres spejlblankt ved at gnides med en 
Agat eller en Staalrulle. K a r t o n er Pap, frem
stillet ved Sammenklistring af færdige Papirark; 
hertil høre B r i s t o l p a p i r og S p i l l e k o r t (s. d.). 

P a p i r fo rma te r . Trykpapir til Brug paa Ro
tationspresser sælges i Ruller paa flere Hundrede 
Punds Vægt; ogsaa Tegnepapir sælges i Ruller; 
men det meste andet P. sælges i afskaarne Ark 
af forskellig Størrelse. 25 Ark kaldes en Bog; 
20 Bøger ere I Ris og 10 Ris 1 Balle; tidligere 
regnedes 24 Ark Skrivepapir for en Bog, 480 
Ark for 1 Ris. A l m i n d e l i g t B r e v p a p i r 
findes i temmelig forskellige Formater, der kaldes 
O k t a v ; K v a r t p o s t , som sædvanlig bruges til 
Handelskorrespondance, er omtrent dobbelt saa 
stort; større Formater have særlige Navne; de 
almindeligste ere følgende. P r o p a t r i a bruges 
til Embedsskrivelser; det er 1 3 x 1 6 Tommer i 
ufalset Tilstand; B i k u b e er 14 X 17V2 Tomme ; 
endnu større ere M e d i a n , R o y a l , Supe r 
r o y a l og I m p e r i a l ; særlig store Formater ere 
C o l o m b i e r og E le fan t . 

P.'s H i s t o r i e . I Ægypten brugtes P a p y r u s 
(s. d.) fra meget gammel Tid af; det udførtes 
i stor Mængde til Grækenland og Italien, og 
Brugen hørte op omtrent i 9.—10. Aarh. e. Chr. 

P. af samme Art som det nu brugelige antages 
at være opfundet i Kina i Aaret 105 f. Chr.; 
som Raastoffer opgives især Bomuld og Bambus
rør. For øvrigt fremstilles endnu i Kina det 
saakaldte k i n e s i s k e R i s p a p i r , der er af samme 
Natur som det ægyptiske Papyrus, idet det skæres 
ud af en Plantes Marv; det bruges til at male 
paa med Vandtarve. I Japan fremstilles et P. af 
Papirmorbærtræets Basttaver; det bruges i Europa 
særligt til Aftryk af Raderinger og er vistnok det 
smukkeste og stærkeste P., der eksisterer. I Kina 

og Japan bruges P. i øvrigt i mange andre Øje
med end i Europa. Araberne lærte Papirfabrika
tionen af Kineserne, og Fabrikationen fandt særlig 
Indgang i Ægypten; som Raastof brugtes linnede 
Klude, for en Del Mumiebind fra ægyptiske Grave, 

1 som plyndredes af Araberne. Til Fabrikationen 
kendes kun lidt; P. limedes med Stivelse. Ved 
Arabernes Herredømme i Sydeuropa og ved Kors
togene blev Papirfabrikationen bekendt for Europa, 
vel sagtens først i Spanien og Italien. Kludenes 
Sønderdeling skete paa Stampeværker, drevne af 
Vandhjul, efter at Kludene først havde henligget 
i Bunker til Gæring. Fabrikationen fik et stort 
Opsving vedBogtrykkerkunsten, og overalt byggedes 
»Papirmøller«, dog næsten alle smaa. Især i 
Holland udvikledes Papirmagerkunsten; her op
fandtes ogsaa omtrent 1670 »Hollænderen«, der 

! præsterede langt mere Arbejde end de ældre 
Stampeværker. Det hollandske P. har indtil den 
sidste Tid bevaret et godt Ry for Styrke og. 
smukt Udseende, hvad der særlig kom af, at i 
lang Tid kun Hollænderne sorterede Kludene om-
hyggelig. Omtrent med 19. Aarh.'s Begyndelse 
begyndte man at bruge Klor til Blegning af 
Papirstoffet; herved blev det muligt at bruge 
mindre hvide og selv farvede Klude til hvidt P. 

; Hidtil havde alt P. været haandgjort; den første 
brugelige Papirmaskine byggedes 1804 af Eng
lænderen Donkin. Limning med Harpikssæbe blev 
opfunden af Tyskeren Ulig i Aaret 1806. Efterhaanden 
som Papirforbruget steg, blev det vanskelige at skaffe 

( nok af Klude; som Erstatningsmiddel opfandtes 
i slebet Træ (Træmasse) 1845; Cellulose blev først 
I fremstillet i det store 1868. Esparto bruges især 
! i England (siden 1860). 

S t a t i s t i k . De følgende Opgivelser gælde for 
Aaret 1896 og vedkomme kun Maskinpapir. I 
Europa fandtes omtrent 2,800 Fabrikker med 
3,300 Maskiner og en Aarsproduktion, der kan 
sættes til fcl/g Mill. Tons. I de nordamerikanske 
Fristater fandtes omtrent 800 Fabrikker med 1,500 
Maskiner og en Aarsproduktion af 2 Mill. Tons. 

I I andre Lande fandtes omtr. 80 Fabrikker med 
100 Maskiner og en aarlig Produktion af lj10 Mill. 
Tons. I Danmark findes 7 større Papirfabrikker 
med 12 Maskiner og 4 Bøtter; desuden 4 mindre 

I Fabrikker, der mest fremstille Pap. I Norge var 
der 20 Fabrikker med 41 Maskiner. 

P a p i r u n d e r s ø g e l s e . P., fremstillet af Klude, 
kan opbevares meget længe uden at ødelægges; 
efterhaanden som Brugen af Surrogater, særlig 
Træmasse, blev almindelig, bleve ogsaa Papir-
sorterne svagere og mindre holdbare. For at sikre 
Holdbarheden af offentlige Dokumenter har man 
derfor i forskellige Lande, først i Preussen, fore
skrevet Embedsmændene at bruge holdbart P. og 
opstillet bestemte Fordringer til dette. I Danmark 
er dette sket ved Reglement af 26. Maj 1888, 
der giver Regler for Kvaliteten af det P., der 

i skal anvendes til de forskellige Brug i Statens 
Tjeneste. Normerne omfatte baade P.'s Sammen
sætning og Styrke. Med Hensyn til Sammen
s æ t n i n g inddeles Papirsorterne i 4 Klasser. 1. 

! Kl. er fremstillet af Klude (Linned, Hamp, Bom-
i uld) og indeholder højest 2 p. Ct. Askebestanddele; 
i 2. Kl. maa indeholde indtil 25 p. Ct. Cellulose; 
j Askemængden er højest 5 p. Ct. ; 3. Kl. kan inde-
| holde hvilke som helst Trævlestoffer, men ikke 
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Træmasse og maa have indtil 15 p. Ct. Aske
bestanddele; til 4. Kl. stilles ingen Fordringer 
med Hensyn til Sammensætning. 

P.'s S t y r k e bestemmes ved Opgivelse af dets 
Bristningslængde og Udvidelse. Ved et P.'s Brist-
ningslængde forstaas den Længde af en overalt 
lige bred Strimmel, der vilde briste ved sin egen 
Vægt, dersom den ophængtes ved sin ene Ende. 
Bristningslængden bestemmes ved at udspænde en 
Strimmel af en passende (men ligegyldig) Længde 
og underkaste den et Træk, indtil den brister; 
Trækket i Bristningsøjeblikket maales; ved at 
veje Strimmelen og maale dens Længde beregnes 
let den Strimmellængde, hvis Vægt er det maalte 
Træk; denne beregnede Længde er netop Brist
ningslængden. Samtidig med Bristningslængden 
maales P.'s Længdeudvidelse i det Øjeblik, det 
brister; den angives i Procent af den oprindelige 
Længde. Baade Bristningslængde og Udvidelse 
ere forskellige i forskellige Retninger af P. ; de 
maales derfor paa langs og paa tværs af Arket, 
og Middeltallet tages af de fundne Tal. Med 
Hensyn til Styrke inddeles P. i 6 Klasser efter 
de stillede Minimumsfordringer til Bristningslængde 
og Udvidelse; Fordringerne ere følgende. I. KL: 
Bristningslængde 6,000 M., Udvidelse 4I/2 p. Ct.; 
2. Kl.: 5,000 M. og 4 p. Ct.; 3. KL: 4,000 M. 
°S 3 P-Ct.; 4. KL: 3,000 M. og 2i/2 p. Ct.; 5. 
Kl: 2,000 M. og 2 p. Ct.; 6. KL: 1,000 M. og r*/a 
p. Ct. Desuden kræves for hver Klasse en be
stemt Grad af Evne til Modstand mod Krølning, 
der bestemmes ved at kramme et Stykke P. 
sammen til en Kugle, pille den op og derpaa 
gnide P. mellem Hænderne som et Stykke Tøj, 
der vadskes. Gnidningen fortsættes, til P. be
gynder at revne; efter det hertil nødvendige Ar
bejde skønnes P.'s Modstand mod Krølning. 

P.'s Sammensætning undersøges ved at koge en 
Prøve deraf med fortyndet Natronopløsning, ud-
vadske Papirmassen med Vand og undersøge den 
under Mikroskopet, idet man iagttager de enkelte 
Tavers Udseende og Forhold over for Reagenser. 

Et Indhold af Træmasse i P. kan ogsaa paavises 
ved at overhælde selve P. med en saltsyreholdig 
Opløsning af Floroglucin; hvis P. indeholder 
Træmasse, vil det efter kort Tids Forløb farves 
mere eller mindre rødt, alt efter Mængden af Træ
masse. Indholdet af Askebestanddele findes ved 
at brænde en vejet Papirmængde, gløde den, til 
alt organisk Stof er bortskaffet, og veje Resten. 

Cand. polyt. Chr. Christensen. 
Papir er i Børssproget en almindelig Betegnelse 

for Obligationer, Aktier o. 1. Man taler saaledes 
om Statspapirer (Statsobligationer), Industripapirer 
(Aktier i industrielle Selskaber) o. s. v. E. M. 

Papirbaad kaldes den tynde, baadformede Skal, 
som afsondres af Hunnen af Blæksprutten Argo-
nauta og tjener til Beskyttelse for Dyret og dets 
Æg. Se B l æ k s p r u t t e r . 

Papirfabrikation se Papir. 
PapiriUS, romersk Slægt i Oldtiden, dels pa-

tricisk, dels plebejisk. Til den patriciske Gren 
hørte Familien P. Cursor , til den plebejiske Fa
milien P. C ar bo. Følgende Medlemmer ere de 
betydeligste: 

1) L u c i u s P. C u r s o r var under Rom's Krige 
med Samnitterne 5 Gange Konsul og 2 Gange 
Diktator. Han var bekendt for den Strenghed, 

1 hvormed han haandhævede Disciplinen i Hæren; 
bl. a. havde han nær ladet sin næstkommanderende 
Fabius Maximus Rullianus (se Fab ius ) henrette 
(325 f. Chr.). Senere vandt han en stor Sejr over 
Samnitterne, indtog Luceria og tilbageerobrede de 
Felttegn, som Romerne havde mistet i Passet ved 
Caudium (320). Endnu 309 vandt han en af
gørende Sejr over Samnitterne. 

2) Gajus P. Carbo , Folketribun 131 f. Chr., 
var en ivrig Tilhænger af Brødrene Gracchus. 
Han blev senere sammen med Gajus Gracchus og 
Marcus Fulvius Flaccus Medlem af en Kommission, 
der skulde forestaa Landfordelingen. Da Scipio 

; Africanus den Yngre, som havde modsat sig Kom
missionens Virksomhed, 129 blev snigmyrdet, gav 
man almindelig P. Skylden derfor. Han var Kon
sul 120. Senere gik han over til Optimaternes 
Parti, men maatte dog gaa i Landflygtighed. Han 
var en anset Taler. 

3) Gnæus P. Ca rbo , foreg.'s Broder, led som 
Konsul 113 f. Chr. et stort Nederlag mod Cim
brerne ved Noreja. 

4) Gnæus P. Carbo , foreg.'s Søn, Konsul 85, 
84 og 82, var efter Cinna's Død Folkepartiets 
betydeligste Fører under Kampen mod Sulla, som 
83 vendte tilbage til Italien efter Krigen mod 
Mithradates. Efter at have lidt flere Nederlag og 
forgæves at have søgt at undsætte Præneste, hvor 
den yngre Marius blev belejret, flygtede P. til 
Afrika. Da Pompejus kort efter satte over til 
Afrika, maatte P. atter flygte, men blev fangen og 
henrettet. H. H. R. 

Papirkanévas, en Slags stift hvidt Karton, 
der er regelmæssig gennemhullet. Det anvendes 
hovedsagelig af Børn til Forarbejdning af Naale-
bøger, Bogmærker, smaa Æsker etc. R. H. 

Papirkul se B r u n k u l . 
Papirlinned, Flipper, Manchetter o. L, frem

stilles af hvidt Pap, der overtrækkes med et Lag 
Klister, blandet med Tungspat, Kridt e. L, hvor-
paa det tørres og stryges ved Kalandring. Det 

I tøjagtige Udseende frembringer man enten ved at 
lime et tyndt Tøj paa Pappet, inden Klisteret 
paaføres, eller man frembringer Mønsteret ved 
Presning samtidig med Kalandringen, eller man 
anvender endelig som Raastof det saakaldte Pa
p i r s h i r t i n g eller en lignende Vare. Sidstnævnte 
fremstilles ved paa et passende Sted i Papir
maskinen at indføre et eller andet vævet Stof, 

1 som presses sammen med og derved forbindes 
fast med det vaade Papir. Saadanne Stoffer bruges 
ogsaa til Konvolutter, Tegnepapir. o. a. Af disse 
forskellige Raastoffer udstanzes Blanketter af den 
forønskede Form, disse forsynes undertiden med 
Forstærkninger af Smaastykker Tøj der, hvor 
Knaphullerne skulle sidde, disse udhugges, Kan
terne ombøjes, og falske Sømme og andre Mønstre 
indpresses paa Maskine. K. M. 

Papirmaskine se Papir. 
Papirmasse se Papir. 
Papirmorbærtræ se Broussonetia. 
Papirmølle se Papi r . 
Papirpenge, Forskrivninger, som i Omsæt

ningen træde i Penges Sted og udføre disses Funk
tioner. Til egentlige P. henregner man ikke de 
indløselige Banksedler, hvis Indløselighed er sikret 
ved et Metalfond i Banken, og som kommer til 
Eksistens gennem Bankens Kreditvirksomhed. 
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Hvorvidt indløselige Sedler udstedte af Stats
myndigheden (f. Eks. de tyske »Reichskassen-
scheine«) skulle betragtes som egentlige P. eller 
som Pengerepræsentativer, afhænger af, om man 
vil lægge Hovedvægten paa det juridiske — at 
det er den offentlige Myndighed, der er Udsteder 
— eller paa det rent økonomiske. I økonomisk 
Henseende er det Uindløseligheden, der spiller 
den afgørende Rolle. Saa længe en Seddel er 
indløselig, afviger dens Værdi ikke fra den Sum 
i Metalpenge, som den lyder paa, og til Trods 
for, at den benyttes som Omsætningsmiddel, ved
bliver det at være Metalpengene, der ere Landets 
egentlige Værdimaaler, og her er altsaa en Funk
tion, som Seddelen ikke udfører. Saa snart Ind
løseligheden hører op, er der derimod skabt en 
Mulighed for, at Seddelen kan faa en Værdi, der 
er forskellig fra Metalpengenes. Idet de uindløse-
løselige Sedler fordrive Metallet fra Omsætningen, 
blive de Landets egentlige Penge, hvis Værdi 
ikke længere bestemmes af Metalpengenes, men 
af selvstændige Momenter, saasom den Mængde, 
hvori de udstedes, Vareomsætningens Størrelse og 
Landets Betalingsforhold til Udlandet. E. M. 

Papirsblomst se X e r a n t h e m u m . 
Papirshirting se P a p i r l i n n e d . 
Papirsjagt se J a g t r i d n i n g . 
Papirsnækker se B l æ k s p r u t t e r . 
Papirtræ kaldes i Skovbruget den Vare (af 

Rødgran), som sælges til Papirfabrikkerne. Veddet 
sættes almindeligvis i Favn, skal være nogenlunde 
knastfrit og fuldstændig friskt. C. V. P. 

Papirvalser fremstilles paa den Maade, at 
Papirskiver, forsynede i Midten med et Hul, an
bringes ved Siden af hinanden paa en Aksel, 
hvorpaa de presses stærkt sammen og holdes paa 
Plads ved passende Endeskiver. Den saaledes 
dannede Valse afdrejes omhyggelig paa Drejebænk 
og anvendes paa mange Omraader i Industrien, 
f. Eks. som Ledevalser, eller hvor det kommer an 
paa at frembringe et nogenlunde eftergivende Tryk, 
uden at der samtidig stilles store Fordringer til 
Haardhed eller Modstandsdygtighed mod Slid. 
Smig. J æ r n b a n e v o g n e S. 1127. K. M. 

Papisme se Pave. 
Paplika se A b a l i g e t e r - H u l e n . 
PapnillQ kaldes undertiden den særlig stærke 

Appretering af Bomulds- og Linnedvarer, som til
sigter at gøre disse fyldige og svære. Den fore
tages sædvanlig med Klister, hvortil er sat Voks 
og Talg eller Sæbe, som giver Varen en vis 
Blødhed, eller Gummi e. 1., som giver den Stiv
hed. K. M. 

Pappenheim, By i bayersk Regierungsbezirk 
Mittelfranken, er Hovedbyen i Herrschaft P.; i et 
fordums Augustinerkloster findes Familien P.'s 
Gravsted. 

Pappenheim, G o t t f r i e d H e i n r i c h , Greve, 
katolsk Feltherre under Trediveaarskrigen, født 
29. Maj 1594 i Pappenheim a. d. Altmuhl, død 
7. Novbr. 1632. P. hørte til en gammel anset 
tysk Adelsslægt, som bl. a. havde arvelig Værdig
hed som Rigsmarskal. Han var født og opdraget 
som Protestant, var oprindelig bestemt for den 
videnskabelige Løbebane, studerede ved flere tyske 
Universiteter og fuldendte sin Uddannelse ved 
Rejser i de europæiske Kulturlande. Foruden 
Latin talte og skrev han de fleste større euro

pæiske Sprog. Paa sine Rejser blev han vunden 
for den katolske Lære, og 1614 traadte han 
aabenlyst over til Katolicismen; snart efter byttede 
han Bogen med Sværdet og blev en af de kækkeste, 
dueligste og mest fanatiske Forkæmpere for den 
katolske Kirke under den store Religionskrig. 
Som Oberstløjtnant blev han haardt saaret i Slaget 
paa det hvide Bjærg ved Prag; siden tjente han 
under Tilly snart i Fodfolket, snart i Rytteriet 
mod Ernst af Mansfeld og senere mod Bonde
rejsningerne i Øvreøsterrig og Midttyskland. 1626 
blev han bayersk Generalvagtmester og udmærkede 
sig som saadan ved Erobringen af Wolfenbuttel, 
som Greven af Solms forsvarede for Christian IV 
og den nedersachsiske Kreds. Han fulgte Wallen-
stein ved Indfaldet paa den jydske Halvø og var 
navnlig virksom ved Belejringen af Gliickstadt og 
Erobringen af Krempe. Under Tilly tog han en 
væsentlig Del i Magdeburg's Erobring og gives 
om end dog vistnok med Urette et Hovedansvar 
for den efter Stormen følgende Ødelæggelse. Det 
lægges hans Selvsikkerhed og Ubetænksomhed 
til Last, at Tilly indlod sig i Slaget ved Breiten-
feld, og trods al hans glimrende Tapperhed maa 
han dog bære Hovedansvaret for Slagets for Kato
likkerne uheldige Udfald. Han hørte bestandig 
til den katolske Tros dygtigste og mest ihærdige 
Forkæmpere og vandt som saadan selv Gustaf 
Adolfs Agtelse. Med Wallenstein stod P. sig 
ikke godt, han var for selvstændig. Dette var 
medvirkende til, at han blev sendt bort med sit 
Korps før Slaget ved Lutzen. Gustaf Adolf vilde 
nytte dette og rykkede frem til Angreb; men P. 
kom tids nok tilbage til at deltage i Slaget. Han 
søgte under Kampen et personligt Møde med den 
svenske Konge, men opnaaede det ikke. Haardt 
saaret sank han af Hesten omtrent paa samme 
Tid og nær det Sted, hvor Gustaf Adolf faldt. 
Den følgende Dag døde P. af sine Saar, og 
Wallenstein lod ham begrave med stor Højtidelig
hed i Klosteret Strakow nær Prag. A, L. 

Pappenheim, Max, tysk Retshistoriker og 
Handelsretslærer, er født 2. Febr. 1860 i Berlin, 
1884—88 Privatdocent i Breslau, 1888 ekstraord. 
Prof. i Kiel, s. A. ord. Prof. smst. Sammen med 
Maurer og v. Amira har P. indlagt sig stor For
tjeneste af Studiet af nordisk Retshistorie. Hans 
herhenhørende Hovedværker ere: »Die altdanischen 
Schutzgilden« [Breslau 1885] og »Ein altnorwe-
gisches Schutzgildestatut« [smst. 1888]. Han har 
endvidere skrevet: »Launegild und Garethinx« 
[Breslau 1882], »Zur Erbfolgeordnung des alt-
langobardischen Rechts« [1883] og talrige sø- og 
handelsretlige Afhandlinger. Udkastene til de 
nordiske Sø- og Handelslove have beskæftiget P. 
meget. 1895 udgav han sammen med K. J o h a n n 
sen en Oversættelse af den norske Sølov af 1893, 
i »Monatsschrift flir Handelsrecht« XI, S. 1 [1902] 
har han skrevet >Der dånische Entwurf zu einem 
Gesetz betreffend Aktiengesellschaften«. Som flittig 
Kritiker af nordiske Historikeres og Retshistori-
keres Arbejder viser P. en aarvaagen og forstaa-
ende Interesse for nordisk Videnskab og Aands-
liv. Fz.D. 

Pappos, græsk Matematiker, levede i Alexan
dria i Slutn. af 3. Aarh. e. Chr. Hans Hovedværk 
er »Matematiske Samlinger« (svvaycoyac fia&7]-
(laTLtiai) i 8 Bøger, som for største Delen ere 
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bevarede [udg. 1588 af Commandinus under Titelen 
Collectiones mathematicae; og 1875—78 af Hultsch 
sammen med P.'s øvrige Arbejder]. Dette Værks 
store Betydning ligger i de Oplysninger, som det 
giver om tabte Værker af den græske Oldtids 
Matematikere, særlig fra den alexandrinske Tid. 
Enkelte Ting deri skyldes maaske P. selv, saa
ledes Sætningen: Et plant Areal beskriver ved 
Drejning om en Akse i dets Plan, som ikke gennem
skærer det, et Rumfang, der er lig Arealet multi
pliceret med den af dets Tyngdepunkt gennemløbne 
Vej (se B a r y c e n t r i s k Regel) , samt et Eksem
pel paa Fremstilling af en Kurve ved en Relation 
mellem Afstandene fra et vilkaarligt af dens Punkter 
til nogle faste rette Linier, en Fremstillingsmaade, 
som Descartes i sin Geometri har udviklet til 
Koordinatmetoden. Som andre vigtige Resultater, 
der ere bevarede for os gennem P.'s Værk, kunne 
nævnes: Sætninger baade om Keglesnittene og om 
andre af de gamle græske Matematikere behandlede 
Kurver, Bestemmelse af Arealer paa Kuglefladen, 
begrænsede af Spiraler, og Hovedsætningerne om 
Dobbeltforhold og Involution. Chr. C. 

Paprika se Caps i cum. 
Paps [pa'ps], »Brystvorter«, Navn paa flere 

engelske Toppe, saaledes P. paa den skotske 0 
Jura (782 M.) og P. ved Killarney-Søen i Irland 
(696 M.). M. Kr. 

Papua, Navn for Ny-Guinea. 
Papita-Bugt, Havbugt paa Sydkysten af Ny-

Guinea. Østkysten er høj og bjærgfuld, medens 
Vestkysten, hvor Fly-Floden danner et stort Delta, 
er lav og sumpet. M. V. 

Papuaer. Navnet P., der kommer af det ma
lajiske Ord papuwah, krushaaret, benyttes hyppigst 
alene om Beboerne af Ny-Guinea (s. d.), men har 
dog ogsaa været anvendt dels ensbetydende med 
Melanesiere (s. d.), dels som en Fællesbetegnelse 
for disse og Negritoerne. . H. P. S. 

Papua-Sprog, de Tungemaal, der tales paa 
Ny-Guinea og en Del mindre Øer, som ligeledes 
bebos af Papuaer. Vort Kendskab til disse Sprog 
er endnu temmelig mangelfuldt og indskrænker 
sig mest til Meddelelser fra hollandske Missio 
nærer om Af af or- ell. Nufdr- Sproget (se J. L. 
van H a s s e l t : »Woordenboek« og »Beknopte 
Spraakkunst der Noefoorsche taal« [Utrecht 1876]). 
Man ser dog, at P., om end muligvis noget 
beslægtede med de malaio-polynesiske Sprog, 
dog afvige særdeles meget fra dem, ligesom og
saa fra de melanesiske og mikronesiske Sprog. 
(L i t t . : G. v o n d e r G a b e l e n t z o g A . B. Meyer , 
»Beitrage zur Kenntniss der Melanesischen, Mi-
kronesischen u. Papuanischen Sprachen« [Leipzig 
1882]; samme, »Ueber das Verhalmiss des Mafor 
zum Malagischen« [i »Bijdragen tot de taal-, land-
en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie«, 1883]. 
Smig, F. Mul ler , »Grundriss der Spraakwissen-
schaft«, I, Bd. 2). V. S. 

Papua-Øer, nederlandsk Øgruppe ved Nord
vestspidsen af Ny-Guinea (7,788 • Km. med 
15,000 Indb.), hører til Residentskabet Ternate. 
Øerne ere høje, skovrige og frugtbare. De største 
ere Vaigeu, Salavati og Misool. M. V. 

Papyrin se Pap i r S. 13. 
Papyrollt kaldes en, navnlig til Gulv- og Væg

beklædning bestemt Mørtel, der bestaar af en 
Blanding af Klormagnium, syrebestandig Asbest 

Store illustrerede Konversationsleksikon. SJV. 

i og Papirmasse eller andre Fyldstoffer, som uroiddel-
! bart før Brugen udrøres med Vand og Magnesit 
og derpaa udstøbes paa Stedet, sædvanlig i et ca. 
15 Mm. tykt Lag. Den færdige Masse bestaar 

' saaledes af Sorels Cement (se C e m e n t S. 158) 
, med de nævnte Indblandinger og danner en fugefri 

Beklædning, der let kan farves, og som skal være 
1 varmeisolerende og lyddæmpende. K. M. 

Papyros, Grækernes Navn saavel paa det i 
Ægypten almindelige Skrivemateriale som paa den 
Plante, hvoraf man fik det (se P a p y r u s ) . P. er 

1 rimeligvis Gengivelse af et ægyptisk Ord. Hos 
Herodot forekommer ikke Ordet P., men Byblos 
(maaske en anden Gengivelse af det ægyptiske Ord). 
Allerede i Odysseen tales om Byblos-Planten, dog 

i ikke som afgivende Materiale til at skrive paa, men 
som tjenende til deraf at danne Tovværk. V- S. 

Papyrus. P.-Planten, Cyperns Papyrus, fandt 
i Oldtiden mangfoldig Anvendelse i Ægypten og 
var en af Landets vigtigste Frembringelser. Marven 
tjente til Føde, saavel kogt som raa; Toppen med 
Blomsterdusken sattes otte i de Buketter eller 
Kranse, hvormed man prydede Templer og Huse. 
Den træagtige vandret løbende Rodstok eller 

' Mellemstok, hvorfra Stængelen skyder op, afgav 
Materiale til alle Slags Redskaber o. 1., ligesom 
den ogsaa brugtes som Brændsel. Af Stængelen 
tilberedte man det berømte Skrivemateriale, der 
bærer Plantens Navn (se nedenf.), men dette var 
ikke dens eneste Anvendelse. Stænglerne skares 
ofte op i hele deres Længde, tørredes og flettedes 
sammen paa forskellig Maade. Man fik deraf 
Tovværk, Skibssejl, Bakker, Kurve, ja hele Baade, 
hvormed man kunde betare baade Kanaler og selve 
Nilen's Hovedløb. Man dannede ogsaa Sandaler 
af P., ja endog Klædningsstykker. Da Dyrkningen 
af den ægte P. var underkastet visse Indskrænk
ninger, ja endog, i alt Fald i visse Tidsrum, var 
et Regale, er det rimeligt, at andre Arter af Cyper-
græsser, særlig Cyperns dives, have tjent som 
Surrogat ved Forarbejdelsen af de omtalte Gen
stande, kun ikke som Skrivemateriale. Cyperns 
dives vokser nemlig endnu den Dag i Dag i 
Ægypten, hvorimod den ægte P. {Cyperus P.) nu 
synes at være omtrent forsvunden. Den ægte P. 
er desuden næppe oprindelig hjemmehørende i 
Ægypten; dens Stammeland er Abyssinien og det 
sydligste Nubien. Herfra er den i ældgammel, 
vistnok alt i forhistorisk Tid, bleven indført i 
Ægypten, hvor den derpaa i mange Tider fandt 
et Hjem. Man forsøgte i øvrigt at dyrke den 
andre Steder, saaledes i Syrien (hvor der fore
kommer en Varietet af P., Cyperus syrtacus) og 
paa Sicilien, hvor den arabiske Forfatter Ibn-
Haukal i 10. Aarh. saa den vokse. P. dyrkedes 
her bl. a. i en Flod ved Palermo, der efter P. fik 
Navnet P a p i r e t o , men fra 13. Aarh. havde Dyrk-

' ningen tabt sin Betydning, og 1591 var P. her 
helt forsvunden; Floden tørrede nemlig dengang 
bort. Strabo fortæller, at Romerne fik P. fra 
Søer i Etrurien, bl. a. fra Trasimener-Søen, men 
derom vides intet nærmere. Der var vistnok Fa
brikker for Tilvirkning af P. i Italien, men disse 
fik rimeligvis Raamaterialet fra Ægypten. P. kom 
tidlig i Brug blandt Grækerne, indført fra Ægypten. 
Herodot taler derom (V. 58); af en Indskrift i 
Athen fra 407 ser man, at 2 Ark P. der kostede 4 
Obol. P. fra Ægypten anvendtes efter Alexander's 

2 
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Tid som Skrivemateriale vistnok overalt, hvor 
græsk Civilisation var trængt frem, ikke blot mod 
Øst, men ogsaa mod Vest til Sicilien og Italien. 
Skrivematerialet kaldtes gerne charta (%ctQTT]q). 
Da Eumenes II (197—158) vilde gøre sin Hoved
stad Pergamon til et litterært og videnskabeligt 
Centrum, i Lighed med Alexandria, lagde Ptole-
mæerne af Misundelse Hindringer i Vejen for Ud
førselen afP., hvad der førte til, at man i Perga
mon opfandt Pergament (s. d.) eller rettere for
bedrede Behandlingen af Skind til Skrivemateriale. 
Om den forskellige Anvendelse, P. fandt i det 
daglige Liv i Oldtidens Ægypten, giver Theofrast 
(IV, 10) gode Oplysninger; om selve Fabrikationen 
af P. til Skrivemateriale finder man hos Plinius i 
hans Naturhistorie (XIII, II —13) udførlige Med
delelser, der dog desværre i det enkelte ikke ere 
helt tydelige, rimeligvis fordi Teksten flere Steder 
er forvansket. Hovedsagen er dog klar. Stængelen 
af P. skares op paa langs med en skarp Kniv 
e. 1., hvorpaa Strimlerne (philyrae), der alle maatte 
være lige store, lagdes ved Siden af hverandre 
paa et Bræt, saa at de dannede et scheda, hvor
paa man lagde andre, kortere Strimler tværs over 
i ret Vinkel. Om denne Proces bruger Plinius 
Udtrykket texere. Derved fremkom Ark (plagula), 
der lagdes i Nil-Vand, som rimeligvis var op
varmet. Lagene klistrede sig nu sammen, som 
det synes ved den klæbrige Saft, som fandtes i 
Planten, og som ved Vandet droges ud af den. 
Andre mene derimod, at et andet klæbrigt Stof 
anvendtes. Derefter pressedes og tørredes Arket; 
Ujævnheder udglattedes ved en Hammer. Til 
Slutning klistredes Arkene sammen, saa at de 
dannede Ruller {scapus\ se P a p y r u s r u l l e r ) . 
I Reglen skrev man kun paa Retsiden (recto); 
men naar det skrevne var blevet uden videre Værdi, 
anvendte man ofte Vrangsiden (verso) til alle Slags 
foreløbige Optegnelser, Regnskaber o. 1. — I Old
tiden havdes forskellige Sorter P. Den bedste og 
kostbareste dannedes af de midterste og kraftigste 
Stængler af Planten. Den gik gerne under Navnet 
charta hieratica, men fik til Ære for August 
Navnet Augusta. Næst efter i Værdi kom charta 
Livia. Der tales ogsaa om charta Amphithea-
trica, Taeniotica, Saitica o. s. v., vistnok kaldede 
saaledes efter Stedet, hvor de fabrikeredes. Under 
Theodorik ophævedes de Skatter, Afgifter og andre 
trykkende Baand, der hidtil havde hvilet paa Fa
brikationen. Under Arabernes Herredømme ved
blev man baade i Ægypten og paa Sicilien at til
virke P.; men da man lærte Papir at kende, og 
man begyndte at fabrikere Papir i Vesterlandene, 
og da Prisen som Følge heraf gik ned, hørte Til
virkningen af P. til Skriftmateriale overalt efter-
haanden helt op. Det kendtes længe næsten kun 
af Navn. I 18. Aarh. blev man dog opmærk
som paa nogle Aktstykker o. 1. fra merovingisk 
og karolingisk Tid, som opbevaredes i Arkiver 
og Biblioteker. Men fra Oldtiden havde man 
længe ikke et eneste Stykke P. Efterhaanden 
skulde dog saadanne komme frem, endog i stort 
Antal. I Herkulanum opdagedes en Del halvt 
forkullede Skrifter paa P., indeholdende Stykker 
af græske filosofiske Skrifter o. 1. 1778 fandtes 
af Arabere i Ægypten et halvt Hundrede Ruller 
P., skrevne paa Græsk, hvilke for deres aromatiske 
Lugts Skyld opbrændtes af Finderne, paa een 

! nær, som tolkedes af Danskeren N. Schov. Ved 
\ Napoleon's Ekspedition blev man kendt med 
I gammelægyptiske Aktstykker paa P., skrevne med 
I hieroglyfisk og hieratisk Skrift, og af hvilke fiere 
j naaede op til Rigets Uafhængigheds Dage. Takket 
j være forskellige Samlere ere de vigtigste Museer 

i Europa nu forsynede med P. fra forskellig Tid. 
1 En Del stamme fra Grave, andre fra Ruiner af 

Huse, hvor de ofte synes at have været gemte i 
Krukker af brændt Ler, andre fra gamle Dynger 
af Fejeskarn, hvor man i Oldtiden har henkastet 
dem som værdiløse, atter andre, der ligeledes 
ansaas for ubrugelige, ere anvendte sammenklistrede 
til at danne de papagtige Hylstre, hvori Mumierne 
ofte indesluttedes. (Li t t . : Montfaucon, Sur la 
plante appelée P. [i Mém. de VAcad. des Inscr. 
1729]; D u r e a u de la Mal le , Mém. sur le P. 

i [i Mém. de l'Institul 1851]; P a r i a t o r e , Mém. 
i sur le P. des Andens [i Mém. de l'Acad. des 
' Sciences 1854]; T y c h s e n , De chartae Pap. in 
Europa per medium aevum usu [i Comment. 

' soc. scient. Gotting. 1820]; Ces. Pao l i , Del Pa-
\ piro [Firenze 1878]; Bi r t , »Das antike Buch-
[ wesen« [Berlin 1882]). V. S. 

Papyrusplante se Cyperus. 
Papyrusruller er den Form, hvori Papyrus 

: forekommer i beskreven Tilstand, og hvori den 
, i Oldtiden bragtes i Handelen som Materiale at 
i skrive paa. Ved at rulles sammen er P. nemlig 
I bedst beskyttet mod at brækkes. I den ældre 

Kejsertid begyndte man dog at skære Rullerne 
op i Stykker af ensartet Størrelse og at folde 
dem sammen i Bogform (se Pa læogra f i ) . I vore 
Dage finder man rigt Udvalg af P. i de fleste 
større ægyptiske Oldsagssamlinger og i mange 
Biblioteker. Paa de ældste læses hieratiske eller 
hieroglyfiske Skrifttegn; Sproget er i disse det 
gammelægyptiske. Andre P. ere affattede i det 
yngre ægyptiske Sprog, det saakaldte d e m o t i s k e 
(s. d.), andre paa K o p ti sk. I de senere Aar er 
der fremdraget en Mængde arabiske P. fra Tiden 
efter Ægypten's Fald (640) og fra de følgende 
Aarhundreder. Man har i Ægypten ogsaa fundet 
en Del Brudstykker af P. affattede i en o l d p e r s i s k 
Munda r t (PehlvT); de hidrøre fra den Tid, da 
Perserne vare Herrer over Ægypten, inden deres 
Fordrivelse ved Heraklios. Man har ogsaa Stykker 
af h e b r a i s k e P. De allervigtigste og talrigste 
ere dog de med g ræsk Skr i f t b e s k r e v n e P., 
hvoraf mange Levninger i vore Dage ere komne 
for Dagens Lys i Ægypten, og hvoraf en stor 
Del ere bragte til Europa. Mange af dem ere 
udgivne i Faksimile ledsagede af Oversættelse og 
Fortolkning De vigtigste Findesteder ere Fajum, 
saavel Ruinerne af Krokodilopolis som andre tid
ligere lidet kendte Steder. Andre Findesteder ere 
Oxyrynchos (s. d.), Memfis, Theben o. s. v. Højden 
af P. varierer mellem fra ol30 til o,50 M., Længden 
er meget forskellig efter Længden af den Tekst, 
man vilde nedskrive. En P. i British Museum 
(Pap. Harris Nr. i) var, da den ankom, 86 eng. 
Fod lang. Den udførtes i Theben efter Kong 
Ramses III's Død omtr. 1300 f. Chr. V. S. 

Paquelin's [pakølæ'] Brænder se Pacquelin. 
Para (græ.: ved, forbi, ud over o. 1.) benyttes 

hyppig som Forstavelse i sammensatte Ord; gerne 
med Bibetydning af, hvad der forfejler, overskrider 
Maalet o. 1. 
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Para (Aktsche, Medino), tyrk. Regningsenhed == 
'/^Piaster, i Guldmøntfoden = 2 Asper. iV. J.B. 

Para, egentlig Grå o P., Stat i den brasi
lianske Føderativrepublik, N. og S. f. Amazonas'es 
nedre Løb, grænser mod Nord til Guayana og 
til Staterne Amazonas i Vest, Matto Grosso, 
Goyaz og Maranhao mod Syd, omfatter et Areal 
paa 1,149,700 • Km., der udgør en eneste vidt
strakt Lavslette af alluviale Dannelser. Kun i 
enkelte Strøg viser der sig i lave Bjærg- og 
Bakkekæder noget ældre Dannelser af Ler og 
Sandsten, saaledes tæt N. f. Amazonas Serra de 
Ereré (280 M.) og Vandskellet paa Grænsen af 
Guayana (400 M.), Tumac-Humac-Bjærgene o. a. 
P. gennemskæres af Ækvator og hører til de 
regnrigeste og varmeste Egne paa vor Klode. 
Flodnettet er derfor overordentlig rigt udviklet. 
Foruden de talrige Kystfloder findes to store 
Strømsystemer, Amazonflodens (s. d.), der fra Syd 
optager Tapajoz og Xingu, og Rio P., der opstaar 
ved en Forening af Rio Araguaya og Rio Toca-
tins og gennem en langstrakt Fjordmunding falder 
i Atlanterhavet. Langs Amazonas og i Kystegnene 
forekomme store Sumpe og talrige Søer, og under 
Regntiden staa de flade Bredder milevidt under 
Vand. I de østlige Egne findes Camp os (se 
Bras i l i en ) , Græssletter med eller uden en spredt 
Træbevoksning, medens den øvrige Del er dækket 
af U r s k o v e (se Bras i l i en ) , der ikke alene ud- I 
mærke sig ved Artsrigdom og kæmpemæssige 
Former, men tillige afgive talrige Nytteprodukter I 
som Tømmer, Kautsjuk, P.-Nødder, vild Kakao, 
mange Lægeplanter m. m. Ogsaa Dyrelivet er 
overordentlig rigt. Vi nævne blot Jaguaren, Flod- l 
svinet, Tapiren, Bæltedyret, Myreslugeren, Doven
dyret, mange Abearter, Raadyret, og i Floderne 
Delfiner og Manater, en uendelig Mængde af Fugle- 1 
arter foruden Skildpadder og Slanger. Til Trods j 
for de regelmæssige nordlige og østlige Vindes I 
kølende Indflydelse i Kystegnene og svalende I 
Nattemperaturer med stærkt Dugfald i det indre 
er Heden dog meget trykkende, ligesom de mange 
blodsugende Insekter ere en slem Plage. Sump
egnene ere berygtede som Feberens Hjem, og 
Kyststæderne hjemsøges ikke sjældent af den 
gule Feber. Befolkningen, 407,400 Indb., bestaar 
fortrinsvis af Indianere, der ikke i nogen synder
lig Udstrækning have blandet sig med de Hvide, 
der ere Efterkommere af Portugisere og for 
største Delen ere Stadboere. Negre i større An
tal findes kun i Kystegnene. Da P. paa et Om-
raade, der er dobbelt saa stor som Tyskland, 
ikke har i/g Mill. Indb., hører det trods Na
turens Rigdom til de tyndest befolkede Egne (1 
Indb. for hver 3 • Km.) af Brasilien. Skønt 
Kvægavl og Dyrkning af Majs og Maniok ere de 
vigtigste Næringsveje, indføres der dog Nærings
midler. Ved Kysterne drives Fiskeri og Fangst 
af Skildpadder. De sejlbare Floder, navnlig Ama
zonas, Rio P. og Tocatins, befares regelmæs
sig af Dampskibe, og fra de store Skove 
udføres Kautsjuk, Kakao, P.-Nødder og Huder. 
Den eneste Jærnbane er en 170 Km. lang Stræk
ning, der forbinder Braganga med H o v e d s t a d e n 
P., Be lém do Grao P., der ligger ved Guandu's 
Udmunding i Amazonas, 11 o Km. fra Atlanter
havet. Byen er vokset op omkring et Fort fra 
1616 og tæller nu 65,000 Indb. Gaderne ere 

brede, regelmæssige i deres Anlæg, med Gas
belysning og beplantede med Palmer. Husene ere 
lave, i det højeste paa 2—3 Etager, og vidt 
spredte. Blandt de talrige Kirker er Domkirken, 
fuldført 1720, den fornemste, og af de verdslige 
Bygninger ere Regeringspaladset, Arsenalet og 
Teateret de mest fremtrædende. Af Dannelses-
anstalter findes et Præsteseminarium, et Lyceum, 
et Bibliotek og et Museum. Byens Hovederhverv 
er Handel, navnlig Udførsel af de førnævnte 
Skovprodukter, og Havnen er tilgængelig for 
Skibe med indtil 7 M.'s Dybgaaende. Af indu
strielle Virksomheder findes Skibsværfter, Lyse
støberier og Savmøller. Ved en Sporvej er der 
Forbindelse med Forstaden L a r g o de Naza-
re th . M.Kr. 

Paraacetanisidin se Metacetin. 
Parabåse (græ. P a r a b a s i s ) er Navnet paa 

I et bestemt Afsnit af den gamle attiske Komedie. 
Den anbragtes i Reglen omtrent midt i Stykket, 

I hvor Handlingen var ved et Vendepunkt. Skue-
, spillerne forlode da S cenen, og Koret, som blev 
I alene tilbage, marcherede op vendt imod Publi-
I kum, hvorefter dels hele Koret, dels Korføreren, 
: fremsagde P. Denne stod sædvanlig ikke i nogen 
I Forbindelse med Stykkets Handling, men inde

holdt dels Digterens egne Betragtninger angaaende 
hans Forhold til Publikum, dels Kritik af offent
lige Forhold i Alm. eller personlige Angreb paa 
enkelte Personer. Den fuldstændige P. faldt i 7 
Dele, dels længere Stykker i fortløbende anapæ-
stiske og trochæiske Versemaal, dels mindre, ly
riske Partier, men i mange Komedier mangle flere 
af disse Dele. P. synes at være en Rest fra Ko
mediens ældste Periode, hvor det dramatiske 
Element endnu var lidet udviklet, og de person
lige Spottedigte spillede Hovedrollen, men i den 
gamle Komedies Blomstringstid er den et fast 
Tilbehør til Komedien og er vist endda bleven 
hørt med særlig Interesse af Publikum. Men alle
rede i Aristofanes'es sidste Komedier mangler P., og 
ligesaa i den senere græske Komedie. H. H, R, 

Parabel (mat.), en Kurve hørende til de alle
rede i den græske Oldtid undersøgte Keglesnit 
(s. d.). Den kan defineres som det geometriske 
Sted for de Punkter, hvis Afstande fra et fast 
Punkt, B r æ n d p u n k t e t 
(jp), og en fast ret Linie, 
L e d e l i n i e n (£ ) , ere 
lige store. Afstanden fra 
Brændpunktet kaldes 
B r æ n d s t r a a l e n . P. 

bestaar af en enkelt Gren, 
der strækker sig i det 
uendelige og er sym
metrisk med Hensyn til 
en Akse (X) gennem 
Brændpunktet vinkelret 
paa Ledelinien. P.'s Skæ
ringspunkt med Aksen 
(A) kaldes T o p p u n k 
te t . P a r a m e t e r e n , o: 
Korden gennem Brænd
punktet vinkelret paa 

Aksen, er det dobbelte af Brændpunktets Afstand 
fra Ledelinien. Da P. med samme Parameter ere 
kongruente, ville to vilkaarlige P. være ligedannede 
i deres Parametres Forhold (se L i g e d a n n e t -
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hed) . Tangenten og Normalen i et vilkaarligt 
Punkt {M) halvere Vinklerne mellem Brænd-
straalen (FM) til Punktet og en Parallel med 
Aksen (MQ). Henført til et retvinklet Koordinat
system med Abscisseakse i P.'s Akse og Ordinat
akse i Tangenten ( Y) i Toppunktet faar P. Lig
ningen y% = px, hvor p er Parameteren. Arealet 
af et Parabelafsnit afskaaret ved en Korde af 
Længden k vinkelret paa Aksen i Afstanden h fra 

Toppunktet er -- hh. Chr. C. 

Parabel (græ.: Sammenligning, L igne l se ) , i 
Digtekunsten den Form af den moralsk-belærende 
fortællende Digtning, der fremstiller en betyd
ningsfuld Sandhed af almindelig Natur ved et 
Billede af Menneskelivet; fortrinlige Eksempler 
ere Jesu Lignelser om den forlorne Søn, Sæde
manden, Farisæeren og Tolderen o. fl. Den er 
beslægtet med Fabelen, der jo ligeledes frem
stiller en moralsk Sandhed ved et Billede, men 
tager dette fra Dyrelivet. P., der virker ved dyb
sindig Billedlighed, er udgaaet fra Orienten. Cl. W. 

Paråbeldragere se Broer S. 675. 
Pårabellnm (»bered dig til Krig«), Be

nævnelsen paa en automatisk Pistol af Lueger, 
som paa det nærmeste er som Borchardt-Lueger's 
i Schweiz 1901 til Afløsning af Revolveren i 
Hæren indførte Pistol. F. W. 

ParabiågO, By i Norditalien, Provins Mi
lano, ligger ved Olona og har Silkespinderier 
samt Bomulds- og Lærredsvæverier. (1881)2,710 
Indb. , H.P.H. 

Parabolåni (græ. af nc/Qa^dllia^ai), Syge
plejere i de oldkristelige Menigheder. A. Th. y. 

ParabolOlde (mat.) kaldes en Keglesnitsflade 
(s. d.), naar den ikke har Centrum. En P. bestaar af 
et Net, der strækker sig i det uendelige og er sym
metrisk med Hensyn til to paa hinanden vinkel
rette Planer (XOZ og YOZ); disse Symmetri
planers Skæringslinie, Aksen, skærer Fladen 
i T o p p u n k t e t (A). Tages Symmetriplanerne og 
Tangentplanen i Toppunktet til Koordinatplaner, 

faar P. s Ligning en af Formerne —- - j - — = —, 

der svare til to forskellige Hovedtyper. Den 
e l l i p t i s k e P. (Fig. i) skæres af Planer paral

lelle med Aksen i Pa-
F'g- *• rabler, medens alle 

andre plane Snit i den 
ere Ellipser. For a = 
b blive Snittene vinkel
rette paa Aksen Cirkler, 
og Fladen bliver en 
O m d r e j n i n g s p a r a -

b o l o i d e , fremkom
men ved en Parabels 
Drejning om sin Akse. 

Et Afsnit afskaaret af P. ved en Plan vinkelret 
paa Aksen i Afstanden h fra Toppunktet har 

Rumfanget , og dets Tyngdepunkt ligger i 

2 
Aksen i Afstanden —h fra Toppunktet. Den hy
p e r b o l s k e eller v i n d s k æ v e P. (Fig. 2) skæres 
af Planer parallelle med Aksen i Parabler, af 
alle andre Planer i Hyperbler, hvis Asymptoter 
ere parallelle med de saakaldte Retningsplaner 

AOZ og BOZ. Ere Retningsplanerne vinkelrette 
paa hinanden, kaldes P. l i g e s i d e t . Gennem 
hvert Punkt C paa Fladen gaa to retlinede 
F r e m b r i n g e r e , der ligge helt paa Fladen og 

Fig. 2. 

ere parallelle med hver sin Retningsplan. Planen 
igennem dem er Tangentplan i C. (Eks.: Frem
bringerne AOA^ og BO Bi i Tangentplanen i Top
punktet O). P. hører følgelig til de vindskæve 
Flader (s. d.). Chr. C. 

Parabolsk (græ.) lignelsesvis; som har Form 
som en Parabels Keglelinie. 

ParaCåtU, By i det vestlige Brasilien, Provins 
Minas Geraes, havde tidligere Guldgruber, driver 
livlig Handel med Goyaz og Bahia, har Garverier. 
I Omegnen drives Kvæg- og Hesteavl og Dyrk
ning af Sukkerrør og Kaffe. Sammen med sit 
Distrikt har Byen 10 —15,000 Indb. M. Kr. 

ParacélSUS, A u r e o l u s P h i l i p p u s T h e o -
p h r a s t u s Bombas t von H o h e n h e i m , be
rømt Læge og Reformator af den teoretiske 
Lægevidenskab, født 1493 i Einsideln ved Ziirich, 
død 1541 i Salzburg, tilhørte en gammel anset 
schwabisk Familie og blev omhyggelig opdraget 
af sin Fader, der allerede fra hans tidlige Barn
dom underviste ham i Alkemi, Kirurgi og Medi
cin. I en Alder af 16 Aar kom han til Universi
tetet i Basel, men havde ikke Stadighed til at 
gennemgaa en ordentlig Universitetsundervisning, 
hvilket senere medførte mange Ulemper for ham; 
et Par Aar efter kom han til Abbed Tritemius i 
Wurzburg, af hvem han blev indviet i de hemme
lige Videnskaber, og derefter arbejdede han i 
Laboratoriet hos Alkemisten Fugger. I de følgende 
12 Aar flakkede han om i det meste af Europa, 
hvor han ikke blot hos Læger og Alkemister, 
men ogsaa hos kloge Koner, Skarprettere, Bad
skærere og Zigeunere søgte at finde brugbare 
Lægeraad. 1525 kom han tilbage til Tyskland, 
hvor han ved en Række lykkelige Kure vandt 
stort Ry som Læge; 1526 blev han Professor i 
Lægevidenskab i Basel, og her brød han fuld
stændig med alle Traditioner, idet han holdt sine 
Forelæsninger paa Tysk, og i Stedet for, som 
Skik og Brug var, blot at levere Fortolkninger 
af Oldtidslægernes Skrifter udviklede han sit 
eget videnskabelige System. Han gik endog saa 
vidt, at han offentlig opbrændte Galen's, Hippo-
krates'es og Avicenna's Skrifter paa Torvet i 
Basel, idet han erklærede dem for aldeles ubrug
bare. Herved kom han i heftig Strid med andre 
Læger, der kaldte ham en uvidende Charlatan, 
som ikke engang forstod Latin; han nødtes til 
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sidst til at forlade Basel, 1528, hvorefter han 
førte et omflakkende Liv til 1541, da han slog 
sig ned i Salzburg, hvor han s. A. blev snig
myrdet. 

P.'s Fortjenester af den teoretiske Lægeviden
skab bestaa dels deri, at han var den første, der 
vovede at angribe Oldtidslægernes Autoritet, dels 
ogsaa deri, at han bragte Lægevidenskaben i 
Overensstemmelse med Datidens Naturopfattelse, 
saaledes som denne var udviklet af de lærde 
Magere og fremstillet i Agrippa's Philosophia 
occulta. Hans Lære om Lægemidlernes Virk
ninger hviler fuldstændig paa den okkulte Filo
sofis to Grundsætninger: det laveres Underord
ning under det højere og Tingenes gensidige 
Sympatier og Antipatier. Livsprincippet, Archeus 
(s. d.) er underkastet alle de astralske Indflydelser, 
og ethvert Stof, der er underlagt en bestemt 
Planet eller Himmeltegn, vil derfor gennem Ar
cheus virke paa sin bestemte Del af Organismen 
og er saaledes et »Arkanum«. Og da fremdeles 
alle ensartede Ting tiltrække hinandens Kræfter, 
kan en Sygdom ophæves ved, at man overfører 
nogle af Sygdomsstofferne paa et andet Væsen; 
herpaa beror Læren om »Sympatimidlerne«. 
(Li t t . : S p r e n g e l , »Geschichte der Arzney-
kunde« [3. Bd., Halle 1827]; K i e s e w e t t e r , 
»Geschichte des neueren Occultismus« [1. Del, 
Leipzig 1891]). Al/r. L. 

ParacentésiS, Indstik med en Hulnaal for at 
udtømme en tilstedeværende Vædske af en Hul
hed, f. Eks. Bughulen; d.s.s. P u n k t u r (s.d.). 
Paracentecis thoracis kaldes T h o r a c o c e n t e s i s 
eller T h o r a c e n t e s i s (s.d.). E.A.T. 

Paracéntrisk (græ.) o: bevægende sig omkring 
Centrum. 

Paracotobark se Cotobark. 
ParaQU-Rania (»Økse-R.«), i den indiske Sagn

historie en Brahman, den ældste af 3 særlig be
rømte Rama'er, en Inkarnation (avatara) af Vishnu. 
Kong Gadhi's Datter Satyavati var bleven gift 
med Brahmanen Rcika af Bhrgu's Slægt; han til
lavede en Vælling til hende, for at hun skulde 
faa en Søn med Egenskaber, som passede for en 
Brahman; for Satyavati's Moder havde han lavet 
en lignende, for at hun skulde faa en Søn med 
Kshattriya-(Krigerkastens)Egenskaber. Moderen 
fik Retterne ombyttede. Som Følge deraf skulde 
Moderen føde en Kshattriya med Brahman-Til
bøjeligheder (o: Vicvamitra), og Satyavati's Sønne
søn (o: P.-R.) skulde være en Brahman, der vilde 
leve som en Kshattriya. Satyavati's Søn Jama-
dagni (Broder til Cunahcepa) blev gift med Re-
nuka. De havde 5 Sønner, af hvilke den yngste 
var P.-R. Da Jamadagni engang i Vrede befalede 
sine Sønner at dræbe deres Moder, adlød kun 
P.-R., idet han huggede Hovedet af hende (deraf 
hans Navn); men saa fik han gjort det hele om 
igen. Da Haihaya-Kongen Arjuna Kartavirya vilde 
bortføre Jamadagni's Offerko (som leverede ham j 
Mælk til hans Ofringer) eller forfulgte Bhrgu'erne, , 
huggede P.-R. hans 1,000 Arme af ham, som 
han havde faaet af Dattatreya, og dræbte ham. ' 
Arjuna's Sønner dræbte til Gengæld Jamadagni i 
og udryddede alle Bhrgu'erne. P.-R. udryddede I 
da Krigerkasten 21 Gange; deres Blod dannede 
Søen Samantapaficaka i Kurukshetra (hvor det store 
Mahabharata-Slag senere stod). Efter at P.-R. I 

havde renset sig ved et Offer, skænkede han 
Jorden til Kacyapa og opholder sig senere paa 
Bjærget Mahendra i Sydindien, idet han fik Varuna 
til at rømme sig dette Land. P.-R. var en stor 

j Autoritet i Vaabenbrug. 5. S. 
PaiacystftiS, Betændelse i det Blærevæggen 

omgivende Bindevæv. Oftest udgaar P. fra Blæren, 
idet f. Eks. Pocher i Væggene ere Sæde for Be
tændelse og udbrede denne. Ogsaa den almindelige 
urinøse Phlegmone er en P. E. A. T. 

Parade (fr.) var oprindelig den Mønstring, man 
foretog af de hvervede Tropper for at bedømme 
deres Brugbarhed, Bevæbning og Udrustning. 
Ved Indførelsen af de staaende Hære fik P. en 
anden Betydning og blev en Slags militær Fest, 
ved hvilken man søgte at fremstille Tropperne 
for den inspicerende med den bedst mulige Hold
ning og med det smukkeste Udseende ( P a r a d e 
uni form) . Tropperne opstilledes i en særlig be
falet Formation ( P a r a d e o p s t i l l i n g ) og inspi
ceredes ved, at den inspicerende red ned langs 
Fronten. Efter Inspektionen marcherede saa 
Tropperne forbi ham med en særlig March, Pa
r a d e m a r c h . I 18. Aarh. og i Beg. af 19. Aarh. 
lagdes der, særlig i Tyskland og i de Lande, der 

j paavirkedes af dette, en saa stor Vægt paa disse 
P., at Opmærksomheden droges bort fra Ud
dannelsen til Hærens Hovedvirksomhed i Krigen. 
P. kaldes ogsaa en Afdelings Opstilling til en be
stemt Tjenesteforretning. Saaledes kaldes Tropper, 
der deltage i Gudstjeneste, for K i r k e p a r a d e . 
Uddeling af Lønning kaldes L ø n n i n g s p a rade, 
og Eftersyn af Mandskabets Udrustning og at 
Afdelingens Heste henholdsvis for R e n l i g h e d s -
og H e s t e p a r a d e . L i g p a r a d e eller Sø rge -
p a r a d e er den Troppeafdeling, der udfører 
Æresvagten ved militære Begravelser, og Vagt
p a r a d e n er den Styrke, der i Garnisonen dag
lig samles for i det kommende Døgn at udføre 
Garnisonstjenesten. B. P. B. 

Parade (i Fægtning), en Bevægelse med 
Vaabenet for at afværge (parere) Modstanderens 
Hug eller Stød. K. A. K. 

Parade. I Ridesproget siger man, at en Rytter 
giver sin Hest en hel P. eller parerer den, naar 
han pludselig standser Hesten. Ved en halv P. 
forkorter han pludselig Bevægelsen, uden at den 
dog helt ophører. For at en P. skal være korrekt 
efter Ridekunstens Regler, maa Hesten under P. føre 
Bagbenene langt ind under sig og optage en god 
Del af Legemets Vægt paa dem. C. G. B. 

Parådeseng se L i t de p a r a d e . 
Paradidymis se K ø n s o r g a n e r . 
Paradigma (græ.), Prøve, Eksempel, betegner 

i Grammatikken de forskellige Bøjningsmønstre, 
hvorved Ordenes Bøjning indøves, i Retorikken 
Eksempler paa Forhold og Tilstande i Livet, som 
anvendes til at holde Taleøvelser over. H. H. R. 

Paradis, et Ord, der rimeligvis er af persisk 
Oprindelse, men er gaaet over i Hebraisk, Græsk 
og nyere Sprog. Septuaginta bruger det som 
Oversættelse af (Edens) Have, og paa Grundlag 
deraf udformedes Paradisforestillingen i den senere 
Jødedom og den kristne Kirke. Hos Jøderne paa 
Christi Tid kan Paradisforestillingen spores i for
skellige Former. Snart tænker man sig P. som 
et jordisk Opholdssted, den endnu eksisterende 
Edens Have, snart som et himmelsk Opholdssted, 
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hvor enkelte udvalgte fromme kunne komme 
straks efter Døden, medens de fleste gaa til 
Underverdenen, snart endelig som noget frem
tidigt, en Herlighedstilstand, der med Messias-
Tiden oprettes paa Sion, hvor saa Livets Træ 
plantes og de salige bo. I det ny Testamente 
findes Ordet tre Gange, nemlig 2. Kor. 12,4, 
hvor det forestilles som himmelsk (om af Paulus 
tænkt som identisk med eller forskellig fra >den 
tredje Himmel«? se H immel ) ; Joh. Aabenb. 2, 7, 
hvor der menes det fremtidige, det »ny Jerusa
lem«; endelig Luk. 23,43, hvor der synes at 
menes et Sted i Underverdenen, hvor de fromme 
afdøde opholde sig, jfr. Abraham's Skød, Luk. 

16,23. 7. c. 7. 
Paradis, Mar ia T h e r e s i a , blind østerrigsk 

Kunstnerinde, født 15. Maj 1759 i Wien, død 
smst. I. Febr. 1824. Blind i en Alder af 2 Aar 
viste hun allerede som Barn tydelige Anlæg for 
Sang og Musik, sang 11 Aar gi. ved offentlig 
Koncert i Augustinerkirken i Wien til eget Orgel
akkompagnement og vakte siden, efter at hun 
ved Kejserinde Maria Theresia's Hjælp havde 
fuldendt sin Uddannelse, stor Opsigt paa en 
Kunstrejse 1784—85 til Tyskland, Schweiz og 
Frankrig. I Paris gav hun Stødet til Oprettelsen 
af den første Blindeskole ved Valentin Hatty (se 
B l i n d e u n d e r v i s n i n g ) , og formentlig har hun 
ogsaa paavirket Østerrigeren J. W. K l e i n (s. d.) i 
samme Retning. Trods sin Blindhed holdt hun 
egen Musikskole for unge Damer, ligesom hun 
gav sig af med at komponere. F. B. 

Paradisenke (Vidua paradisea L.), en al
mindelig holdt Burfugl, hørende til Væverfinkerne 
(Spermestinae), sort med gul Underside, gulbrun 
Hals og hos Hannen i Parringstiden en meget | 
lang bøjet Hale. O. H. 

Paradisfigen, Frugt af Banan (s. d.). 
Paradisfisk se L a b y r i n t g æ l l e d e . 
Paradisfugle (Paradis eidae), en Familie af 

Spurvefugle med 32 Slægter, ca. 80 Arter, i 
Bygning sluttende sig nær til Ravnene (Corvidaé); 
som Slægter af P. regnes nu oftest de tidligere 
som en særlig Familie (Ptilorhynchidae) ansete 
L y s t h u s f u g l e (s. d.). P. ere middelstore Fugle 
fra Stærs til Krages Størrelse, ogsaa i det ydre 
mindende om Ravnefuglene, fra hvilke de skilles 
ved, at Næseborene ikke dækkes af Børster; 
Vingerne ere middellange, Halen yderst forskellig, 
Næbbet enten ret kort, lige og kraftigt eller 
længere, svagere og bøjet. Medens Fjerklædningen 
hos Hun og Unger er mørk og uanselig, have 
Hannerne af de fleste Slægter i Parringstiden en 
saa pragtfuld Dragt og Fjerprydelser af en saa 
vidunderlig, ofte fantastisk Form og Skønhed, 
at noget tilsvarende blandt Fuglene kun findes 
hos Hannerne af enkelte Kolibrier. Fjerklædningens 
Pragt bestaar mindre i iøjnefaldende og afveks
lende Farver end i en ejendommelig Glans, der 
lader de ofte mørke, sorte eller brune, undertiden 
blaa eller blodrøde Fjer skinne som Metal eller 
se ud som Fløjl. Paa Hoved og Hals findes ofte 
andre Farver end paa den øvrige Del, for det 
meste med grønlig Glans. Fjerprydelserne, for
skellige hos de forskellige Slægter og Arter, be-
staa i Fjer, der staa frem fra den øvrige Dragt, 
og ere omdannede paa de forskelligste Maader, 
krummede og bøjede, forlængede, helt eller delvis 

Paradiskrage (Astrapia 
nigra). 

manglende Fane eller kun i Besiddelse af en løs, 
usammenhængende Fane, ofte tillige med besynder
lige og brogede Farver paa hver enkelt Fjer; de 
kunne, hvor forskellige de end ere, efter deres 
Udspringssted sammen
fattes i nogle Grupper: 

B r y s t s k j o l d e t , 
undertiden kun antydet 
ved en stærkere Glans 
paa Brystfjerene, oftere 
dannende en fremtræ
dende Plade af pragt
fulde, skinnende, paa 
Siderne ofte stærkt for
længede Fjer. F je r -
p r y d e l s e r fra K r o p 
pens S i d e r findes i 
rig Afveksling hvad an-
gaar Form, Bygning og 
Farve, jævnlig flere 
Grupper hos en enkelt 
Art; undertiden findes 
kun en lille Dusk af 
korte, fra Brystets Sider 
lige udstaaende Fjer og 
herfra alle Overgange til 
vældige Buske aflange, 
løse, nedhængende Fjer, 
med usammenhængende, 
undertiden manglende 
Fane. H o v e d p r y d e l 
ser , hvortil maa regnes 
de Hudlapper, der hos nogle Slægter findes 
ved Næbroden eller i Øjeegnen; undertiden findes 
opstaaende Fjerkamme eller lange, tynde Skafter 
med en kort Fane i Enden eller hos en enkelt 
Slægt (Pterida-
phora) med F i g l 2 

emaillignende 
blaa Hornpia der 

i Inderfanens 
Sted paa de 30 
—40 Cm. lange 
Skafter. N a k 
ke- og Ryg-
p r y d e l s e r . b e -
staaende, hvor 
der er mindst, 
af enkelte frem-
staaende Fjer, 
hvor der er mest, 
af en fra Bag

halsen udgaa-
ende Fjerbusk, 
der kan rejses 
som en mægtig 
Krave, Ha le 

p r y d e l s e r : 
nogle Arter have 
kort Hale uden 
Prydelser, andre 
derimod en Hale 
af flere Gange 
Kroppens Længde; ofte ere kun de midterste 
Halefjer forlængede, undertiden forsynede med 
en smal Fane langs hele Skaftet eller kun i 
Enden, hvor Skaftet hos nogle Arter er lyre-
formet eller spiralsnoet. — Alle Fjerprydel-

Epimachus speciosus. 

http://prydelser.be
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serne, der sikkert ofte hindre Fuglene i deres 
Bevægelser, tjene utvivlsomt kun som Pryd og 
bæres udelukkende i Parringstiden. 

P. bebo Ny-Guinea og nogle af de nærliggende 
Øgrupper, nogle Slægter Australien og New Zea
land. De opholde sig væsentlig i Skove ofte højt 
paa Bjærgene, leve i Trætoppene, undertiden i 
smaa omstrejfende Selskaber. Føden er væsentlig 
Frugter og Insekter, medens enkelte Slægter suge 
Blomstersaft. Stemmen bestaar af hæse Skrig. I 
Parringstiden opføre Hannerne Lege, under hvilke 
de paa enhver Maade stille deres Prydelser til 
Skue, øjensynlig selv stolte over deres Skønhed. 
I øvrigt er mange Arters Levevis ukendt, fremfor 
alt deres Yngleforhold. Rede og Æg kendes af 
de færreste Arter og først fra de senere Aartier; 
de fundne Reder ere byggede frit paa Træer og 
indeholde 2 Æg. P. ere vanskelige at holde i 
Fangenskab; dog findes Eksemplarer i de større 
zoologiske Haver. 

Europa's Kendskab til P, stammer fra Magal-
haes's Jordomsejling, fra hvilken der 1522 bragtes 

Pig. 3. 

Seleucides niger. 

Skind hjem, som ved deres Skønhed og ejen
dommelige Udseende vakte megen Beundring; de 
beskreves under Navnet Manucodiata (Guds 
Fugle), og snart dannede der sig talrige Fabler 
om dem: de antoges at høre hjemme i Paradiset, 
at mangle Fødder (der vare afskaarne paa Skindene), 
derfor at leve i Luften og nære sig af Dug. I 
en Fordybning paa Hannens Ryg skulde Hunnen 
lægge sine Æg, udruge dem der og under Rug
ningen fastbindes ved de lange Traade i Hannens 
Hale. Først 1824 iagttog en Naturforsker, Les-
son, P. i deres Hjemstavn, som senere er berejst 
af adskillige andre, saaledes Wal l ace , R o s e n 
b e r g og H u n s t e i n , som have iagttaget og be
skrevet deres Liv og Sædvaner samt opdaget ny 
Arter, af hvilke nogle af de senest fundne kun 
ere kendte i et enkelt Eksemplar. Imod de al
mindelige Arter føres en ivrig Udryddelseskrig, 
idet de i Tusindvis fanges og dræbes, for at deres 
Fjer kunne bruges som Pynt. Af de talrige Slægter, 
ofte kun indeholdende een eller faa Arter, ere 
følgende de mest bekendte: 

Paradisea (10 Arter) med temmelig kort, lige 
Næb, vældige, pragtfulde Fjerbuske fra Siderne 
og stærkt forlængede midterste Halefjer. Hertil 
den af Linné beskrevne P. apoda. P. rudolphi 
Finsch med en Fjerbusk, der ovenfra er rød, 
nedenfra blaa i forskellige Nuancer, 

Astrapia (3 Arter), sorte med Metalglans, grønt 
Hoved og Strube, hos een Art med Fjerkam paa 
Hovedet. Halen, hvis Fjer tiltage i Længde udefra 
indad, er 3—4 Gange saa lang som Kroppen. 

Cicinnurus (1 Art), saa stor som en Lærke, 
ovenpaa skinnende karminrød med korte Fjerduske 
paa Siderne; de midterste forlængede Halefjer 
bære kun Fane i den yderste spiralformet op
rullede Ende; en af de ældste kendte Arter, 
Linné's P. regia. 

Parotia (5 Arter), med sorte, fløjlsagtige Fjer 
og fra hver Side af Issen 3 Fjer, 15 Cm. lange, 
kun med Fane i den yderste Spids; pragtfuldt 
Brystskjold. 

Lophorina (2 Arter), med mørke Farver, stort, 
paa Siderne stærkt forlænget Brystskjold, enorm 
Krave udgaaende fra Baghalsen. 

Ptiloris (6 Arter), med tyndt, ret langt, bøjet 
Næb, Hovedet dækket med skælagtige Fjer. 

Falcinellus (4 Arter), ligeledes med tyndt, bøjet 
Næb, vældig Hale af 3—4 Gange Kroppens 
Længde; fra Siderne en pragtfuld Fjerbusk, delt 
i 3 Dele af forskellig Form og Farve. 

Manucodia og Phonygammus (hver 4 Arter), 
med mørk Dragt uden Fjerprydelser, ens hos Han 
og Hun; Luftrøret ligger hos de fleste Arter i 
Bugter under Huden paa Brystet, noget hos Spurve
fuglene ellers ukendt. (L i t t . : Les son, Hist. 
natur, des Oiseaux de Paradis et des Epima-
ques [Paris 1835]; E l l i o t t , Monogr. of the 
Paradiseidae[Lond. 1875]; R .B.Shaipe , Monogr. 
of the Paradiseidae and Ptilonorhynchidae [Lond. 
1892—98]; W. R o t s c h i l d , Paradiseidae i >Das 
Tierreich« [Berlin 1898]). O. H. 

Paradisfuglen(^«j),etl idet Stjernebillede paa 
den sydlige Himmel i Nærheden af Sydpolen, 
indeholdende efter Gould 16 for det blotte Øje 
synlige Stjerner, hvoraf kun 3 ere af 4. Størrelse; 
alle de øvrige ere svagere. Der findes en Del 
Dobbeltstjerner, og blandt Stjernetaagerne og 
Stjernehobene en delvis opløst globular Stjerne
hob med Stjerner fra 14. Størrelse. Af forander
lige Stjerner kendes hidtil kun 2, den ene er saa 
vidt synlig paa det lysstærkeste, den anden er 
teleskopisk. y. Pr. S. 

Paradiskorn se Amomum. 
ParadlSO se L u g a n o . 
Paradistræ se Aloe træ. 
Paradisæble se T o m a t og Æ b l e t r æ . 
Paradoks (græ.), en Sætning eller Mening, der 

støder an mod de almindelige Anskuelser og 
Meninger og derfor synes sælsom, besynderlig og 
modsigende »som Sandheder, der komme hundred 
Aar for tidlig«. P a r a d o k s ! : paafaldende Særhed 
eller Egenhed i Meninger. Den, der med Flid 
bestræber sig for at hævde saadanne besynderlige, 
mod anerkendt Sandhed stridende Sætninger, kalder 
man en Paradoksmager. CL W. 

Paradoks, hydrostatisk se H y d r o s t a t i k 
S. 205. 

Parados [parado'] (fr.) ( R y g t r a v e r s ) er en 
Jordmasse, saaledes beliggende i Forhold til en 
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bestemt Forsvarslinie, at den dækker denne imod 
Rygbeskydning. A. G. N. 

P a r a d o z i d e s , en ejendommelig Trilobitslægt, 
som udelukkende tilhører den kambriske Periode, 
i hvis Aflejringer den er meget hyppig. Hovedet 
er stort og løber bagtil ud i en spids Torn paa 
hver Side; Øjnene store, halvmaaneformede; ! 
Kroppen sammensat af talrige Led; Halen ganske 
lille med tydelig leddelt Akse. J. P. R. 

ParadOXlt se F e l d s p a t . 
Parafere (af det græske nagar^acpog: Sving 

eller Snirkel ved Navnets Underskrift) bruges i 
det officielle Forretningssprog omtrent som ens-
tydigt med: »medunderskrive«, saaledes, at den 
paraferende ved sin Underskrift indestaar for 
Ekspeditionens Overensstemmelse med den be- i 
slutningstagende Myndigheds virkelige Afgørelse : 
og for dens Ægthed. C. V. N. 

Paraf imose (græ., vulg. »spansk Krave«) be
nævnes den Tilstand, hvor en forsnævret eller be
tændt Forhud er ført tilbage bag ved Glans penis 
og ikke atter kan føres frem over dette. Paa 
Grund af den derved frembragte Indsnøring op-
staar der i Reglen en betydelig Opsvulmning af 
Glans (»Hovedet«), hvorved en Fremføring yder
ligere vanskeliggøres, og der kan endog opstaa 
Gangræn i det afsnørede Parti. Det er derfor i 
slige Tilfælde nødvendigt snarest muligt at fore
tage en Fremføring af den indsnærende Forhud, 
hvad der i Reglen vil lykkes for en Læge ved 
Anvendelsen af særlige Haandgreb; men under
tiden kan dog Kloroformering, eventuelt Spaltning 
af den strammende Hudring med Kniv blive nød
vendig. E. P—n. 

Parafln er en fast, vokslignende Masse, som 
blev funden 1830 af von R e i c h e n b a c h i Pro
dukterne af den tørre Destillation af Træ, navn
lig i Bøgetrætjære. Navnet P. (af lat. parum og J 
affinis) antyder, at Stoffet ikke forandres ved 
Paavirkning af forskellige, kraftig virkende Rea
genser. Senere fandt man ogsaa P. i de Produkter, 
som opstaa ved tør Destillation af Tørv, Brun
kul, Bogheadkul o. 1. Det findes ogsaa færdig-
dannet i Naturen i stor Mængde; saaledes i ost
indisk Petroleum, Ozokerit, Neftgil (Jordvoks) 
samt i Bitumen (Jordbeg), som findes i bitumi-
nøse Skifere. Af Petroleum fra Birma, Ozokerit i 
fra Kaukasus, Galizien, Rumænien og Bulgarien j 
og af bituminøse Skifere fra Trinidad, Cuba, Kali-
fornien, Peru, Canada o. s. v. vindes rigelige ( 
Mængder P. og Belysningsolier. Den tyske Parafin- [ 
fabrikation gaar ud fra visse Sorter Brunkul og ! 
falder i to Afsnit: 1) Fremstilling af Tjæren og 2) ! 
Oparbejdning af Tjære til P., hvorved man tillige 1 
faar Solarolie m. m. P. faas af de højeslkogende J 
Olier, i hvilke den findes i Opløsning, ved 
Afkøling og Udkrystallisation, hvorefter den i 
Filtrerpresser under et Tryk af 80 — 100 Atmo
sfærer befries for vedhængende Olier, vadskes med 
lette Tjæreolier under Tryk og sluttelig affarves 
ved Hjælp af Tjærekul e. 1. — P. er en Blanding I 
af forskellige Kulbrinter af Parafinrækken. Det ! 
er i renset Tilstand en fast, hvid Masse, som 
hverken besidder Lugt eller Smag og som har 
Vægtfylden o 869—0.943. Alt efter P.'s Oprindelse 
er Smeltepunktet forskelligt. P. af Bogheadkul 
smelter ved 45,5°, af Tørv ved 46,-, af Petroleum 
ved 6i° og af Ozokerit ved 60—900. I Sachsen 
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vindes af Brunkul P., hvis Smeltepunkt ligger 
mellem 27 og 560. Heraf benyttes i den nyere 
Tid kun den Del der smelter over 500, til Lys, 
medens den P., som har lavere Smeltepunkt (blød 
P.), anvendes i Tændstikfabrikationen og til andre 
Formaal. P. anvendes foruden til Lys ogsaa til 
Ekstraktion af vellugtende Olier af Blomster, til 
Konserveringsmiddel, Tætning af Fade, Indfedt-
ning af Læder, Satinering og Polering af Glans
papir, Parafinering af Skydebomuld m. m. Flydende 
P. se P e t r o l e u m . O. C. 

Paraf lner , mættede Kulbrinter af den alminde
lige Formel CnH 2n+ 2 . Disse Kulbrinter ere i 
høj Grad modstandsdygtige mod Indvirkning af 
ellers kraftig virkende Reagenser, f. Eks. over 
for Salpetersyre og Kromsyre; derfor har man 
givet dem Navnet P. (af parum afjinis). De 
laveste Led i Rækken ere luftformige, de følgende 
flydende og de højeste faste; i Vand ere de 
næsten ganske uopløselige, i Alkohol ere de luft
formige tungtopløselige, de flydende letopløselige, 
de faste desto tungere opløselige, jo mere Kulstof 
de indeholde. Deres Vægtfylde ved Smeltepunktet 
stiger med voksende Antal Kulstofatomer fra 0,4 
til o,78; denne højeste Grænse naas ved C1iH24, 
saaledes at der for de højere Led i Rækken 
gælder den Regel, at deres Molecularvolumina ere 
proportionale med Molecularvægten. P. kunne 
ikke direkte forene sig med Brint eller Halogener 
ved Addition; Klor indvirker paa dem, idet det 
træder ind i Stedet for Brint og danner Klorsub-
stitutionsprodukter. Talrige Isomerier ere mulige 
inden for P.'s Række. DeP., som have Bygningen 

CH3 . CH2 . CH3 . CH2 CH3, kaldes n o r m a l e 
P., og disse udgøre den væsentligste Bestanddel 
af den amerikanske Petroleum. Det første Led i 
Rækken, Metan, Sumpgas eller Grubegas, ud
strømmer af Jorden i Nærheden af Petroleums-
kilder og dannes ved Gæring af Cellestof paa 
Bunden af stillestaaende Vand; det udstrømmer 
ogsaa i Kulgruber som »Grubegas« og giver An
ledning til de farlige Kulgrubeeksplosioner. P. 
kunne fremstilles paa mange Maader bl. a. ved 
Ophedning af de fede Syrers Natriumsalte med 
Natron eller Natronkalk: CnH 2 n-f , C O O H - f 
NaOH = CnH2n + 2-4- Na3COs."' De højeste Led 
i Rækken findes i Parafin (s. d.). O. C. 

Parafll iolie er en Opløsning af Parafin i Solar
olie, der faas som Biprodukt i Parafinfabrikationen. 
P. anvendes som Smøreolie for Maskiner, til 
Fremstilling af Belysningsgas og i rektificeret 
Tilstand som »flydende Parafin« (Paraf/inum 
ligvidum) i Farmacien. O. C. 

Paraf 0111 (græ.), en Uregelmæssighed i Stemmen, 
der bestaar i, at den pludselig springer over fra 
dyb til høj. Hertil hører f. Eks. den P., der op
træder i Overgangsalderen. E. A, T. 

Parafoni , i den græske Musik Betegnelse for 
Intervallerne forstørret Kvart (Tritonos) og stor 
Terts. A. H. 

Paraformaldellyd, sandsynligvis (CH20)2, en 
med Formaldehyd polymer Forbindelse; den danner 
en hvid Masse, som er letopløselig i Vand. O. C-

Paraf rase (græ.), Omskrivning, i) en. ud
vidende eller tydeliggørende Oversættelse af et 
Skrift eller Dele af et saadant i andre Ord. Cl. W. 

2) Et Musikstykke, i hvilket Komponisten i fri 
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Form behandler et Tema, varierer det og ud
styrer det med Figurværk og Forsiringer. S. L. 

Parafyse (bot.) d. s. s. S a f t t r a a d . 
Paragénesis (græ.) kaldes efter Breithaupt Mine

ralernes Forekomst i hverandres Følgeskab paa 
de enkelte Mineralfindesteder. Studiet af P. an-
gaar baade Omfanget af og Relationerne inden for 
ethvert foreliggende Mineralselskab, endvidere 
den Maade, hvorpaa Mineralerne ere voksede 
sammen, Forskellighederne i deres Habitus og 
Strukturforhold o. s. v.; det giver derfor Op
lysning om Dannelsesforholdene og Dannelses-
rækkefølgen og tillader at drage Slutninger om Til-
blivelsesaarsager og Dannelsesmaader for mange 
Mineraler, hvis Oprindelse ikke kunde udredes, hvis 
man nøjedes med at betragte dem enkeltvis. N. V. U. 

Paraglobulln d. s. s. Serumglobulin se B lod 
S. 144-

Paragoge (græ.) anvendtes oprindelig i gram
matisk Terminologi om A f l e d n i n g , men blev 
siden Benævnelse paa Ords og Bøjningsformers 
Forandringer ved Tilføjelse af Suffikser, der 
hverken ere Bøjnings- eller Afledningsendelser 
f. Eks. s t r a x t (Gammeldansk, Sjællandsk, Svensk, 
Norsk), s t r a x e n , s t r a x e n s (Gammeldansk), alt 
af s t r a x ( s t raks) , der er optaget i Middel
alderen fra plattysk s t r a k e s ; s a g t e (Gammel
dansk), hvoraf s ag t ens , der ligeledes stammer 
fra Plattysk. Undertiden optræde disse Suffikser 
i gammeldags Stil og hos Digterne f. E.ks lat. 
amarier (at elskes) for a m a r i ; etymologisk ere 
de ofte vanskelige at oprede. P. K. T. 

Paragoil (græ.), Prøvesten, Mønster; en Slags 
Bogtrykkerskrift. 

Paragonit se G l immer . 
Paragoni i sk i fe r se G l i m m e r . 
Paragontte [paragu't], et lille Redskab til 

Forhindring af Spild ved Udskænkning af Flasker, 
bestaar af en i en Korkprop anbragt Udløbstud 
af Nysølv eller Sølv og med omtrent parabolsk 
Sidelinie. K. M. 

Paragraf (græ.), Afdeling, Afsnit i et Skrift; 
Paragraftegn: §. 

Paragraf! (græ.), Forstyrrelse i Skriveevnen, 
se Afasi . 

Paragråm (græ.), indskudt Tilføjning til et 
Skrift; Ordvits bestaaende i, at man borttager eller 
ændrer et Ords første Bogstav: Biberius (Drukken
bold) for Tiberius. 

Parågna se P a l a v a n . 
Paraguåna, Halvø paa Nordsiden af Venezuela. 

Den danner den østlige Begrænsning for Maracaibo-
Bugten, har en afrundet, øagtig Form og er ved 
en Landtange, I s t m o de M e d a n o s , 35 Km. lang, 
4—5 Km. bred, forbunden med Fastlandet. Den 
bestaar af ældre Frembrudssten: Dioritporfyrit og 
Diabas og hæver sig i Corre de Santa Ana til en 
Højde af 700 M. M. Rr. 

ParaguasSU, Kystflod i det østlige Brasilien, 
Staten Bahia, udspringer paa den sydlige Fort
sættelse af Serra do Espinha§o, strømmer mod 
Øst og optager ved Cachoeira fra venstre Side 
Jacuipe og udmunder i Bugten ved San Salvador 
(Bahia). _ M. Kr. 

Paraguay, en af Sydamerika's store Floder, 
forener sig under 270 17' s. Br. med Parana til 
La Plata. Den udspringer i det østlige Brasilien 
i Nærheden af Diamantino i Staten Matto Grosso. 

Fra 7 Smaasøer i Bjærglandet Campos Parecis i 
ca. 300 M.'s Højde strømmer den ned i Lav
landet, forener sig med flere Smaafloder og tager 
en vedvarende sydlig Retning. Den har ringe 
Fald, og i Regntiden fra Januar—Marts over
svømmerden den vidtstrakte Lavning X a r a y e s paa 
Grænsen af Bolivia og Brasilien, et Sump- og Sø-
land, der i den tørre Tid er en Labyrint af 
Laguner, Øer og Kanaler, men i Regntiden for
vandles til en Sø med en Længde af 150 Km. 
og en Bredde af 80 Km. Efter sin Udtræden af 
denne Egn ledsages den for det meste af høje, 
tørre Bredder. De fleste Tilløb modtager den 
fra Øst, saaledes Taquary og Sao Laurenco med 
den vandrige Cuyaba, men de vestlige Tilløb ere 
de betydeligste, navnlig Pilcomayo og Bermejo. 
Forskellen paa Høj- og Lavvande beløber sig til 
2,5—4 M., og den sædvanlige Bredde ved Asun
cion, hvor den kort i Forvejen har optaget Pil
comayo, er 940 M., men i den tørreste Tid kun 
420 M. Efter et Løb paa 2,200 Km. forener den 
sig 25 Km. oven for Corrientes med Parana gennem 
3 Mundinger, hvoraf den midterste, Boca de Hu-
maita, har en Bredde paa 260 M., Dens Opland 
er 1,148,000 • Km., og ved en ganske kort 
Kanal (10 Km.) kunde P. gennem Guaporée, der 
udmunder i Madeira, sættes i Forbindelse med 
Amazonas. P. er en Flod med roligt Løb, med 
gennemgaaende betydelig Dybde, uden Klipper 
og Strømsnævringer og sejlbar næsten helt til 
Kildeegnene; end ikke de talrige Øer, der dele 
Strømløbet, ere i saa Henseende nogen Hindring. 
Med Dampskibe befares den til Villa Maria, en 
Linie paa 1,900 Km. Paa nogle Strækninger 
danner P. Grænsen mellem Bolivia og Brasilien 
og længere nede mellem Staten P. og Argentina. 
Den bekendte Opdager SebastianCabot var den første 
Europæer, ^der besejlede P. (1526). M.Kr. 

Paraguay (se Kortet »Brasilien«), Republik i 
Sydamerika, mellem 22O og 27O 22' s. Br., og 
540 32'—6l° 20' v. L., er ligesom Bolivia en Ind-
landsstat, begrænset mod Øst og Nord af Bra
silien, mod Nord af Bolivia og mod Vest og Syd 
af den argentinske Republik. Grænserne reguleredes 
efter Krigen 1865 — 70 med Brasilien og Argen
tina, ved Overenskomsten med Argentina 1876, 
efter Voldgiftsdommen 1878, da det fik tilkendt 
den Del af Gran Chaco, der ligger mellem 22^ 
og Floden Pilcomayo, og ved Overenskomsten med 
Bolivia 1879. Det nuværende Statsomraade falder 
i to Dele, det egentlige P., der omfatter Landet 
mellem Floderne Paranå og P., og den førnævnte 
Del af Gran Chaco V. f. Floden P. Af det 
samlede Areal: 253,100 • Km. falde de 146,886 
• Km. paa det egentlige P., Resten paa Gran 
Chaco. Den samlede Befolkning var (1900) 635,571 
Indb. eller 2,5 Indb. pr. • Km. Skønt P. er 
mere end 6 Gange saa stort som Danmark, har 
det dog kun halvt saa mange Indbyggere som de 
danske Øer. 

T e r r a i n . Ved sin Beliggenhed mellem to 
store Floder, der strømme mod Syd og forene 
sig i eet Leje, har P. en vis Lighed med det 
asiatiske Mesopotamien, og ligesom dette bestaar 
det overvejende af et frugtbart Lavland. Vand
skellet mellem de to Flodsystemer dannes af det 
fra Nord til Syd gaaende Bjærgdrag C o r d i l l e r a 
de l o s M o n t e s o: Skovbjærgene, en lav Ud-
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løber fra det brasilianske Højland. De enkelte 
Dele have forskellige Navne, længst mod Nord 
saaledes S e r r a de A m a m b a y a med Højder paa 
i,000 M. og en østlig Gren S e r r a de Mara-
ca ju , der naar helt hen til Paranå, medens 
Hovedkæden beholder sydlig Retning og i de 
af Diabas og Sandsten opbyggede, skovrige Højder 
0. f. Villa Rica har Toppe paa 680 M. Paa 
Vest- og Østsiden er denne P.'s Rygrad rigt for
synet med Dale, der tabe sig i Lavsletterne om
kring P. og Paranå. Fraset de lave Forhøje 
S. f. Villa Rica og enkelte isolerede Højder, frem
træder Lavsletten som et smukt, svagt bølget 
Land med vide Græsmarker, vidtstrakte Sumpe 
og store Skove. Højden over Havet er paa-
faldende lille og svagt aftagende fra Nord til 
Syd. Villa Rica, der ligger ved Foden af Bjærgene, 
er 205 M. o. H., medens det nordligere liggende 
Conception ved P., netop hvor den skæres af 
Vendekredsen, er 115 M. og Asuncion 98 M. o. H. 
— Cordillera de los Montes er den ældste Del 
af Landet og bestaar mod Nord af Karbon- og 
Devontidens lagdelte Stenarter. Af meget gamle 
Bjærgarter forekomme krystallinske Skifere og af 
eruptive Dannelser Diabas. Af Metaller forefindes 
Jærn, Kobberlasur, Kvægsølv og Zink. Slettelandet 
er derimod et ungt Land, opbygget af tertiære og 
kvartære Sedimenter. Jordbunden er flere Steder 
meget saltholdig, og Forekomsten af Saltkilder 
og Saltsumpe derfor hyppig. G r a n - C h a c o 
B o r e a 1, der for øvrigt er lidet undersøgt, danner 
en Overgang mellem Pampa'en og Skovlandet. 
Egentlig Skov forekommer kun langs Floderne og 
i saadanne Lavninger, hvor Rødderne kunne naa 
Grundvandet; men enkeltstaaende Træer, særlig 
Carandapalmen, give visse Egne en parklignende 
Karakter, medens andre Strøg henligge som Græs
sletter og Saltstepper eller ere optagne af Kaktus
bevoksninger eller fugtigt Sumpland. Blandt de 
faa Mineralskatte, som Jorden rummer, er Petroleum 
og Boraks. Højden er i de vestlige Egne 300 
M., men synker mod Øst til 100 M. Overfladen 
sænker sig ligesom Flodlejerne fra Nordvest mod 
Sydøst. 

H o v e d f l o d e r n e ere P. og Paranå. begge far
bare for større Skibe og udprægede Lavlands-
floder. Paranå danner den østlige og sydlige 
Grænse, og Strømsnævringerne og Gafteldelingen 
ved Apipé ere ikke nogen alvorlig Hindring for 
Dampskibssejladsen, men den flade, stedvis sumpede 
Nordbred oversvømmes i Regntiden. Ligesom 
Paranå tilhører P. kun delvis Republikkens Om-
raade, idet den enten falder helt uden for Landet 
eller er Grænseflod, den skiller Chaco Boreal 
fra det egentlige P. Fra Åndes kommer Rio Pil-
ccmayo. Den har paa store Strækninger høje 
Bredder, ejendommelige Forsnævringer og Bred
ninger, andre Steder danner den udstrakte Sand
banker, der ere Tilholdssteder for Skarer af Vand
fugle. Skovene langs dens Bredder skifte flere 
Gange Karakter: snart er det lavt Buskskov eller 
som omkring Vendekredsen, hvor Bredderne i flere 
Maaneder henligge som Sumpe, prægtige Palme
skove. Ved Asuncion udmunder den gennem et 
Delta i P. og er sejlbar paa en Strækning af 
400 Km. ind til Vandfaldet ved Caballu-Repoti. 
De øvrige Floder ere alle smaa, da de udspringe paa 
Cordillera de los Montes og falde i P. eller Paranå. 

K l i m a e t bestemmes i Hovedsagen ved Landets 
ringe Højde og Beliggenhed paa begge Sider af 
Vendekredsen. Aarsmiddelvarmen er for Asun
cion 22,4°; Januar er den varmeste Maaned med 
26,2° og Juli den koldeste med 17,4°- I de 9 af 
Aarets Maaneder viser Termometeret ved Middags
tid sjælden under 250, sædvanlig 30—310 og 
længst mod Nord endog 370. Forskellen paa 
Dag- og Nattemperaturen er paa Grund af Landets 
betydelige Afstand fra Havet paafaldende stoi. 
I Juli og August synker Temperaturen ret ofte 
til Nulpunktet, og Markerne dækkes undertiden 
af Rim og Sne. Vindforholdene medføre betyde
lige Temperaturforandringer, især bringer Norden
vinden en betydelig Forøgelse af Varmen. I 
Regelen blæser den i flere Dage, bringer Moskitoer 
og andre plagende Insekter, og alt levende lider 
under den trykkende Hede. Omsider dækkes 
Sydhimmelen med mørke Skyer; der indtræder 
Vindstille, og nu bryder Søndenvinden, den kraftige 
»Pamperos«, løs med Torden og Lynild fra en 
natsort Himmel. Regnen falder med skybrudagtig 
Voldsomhed, medens Termometeret synker stærkt, 
og Moskitoerne fejes væk. Taget rives af Hytterne, 
og Træerne bøjes og knækkes. Disse modsatte 
Vindretninger medføre en Forandring paa 5—6°, 
undertiden endog af det dobbelte. I Modsætning 
til Tropeegnene er der ingen skarpt udpræget Tør
tid, da der falder Regn i alle Aarets Maaneder. 
Paa 26,3° s. Br. og 570 v. L. angives Regn
mængden til 175 Cm., men den er højst ulige for
delt paa Aarets Tider, idet der i de 4 Maaneder 

) Januar—April falder 45 p. Ct. og i Juni—September 
kun 17 p. Ct. af Aarsregnen. 

P l a n t e v æ k s t e n . P. tilhører den subtropiske 
Planteregion, inden for hvilken Kokospalmen og 
Trithrinax brasiliensis, i Chaco Copernicia ceri-

fera (Carandapalmen) hæve deres Kroner; men 
jo længere man kommer mod Syd, des mere vige 
Skoven og Palmerne for Græslandet, indtil man 
endelig naar Pampaens træløse Græssteppe. Den 
østlige Del af Landet slutter sig til den brasilianske 
Araucaria-Region, hvis mest fremtrædende Karakter
plante, Araucaria brasiliensis, paa sin ranke 
Stamme bærer en flad Grenkrone; men det er 
først S. f. Vendekredsen, at den danner sluttede 
Skove. Beliggenheden paa Overgangen mellem 
den tropiske og subtropiske Zone har medført, 
at man i P. finder en Række Vegetationsformer 
Side om Side: Løvskov og Naaleskov, Matéskov, 
Campos og Steppe og langs Floddalene en næsten 
tropisk Urskov med Bambus og Slyngplanter. 
Ligesom Matéskoven, der dannes af en Art Krist
torn, Hex paraguayensis, naar Palmeskoven for 
det meste kun Mandshøjde. I Urskoven trænges 
Palmerne tilbage af Løvtræer, der tilhøre forskel
lige Arter, især Laurbærformer med indtil 12 M. 
høje, grenløse Stammer og tætte, paryklignende 
Løvkroner. Græslandet danner vel en stærk Mod
sætning til Skoven, men denne forekommer dog 
som Øer inden for dets Omraade. Man skelner 
mellem Campo vero, der rene Græsland, og de i 
Regntiden saa blomsterrige Carrascos, der ere 
bevoksede med Stauder. — I det flade, stenløse 
Gran Chaco findes en Rigdom af Formationer: 
langs Floderne veksle høje og lave Skove med 
Sumpvegetation og Buskskove, og i det indre skifter 
aabent Græsland med Mimoseskove, Palmelunde 
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og vidtstrakt Staudebevoksning. I de tørreste 
Egne optræde Kaktus, vild Ananas og Agave. 
Den mest fremtrædende Karakterplante er Voks
palmen, Copernicia cerifera, der danner aabne 
Lunde. I Artsrigdom staar Gran Chaco tilbage 
for det egentlige F. 

D y r e v e r d e n e n stemmer nøje overens med 
den brasilianske. Af Rovdyr forekomme mange Arter, 
navnlig af Katteslægten, saaledes Pumaen, Jagu
aren, Eiraen (Felts eira), Jaguarundi (Felis jagu-
arundi) og Tjatien {Felis mitis) foruden det 
amerikanske Stankdyr (Mephitis suffocans) og de 
for Kødets Skyld af Indianerne eftertragtede 
Næsebjørne (Nasua socialis). Blandt de talrige 
Flagermus findes nogle for Kvægavlen skadelige 
Vampyrer. Træpindsvinet (Cercolabes villosus), 
Bæverrotten (Myopotamus coypor) og Visacha 
(Lagostomus tridactylus) ere de ejendommeligste 
Gnaverarter. Ligeledes optræde Myreslugere og 
forskellige Bæltedyr. De største jagtbare Dyr ere 
Pampashjorten (Cervus campestris) og det brasi
lianske Raadyr {Cervus rufus), Navlesvinet (Di-
cotyles) og Tapiren. Fugleverdenen er arts- og 
farveprægtig. Hokko- og Penelopehøns, Pape
gøjer , Tukaner og Kolibrier ere almindelige. 
Enkelte Egne ere berygtede for Giftslanger, 
hvorimod Boaen i de østlige Skovegne trods 
sin Størrelse er lidet frygtet af Menneskene. 
Blandt Insekterne er det særlig Moskitoerne og 
Myrerne, hvoriblandt flere kæmpemæssige Former, 
der tiltrække sig Opmærksomheden. Af og til 
hærges Landet af Græshoppesværme. Til Floderne 
knytter sig et eget Dyreliv. Den rige Fiske
bestand spiller en stor Rolle for de fri Indianere; 
derimod ere Kajmanerne og de navnlig i Sump
egnene og paa Pilcomayo's Sandbanker saa over
ordentlig talrige Vandfugle kun i ringe Grad 
Genstand for deres Efterstræbelser. 

B e f o l k n i n g e n . Indbyggerantallet ansloges 
omkring 1860 til 1,350,000; men den ødelæggende 
Krig, som P. 1865—70 førte med Nabolandene, 
udtyndede Befolkningen i den Grad, at der 1873 
kun fandtes 221,000, hvoraf 29,000 vare Mænd 
over 15 Aar. Derefter steg Indbyggerantallet 
stærkt, saa det 1879 beløb sig til 346,000. 
Muligvis har dog dette Tal været for højt, da 
Folketællingen 1887 kun naaede til 231,878 Per
soner, deraf 94,868 af Mandkøn. Men desuden 
fandtes der 60,000 halvtciviliserede og 70,000 
mindre end halvtciviliserede Indianere. 1900 ud
gjorde den samlede Befolkning, Indianerne med
regnede, 635,571. Hovedmassen af Befolkningen 
er Mestitser, fremgaaet af en Blanding af Spaniere 
og Guarani-Indianere. Disse P a r a g u a n o s skildres 
som smukke, velbyggede Folk, aandslivlige, gæst
fri og ædelmodige, men tillige meget letsindige. 
I Landets Krige have de udvist saavel Mod og 
Tapperhed som Kærlighed til Fædrelandet. 
Guaranierne o: »Krigerne« danne den sydlige 
Gren af Tupi-Indianerne og ere udbredte over P. 
og store Dele af Brasilien. Deres Sprog har 
holdt sig indtil den seneste Tid, og paa Grund
lag af dette har der uddannet sig et særegent 
Sprog, lingoa geral brazilica, der benyttes i 
Samkvemmet med Indianere og Europæere. De 
civiliserede Indianere i P. tilhøre næsten alle 
Guarani-Stammerne. I Chaco Boreal findes for
skellige »vilde« Indianerstammer: Lengua, Guay-

curu, Toba og Enimanga og de til det nordlige 
P. indvandrede Guana og Mbaya, der alle ud
mærke sig som dygtige Ryttere og leve af Jagt 
og Kvægrøveri. Til Befolkningen hører desuden 
et Faatal af Negre og Mulatter, Efterkommere af 
de 1843 frigivne Slavebørn, samt 18,000 fremmede, 
deriblandt 5,000 Argentinere, 2,500 Italienere, 
1,250 Tyskere, 1,500 Spaniere og 800 Fransk
mænd. 1898 indvandrede 337 Personer. Det 
officielle Sprog er Spansk, men der tales mest 
Guarani. 

N æ r i n g s v e j e . Af Landets to Dele er det 
egentlige P., Landet mellem Floderne, det stærkest 
befolkede og mest kultiverede. Dets Hjælpe
kilder ere betydelige, men lidet udviklede. Hoved
næringsvejene ere A g e r d y r k n i n g og Kvæg
avl . Det dyrkede Areal, ca. 163,000 Hekt., er 
i Forhold til Landets Størrelse rent forsvindende. 
Den vigtigste Brødplante er Majsen; men ved 
Siden af dyrkes Maniok, i mindre Grad Jord
nødder, Ris og Sukkerrør, der trives godt, men 
ikke altid kan opnaa Modenhed, foruden noget 
Kaffe og Bomuld. Der er gjort Forsøg med Dyrkning 
af Hvede, dog uden at den har faaet videre Ud
bredelse. Tobaksavlen kunde give et godt Udbytte, 

' men den forsømmes i Reglen, og paa samme 
i Maade gaar det med Vinranken, der kun leverer 

Taffeldruer. Ved Siden af Batater, Græskar og 
Vandmeloner dyrkes europæiske Grønsager som 
Kaal, Salat og Agurker og desuden Sydfrugter, 
navnlig Appelsiner, i mindre Grad Citroner, 
Ananas og Figen. Ogsaa Lucerne er indført og 
trives godt. Langt den vigtigste af alle Planter 
er Paraguay-Teen, Yerba eller Mate, en Kristtornart, 
Rex paraguayensis, der opnaar Mandshøjde og 
dækker henved en Tiendedel af hele Landet. Te-
skovene, de saakaldte Verbales, tilhøre Regeringen 
og bortforpagtes mod en Afgift, der retter sig 
efter Udbyttet. De levere aarlig omkring 7 Mill. 
Kilogram Mate, der for største Delen udføres. I 
Chaco og langs Flodbredderne, navnlig venstre 
Bred af P., frembyde de afvekslende tørre og 
fugtige Græsgange hele Aaret igennem gunstige 
Betingelser for Kvægavlen. Den før Femaars-

I krigen saa betydelige Kvægbestand blev i disse 
for Landet saa ulykkebringende Krigsaar stærkt 
indskrænket, men er igen i Fremgang; 1890 taltes 
der 862,000 Stkr. Hornkvæg og 14,700 Geder. 
Klimaet er for fugtigt til, at Faareavlen ret vil 
lykkes. Hestene ere smukke og slægte deres anda
lusiske Forfædre paa. 1890 fandtes 92,700 Heste, 
4,600 Æsler og Muldyr, 63,000 Faarog I i,OOoSvin. 
B j æ r g v æ r k s d r i f t og I n d u s t r i ere kun ringe. 
Der udvindes noget Jærn ved Ibicuy samt lidt 
Kobber; men da der ikke findes Stenkul, har der 
ikke kunnet rejse sig nogen synderlig Fabriksdrift, 
og uddannede Haandværkere ere sjældne. Til
beredning af Mate, Sæbesydning, Fremstilling af 
Likør og Tobak ere de vigtigste industrielle Virk
somheder, foruden Snedkeri og Fletning af Hænge-
maatter, hvortil i den senere Tid ere komne 
vævede Sager som Bomuldstøj, Ponchos, Mantas 
og Hestedækkener samt Læder- og Sadelmager
arbejder. Skovenes store Rigdom paa Nytte
produkter udnyttes kun i ringe Grad, fraset Maté-
planten. Der fældes noget Tømmer og udvindes 
lidt Gummi og Harpiks. H a n d e l e n er lidet ud
viklet og hemmes ved en høj Told og Mangelen 
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paa gode Samfærdselsmidler. 1900 beløb Ud
førselen sig til 2,65 Mill. Pesos. De vigtigste Ud-
førselsprodukter ere Mate (for 5 Mill. Kr.), Tobak 
og Cigarer (for 2,5 Mill. Kr.), Huder, Garvebark 
og Gavntømmer samt Sydfrugter. Samme Aar 
indførtes der Varer for 2.6i Mill. Pesos, især Sukker, 
Bomuldstøj, Kaffe, Vin, 01, Hvedemel, Salt og 
Lys. S k i b s f a r t e n er ubetydelig, og Landet 
har kun 14—15 Dampskibe. I Havnen ved 
Asuncion indløb 1893 220 Dampskibe og 58 
Sejlskibe med 104,524 Tons, hvoraf største Delen 
kom fra Buenos Ayres. Udenrigshandelen sker 
for de 3 Fjerdedeles Vedkommende med Eng-
land. Af J æ r n b a n e r har P. over 252 Km., 
fra Asuncion til PisapO. 

S ta t en . Ifølge den nuværende Forfatning, 
der proklameredes 25. Novbr. 1870, er Rigs-
styrelsen hos Præsidenten, der sammen med en 
Vicepræsident vælges for 4 Aar, og 5 ansvarlige 
Ministre. Den lovgivende Magt er hos Kon
g re s sen , der bestaar af et Senat paa 13 og et 
Folkekammer paa 26 Medlemmer. Lønningerne 
ere for Præsidenten 6,000 Pesos, for en Minister 
1,600 Pesos og for en Kongresmand 500 Pesos. 
Landets Hovedstad er Asuncion, der tillige er 
Sædet for den højeste Domstol. Statskirken er 
den romersk-katolske, men der er fri Religions-
øvelse; dog ere næsten alle Katolikker. F o l k e 
o p l y s n i n g e n er, som man kunde vente det efter 
Landets daarlige Pengeforhold og Befolkningens 
ringe Sans for Oplysning, yderst sørgelig. Vel 
findes der 300 offentlige og 100 private Elementår-
skoler og en højere Skole {Colegid) i Asuncion; 
men de 80 p. Cf. af Befolkningen ere dog uden 
Kendskab til Alfabetet. I administrativ Hen
seende deles P. i 84 Departementer, hvert med 
en Politichef i Spidsen af Styrelsen. Da P. maatte 
betale en stor Krigsskadeserstatning, 236 Mill. 
Pesos, til Brasilien, Argentina og Uruguay, kom 
Landet i dyb Gæld, der dog nu ved Salg af 
Statsejendomme og store Indskrænkninger, navnlig 
i Militærvæsenet, er bragt ned til 31 Mill. Pesos. 
Statsindtægterne, hvis vigtigste Poster ere Told, 
Salg af Statsejendomme og Afgifter af Teskovene, 
beløb sig 1900 til 9,g7 Mill. Pesos, medens Ud
gifterne samme Aar vare 8,12 Mill. Pesos. Der 
er indført Metermaal, men gamle Maal benyttes 
endnu stadig. Betegnende er det, at Mønt
enheden 1 Peso fuerte= iooCentavos opførestil en 
Værdi af 3 Kr. 60 Øre, men i Virkeligheden kun 
antages for 2 Kr. 20 Øre, medens en Papir-Peso 
ikke er mere end 50 Øre værd. Siden 1881 er 
P. Medlem af Verdenspostforeningen og forsender 
1,3 Mill. Breve om Aaret. Den indenlandske Tele- \ 
graflinie har kun en Længde af 1,000 Km. — ' 
H æ r e n bestaar i Fredstid af 1,660 Mand, | 
F l a a d e n udgør 3 Smaaskibe med 4 Kanoner og 
300 Mands Besætning. Landets Vaaben er et 
hvidt Skjold med et gyldent Horn omgivet af 
Laurbær- og Palmegrene og Devisen: Republica 
del Paraguay — Paz y Justifia. Flaget har 3 
horisontale Striber: Rødt, Hvidt, Blaat med 
Vaabenet og en Løve paa den hvide Stribe. 

H i s t o r i e . Kort efter at de So l i s 1515 havde 
naaet Mundingen af la Plata og der var bleven 
dræbt af de indfødte, trængte D i e g o G a r c i a 
og S e b a s t i a n C a b o t ad Flodvejen frem til P., 
°g 1536 grundlagdes Asuncion af J u a n de Ayo-

las , der med 200 Spaniere trængte frem til Peru, 
men paa Tilbagevejen blev slaaet af Indianerne. 
Asuncion blev Udgangspunktet for Koloniseringen, 
og 1542 ansattes A l v a r o N u n e s C a b e r a de 
Vaca som Guvernør. Fra 1608 trængte Jesu
itterne ind i P., vandt Indianernes Tillid og 
underviste dem i Agerdyrkning, Kvægavl og 
Haandværk og forsøgte at beskytte dem mod 
havesyg Udbytning fra de spanske Kolonisters 
Side. Disse lønnede Jesuitterne med et glødende 
Had, og saavel i selve P. som ved det spanske 
Hof kæmpede Jesuitterne og Kolonisterne om 
Indflydelse og Magt. I denne Kamp var det 
Jesuitterne, der i første Omgang gik af med 
Sejren. De oprettede en t e o k r a t i s k Sta t , der 
vel formelt stod under Spanien, men i Virkelig
heden var uafhængig, og med Omhu og Held 
stræbte Jesuitterne at udelukke spansk Indflydelse. 
Fra Åndes til Brasilien's Kystbjærge grundedes 
40 Kolonier med 170,000 omvendte Indianere. 
Midtpunkter for Forvaltningen vare Kollegierne 
i Asuncion og Cordoba. I Spidsen for hver Ko
loni stod en Præst, der var øverste Dommer, og 
en Vikar, der ledede Kolonisternes Arbejde, som 
om disse vare umyndige Børn. Jesuitterne be
stemte alt: hvem der skulde gifte sig med hin
anden, om de skulde beskæftige sig med Haand
værk eller denne eller hin Art af Landbrug, hvor 
meget og hvilke Planter, der skulde dyrkes etc. 
De dømte i alle Sager og sørgede for Skole
væsenet. Hele Udbyttet gik til Magasinerne, hvor
fra Indianerne til Gengæld fik deres Fornøden
heder, og hvad der blev til overs, solgte Jesu
itterne, og da de vare dygtige Handelsmænd, 
kunde de sende store Summer til Europa. I deres 
Kolonier taaltes ingen Spanier eller andre Euro
pæere, og Indianerne oplærtes til Had mod de 
fremmede. Enhver Indianer maatte lære at læse 
og skrive Guarani-Sproget. Naar de ellers over
holdt Ordenens Forskrifter, navnlig passede de 
regelbundne Tider for Bøn og Arbejde, bleve 
Indianerne behandlede mildt og kom ikke til at 
lide Nød af nogen Art. — Men Jesuitterne fik 
ikke Lov til at være i Fred; det kom til Riv
ninger og Grænsekampe med de portugisiske 
Kolonier i Brasilien. Det lykkedes de dristige 
Paulistas eller Mameluccos, Efterkommere af 
Portugisere og Indianerinder, at trænge Jesuitterne 
tilbage og ophidse Indianerne imod dem, og da 
ogsaa Spanierne optraadte imod dem, maatte 
deres Magt nødvendigvis svækkes. Trods megen 
Modstand fordreves de 1731 fra Asuncion, og 
1750 afstod Spanien 7 af deres Kolonier til Por
tugal, og skønt de 1754—58 gjorde væbnet 
Modstand mod denne Beslutning og flere Gange 
sloge de spanske og portugisiske Tropper, maatte 
de omsider finde sig deri. Det værste var imidler
tid tilbage; 1766 udvistes Jesuitterne fra Spanien, 
og 1768 udvistes de paa een og samme Dag fra 
det spanske Amerika, og deres Kolonier med 
100,000 Indb. deltes mellem Spanien og Portugal. 
Se ogsaa Mis ion es. 

Da Spanierne ikke forstode at fortsætte Jesu
itternes Værk, men lededes af Havesyge og op
traadte med Haardhed og Grusomhed, affolkedes 
Kolonierne, og Indianerne vendte tilbage til deres 
forrige primitive Levesæt. 1776 forenedes P. med 
Vicekongeriget La Plata, uden at det dog fik 

erikaxel
Fremhævning
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nogen Betydning for Landet. 1810 begyndte Uaf-
hængighedsbestræbelserne, og 1813 valgtes i Stedet 
for den spanske Regering to Konsuler: Francia og 
Yégros. 1814 lykkedes det F r a n c i a at opkaste 
sig til Diktator i »Republikken« P. Med Jærn-
haand undertrykte han enhver Urolighed, op
hævede alle Klostre og afspærrede Landet for 
fremmede, men han sikrede det mod Brasilien's 
og Argenlina's Erobringslyster og ophjalp Landets 
Næringsveje. Den franske Naturforsker Bo np land 
var i 8 Aar hans Fange og maatte gøre Tjeneste 
først som Garnisonslæge og siden anlægge Veje. 
Efter Francia's Død 1840 tilrev hans Nevø An
ton io Lopez sig Diktaturet under Navn af 
Præsident. Den ene af hans Brødre blev Gejstlig
hedens Overhoved, medens en anden Broder blev 
Indenrigsminister, og hans Søn fik Overbefalingen 
over Armeen. Han brød for saa vidt med sin 
Forgængers Politik, som han 1845 aabnede 
Landet for fremmede og 1846 ved en ny Toldlov 
gjorde P. til et Frihandelsland; men da Lopez 
ved sine egne og Sønnens Skibe, som han lod 
foretage Rejser til Udlandet, besørgede hele 
Udenrigshandelen, var det ham selv, der kom til 
at høste Fordelen deraf. Da Argentina under 
Præsident R o s a s i Modsætning til de forenede 
Stater, Brasilien og Uruguay nægtede at aner
kende P. som selvstændig Stat, erklærede Lopez 
Krig og tvang Argentina til at styrte Rosas og 
anerkende P. som suveræn Republik (1853). Ved 
streng Sparsommelighed, Anlæg af Veje, ordnede 
Retstilstande og Oprettelsen af Skoler havde han 
sørget for Landets Fremgang. Ved hans Død 
1862 tilfaldt Præsidentskabet efter hans testamen
tariske Bestemmelse Sønnen So lano Lopez . 

Under den yngre Lopez kom Landet i en øde
læggende 5-aarig Krig. I Uruguay kæmpede de 
Hvide og Farvede om Magten, og Brasilien tog 
Parti for Ekspræsidenten General F l o r e s , om 
hvem de Hvide samlede sig, og truede med at 
besætte Landet (1864). Herimod nedlagde Lopez 
Protest, og da de brasilianske Tropper rykkede 
ind i Uruguay, aabnede P. Fjendilighederne 16. 
Novbr. 1864. Hæren talte 60,000 Mand med 200 
Kanoner og var velorganiseret, og da Statskassen 
indeholdt flere Millioner, og Præsidenten uind
skrænket kunde byde over alt og alle, stode 
Sagerne slet ikke daarlig for P.; men det fik 
snart to ny Fjender. Ved Hjælp fra Brasilien fik 
Flores Magten i Uruguay, og da P. krænkede 
Argentina ved at tage brasilianske Skibe i Havnen 
ved Corrientes, indgik Brasilien, Uruguay og 
Argentina et Forbund mod P. 4. Maj 1865. I 
de to første Aar havde Forbundstropperne ingen 
Fremgang, og Lopez gjorde et Tog til Uruguay, 
dog uden at kunne erobre Landet. 1867 drejede 
Kampen sig om Fæstningen Humai ' tå ved P.-
Floden, og den overgav sig efter et Aars haard-
nakket Modstand. Lopez trak sig tilbage til de 
nordlige Egne, men den brasilianske Panserflaade 
og Landhær fulgte efter og erobrede efter 6 Dages 
Kamp den befæstede Lejr ved Lomos-Valen
t i na s 15. Decbr. 1868, og i Januar 1869 rykkede 
Fjenden ind i Asuncion. Ikke des mindre fort
satte Lopez Krigen med fortvivlet Haardnakket-
hed og dæmpede den indre Uro med Blod. 12. 
Aug. erobredes den befæstede Lejr ved P i r i -
teba , og 15. Aug. led Lopez et afgørende Neder-

1 lag ved C u r u p a i t y . Præsidenten trak sig nu 
tilbage til Skovene og Højderne mod Nordvest 
og førte vedvarende den ulige Kamp, indtil han 
I. Marts 1870 fandt sin Død for en fjendtlig 
Kugle. Landets Modstandskraft var nu fuld
stændig brudt. Ved Krig, Hungersnød og epide-

| miske Sygdomme var Folketallet sunket til !/5. 
Ved Freden 1872 afstodes den nordlige Del af 
Republikken til Brasilien; men først 1876 for-
lode de sidste fjendtlige Tropper P. 

Efter Lopez'es Død indkaldtes en National
forsamling, og 12. Decbr. 1871 traadte den nu
gældende demokratiske Forfatning i Kraft (se 
ovenf). Argentina gjorde Fordring paa Gran 
Chaco, men de nordamerikanske Fristaters Præsi
dent, der udnævntes til Voldgiftsdommer, til-

, kendte P. den Del, der ligger N. f. Pilcomayo. 
Siden har P. nydt en haardt tiltrængt saavel ydre 
som indre Fred; dets Pengevæsen er blevet 
ordnet ved et betydeligt engelsk Laan. Naar 
undtages et enkelt Præsidentmord, der skyldtes 
Privatmands Hævn, har den ene Præsident lov
mæssig afløst den anden. Den store Statsgæld 

I er bragt betydelig ned, og Landet er nogenlunde 
i kommet til Kræfter. (Li t t . : C h a r l e v o i x , Hi-
\stoire du P. [6 Bd., Paris 1857]; Page , The 
I Argentina confederation and P. 1859 [New 

York 1867]; Pet ermann, »Die sudamerikanischen 
Republikken Argentina, Chile, P. und Uruguay« 
[Gotha 1878]; Demersay , Histoire physique, 
économique et politique du P. [2 Bd. og Atlas, 
Paris 1860—65I; Dugra ty , La République du 
P. (Bruxelles 1865]; Mul ha l l , Handbook ofthe 
River plate republics [Lond. 1885]; W a s h -
burn , The history of P. [2 Bd., Lond. 1871]; 
S c h n e i d e r , »Der Krieg der Tripelallianz gegen 
die Republik P.« [3 Bd., Berlin 1872 — 73]; 
C a r l o s R. S an t o s, La Republica del P. [Asun
cion 1898]; F. H e k t o r D e c o u d , Geografia 
de la Republica del P. [Asuncion 1896]; Van 

' B r u y s s e l , La République du P. [Bruxelles 1893]; 
' Go the in , »Der christlichsoziale Staat der Jesu-

iten in P.« [Leipzig 1893]. Kort bl. a. af H a b e -
n i c h t i ErgånzungshSft 39 zu »Petermanns Mit-
theilungen« [1875J og Beyer [Buenos Ayres 
1886]). M.Kr. 

Paraguay-Ronx [ ru'], Paratinktur, en tid
ligere meget benyttet Tandtinktur, er et spiri
tuøst Udtræk af Parakarse {Spilanthis oleracea 
jfaqu) og Bertramrod. A. B. 

Paraguay te se Mate. 
Paragummi d. s. s. P a r a k a u t s j u k se Kau t -

s j u k S. 330. 
Parah, Hulmaal, i Bombay — 26,343, i Madras 

== 61,455, P a a Ceylon rz: 25,434 kit., Saltmaal i 
Bombay = o 01 Anna = 26,34 Lit., Vægt i Bombay 
= '5672 Kg. (Ris) og 20,32! Kg. (Korn). N. J. B. 

Parahyba, to brasilianske Floder, der udmunde 
i Atlanterhavet, i) P. do N o r t e er en Kystflod, 
der udspringer i Serra Jabataca i Staten P. I sit 
øvre Løb passerer den tørre Egne og udmunder 
ved Byen P. mellem Klipper og Sandbanker. Den 
kan kun besejles paa en Strækning af 35 Km., 

I men dens Betydning indskrænkes yderligere ved 
en Sandbarre ud for Mundingen. 2) P. d o Su l 

[ udspringer paa Sydsiden af Serro do Mar, i Staten 
' Sao Paulo, strømmer først mod Vest, beskriver 

file:///stoire


30 Parahyba — Parallakse. 

en kort nordlig Bue og tager derefter østlig Ret
ning gennem Staten Rio Janeiro og udmunder, 
efter et Løb paa 800 Km., neden for Byen Campos 
ved Sao Joao da Barra. De fleste Tilløb komme 
fra Bjærgene paa dens nordre Side. Dens Dal 
hører til Brasilien's bedste og tættest bebyggede 
Egne, og langs dens Bredder ligger By ved By. 
Fra Kysten er den sejlbar paa en Strækning af 
ca. 80 Km., til Sao Fidelis; men ogsaa store 
Strækninger længere oppe kunne befares af mindre 
Fartøjer. M. Kr. 

Parahyba, Stat i den længst mod Øst frem
skudte Del af Brasilien, mellem Staterne Rio 
Grande do Norte i Nord og Pernambuco i Syd, 
omfatter 74,731 • Km. med en Befolkning af 
497,000. Den flade Kyst er bevokset med Man
grove og omgiven med Rev. I det indre hæve 
sig flere Kæder, bl. a. Serra Borborema, hvis Øst-
skraaninger ere dækkede af Urskov, der yder 
Tømmer, Farve- og Brasilietræ; det øvrige lider 
af Tørke. P. ligger i Tropebæltet, og Regntiden 
varer fra Marts til Juli. Hovederhvervet er Dyrk
ning af Bomuld og Sukkerrør, Kvægavlen har 
ikke synderlig Betydning, og Fabrikdriften ind
skrænker sig til Fremstilling af Sukker og Brænde
vin. Der forefindes Jærn og Stenkul, men de ud
nyttes ikke. Statens H o v e d s t a d er P. ved P.-
Floden (s. d.), 17 Km. oven for dens Munding. 
De fornemste Bygninger ere Domkirken og det 
anselige Jesuiterkollegium, der nu er Sædet for 
Regeringen og Statens Domstole. Over Havne
staden C a b a d e l l o , der er helt omgiven af Palme
lunde, udføres Bomuld, men Havnen er kun til
gængelig for mindre Skibe. — P. blev i Slutn. 
af 16. Aarh. koloniseret af Portugiserne, men kom 
under fransk og siden under hollandsk Overhøjhed, 
indtil Portugiserne 1675 tiltoge sig denne. M. Kr. 

Paraklét (græ.), en Talsmand, en Advokat, 
en, som fører en andens Sag. Ordet bruges i det 
ny Testamente om Christus (Joh. 14, 16) og hyp
pigere om den Hellige Aand (Joh. 14, 16. 26; 
15, 26; 16,7) som førende Menneskets Sag over
for Gud som Dommer, altsaa som Menneskets 
Forbeder hos Gud. J. C. J. 

Parakresol se K res ol. 
Paralall (græ.), Fejltalen, utydelig Tale. 
Paralaktåt se M æ l k e s y r e . 
Paraltmmin d. s. s. P s e u d o m u c i n . 
Paraldehyd, C6H1203 , en med Aldehyd, C2H40, 

polymer Forbindelse; den opstaar under stærk 
Varmeudvikling, naar man ved almindelig Tempera
tur sætter smaa Mængder Saltsyre eller Klorzink 
til Aldehyd. P. danner en krystallinsk Masse, 
som smelter ved 120 og koger ved 1250. Ved 
130 opløses det i 8 Dele Vand. P. benyttes som 
Sovemiddel. O. C. 

ParalekSl, Forstyrrelse i Læseevnen, se Afasi . 
Paralipdmena se K r ø n i k e r n e s Bøger . 
Paralipse (græ.), Talefigur, hvorved man ved 

at bemærke, at man vil forbigaa noget, netop 
særlig fremhæver det. Cl. W. 

Paråliske kalder man de Stenkulsbækkener, 
der under Stenkullenes Dannelse laa i Nærheden 
af Havet, og hvor som Følge af Transgressioner 
(s. d.) Kullagene veksle med marine Dannel
ser, y. P. R. 

Parallakse kaldes Forskellen mellem de Ret
ninger, hvori et Himmellegeme ses fra to for

skellige Standpunkter, o: den Vinkel med Himmel
legemet, de to Retninger danne, eller den Syns
vinkel, hvorunder Forbindelseslinien mellem de to 
Standpunkter ses fra Himmellegemet. Er det ene 
Standpunkt Jordens Centrum og det andet et 
Punkt paa Jordens Overflade, kaldes Vinkelen med 
Himmellegemet den d a g l i g e P. Et Himmel
legemes Sted paa Himmelkuglen, set fra Jordens 
Centrum, kaldes dets g e o c e n t r i s k e Sted, set 
fra et Punkt paa Overfladen dets a p p a r e n t e 
Sted. Antager man Jorden for en Kugle, vil et
hvert Steds Vertikallinie være Forlængelsen af 
den til Stedet gaaende Jordradius. Det geocen
triske Zenit falder sammen med det apparente 
Zenit, og den geocentriske og apparente Højde 
ville ligge i samme Plan. Den daglige P. vil saa-
ledes ingen Indflydelse have paa et Himmel
legemes Azimut, kun paa Højden; den daglige 
P. kaldes derfor H ø j d e p a r a l l a k s e , og den 
geocentriske Højde er lig Summen af den appa
rente Højde og Højdeparallaksen. Staar Himmel
legemet i Horisonten, har Højdeparallaksen sin 
største Værdi og kaldes da H o r i s o n t a l - P . Er 
Himmellegemets Afstand fra Jordens Centrum =c R, 
Jordradien = r, den apparente Højde = h, saa 
findes Højdeparallaksen (n) af Ligningen sin n 

r 
= — cos h. Kaldes Horisontalparallaksen for 77, er 

R 
T 

$inH=.—. Kendes Himmellegemets Horisontal
parallakse, kan følgelig dets Afstand beregnes. 
Kender man dets Afstand og maaler dets angu-
lære (tilsyneladende) Diameter (2 /?), kan man be
regne den virkelige Diameter (26) :b = R sin p\ 
For Maanen er Horisontalparallaksen i Gennem
snit = 57,0' (i Maksimum 6l' ,5 , i Minimum 53>o')> 
altsaa R= 6o,sr; dens angulære Halvdiameter i 
Gennemsnit = 15,5' (varierer fra i6,8 ' til M,;')* 
altsaa b =1 o l00451. R — 0,3725.^- Horisontalparal
laksen kan findes ved at maale vedkommende 
Himmellegemes Højde i Meridianen for to Punkter, 
der have samme Længde (ligge Iagttagelses-
stederne ikke under samme Meridian, og finde 
Iagttagelserne ikke Sted samtidig, kan man tage 
Hensyn til det ved Beregningen), eller i Stedet 
for at maale Højden at maale Forskellen mellem 
Himmellegemets og en Stjernes Højde i Meridi
anen. Paa denne Maade er Maanens Horisontal
parallakse bleven funden; den samme Metode 
kan benyttes for Mars og andre nære Planeter. 
G. D. Cassini (s. d.) benyttede den for Mars 
1671, idet Richer sendtes til Cayenne, medens 
Picard og Ole Rømer observerede i Paris. Af den 
saaledes udledede Mars-P. kan man gennem den 
tredjeKepler'skeLov finde S o l p a r a l l a k s e n . For
uden Mars har man benyttet enkelte Planetoider 
som Victoria, Sappho og i den sidste Tid Eros. 
Halley foreslog at benytte Venus'es Passeren over 
Solskiven til at udlede Solparallaksen. Man har 
fundet ved disse forskellige Metoder, at Solens 
P. kan sættes = 8 J 8 0". For Fiksstjernerne fandt 
man allerede i Oldtiden, at deres P. var umærke
lig, og med den geocentriske Betragtning af 
Verdenssystemet havde man intet Middel til nær
mere at bestemme deres Afstande. Bevægede 
derimod efter Coppernicus Jorden sig omkring 
Solen, maatte denne Bevægelse afspejle sig i 
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Stjernerne, idet deres Bevægelse vilde være paral
lel med Jordens, men i modsat Retning. I Løbet af 
et Aar vilde da Stjernen komme tilbage til sit 
oprindelige Sted efter at have beskrevet en lukket 
Kurve, der vilde være desto mindre, jo fjernere 
Stjernen var fra Jorden. Denne tilsyneladende 
Bevægelse af Fiksstjernerne kalder man deres 
p a r a l l a k t i s k e Bevægelse, og ved en Stjernes 
P. forstaas den Vinkel ved Stjernen, som Syns
linierne fra Stjernen til Solen og Jorden danne 
med hinanden, den aar l ige P. Naar Stjernen, 
set fra Jorden, er i Opposition med Solen, vil 
paa Grund af den aarlige P. dens Bredde være 
størst; er den i Konjunktion, vil dens Bredde 
være mindst, medens Længden i begge Tilfælde 
vil have sin gennemsnitlige Værdi; i Kvadratur 
vil derimod Bredden have sin gennemsnitlige Værdi, 
medens Længden vil være mindst efter Opposition, 
størst efter Konjunktion. Er Stjernen i Eklip-
tikkens Pol, vil den synes at beskrive en Cirkel; 
er den i Ekliptikken, vil den synes at beskrive 
en ret Linie frem og tilbage i Aarets Løb. Ud 
fra dette Ræsonnement søgte man at finde Fiks
stjernernes P., men først 1836 lykkedes det W. 
Struve tilnærmelsesvis at finde P. for a Lyrae ved 
mikrometrisk at maale dens Afstand fra nær
liggende Stjerner. Næsten samtidig fandt Bessel 
P. af Dobbeltstjernen 61 Cygni ved Hjælp af to 
Sammenligningsstjerner. Man finder saaledes ikke 
den a b s o l u t t e P., men den r e l a t i v e P . af den 
ene Stjerne i Forhold til den anden. Men ere 
Sammenligningsstjernerne mange Gange længere 
borte, vil den relative P. kunne anses som absolut. 
Denne Metode blev bragt i Forslag allerede af Galilei i 
hans Dialogosopra idue massimi sistemi del mondo. 
Hidtil kender man med Sikkerhed P. af omtrent 
20 Fiksstjerner, men alle have en P. af under 1". 
Den nærmeste Stjerne er a Centauri, dens P. er 
0,75", for 61 Cygni er P. o,48", Sirius o,37", 
Procyon 0,27", a Aurigae o,2i", a Aquilae 0,20", 
a Tauri o,15, a Lyrae 0,15", Polarstjernen 0,07". i 
Kaldes den aarlige P. for q og Jordens Afstand j 
fra Solen for R, saa er Stjernens Afstand 33 ' 

. H, eller den Tid, som Lyset behøver for at ; 

naa frem fra Stjernen = -sH. Aar, altsaa er Lys-

tiden for cc Centauri 4,3 Aar, Sirius 8,g Aar, 
Polarstjernen 46,5 Aar. J. Fr. S. 

Para l låk t i sk siges en Kikkert at være op
stillet, naar den lader sig bevæge om to Akser, 
hvoraf den ene er parallel med Verdensaksen, 
medens den anden staar lodret paa denne. Den 
første Akse kaldes Timeaksen, den anden Dekli
nationsaksen. Ved denne Montering vil Kikkerten 
kunne følge Stjernen i dens daglige Bevægelse, 
idet Kikkerten kun behøver at drejes om Time
aksen. Denne Bevægelse udføres almindelig af et 
Urværk, naar Kikkerten i længere Tid som 
ved Fotografering skal være rettet mod Stjer
nen, y. Fr. S. 

Parallåktisk Ligning kaldes en Perturbation 
i Maanens Bevægelse, der fremkaldes ved, at 
Maanen ved Nymaane bliver tiltrukken lidt stærkere 
af Solen end ved Fuldmaane. Maanens Afstand 
fra Jorden er derfor lidt større og dens Hastig
hed lidt mindre i Nymaane end i Fuldmaane. 

Den p. L. er afhængig af Forholdet mellem 
Maanens og Solens Afstand fra Jorden. Omvendt 
kan dette Forhold findes af den p. L., naar denne 
er bekendt af Observationer. Da Maanens Af
stand kendes med stor Nøjagtighed, kan denne 
Perturbation benyttes til Bestemmelse af Solens 
Afstand eller Solens Horisontalparallakse. Hansen 
fandt paa denne Maade Solens Horisontalparal
lakse a= 8,92". J. Fr. S. 

Parallåktisk Lineal se Triquetrum. 
Parallåktisk Vinkel kaldes Vinkelen mellem 

en Stjernes Deklinations- og Højdecirkel. Er 
Stjernens Deklination 8, Højde h, Iagttagelses-
stedets Polhøjde <p, saa er den p. V. ^=-p givet af 
_ . . sin æ—sin 8 sin h 
Ligningen: cos p — g . J. Pr. £>. 

& s r cos 8 cos h J 

Parallel (mat.). To rette Linier siges at være 
p., naar de ligge i samme Plan og ikke skære 
hinanden, hvor langt de end forlænges. Euklid 
beviste, at to Linier, der skære en tredje saa
ledes, at Summen af de indvendige Vinkler, som 
de danne med den tredje Linie til samme Side, 
er = to Rette, ere p. Ved denne Sætning var 
altsaa Eksistensen af p. Linier godtgjort, og Euklid 
supplerede Sætningen ved Opstilling af følgende 
ubeviste Forudsætning (5. Postulat, i »Elementerne« 
i nogle Udgaver opført som 11. Aksiom): hvis de 
nævnte indvendige Vinklers Sum er < 2 Rette, 
skære de to Linier hinanden til den Side, hvor 
Vinklerne ligge. Denne Forudsætning, P a r a l l e l 
aks iomet , og Forudsætningen om, at Summen 
af Vinklerne i en Trekant er = 2 Rette, kunne 
let reduceres til hinanden. Der er gjort mange 
Forsøg paa at bevise Parallelaksiomet ud fra 
Euklid's øvrige Forudsætninger, men endnu er 
det ikke lykkedes. Legendre godtgjorde, at 
Vinkelsummen i en Trekant ikke er større end 
to Rette. Lobatschevsky (s. d.) og Bolyai have 
opstillet en »ikke euklidisk Geometri«, hvori Pa
rallelaksiomet mangler, uden deri at støde paa 
nogen Modsigelse, der kunde godtgøre Aksiomets 
Nødvendighed. — I den euklidiske Geometri af
skære to p. Linier samme Længde, deres Af
s tand, paa alle Linier vinkelrette paa dem begge. 
En Linie siges at være p. med en Plan, naar 
den aldrig skærer denne. En saadan Linie kan 
faas ved at tegne en P. med en Linie i Planen. 
Lægges en Plan gennem to hinanden skærende 
Linier, der ere p. med en anden Plan, ere de to 
Planer p., o: de skære aldrig hinanden; alle 
Linier vinkelrette paa den ene ere ogsaa vinkel
rette paa den anden, og paa dem alle afskæres 
det samme Stykke, Planernes Afs tand . Chr. C. 

Parallélcirkler (mat.) se O m d r e j n i n g s -
f lader . 

Parallélcirkler kaldes de Lillecirkler (s. d.) 
paa en Kugleflade, hvis Planer ere parallelle med 
et givet Storcirkelplan. Alle P.'s Centre ligge 
paa en ret Linie, der gaar gennem Storcirkelens 
Centrum og staar lodret paa denne; Liniens 
Endepunkter ere P o l e r for Storcirkelen og P. 
Paa Himmelen ere P. Lillecirkler parallelle med 
Ækvator; deres Poler ere Verdenspolerne, og 
Linien lodret paa P. er Verdensaksen. Stjerner, 
som ligge paa samme P., have samme Deklination 
(s. d). Paa Jorden ere P. parallelle med Jordens 
Ækvator, deres Akse er Jordaksen. Steder paa 
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Jorden paa samme P. have samme Bredde, derfor 
kaldes ofte P. Breddeparallel. % Fr. S. 

Paralléldragere, Parallel-Gitterdragere, se 
B r o e r S. 672. 

Parallel le Kræfter se K r æ f t e r s Sammen
sæ tn ing , T y n g d e p u n k t og V æ g t s t a n g . 

Parallelle Kurver og Flader (mat.). Af
sættes hen ad enhver Normal til en given plan 
Kurve fra Normalens Fodpunkt P paa Kurven 
et givet Stykke r til begge Sider, ville de Punkter 
A og B, som man derved kommer til, til geo
metrisk Sted have en Kurve, der siges at være 
p a r a l l e l med den givne. Den parallelle Kurve 
kan ogsaa fremkomme som Indhyllingskurve (s. d.) 
for en Cirkel med Radius r, hvis Centrum glider 
paa den givne Kurve. En Cirkels parallelle Kurve 
bestaar altsaa af to Cirkler, koncentriske med 
den. Den parallelle Kurves Tangenter i A og B 
ere parallelle med den givne Kurves Tangent i 
P\ de to Kurver have altsaa samme Normaler, 
samme Evolut, samme Krumningscentrer. Paa 
lignende Maade kan man konstruere en parallel 
Flade til en given Flade ved at afsætte et kon
stant Stykke hen ad Normalerne eller som Ind-
hyllingsfiade for en Kugle med konstant Radius, 
hvis Centrum glider paa den givne Flade; 
Tangent planerne i til hinanden svarende Punkter 
blive parallelle. Chr. C. 

Paral le lepfpedum (mat.) er et Polyeder be
grænset af seks Parallelogrammer. To af disse, 
f. Eks. ABCD og AXBXCXDX, der ikke have 
nogen Side fælles, kaldes m o d s t a a e n d e Side
flader; de ere kongruente, og deres ens
liggende Sider ere parallelle. Tages en Sideflade 

til G r u n d 
f l a d e for P., 
forstaas ved 
den tilsvaren
de H ø j d e Af
standen til den 
modstaaende 

Sideflade. P. 
har fire Dia
gonaler, der 
alle gaa gen

nem samme 
Punkt O, P.'s 

M i d t p u n k t . Antallet'af Kubikmeter i P. er Pro
duktet af Antallet af Kvadratmeter i en Grund
flade og Antallet af Meter i den tilsvarende 
Højde. Det r e t v i n k l e d e P. elier K a s s e n er 
begrænset af seks Rektangler; en speciel Form, 
hvor Sidefladerne alle ere Kvadrater, er det 
r e g u l æ r e H e k s a e d e r , ogsaa kaldet K u b u s 
eller T e r n i n g . Chr. C. 

Paralleller se L ø b e g r a v . 
Parallelforskydning (mat.). Hvis man ud 

fra en Figurs Punkter trækker lige lange og paral
lelle Liniestykker til samme Side, ville de Punkter, 
som man derved kommer til, danne en med den 
givne kongruent Figur, som siges at være frem-
gaaet af den givne ved en P., hvis Størrelse og 
Retning er angiven ved et af de nævnte Linie
stykker. Chr. C. 

Parallelisme (græ.), Jævnstillen af forskellige 
Steder i en Bog (Bibelsteder), der forklare hin
anden (Parallelstederj; Lighed i Forhold og 
Egenskaber (smig. næste Art.). 

Parallelisme (græ.), i Poesien et poetisk 
Virkemiddel, der er beslægtet med Gentagelsen 
og bestaar i, at en Tanke eller et Vers følges 
af en anden eller andet, der udsiger det samme, 

! men paa en lidt anden Maade, med andre Ord, i et 
I Billede eller antitetisk. Saaledes forstærker man 

som dvælende den første Tanke. »Det vilde Bryst 
maa saares, mens det saarer — Den kække Ørn 
maa over Fjældet gaa« (C. Bagger). Særlig be
nyttet er P., der ogsaa træffes i Folkevisen, i 
den hebraiske Poesi. Verset er da bygget saa
ledes, at det indeholder een Tanke og falder i 
to i rytmisk Ligemaal satte Led, der svare saa
ledes til hinanden i Form og Indhold, at det 
andet gentager det første i synonyme eller anti
tetiske Udtryk. Eks.: Dommernes Bog 14, 14 
»Fra Æderen gik Spise ud; Sødme kom fra den 
stærke«. Ordsprogene: »Mat Sjæl træder paa 
Honningkage; men alt bittert er sødt for en 
hungrig Sjæl«. • Cl. W. 

Parallélkæder se Bjærg. 
Parallelogram (mat.) kaldes en Firkant, 

hvori hvert Par modstaaende Sider ere parallelle. 
I et P. ere modstaaende Sider lige store, ligesaa 
modstaaende Vinkler; der er to Diagonaler, som 
halvere hinanden. To modstaaende Siders Afstand 
kaldes H ø j d e i P., svarende til en af de mod
staaende Sider som G r u n d l i n i e . Antallet af 
Kvadratmeter i et P. er Produktet af Antallene 
af Meter i en Højde og i den tilsvarende Grund
linie. Særlige Former for P. ere Rektangel, 
Rombe, Kvadrat (s. d.). Chr. C. 

Parallelogram, Kræfternes, se Kræfters 
S a m m e n s æ t n i n g . 

Parallélskrnestik se Skruestik. 
Parallélsteder kaldes saadanne Steder i for

skellige Skrifter eller samme Skrift, som med 
Hensyn til Tanken eller enkelte Ord ere parallelle, 
ensartede. Eksempler fra det Ny Test.: Joh. 1, 18; 
3, 16; I. Joh. 4, 9 ere P. med Hensyn til Ud
trykket »den enbaarne« om Christus. Eph. 3, 8; 
3. Joh. 4 ere P. med Hensyn til dobbelt Kom
paration af et græsk Adjektiv. Rom. 5, 19; Phil. 
2 , 8 ; Hebr. 5 ,8 ere P. med Hensyn til Christi 
Lydighed mod Gud. Navnlig de synoptiske Evan
gelier indeholde talrige P., ja lange parallelle 
Stykker. Vor autoriserede Bibeloversættelse er 
»med mange P. forsynet«, o: forsynet med Hen
visninger til P. j . C. J. 

Parallélstrnktnr have de Stenarter, hvis 
enkelte Bestanddele vise en regelmæssig Ordning 
enten efter en Flade eller efter en Linie. J. P. R. 

Parallélteorl er væsentlig det samme som 
I den Form af Monisme, der kaldes Identitets

hypotesen (s. d.). P. vil intet udsige om Til
værelsens Væsen; den er ingen metafysisk Hypo
tese, men udtrykker blot den Kendsgerning, at 
der bestaar en gennemgaaende Parallelisme mellem 
de fysiske og psykiske Fænomener, uden at vi 
ere i Stand til at sige noget sikkert om Grunden 
til denne eller Maaden, hvorpaa den frem
kommer. C. St. 

Paralléltonearter kaldes de parvis op
trædende Dur- og Moltonearter, der have samme 
Fortegn, altsaa C-dur og A-moll, G-dur og £• 
moll o. s. v. S. L. 

Paralleltrapez (mat.) kaldes en Firkant, hvori 
to modstaaende Sider ere parallelle. Disse Siders 
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Afstand kaldes P.'s H ø j d e . Antallet af Kvadrat
meter i P. er Produktet af Antallet af Meter i 
Højden og den halve Sum af Antallene af Meter 
i de parallelle Sider. Chr. C. 

Parallélværk, et ved Strømreguleringsarbejder 
anvendt Værk, der tjener til at indsnævre et 
sejlbart Vandløbs Bredde paa Steder, hvor 
denne er for stor og som Følge heraf Dybden 
for ringe. P. danner da den ny Sidebegrænsning 
for Vandløbet, idet det begynder ved Vandløbets 
Bred paa det Sted, hvor Vandløbets Bredde er 
passende, og herfra føres parallelt med Strømmen 
paa hele den Strækning, hvor Vandløbets Bredde 
er for stor. Ved dets nedre Ende føres P. dog 
ikke helt til Land, men der efterlades en Aab-
ning, hvorigennem det ved P. fra Bredningen af-
skaarne Vandareal staar i Forbindelse med Vand
løbet. P.'s øvre Rand, dets Krone , rækker oftest 
ikke stort over Vandspejlet ved den laveste Vand
stand, ved hvilken Skibsfart finder Sted, hvorved 
Værket ved alle højere Vandstande vil over
strømmes, hvad der har til Følge, at Rummet 
mellem P. og Land lidt efter lidt vil udfyldes 
ved de med Strømmen førte Bundfældningsstoffer. 
P. bygges enten af Sten eller Faskiner, i sidste 
Tilfælde enten i vandrette Lag af Faskinmadrasser 
eller i hældende Lag som Pakværk. Tværprofilet 
er derfor enten trapezoidalt eller aftrappet. P. 
have den Fordel fremfor Indbygninger, at de 
straks give Strømmen en jævn Begrænsning, men 
ere i Reglen noget dyrere at anvende end Ind
bygninger. C. Ph. T. 

Para log isme se F e j l s l u t n i n g . 
ParålOS var i det antikke Athen Navnet paa et 

hurtigsejlende Statsskib, som brugtes i forskellige 
offentlige Øjemed, til Ordonnanstjeneste, Overførelse 
af Gesandter, Transport af Penge e. 1. I ældre 
Tid havde Athenerne foruden P. ogsaa et andet 
Skib, Sa l amin ia , til samme Brug; senere fik de 
flere. H. H. R. 

Paralyse se L a m m e l s e ; generel Paralyse d.s. s. 
Dementia paretica. 

Paramagnetisme d. s. s. almindelig Magne
tisme i Modsætning til D i a m a g n e t i s m e (se 
Magnet i sme) . K. S. K. 

Parama-Hamsa (»højeste Hamsa«) se Hamsa. 
Paramarlbo, Hovedstad i hollandsk Guayana, 

ligger ved Surinam, 30 Km. oven for dens Mun
ding, paa en vidtstrakt Slette. Det er en regel
mæssig anlagt By med (1897) 31,000 Indb., en 
6 M. dyb Havn og levende Handel. Blandt dens ! 
Bygninger udmærke sig Guvernementspaladset og 
flere Kirker. Den er Sædet for Guvernøren og 
Kolonialøvrigheden, har et Par Teatre, et Militær
hospital, flere Skoler og to Biblioteker. Til Byens 
Forsvar tjene to Forter. M. Kr. 

Paramatha se P a r r a m a t t a . 
Par am at ta se Mer ino. 
Parambanang, en By omtrent midt paa Java 

nær Jærnbanen fra Djokjokarta til Surakarta, ikke j 
langt fra den første af disse Byer. P. er mest 
kendt ved sine mægtige Oldtidslevninger, der 
tidlig tildroge sig Europæernes Opmærksomhed. 
Den hollandske Regering lod for over 100 Aar 
siden Ingeniørofficeren Cornelius optage en Plan 
af Ruinerne, men disse vare saa tildækkede af 
Grus og Jord, at man ikke kunde vide noget 
nærmere om Bygningernes Oprindelse o. 1. Man 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

antog dem gerne for buddhistiske. 1885 lykkedes 
det de hollandske Videnskabsmænd Ijzerman og 
Groneman ved Hjælp af frivillige Bidrag at be
gynde en Udgravning, der fuldendtes 1889. 
Ruinerne, der paa Øen kaldes Tjandi Lara 
Djonggrang o: »Prinsesse Djonggrang's Grav«, 
viste sig at indeholde 6 Templer for indiske 
Guder, alle rigt smykkede med Billedhugger
arbejde, der hører til det smukkeste, den indiske 
Kunst har frembragt. Det midterste af de 3 vest
ligste Templer var det største; det var helliget 
Civa, der altsaa var Stedets Hovedguddom. De 
to tilstødende Templer vare viede til Vishnu og 
Brahma. I det indre af Templerne fandtes intet, 
der mindede om Buddhismen; derimod er det 
muligt, at Fremstillingerne i de Friser, der pryde 
Ydresiden, ere paavirkede af Buddhismen. I 
Templerne fandtes en Del brændte Ben, ogsaa af 
Mennesker; de have altsaa ogsaa været Begravel-
sessteder. De antages at stamme fra 8. Aarh. 
(L i t t . : J. G roneman , Tjandi Parambanan op 
Midden-Java [Leyden 1893]; I j ze rman , Be-
schrijving der Oudheden en Djogjakarta [Ba-
tavia 1891]; B a r t h i »Compte-Rendu de l'Acad. 
des Inscriptions« [Paris 1893]). V. S. 

Paraménta (lat., af parare, »udstyre«), Navn 
for de ved Gudstjenesten benyttede Klæder, Præstens 
Dragt, Alterklædet o. s. v. Den romerske Kirke 
har en hel P a r a m e n t i k o: Lære angaaende de 
rette P., deres Farver ved de forskellige Tider i 
Kirkeaaret, deres Stof o- s. v. Ogsaa i det prote
stantiske Nordtyskland anvendes kunstnerisk ud
førte P. meget. A. Th. J. 

Parameter (mat.). Naar man i analytisk Geo
metri lader nogle af Konstanterne i Ligningen for 
en Kurve eller Flade efterhaanden antage alle 
mulige Værdier, vil Ligningen komme til at frem
stille uendelig mange Kurver eller Flader med 
visse fælles Egenskaber, et System af Kurver eller 
Flader; de nævnte Konstanter kaldes da P. Paa 
samme Maade kan en hel Klasse Funktioner frem
stilles ved et Udtryk, der indeholder nogle P. 
Ved den saakaldte Parameterfremstilling af en 
Kurve eller Flade ere de løbende Koordinater 
ikke sammenknyttede ved Ligninger, men opgivne 
som Funktioner af henholdsvis een og to vari
erende P. Se ogsaa E l l i p s e , H y p e r b e l , Pa
rabe l . Chr. C. 

ParametritiS, Betændelse i Bindevævet i 
Bunden af Bækkenet omkring Livmoderens nederste 
Del. P. opstaar navnlig i Barselsengen eller efter 
Operationer paa Livmoderhalsen. Den ledsages af 
Feber, Smerte, Ømhed. I de mindre betydelige 
Grader kan P. svinde igen saa godt som uden at 
efterlade Spor. Men der kan ogsaa komme Ma
terie (Abscesdannelse, suppurativ P.), og den 
dannede Byld kan aabnes af Lægen, eller Materien 
baner sig selv Vej ud i Moderskeden eller ind i 
Tarmen eller i Urinblæren. Saavel herefter som 
i andre Tilfælde uden egentlig Suppuration bliver 
Følgen af P. en stærk aragtig Skrumpning af 
Bindevævet, der kan bevirke Lejeforandringer af 
Livmoderen, Tryk paa Nerver og Blodkar o. s. v. 
Ofte ledsages P. af Betændelse af den Bindevævet 
dækkende Bughinde. Lp.Jlf. 

Paramorf0S6 se P s e u d o m o r f o s e . 
Påramos, Betegnelse for den i Sydamerika, 

navnlig i Ecuador, liggende Del af Bjærglandet, 
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der naar fra Skovbæltet til den evige Sne. I Co-
lumbia og Ecuador træffes P. i en Højde af 3,000 
—3,500 M. Klimaet er koldt, raat og taaget, 
Jordbunden dækkes af Stipagræs eller »Krampe-
træer« med knudrede Grene og myrte- og laur
bæragtige Alpeurter med store, stærktfarvede 
Blomster. P. er ubeboet og har et øde, melan
kolsk Præg. Særlig uhyggelig bliver P., naar det 
slaar ind med gennemisnende Stormvejr, stærke 
Sne- og Hagelfald. M. Kr. 

Paramusllir se K u r i l e r n e . 
Paramytl (græ.), Opmuntring, et af Herder i 

Litteraturen indført Sideskud af Parabelen, der 
anskueliggør en teoretisk Sandhed ved en mytisk 
eller en til en Myte knyttet Fortælling. Cl. W. 

Paramælkesyre d. s. s. Kødmælkesyre se 
M æ l k e s y r e . 

Paranå, en af Sydamerika's største Floder, 
udspringer i ringe Afstand fra Atlanterhavet paa 
den nordvestlige Skraaning af Serra de Manti-
queira i den sydlige Del af den brasilianske Stat 
Minas Geraes, hedder i sit øvre Løb Rio G r a n d e 
og flyder i nordvestlig, senere i vestlig Retning 
gennem Staterne Sao Paulo og Goyaz, hvorefter 
den forener sig med Paranahyba og antager nu 
først Navnet P. Idet den strømmer videre i syd
vestlig og senere i sydlig Retning, danner den 
Grænsen mellem de brasilianske Stater Matto 
Grosso og Sao Paulo, skiller Republikken Para
guay fra Brasilien og Argentina. Den bøjer nu 
mod Vest og forener sig oven for Corrientes med 
Paraguay og tager gennem Argentina Retning mod 
Syd, til sidst mod Sydøst og falder sammen med 
Uruguay i Rio de la Plata's brede Fjord. Fra 
Kilde til Munding har den en Længde af 3,282 
Km. og afvander et Areal paa 2,880,000 • Km. 
I Længde kan P. sammenstilles med Volga, men 
dens Opland er næsten dobbelt saa stort, saa den 
maa regnes som en af Jordens største Floder. I 
sit Leje samler den Floderne fra hele Sydbrasi
lien og den mellemste Del af Åndes. Det er kun 
Floderne i de smalle Kystregioner langs det store 
og det atlantiske Ocean, der ikke tilhøre dens 
Strømsystem. Foruden Paraguay (og Uruguay) 
ere dens betydeligste Tilløb Tiete, Paranapanema 
og Iguassu fra venstre og efter Foreningen med 
Paraguay fra højre Side Rio Salado. I sit øvre 
Løb er P. en Plateauflod, o: den selv og dens 
Tilløb flyde i snævre, dybt nedgravede Lejer og 
ere uden Vandfald. Et saadant danner den ved 
Begyndelsen af Mellemløbet paa 240 5' s. Br. ved 
S a l t o Guaira , hvor den møder Maracayu-
Bjærgene, en Udløber fra Cordillera de los Montes. 
Flodsengen indsnævres her brat fra 4,000 M. til 
60 M. og sænker sig 17 M., og paa en Strækning 
af 120 Km., indtil Iguassu's Munding, indesluttes 
den af stejle Fjældsider, der indsnævre Løbet til 
en Bredde af kun 100 M. Ved Øen Apipé, 540 
Km. længere nede, hvor den har en For
snævring, der dog ikke umuliggør Sejladsen, 
skifter det omgivende Land Karakter. Det skov
klædte Bjærgland, hvorigennem den hidtil har 
strømmet, hører nemlig op og afløses af Pampaens 
flade, ensformige Græsland. Kun nærmest Floden 
findes en Skovbræmme. Ved Foreningen med 
Paraguay er den 300 M. bred. Paa Resten af sin 
Vej har den paa venstre Bred 10—60 M. høje 
Barancas, men højre Bred er lav, afvekslende 

sumpet og optagen af store Sandaflejringer, gennem-
skaaren af Flodarme parallelt med Hovedløbet 
eller Flodens egne Krumninger. Ved Sta Fé naar 
P. sin største Bredde og spalter sig i to store 
ødelte Arme; derpaa bliver den igen smallere og 
kan ved Rosario, hvor den bøjer mod Sydøst, be
fares af de største Søskibe. Hvor den fra venstre 
modtager Gualeguay, der udmunder gennem flere 
Arme, omslutter den en Mængde Smaaøer foruden 
en større, Pabon. Ved sit Udløb har den dannet 
et Delta, gennem hvilket der gaar Kanaler ogsaa 
til Uruguay. Den sidste Del af P., der modtager 
Vand fra Uruguay, benævnes P. Guazii. — Naar 
Snesmeltningen begynder i Åndes, og Regnen 
falder i dens Kildeegne, oversvømmer P., ofte 
milevidt, de flade Egne S. f. Paraguay. Stig
ningen er meget uregelmæssig; dog indtræffer 
Højvande almindelig i Februar og Marts og Lav
vande fra Juli til Slutningen af September. Man 
anslaar den Vandmængde, den gennemsnitlig til
fører La Plata, til 1,225,000 Kbm. i Sek. For
skellen i Vandstandshøjden er ved Byen P. efter 
en Middelberegning 3,- M. I Oversvømmelses-
tiden bortskylles mange af de talrige Øer, medens 
til Gengæld ny Ødannelser finde Sted. Flodens 
Fald er yderst svagt. I Nærheden af Kilderne, 
paa det Sted, hvor den overskæres af Jærnbanen 
i Sao Paulo, har Flodspejlet en Højde af 590 
M. o. H., ved Corrientes kun 77 M., og herfra 
til sit Udløb sænker Vandfladen sig kun 77 Mm. 
pr. Km. Indtil Foreningen med Paraguay (1,135 
Km.) er P. Aaret rundt tilgængelig for Skibe med 
2 M.'s Dybgaaende; mindre Skibe gaa forbi Apipé-
Snævringen til Iguassu's Munding (745 Km.); des
uden ere store Strækninger af Øvreløbet sejlbare. 
Gennem Argentina har P. været en Bysamler. 
Langs dens Bredder ligge Corrientes, Sta. Fé, 
Paranå og Rosario. (Li t t . : H u t c h i n s o n , The 
P. [Lond. 1868J; N i e d e r l e i n , »Reiseberichte 
iiber die erste deutsche argentinische Landpriifungs-
Expedition«). M. Kr. 

Paranå, Ba jada del P., Hovedstad i den 
argentinske Provins Entre Rios, paa venstre Bred 
af Floden P., med 18,000 Indb., var 1854—59 
Argentina's Hovedstad. M. Kr. 

Paranå, Stal i det sydlige Brasilien, omfatter 
221,319 • Km., grænser mod Nord til Staten 
Sao Paulo, mod Vest til Matto Grosso og Repu
blikken Paraguay, mod Syd til Argentina og Sta 
Cathrina og mod Øst til det atlantiske Ocean. I 
Nærheden af Kysten hæver sig en stejl Bjærg-
kæde, Serro do Mar (1,600—1,700 M.), og danner 
Skellet mellem det 50—60 Km. brede Kystland, 
der dækkes af tætte Skove, hvor der forekommer 
flere Palmearter, og den indre Højslette med dens 
smaa Bjærgstrøg. Forbindelsen sker gennem de 
900 M. høje Passer i Serro do Mar. Der er en 
betydelig Modsætning mellem det tropiske, feber-

I svangre Kystland, hvor der trives Sukkerrør, To-
| bak og Kaffe, og Højslettens udstrakte Græsland 
(Campos) med de spredte Araucarta-Skove og 
Bevoksninger med Paraguay-Te, Kornmarker (Majs, 
Hvede, Rug, Byg, Havre), Kartoffelagre, Frugt-
og Køkkenhaver og det selv i Floddalene sunde 
Klima. Højsletten skraaner mod Vest, og denne 

i Vej flyde ogsaa de talrige Floder: langs Nord
grænsen Paranapanema med Tibagy, i Midten 

I Ivahy og langs Sydgrænsen Iguassu, der alle flyde 
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ud i Paranå, der danner Statens Vestgrænse. Med 
Undtagelse af P. ere de paa Grund af Strøm
snævringer lidet sejlbare, men Flodsandet er guld-
holdigt, og paa andre Steder forekomme Jærnerts 
og Kvægsølv. Først 1853 blev dette Land, tid
ligere Distriktet Paranaguå, en selvstændig Provins 
med C u r i t i b a til Hovedstad. Befolkningen, 
225,000 Indb. eller 0,9 pr. • Km., bestaar af In
dianere, Mestizer, Negre, der tidligere vare Slaver, og 
europæiske Kolonister, mest Tyskere (20,000), der 
1860 grundede Kolonien A s s u n g u i (3,000 Indb.), 
og Italienere. Næsten alle leve af Landbrug og 
Kvægavl. Kulturen bragtes først af Jesuitterne, der 
oprettede flere Missionskolonier, men da de for
dreves, bleve Indianerne atter Barbarer. I de 
centrale Egne bo de krigerske Coroados, og ca. 
10,000 Guarani-Indianere strejfe endnu om som 
Jægere og Tesamlere. Men Flertallet af den op
rindelige Befolkning har dog opnaaet Halvkultur 
og bor fredelig i Højlandets smaa Landsbyer Side 
om Side med Negrene og de Hvide. M. Kr. 

Paranaguå, Søstad i den brasilianske Stat 
Paranå, ligger smukt ved Sydsiden af H a v b u g t e n 
P., der strækker sig ca. 30 Km. ind i Landet og 
paa Nord- og Østsiden har flere Forgreninger og 
overalt er omgiven af yppig Vegetation. Ved 
den vestligste Fjord ligger Byen An ton ina , hvis 
Havn er tilgængelig for Skibe med indtil 6 M.'s 
Dybgaaende, hvorimod Havnen ved Byen P. kun har 
en Dybde af 4 M. Ikke des mindre er P. en 
vigtig Ud- og Indførseishavn og udskiber aarlig 
Paraguay-Te for 2,5 Mill. Milreis. Byen har 5,000 
Indb., flere Kirker, et Teater, et Toldkammer og 
staar ved en Jærnbane i Forbindelse med Statens 
Hovedstad Curitiba. M. Kr. 

Paranahyba, Parana's anden Kildefiod, ud
springer under Navnet C o r u m b a paa Sydskraa-
ningen af Pireneos i den brasilianske Stat Goyaz 
og forener sig, efter et Løb paa 700 Km., mest 
i sydvestlig Retning, med Rio G r a n d e til Paranå. 
Dens Betydning for Sejladsen forringes paa Grund 
af talrige Forsnævringer. M. Kr. 

Paranapanéma, Biflod til venstre Side af Pa
ranå, udspringer paa Vestskraaningen af de guld
rige Serra do Paranapiacaba i den brasilianske 
Kystprovins Sao Paulo, har en Længde af 480 
Km. og danner i sit nedre Løb Grænsen mellem 
Staterne Sao Paulo og Paranå. M. Kr. 

Paranapiacaba, S e r r a do, den Del af de 
brasilianske Kystbjærge, der danner den nordlige 
Fortsættelse af Serro do Mar og mod Nord gaar 
over i Serra da Mantiqueira. Den tilhører Staten 
Sao Paulo og danner Vandskellet mellem de korte 
Kystfloder og Rio Paranapanéma. M. Kr. 

Parangl, en paa Ceylon forekommende, smit
som Sygdom, der viser sig med langvarig febril 
Tilstand med Smerter i Knoglerne og Saar paa 
forskellige Steder af Legemet. E. A. T. 

Parangon (fr.) bruges som Betegnelse for særlig 
store og smukke Diamanter (ogsaa om ualminde
lig store , Perler: Parangonperler). N. V. U. 

Paranoia se F o r r y k t h e d . 
Paranomasl (græ.), i Talekunsten en Figur, 

der beror paa Sammenstilling af to ligelydende, 
men ifølge deres Betydning forskellige eller mod
satte Ord, altsaa egentlig et Ordspil, som beror 
paa Lydlighed. Cl. W. 

Paran'S Ørk, kendt fra Ørkenvandringen, det 
af mange Vadis gennemskaarne øde Højland, som 
strækker sig N.f.Sinai op mod Juda Ørken. V. O. 

Parantln se S kap oli t. 
Paranødder se B e r t h o l l e t i a . 
Parapet [parapæ'j (fr.), Brystværn. 
Paraplegia se Lammelse . 
Paraply se P a r a s o l . 
Pararosanilin se R o s a n i l i n . 
Parasånge, græsk Navn for et persisk Længde-

maal, som udgjorde 30 Stadier eller omtrent 5I/2 
Km. H. H. R. 

Parasit (græ.), Snyltegæst. Det var en staaende 
Figur i den nyere græske og den deraf afledede 
romerske Komedie. H. H. R. 

Parasiter se S n y l t e d y r og -p l an t e r . 
Parasitisk Krater kaldes et mindre, paa Siden 

af en Vulkans Hovedkegle liggende Krater. Saa-
danne Kratere dannes derved, at Vulkanens Side
vægge ikke kunne modstaa den opstigende Lavas 
uhyre Tryk, hvorfor der dannes en Revne, og 
paa eet eller flere Steder af denne bryder Lavaen 
igennem og danner eet eller flere smaa Kratere, 
medens Hovedkrateret kun udkaster Aske og 
Bomber. Ætna har over 200 saadanne p. K., der 
ofte opnaa en ret betydelig Størrelse. J. P. R. 

Paras i t i s in e (bot.) se S n y l t e p l a n t e r . 
Parasol , Solskærm, var i Brug hos de ældste 

Kulturfolk, Kinesere, Ægyptere, Assyrere, og 
bares over fyrstelige og fornemme Personer; i 
Kina omtales P. i 11. Aarh. f. Chr., og billedlig 
er den fremstillet i Ninive's og Java's Ruiner, paa 
Memfis'es og Theben's Kalkmalerier, paa græske 
og etruriske Vaser. Den viser sig her som en 

\ flad konisk Skærm, dog ikke indrettet til at slaa 
I ned. Denne Forbedring modtog den først midt 

i 18. Aarh. Det var dengang en stor og meget 
tung Ting paa langt Skaft, som fornemme Damer 
lode holde over sig af en Page under Spadsereture 
eller sætte fast i Jorden, medens de hvilede. P. 
blev ingenlunde almindelig i 16. Aarh., men Da
merne betjente sig til ind i 17. Aarh. af store, 
stive Haandvifter, besatte med Strudsfjer, i 18. 
Aarh. tillige af de sammenfoldelige, der holdt sig 
til ind i 19. Aarh. under Navn af »Skovvifter«. 
Mod Solen skærmede man sig desuden ved An
s i g t s m a s k e r (se D r a g t S. 450) og ved Sol -
k 1 æ d e r (se M an t i 11 e), der holdt sig længe hos Al
muen, hos hvem P. endnu ikke er trængt helt igennem. 

P a r a p l y e n , Regnskærmen, har sin Oprindelse 
fra P., hvilket bl. a. kan ses af dens engelske 
Navn Umbrella. Den kom til Europa ved Portu
giserne og bragtes i 16. Aarh.'s sidste Halvdel 
fra Italien til Frankrig, medens den samtidig ind
førtes direkte fra Kina. Den fabrikeredes 1640 
i Frankrig, men indrettedes først til at slaa ned 
1675. Det var dengang en grumme uhandelig 
Ting med et Skaft paa i l 20 M.'s Længde og i,40 
M. mellem Fiskebensribbernes Spidser i opslaaet 
Tilstand. Den havde en Bærering i Stedet for 
Dupsko, lukkedes med en Kobberring, der skødes 
ned over Tøjet, og den bares under Armen. Teltet 
var af Læder, Olietøj, ferniseret Lærred eller 
Silke, som afløste det oprindelige Stof, olieret 
Papir. Senere gjordes det af Gros de Tours. Den 
vejede 1816 21/? Kg. og kostede 45—60 fra, 
hvorfor den regnedes som et Familiemøbel, der 
gik i Arv. 1789 brugtes Tøj i meget lyse og 
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stærke Farver. 1825 kom de mørke: myrtegrønt, 
kastanjebrunt og sort, som have holdt sig til nu. 
P. kom til London 1710 med Olietøj som Telt, 
1780 til Glasgow. Bernh.O. 

Parasolfugl (Cephalopterus ornatus) se 
K l o k k e fugle. 

Parasélsvamp (Lepiota Fr.), Slægt af Aga-
ricaceae med regelmæssig kredsformet Hat og 
midtstillet Fod, med tynde, hudagtige, fra Foden 
adskilte Lameller og med hvide Sporer; Hattens 
Overflade er i Reglen melet eller skællet; Foden, 
som meget let løsnes fra Hatten, er forsynet med 
Ring; det er en artrig Slægt, hvis Arter især 
vokse i Skove og ofte udmærke sig ved deres 
smukke Udseende, enkelte tillige ved deres Stør
relse, saaledes f. Eks. S t o r P. (Z. procera Scop.), 
der om Efteraaret er ret almindelig i vore Løv
skove; den kan blive over 30 Cm. høj, med en 
indtil 20 Cm. bred Hat; Foden er hul, ved 
Grunden knoldformet opsvulmet, bliver opefter 
tyndere, er graabrun og beklædt med smaa mørkere 
Skæl; Hatten er graabrun, beklædt med mørkere, 
flossede Skæl undtagen paa Midten, hvor den har 
en mørkere, næsten glat Pukkel. Det er en god 
Madsvamp (se M a d s vampe Tavle I). En meget 
nærstaaende Art er R h a b a r b e r - P . (L. rhacodes 
Vitt.), der afviger fra foregaaende især ved lavere 
Fod, som er glat og hvidlig; ved Brydning, ud
sat for Luftens Paavirkning, bliver dens Kød rød
ligt ; denne Art vokser især i Naaleskove. C. R. 

ParasUCMa se K r o k o d i l l e r . 
Parat (lat.), beredt, rede, færdig. 
Parataktisk (græ.) kaldes en Forbindelse af side

ordnede, ensbyggede, indbyrdes uafhængige Sæt
ninger : »Rosen blusser alt i Danas Have, lifligt 
fløjter vist den sorte Stær o. s. v.«. Smig. H y p o 
t a k t i s k . P.K.T. 

Paratoniske Bevægelser (bot.) kaldte Sachs 
saadanne Bevægelser, der kun fremkaldes af det 
paagældende Irritament, dersom Planten befinder 
sig i en særlig »tonisk« (o: spændt, følsom) Til
stand. Søvnbevægelser (se B e v æ g e l s e r , S. 
1010) ere saaledes p. B., da de kun ske, naar 
Planterne ere i den af de normale Belysnings
forhold fremkaldte lysspændte (fototoniske) Til
stand, medens Planter, der længe have været i 
Mørke, ere blevne mørkestive o: ikke umiddel
bart paavirkelige til Søvnbevægelser. Heliotro
pisme ere derimod ikke p. B., da denne Vækst
bevægelse kan fremkaldes direkte ved ensidig 
Belysning af i Mørke fremvoksende Planter. Fejl
agtig bruges ofte p. B. om alle af ydre Paavirk-
ninger fremkaldte Bevægelser hos Planter. W. J. 

Paravent [parava'] (fr., Vindskærm), Skærm
bræt, spansk Væg. 

Paray le Monial [parælømånia'l], By i det 
østlige Frankrig, Dep. Saone-et-Loire, Jærnbane-
knudepunkt og ved Bourbince, med (1896)3,850 
Indb., en smuk gotisk Kirkebygning fra 11. Aarh., 
et tidligere Benediktinerkloster og et Raadhus i 
Renaissancestil, driver især Handel med Træ og 
Kul og er ved sin Helgeninde Nonnen Marie 
Alacoque (død i P. 1. M. 1690) bleven et stærkt 
besøgt Valfartssted. M. Kr. 

Parazonlum, en af det græske og romerske 
Fodfolk meget brugt lang og bred, spids Kniv, 
ca. 40 Cm. lang, se i øvrigt Malchus . CH. 

Parolen [parblø'J (fr., Forvanskning af par Dieu, 

ved Gud, eller: par le ciel bleii), Hillemænd, 
min Tro! o. 1. 

Par bonté [parbote'] (fr.) (forkortet p. b.), ved 
Godhed (paa privat besørgede Breve). 

Par Bricol [parbrika'l] er Navnet paa et endnu 
eksisterende stockholmsk Selskab, der skylder 
Bellman og hans muntre Omgangsfæller sin Op
rindelse. Selskabet stiftedes som Klub for Munter
hed og Skæmt, og det formedes som Parodi paa 

I de mange officielle Ordener og Frimurerselskaber, 
der da fandtes. Det synes at have eksisteret før 
1774. Selskabets egentlige Stifter og dets ledende 
Aand gennem mange Aar var Kexél, der var 
P. B.'s Generalceremonimester, medens Bellman 
var dets Ordensskjald, indtil han 1786 blev Vice-
guvernør for Selskabet. Af andre kendte Person
ligheder maa anføres Karsten, Kellgren, Lanner-
stierna, Lidner, I. G. Oxenstierna o. fl. 1799 °P" 
rettedes ny Embeder, men lidt efter lidt, samtidig 
med at Filialer oprettedes i andre svenske Byer, 
begyndte en mystisk »højere« Retning at gøre 
sig gældende; fra 1820 antog Selskabet atter sin 
tidligere bacchantiske Retning, som endnu er den 
raadende. Foruden i Stockholm findes der for 
Tiden (1902) Loger af P. B. iGoteborg,Wenersborg, 
Borås, Malmo ogjonkoping. AfP. B.'s Medlemmer 
i 19. Aarh. maa nævnes B. v. Beskow, Crusfelt, 
Du Puy, Dahlgreen, Levijn o. m. fl. Af endnu 
(1902) levende Medlemmer maa anføres von Rosen, 
Nils Brahe, C. R. Nyblom, Fr. Hedberg, Gustaf 
Fredrikson, Nils Personne, Arvid Odman, C. F. 
Lundquist, Andr. Hallen o. s. v. Selskabets Be
skytter er Kongen, og Kronprinsen er Æresmed
lem. ( L i t t . : G. Gothe , »Vittra Samf. i Sverige« 
[1875]; B e l l m a n , »Saml. Skrifter« v. I. G. Car-
lén, I—II). O. Th. 

Pare aux cerfs fparkosælr] (fr.), >Hjorte-
parken«, Dyrehaven, Ludvig XV's Harem i Ver
sailles. 

Parcel se U d s t y k n i n g . 
Pareer, hos Romerne Skæbnegudinderne. I 

den gennem Litteraturen kendte Tid vare de 
identiske med de græske M o i r e r (s. d.). Som 
deres Navne anføres: Nona, Decuma og Døds
gudinden Morta. H. A. K. 

Parchim, By i Storhertugdømmet Mecklenburg-
Schwerin ved Elde og Jærnbanelinien Ludwigslust 
—Neubrandenburg, har (1900) 10,200 Indb. Gym
nasium, Klædefabrikation, Lim- og Cikoriefabri
kation, Mølledrift. I P. er Feltmarskal Grev Moltke 
født, hans Statue er rejst her 1876. Joh. F. 

Parclval er en middelalderlig Sagnhelt, hvis 
Forbillede maaske findes i den walisiske Peredur. 
P. er en Art Aladdins-Figur, der ved sin Sjæls 
Renhed opnaar at vinde den hellige Gral (s. d.). 
Sagnet om ham blev litterært behandlet i Frank
rig af Chrestien de Troyes (1160—90), i Tysk
land af Wolfram v. Eschenbach (død ca. 1220) 
frit efter den franske Original. I Nutiden har 
Richard Wagner derover bygget sin Opera 
»P.«. G. S—e. 

Pardessus [pardæsy'jJeanMarie,fransk rets
lærd og Historiker, født i Blois 11. Aug. 1772, 

I død i Pimpeneau 27. Maj 1853, Professor i Handels
ret i Paris 1810, 1821 Medlem af Kassationsretten 
smst. Hans politiske Løbebane standsede med 
Karl X's Fald. P.'s frugtbare handelsretlige For
fattervirksomhed — »Traité des servitudes ou ser-
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vices fonciers« [1806, talrige senere Udg.], »Traité 
des contrats et des lettres de changer [1809J og 
særlig »Cours de droit commercial« [1813 —16, 
6. Udg. ved Eug. de Roziére 1852—53; bear
bejdet paa Tysk af Schilbe] — skaffede ham et 
berømt Navn. Stor Opsigt vakte hans mægtige, 
nu delvis forældede Værk: »Collection de lois 
maritimes antérieures au XVIII, siécle« [I—VI, 
Paris 1828—45], af hvilket 3. Bd. bl. a. omhandler 
Danmark, Norge, Sverige og Island. Endvidere 
bør nævnes hans Udgave af den saliske Lov [Pa
ris 1843], »Us et coutumes de la mer« [I—II, 
1847], Diplomata, chartae efistolae legis aliaque 
instrumentet ad res Gallo-Franciscas spectantia 
[I, Paris 1843, II, 1849], foruden andre rets-
historiske Udgaver og Afhandlinger. I »Journal 
des Savans« [1831] skrev P. et »Essai« over den 
Arnamagnæanske (Schlegel'ske) Udgave af Grågås 
fra 1829. (Li t t . : H e n r y Éloy, M. P, sa vie 
et ses ceuvres [Paris 1868]). Fz. D. 

P a r do, Flod i det østlige Brasilien, Staten 
Matto Grosso, udmunder i højre Side af Paranå. 
Den har mange Forsnævringer og er kun sejlbar 
for Baade, men dens Dal er den korteste og mest 
benyttede Vej fra Paranå til Egnene omkring Rio 
Taquary. M. Kr. 

PardO, El P., By i det mellemste Spanien, 
Provins Madrid, ligger ved Manzanares 12 Km. 
N. f. Madrid og har et kgl. Jagtslot med stor 
Park og Dyrehave. (1897) 1900 Indb. H. P. H. 

Par do Bazån, Emi l ia , gift Qu i roga , spansk 
Forfatterinde, er født i La Corufia 16. Septbr. 
1851. Hun er af en fornem Slægt og levede efter 
sit Giftermaal 1868 iMadrid's aristokratiske Kredse, 
hvor hendes dengang karlistiske Sympatier en Tid 
førte hende ind i politisk Intrigevæsen. Ved flere 
Udenlandsrejser skærpedes og berigedes hendes 
Aand, og 1876 udgav hun sin første Bog, en pris
belønnet Afhandling om Oplysningsvennen Pater 
Feijoo. Hendes senere Forfatterskab er omfangs
rigt, vægtigt og meget forskelligartet. Hun er 
en anset Romanforfatterinde i moderne natura
listisk Retning, og til Propaganda for denne ud
gav hun den livlig skrevne Bog »La cuestion pal-
pitante<, en Række æstetiske Betragtninger [Ma
drid 1883], der vakte megen Opsigt og Mod
sigelse. Blandt hendes talrige Prosafortællinger 
ere at mærke »Un viaje de novios« [Madrid 1881], 
»El cisne de Vilamorta« [smst. 1885], »Los Pa-
zos de Ulloa« [Barcelona 1886, hendes Hoved
værk, overs. bl. a. paa Dansk af Frits Gigas med 
Titel: »En s,pansk Herregaard«, Kbhvn. 1900], 
dens Fortsættelse: »La Madre Naturaleza« [Barce
lona 1887], »Morrina« [smst. 1889], »Una cristi-
ana« og Fortsættelsen »La prueba« [Madrid 1890] 
m. fl. Til disse Værker, som blandt andre For
trin besidde det at indeholde ypperlige Natur
skildringer fra Forfatterindens galiciske Hjem 
(»Marineda« kalder hun sin Fødeby), slutte sig 
nogle smukke Kulturskitser, især samlede under 
Titelen »De mi tierra« [1888]. Sit litterært kri
tiske Talent og sine betydelige Kundskaber har 
hun lagt for Dagen ved at behandle en Mængde 
heterogene Emner, lige fra Dante til Tolstoj, lige fra 
St. Franciscus til Victor Hugo. Et eklatant Vidnes
byrd om hendes djærve Energi og kraftige Tem
perament er fornemmelig Tidsskriftet »Nuevo 
Teatro critico« [Madrid 1891—93], hvilket hun 

I i 3 Aar skrev ganske alene. Som fornøjelige 
; Rejsebeskrivelser ere at nævne »Al pié de la 
. torre Eiffel« og »Por Francia y por Alemania« 

[Madrid 1888]. Den rigt begavede Adelsdame, 
som er troende Katolik, men hvis aandelige Hori
sont dog er alt andet end snæver, har af sit Hus 
i Madrid dannet et Samlingspunkt for Hovedstadens 
intelligente Verden. Hendes samlede Værker be
gyndte at udkomme i Madrid 1891. E. G. 

Pardoe [pa.'aduj, Jul ia , engelsk Forfatterinde, 
(1806—62). Hun begyndte at skrive allerede som 

! Barn og udgav sin første Samling »Poems« 1 1 4 
; Aars Alderen. Senere skrev hun en lang Række 
: Romaner, Rejseskildringer og historiske Skildringer, 

af hvilke kunne nævnes: »Lord Morcar af Here-
ward« [1837], »The Beauties of the Bosporus« 

I [1839], »The Rival Beauties« [1848], »Pilgrimage 
in Paris« [1857] og »Episodes of French History 
during the Consulat and the First Empire« [2 
Bd., 1859]. T.L. 

Pardon [pardo'] (fr.), om Forladelse! undskyld! 
Med Udtale PardOn benyttes P. (der substantivisk 

i betyder Tilgivelse o. 1.) i Krigssproget i Betyd-
! ning: Naade, Undladelse af at berøve den over-
! vundne Livet (give P.). 

Pa rdub i tz , By i Bohmen ved Chrudimka's 
j Indmunding i Elben, har (1895) 10,300 Indb., 
kejserligt Slot, Spiritus- og Sukkerfabrikation, 

! Jærnstøberi, Træ- og Kornhandel, store Heste-
, markeder. Joh, F. 

Paré [pare'] (urigtig for fr. pari), Væddemaal; 
p a r e r e , vædde; afværge Modstanderens Hug eller 
Stød. 

Paré [pare'], A m b r o i s e (Paræus), berømt 
fransk Kirurg, født i Laval ca. 1510, død ca. 
1590. P. betegnes med Rette som den franske 
Kirurgis Fader. Efter at have været i Barberlære 
og uddannet sig paa H6tel Dieu i Paris virkede 

i han som Militærlæge i Frankrig's talrige Krige. 
Senere blev han Kirurg hos Kongen og fungerede 

I som saadan hos fiere, hos Karl IX og Henrik III 
! som Premier chirurgien. Han var Hugenot, og 

Kongen skjulte ham selv Bartholomæus-Natten. — 
Kirurgien var gaaet umaadelig tilbage i Middel
alderen, men det skyldes særlig P., at den atter 

i fik en stor Udvikling. Næsten paa ethvert Punkt 
bragte han Fremskridt, og særlig gælder dette 
for Skudsaarenes Vedkommende og fordi han gen
indførte Underbinding af blødende Pulsaarer, sær
lig af de store Pulsaarestammer, og derved gjorde 
store Operationer mulige. Med Hensyn til Skud-
saarene hævdede han, at de ikke vare forgiftede, 
og han fik derfor afskaffet, at disse Saar ud
brændtes. I Fødselsvidenskaben genoptog han 
den forglemte Vending. Hans »CEuvres de M. 
Ambroise Paré avec les figures et portraits tant 
de l'anatomie que des instruments de chirurgie 
et de plusieurs monstres« udkom første Gang 
1575 og derpaa i en Mængde Udgaver og Over-

! sættelser, bl. a. paa Latin. G. N. 

Parec i s , S e r r o dos, Bjærgdrag i det vestlige 
Brasilien, Staten Matto Grosso, en Del af Cordil-

: lera Geral. Den østlige Del, Campos dos P., 
er et bølgeformet Plateauland, der for største 
Delen er dækket af løse Sandmasser, der udmærke 
sig ved overordentlig stor Ufrugtbarhed. Vege
tationen indskrænker sig til tørre, stivbladede 

1 Halvbuske. Fra Campos dos P. gaar en Bjærg-
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kæde, der dog er lidet udforsket, i nordvestlig I 
Retning parallelt med Rio Guaporé. En østlig j 
Gren er Se r ro do Pary , der er en Del af Vand
skellet mellem Amazonas'es og Paraguay's Strøm
systemer. — Tillige er P., mest dog under For
men Pa rex i s , Navn paa en Del i disse Egne 
levende Indianerstammer, der høre til Tupi-
Folkene. M. Kr. 

Parédes de Nava, By i det mellemste Spanien, 
Provins Palencia, ligger ved Canal de Campos og 
har Uldspinderi. (1897) 4,664 Indb. H.P.B. 

Paregor ika (græ.), lindrende, smertestillende 
Lægemidler. 

Pareja[pare 'va]Juan de (E lEsc l avo ) , spansk 
Maler, født i Sevilla 1606, død i Madrid 1670, 
var af maurisk Slægt og tjente som Slave hos 
Velasquez, for hvem han rev Farver, tilberedte 
Lærreder og paa anden Maade gik til Haande i 
Atelieret. Hemmelig for sin Herre dyrkede P. • 
selv Malerkunsten, og da det lykkedes ham at 
vise Filip IV et af sine Malerier, fik Kongen 
Velasquez til at frigive P., der dog selv som fri
given vedblev at tjene Velasquez. Det eneste 
fuldt autentiske Maleri, der kendes afP., er Mat-
thæus'es Kaldelse (el telonio o: Toldhuset) i 
Prado, Madrid, en udmærket Komposition med 
legemsstore Figurer, hvis varmt kraftige Farver 
— mærkeligt nok — vise langt mere Paavirk-
ning fra Rubens og Venetianerne (Veronese) 
end fra P.'s Mester. Andre Billeder, der tilskrives 
P., ere »Christi Daab« (Galeriet i Huesca) og 
»Rytterfægtning« (Museo Nacionale), ligesom det 
vides, at han har udført talrige Portrætkopier 
efter Velasquez. A. R. 

ParéliUS, S o p h i e Mar ie , norsk Skuespillerinde, 
fødti Bergen 18. Septbr. 1827, dødiChra. 18. Septbr. 
1902. 1852 debuterede hun som Jeanne i Sauvage's 
Skuespil »Matrosen« paa »Den norske dramatiske 
Skoles Teater« (det senere norske Teater) i Chri
stiania, hvor hun forblev, indtil hun 1855 optraadte 
første Gang paa Christiania Teater som Ragnhild 
i Oehlenschlager's »Dronning Margareta«. Det 
følgende Aar tog hun Engagement ved Bergen's 
nationale Scene, hvor hun virkede indtil 1860, da 
hun atter optraadte paa det norske Teater i 
Christiania, indtil dette 1863 forenedes med 
Christiania Teater, hvortil hun senere uafbrudt 
var knyttet med Undtagelse af et Aar, som hun 
tilbragte i Paris, og Sæsonerne 1870—72> da n u n 

tilhørte det Selskab, som i dette Tidsrum under 
Bjørnstjerne Bjørnson's Ledelse spillede paa 
Møllergadens Teater. Da Christiania Teater 1899 
afsluttede sin Virksomhed, gik hun over til det 
s. A. aabnede Nationalteater, men trak sig allerede 
det følgende Aar tilbage fra Scenen. P. tilhører 
en Slægt, hvis sceniske Talent har været afgjort 
fremtrædende. Hendes egen Begavelse henviste 
hende allerede fra først af til det ældre Rollefag, 
og inden for dette skabte hun under sin lange 
Kunstnerbane saavel i den ældre Komedie som i 
det moderne Samfundsskuespil og i Farcen en 
Række Figurer, der alle udmærkede sig ved et 
djærvt Lune, en sikker, behersket Komik og 
en kunstnerisk Finhed i Forstaaelsen af det per
sonlige. Sit fornemste Repertoire havde hun i 
den klassiske Komedie, og fornemmelig var hun 
en udmærket Fremstillerinde af den Holberg'ske 
Komedies Magdeloner, som hun forstod at tolke i 

den rette Aand og Stil. Foruden Magdelonerne 
har hun spillet Gedske i »Den politiske Kande
støber« samt Nille i »Jeppe paa Bjærget« og »Eras
mus Montanus«. Til hendes fortræffeligste Roller 
hørte ogsaa Grethe i »Kjærlighed uden Strømper«, 
Madam Jourdain iMoliére's»Den adelsgaleBorger«, 
Mad. Rask i Shakespeare's »De muntre Koner i 
Windsor«, Ammen i »Romeo og Julie«, Mrs. 
Malaprop i Sheridan's »Medbejlerne« og Miss 
Candor i »Bagtalelsens Skole«. I den danske 
Vaudeville har hun spillet Madam Burmann i »De 
Uadskillelige«, Madam Rar i »Aprilsnarrene«, Frk. 
Sørensen i »Abekatten« og Mad. Smit i »Gen
boerne« og i den moderne norske dramatiske Digt
ning Frk. Skjære i »Kærlighedens Komedie«, Fru 
Rummel i »Samfundets Støtter«, Malla i »Geo
grafi og Kærlighed« samt Aase i »Per Gynt« — 
en i høj Grad fængslende og gribende Fremstil
ling af en paa samme Tid fantastisk og realistisk, 
komisk og rørende Menneskeskikkelse med et 
ejendommeligt nationalt og tillige almenmenneske
ligt generelt Præg. Skønt P. sjælden gik uden 
for det komiske Rollefag, har hun dog med Held 
udført Roller som Ragnhild i »Dronning Marga
reta« og Frakark i »Sigurd's anden Flugt« (2. 
Del af Bjørnson's Trilogi »Sigurd Slembe«). Uden 
for Norge har P. optraadt paa Dagmar-Teateret 
i Kjøbenhavn, hvor hun 1886 som Gæst spillede 
Aase i »Per Gynt« og Grethe i »Kærlighed uden 
Strømper«. (Li t t . : K. A. W i n t e r h j e l m , »Af 
Christiania Teaterliv«; T. Blanc, »Christiania 
Teaters Historie 1827—77«). T. B. 

Parement [parøma'] (fr.), den ydre bearbejdede 
Side af en Mur eller en Sten. E. S. 

Parenkym (anat.) kaldes de Bestanddele af 
Organerne, som ere ejendommelige for hvert enkelt 
Organ, f. Eks. i Leveren, altsaa Levercellerne, i 
Modsætning til de mere fremmede Elementer, der 
findes i Organet, som f. Eks. Støttesubstans, Kar, 
Nerver o. s. v. Ved p a r e n k y m a t ø s e O r g a n e r 
forstaar man dem, hvis Hovedmasse bestaar af 
ensartede, for Organet ejendommelige Celler 
(f. Eks. Leveren og Nyren i Modsætning til 
Organer som Tarmen, Blæren). S. B. 

Pareilkymcelle se K o r t c e l l e r . 
Parentalier(lat .) , romerske Fester, som fejredes 

til de dødes Ihukommelse. En offentlig Fest af 
det Navn fejredes hvert Aar 13.—21. Febr.; paa 
den sidste Dag fejredes Feralierne (s. d.). Saa 
længe Festen varede, holdtes Templerne lukkede, 
Ægteskaber maatte ikke stiftes, og Embedsmændene 
aflagde deres Embedstegn. Ogsaa private Fester 
til de dødes Ære kaldtes P. ; de fejredes ikke 
paa bestemte Tider af Aaret, men vel sædvanlig 
paa vedkommendes Dødsdag. H. H. R. 

Parentation (lat.), Ligtale. ^ 
Parent-Duchate le t [parådysatæle'], A l e x a n 

d re J e a n B a p t i s t e Ben jamin , fransk Læge, 
Hygieiniker og Sociolog, født i Paris 29. Septbr. 
1790, død smst. 7. Marts 1836. Fra 1821 og 
indtil sin Død offentliggjorde P. i et Fagtidsskrift 
en Række udmærkede Arbejder om forskellige 
Sider af det offentlige Sundhedsvæsen, samlede 
under Fællestitelen »Hygiéne publique« etc. ved 
Fr. Leuret [2 Bd., Paris 1836]. Særlig er imidlertid 
P.'s Navn berømt ved den posthume, fortrinlige, 
praktisk-sociologiske Monografi »De la prostitu
tion dans la ville de Paris, considérée sous le 
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rapport de I'hygiéne publique, de la morale et de 
l'administration« [2 Bd., Paris 1836, 2. Udg. 1837, 
senere genoptrykt], der fremdeles er et Hoved
værk inden for Litteraturen om det social-pato-
logiske Fænomen, det omhandler. K. V. H. 

Parentes (græ.), Mellemsætning, indskudt Sæt
ning; i Skrift og paa Tryk Tegn for indskudte 
Ord og Bemærkninger, Klammer, sædvanligvis i 
runde Former (), men ogsaa skarpkantede [], i 
sidste Form især benyttet, hvor man i en given 
Tekst e. 1. indskyder til Udfyldning og Berigtigelse 
Ord eller Tal, der ikke findes i den Tekst, som 
citeres. 

PareiltéS (mat.). Naar man i Matematikken 
vil udtrykke, at der skal udføres en Regning med 
et sammensat Udtryks Værdi, betegner man i 
Reglen denne Værdi ved Udtrykket omsluttet af 

en P. (f. Eks. a — [b + c], [a + bf, log[ab]). I 
en flerleddet Størrelse som ab -|- ae — ad, hvis 
Led indeholde en fælles Faktor a, kan man 
s æ t t e d e n n e uden for en P., d. v. s. omskrive 
Størrelsen til a{b - j - c — d), hvorved de tre Multi
plikationer erstattes med een. Som Betegnelse for 
Produktet af de n første hele Tal bruges hyppig 
[»]. Chr. C. 

Parénzo, By i Istrien, beliggende paa en lille 
Halvø i Adriaterhavet, har (1890) 3,100 (som 
Kommune 8,500) overvejende italienske Indb. og 
var oprindelig en romersk Koloni. Der findes en 
Domkirke (6. Aarh.) og Levninger af to romerske 
Templer. Joh. F. 

Parére (lat., fr.), vædde; adlyde (p. Ordre); 
i Fægtekunsten: afværge, afbøde (Hug og Stød); 
i Ridekunsten: standse; ogsaa: smykke, pryde. 

Parér g OU (græ.), Biting, Bibeskæftigelse; bruges 
særlig om litterære Arbejder, som ere udførte 
lejlighedsvis, i en ledig Time. H. H. R. 

Parérstang se K a a r d e og Sværd . 
Parese se Lammelse . 
Par excel lence [paræksæla's] (fr.), fortrinsvis. 
ParfOl'Ce (af tx. par force [parfå'rs], med Magt) 

benyttes i Sammensætninger til Betegnelse af det 
voldsomme: Parforcekur, Parforcejagt. 

Parforcejagt, udøves af Ryttere, som med et 
dertil dresseret Kobbel Hunde, men uden An
vendelse af Skydevaaben, forfølge et enkelt Stykke 
Vildt (Hjort eller Ræv), indtil det udmattet synker 
sammen og lader sig fange af. Dette Dyr
plageri fortjener ikke Navn af Jagt og træffes 
endnu kun enkelte Steder, f. Eks. i Frankrig og 
England. I sidstnævnte Land er det navnlig 
Ræven, der maa holde for. H. F, J. 

Parfumer[pariy!mer) kaldes hele denstoreGruppe 
af Varer, der fremstilles ved Hjælp af forskellige 
vellugtende Stoffer, og som navnlig anvendes som 
Toiletartikler. Af de anvendte Lugtestoffer stamme j 
kun tre, nemlig Ambra, Desmer og Moskus, fra 
Dyreriget, en Del, og i de senere Aar stadig | 
flere og flere, fremstilles ad kunstig Vej, medens 
den langt overvejende Del faas fra Planteriget, j 
Sidstnævnte ere dels æ t e r i s k e Ol ie r , af hvilke j 
man nu kender ca. 450 forskellige Arter, dels, 
men i langt ringere Antal, Harpikser, Balsamer, ; 
enkelte Syrer o. a. Lugtestofferne anvendes sæd
vanlig kun i meget ringe Mængde, idet de blandes 
med Alkohol (til de forskellige vellugtende Vande, 
Extraits, Essenser), med Fedt (til Pomader og 

Haarolie) eller med forskellige indifferente Pulvere 
(til Røgelse, Lugtepuder, Pudder etc). Endelig 
faa P. ofte en Tilsætning af Stoffer, der ikke i 
og for sig ere vellugtende, men som tjene til, ved 
deres hurtige Fordampning, hurtig at sprede 
Lugtestoffet, som f. Eks. Kloroform eller Æter, 
eller til at modificere Lugten saaledes, at den 
bliver mere »livlig«, f. Eks. Eddikesyre eller 
Ammoniak. De æteriske Olier fremstilledes tid
ligere af Planterne udelukkende ved Destillation, 
hvilken Fremgangsmaade allerede omtales hos 
Susruta i Ayur-Veda (se Veda) , for Rosen-, 
Andropogon- og Kalmusolies Vedkommende, og 
den benyttes endnu i mangfoldige Tilfælde (se i 
øvrigt »Olier«, æ te r i ske ) . Da imidlertid mange 
af Planternes Lugtestoffer, navnlig af dem, der 
stamme fra selve Blomsterne, modificeres betyde
lig eller ganske ødelægges ved Destillation, maa 
man i saa Tilfælde anvende en anden Fremgangs
maade, nemlig den saakaldte E n f l e u r a g e eller 
A b s o r p t i o n , idet man benytter sig af den Evne, 
forskellige Fedtstoffer have til at absorbere Lugte
stofferne og siden afgive dem igen til Alkohol. 
Absorptions- eller Infusionsmetoden udføres paa 
den Maade, at Blomsterne overhældes med varmt, 
omhyggelig renset Fedt og henstaa med dette 
ved ca. 650 i nogle Timer, hvorefter Blomsterne 
optages og erstattes med friske, hvilket gentages, 
indtil Fedtet ikke kan optage mere. Ofte kan 
man paa denne Maade med 1 Kg. Fedt udtrække 
Lugtestoffet af indtil 6 Kg. Blomster. Enfleurage 
foretages i Kulden, idet man udbreder Fedtet paa 
en, i en Træramme indsat Glasplade, trykker et 
Lag Blomster ned deri, sætter en anden Ramme 
med en, paa begge Sider med Fedt indsmurt 
Glasplade derover, lægger Blomster paa denne 
o. s. v., saaledes at der dannes en Søjle, i hvis 
enkelte Rum Blomsterne ere helt omgivne af 
Fedt, der saaledes let kan mætte sig med Lugte
stoffet. Blomsterne erstattes hver Dag med friske, 
og hele Processen varer paa denne Maade 25— 
30 Dage, men giver et renere lugtende Produkt 
end Infusionsmetoden. Efter disse Behandlinger 
bliver derpaa Fedtet under stadig Omrøring be
handlet med Alkohol, som i Løbet af 24 Timer 
optager den største Del af Lugtestoffet; det re
sterende Fedt bruges enten til Pomade , eller 
det ekstraheres endnu en Gang, hvorved faas et 
ringere Produkt. Da Alkoholen ogsaa opløser 
en ringe Mængde af Fedtet, maa dette skaffes 
bort, hvilket sker ved Udfrysning ved Hjælp af 
Ismaskiner. Paa Grund af Fedtets Tilbøjelighed 
til at blive harskt, hvorved det let meddeler P. 
en ubehagelig Bilugt, erstattes det i den senere 
Tid ofte af Paraffin eller Vaselin. I særlig ren 
Tilstand kan Lugtestoffet i øvrigt ogsaa udvindes 
af Blomsterne, naar man ekstraherer disse med 
Kloroform, Svovkulstof eller Klormetyl og der
paa skiller de æteriske Olier fra Ekstraktions-
midlet ved en forsigtig udført Destillation. Ad 
kunstig Vej fremstiller man dels de samme Stoffer, 
som findes i de naturlige Lugtestoffer og udgøre 
disses Hovedbestanddel, dels helt andre Stoffer, 
som ikke have andet tilfælles med de naturlige 
end Lugten. Medens den kunstige Fremstilling 
af Frugtætere (s. d.) længe har været kendt, er 
Fremstillingen af andre »kunstige« Lugtestoffer 
af forholdsvis ny Datum, men der arbejdes nu 
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ved Begyndelsen af 20. Aarh. meget ivrig paa 
dette Omraade, hvor der synes at skulle opnaas 
betydelige Resultater. 

Fabrikationen af P. bestaar nu væsentlig i at 
foretage en Blanding af de forskellige Lugte-
stoffer paa passende Maade, og utallige ere de | 
Opskrifter, som haves til Fremstilling af de for
skellige P. Men da den samlede Lugt ofte i 
meget betydelig Grad kan paavirkes ved en selv 
meget ringe Tilsætning af et eller andet Lugte
stof, ligesom Lugten af een og samme æterisk Olie 
ofte kan variere ikke ubetydelig efter den Maade, 
paa hvilken den er fremstillet, eller efter Plantens 
Voksested o. a., er det som Regel meget vanske
ligt og i højeste Grad en Erfaringssag at efter
ligne en bestemt Blomsts Lugt eller en bestemt 
P. Som ovenfor nævnt har Fremstillingen af P. 
været kendt allerede af de gamle Indere, og 
Brugen af Røgelse og P. har ligeledes været kendt 
for mere end 4000 Aar siden i Ægypten. I 
Italien og Grækenland benyttedes P. baade som ! 

vellugtende Salver og Vande til Tider i saa stor ] 
Mængde, at Salget deraf til Mænd blev forbudt. 
Men efter det romerske Kejserriges Tid synes 
Brugen af P. i Europa at være gaaet næsten i 
Glemme, indtil den atter dukkede op i Frankrig, 
hvor den navnlig under Louis XV naaede en 
fabelagtig Højde. Det var imidlertid stadig kun 
de velhavende Klasser, der kunde unde sig denne 
Luksus, og først ind i 19. Aarh. har man kunnet i 
fremstille P. saa billig, at Brugen deraf har ! 
kunnet brede sig til alle Samfundsklasser. Medens 
de æteriske Olier fremstilles i alle Verdensdele, 
har Frankrig hidtil holdt sig øverst i Fabrika
tionen af P., baade hvad Kvantiteten og Kvaliteten 
aDgaar, og man regner, at alene Frankrig aarlig 
producerer P. til en Værdi af over 30 Mill. 

.Kr. K. M. 

Parfumere [parfyme're] (fr.), gøre vellugtende 
Parfumeri [parfymeri'j (fr.), en Industrigren, 

der tilvirker vellugtende Substanser. SePa r fumer . 
Parga, By i Tyrkiet, Vilajet Janina, ligger ved 

det ioniske Hav lige over for Øen Paxo i frugt
bare Omgivelser. P., der har ca. 5,000 Indb., 
er en stærk Fæstning. Oprindelig laa P. længere 
mod Vest paa samme Sted som Oldtidens Toryne; 
men efter Tyrkernes Indfald nyttedes den til sin 
nuværende Plads, hvor den Aarhundreder igennem 
hævdede sin Uafhængighed. 1401-—1797 stod P. 
under Venezia's Beskyttelse. 1819 overdrog Eng
lænderne P. til Ali Pasha, hvorefter de fleste Ind
byggere udvandrede til de ioniske Øer. H. P. H. 

Pargasf t er en blaalig grøn Varietet af alminde
lig Hornblende, som findes i kornet Kalk ved 
Pargas i Finland. N. V. U. 

Parheller (græ.), B i so le . 
Pårl (ital.) (fr. fair, eng. par) eller al pari 

kaldes Kursen for Værdipapirer (Obligationer, 
Aktier) og Pengesedler, naar Prisen er lig med 
deres paalydende Beløb, og for fremmede Mønter 
og Veksler paa Udlandet, naar Prisen falder 
sammen med Værdien af vedkommende Møntsorts 
Metalindhold. Se Kurs . E. M. 

Paria, en større Havbugt paa Venezuela's Kyst, 
begrænset mod Syd af Orinoco's lave Delta, mod 
Øst af Øen Trinidad og mod Nord af H a l v ø e n 
P., der er opfyldt af smukke, afvekslende Bjærge, 
en Udløber fra Venezuela's Kystkæde. Fra P u n t a 
P., Halvøens og Sydamerika's sydøstlige Frem

spring, gaar denne Kæde over nogle Smaaøer til 
Øen Trinidad. Bugten har to Indgange, en syd
lig B o c a d e l S i e r p e og en nordlig B o c a d e l 
D r a g o , »Drageslugten<, hvorigennem en Gren 
af Ækvatorialstrømmen presser sig med stærk 
Fart. Denne Land- og Vandegn er berømt i 
Opdagelsernes Historie. Her var det, at Columbus 
paa den tredje Rejse første Gang saa Amerika's 
Fastland (1. Aug. 1498), at C a b o de Lapa først 
betraadte dette (4. Aug.). Gennem Boca del 
Drago førte Columbus paa ny (15. Aug.) sit Fartøj 
ud i Antillerhavet. M. Kr. 

Pariåh (TamulskPariyan), i Indien Personer, 
som regnes for lavere end nogen Kaste; de ere 
meget talrige. De skulle oprindelig have slaaet 
paa Tromme (para i ) ved Ligbegængelser, men 
nu være blevne nødte, for at kunne leve, til at 
paatage sig al Slags simpelt og foragtet Arbejde 
(som Landarbejdere, Gadefejere, brænde eller be
grave Lig, Musikere, Tjenere hos Europæere, eta). 
De besmitte ved Berøring og maa holde sig fra 
ordentlige Folk; dog skal deres Stilling være i 
Fremgang til det bedre. De have mange Under
afdelinger. S. S. 

Parian se B i s k u i t 1). 
PariciU, C16H18N20 + 1 /2H2o, et Alkaloid, 

der findes i Barken af Cinchona succirubra fra 
Darjiling sammen med Chinaalkaloider; det er 
et gult Pulver, som er meget tungopløseligt i 
Vand, men letopløseligt i Alkohol og i Æter. — 
Opløsningen i Alkohol smager bittert, reagerer 
svagt alkalisk og er optisk uvirksom. O. C. 

Paridae, Familienavn for Mejser. 
Pariefål (adj.) (af paries, en Væg) benyttes 

i Lægevidenskaben om Ting, der høre til Væggen 
af de store Legemshuler i Modsætning til det, 
der hører til Indvoldene. Ogsaa ved Hjertet og 
Blodkamrene tales om p. ved de Forhold, der 
henhøre til disse Organers Vægge. E. A. T. 

Parietåløje. Hos adskillige Øgler, bl. a. de 
almindelige Firben, Staalorm, men særlig hos det 
ny-zealandske mærkelige Krybdyr, Hatteria, har 
man i den senere Tid paavist et ejendommeligt 
Synsorgan, det saakaldte P., beliggende oppe paa 
Hovedet i dettes Medianlinie, som oftest midt i 
Issebenet. Det maa opfattes som et 3. uparret 
og ufuldkomment Øje. Det bestaar af en lille 
Blære, hvis Væg oventil er linseformet fortykket, 
nedentil er det stærkt pigmenteret og repræsenterer 
her en Retina, I sin nederste Del staar det i 
Forbindelse med Epiphysis cerelri, der er streng-
formet udtrukket. I denne mere fuldkomne 
Skikkelse, i hvilken Organet næppe kan siges at 
være ganske funktionsløst, forekommer det kun 
hos et færre Antal Former; hos adskillige andre 
findes det derimod i yderligere reduceret Skikkelse 
og optræder her vistnok udelukkende som funk
tionsløst rudimentært Organ. Snart er Øjeblæren 
udviklet kun som simpel Blære, snart ligger det 
under Hjerneskallen, der dog i saa Fald paa 
dette Sted er tyndere end udenpaa; snart mangler 
hele Blæren, men Epiphysis har en strengformet 
Forlængelse, der naar op i et Hul i Kraniets øvre 
Væg. Uden for Øglerne ere Rudimentae af dette 
rimeligvis ældgamle og nu reducerede Synsorgan 
paavist hos Rundmundede, Bruskfisk og Padde-

, larver. C. W.-L. 

Parietaria se S p r i n g k l a p . 
Parieu [pariø'J, F e l i x E s q u i r o u de, fransk 
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Statsmand, født 13. Apr. 1815, død 9. Apr. 
1893. Han blev 1841 Sagfører i Riom (Au-
vergne) og valgtes 1848 til Nationalforsamlingen, 
hvor han stemte med de maadeholdne Republi
kanere; han ønskede bl. a. Republikkens Præsi
dent valgt af Nationalforsamlingen og ikke ved 
Folkevalg. Efter at være genvalgt 1849 nærmede 
han sig Monarkisterne og blev Novbr. 1849 ^ 
Febr. 1851 Undervisningsminister (gennemførte 
Skoleloven Maj 1850). Efter Statskuppet Decbr. 
1851 blev han Formand for Statsraadets finansielle 
Afdeling, 1855 en af dets Næstformænd og endelig 
Jan. 1870 dets Formand og som saadan Medlem 
af E. Ollivier's Ministerium. Han var meget virk
som til at fremme den latinske Møntkonvention 
1865 og virkede senere for universel Møntenhed. 
Efter Kejserdømmets Fald stod han uden for det 
politiske Liv, indtil han 1876 valgtes til Senator; 
han hørte til Napoleonisterne, men blev ikke gen
valgt 1885. Hans to vigtigste Skrifter vedrøre 
Skatteforhold: »Histoire des imp6ts sur la pro-
priété et le revenu« [1856] og >Traité des im-
pots en France et å l'étranger« [5 Bd., 1862—64, 
2. Udg. 1866—67]; desuden »Principes de la 
science politique« [1870] og >Hist. de Gustave 
Adolphec [1875]. E- E-

Par ig l in d. s. s. Smi l ac in (s. d.). 
Par ima , Flod i det nordlige Brasilien, hører 

til Amazonas'es Strømsystem. Den udspringer paa 
Sierra P., hvorfra den flyder mod Øst under 
Navnene U r a r i q u e r a og Rio B r a n c o . Efter 
at den har delt sig i to Arme, hvoraf den nord
lige er fuld af lave Vandfald, og omslutter den 
store 0 M a r a c å , bliver den sejlbar for mindre 
Fartøjer. Fra venstre optager den efter et Løb 
paa 750 Km. T a c u t u , gør saa en brat Drejning 
mod Syd, har atter nogle Vandfald, inden den 
deler sig i flere Kanaler og gennem et Delta ud
munder i venstre Side af Rio Negro efter et 
samlet Løb paa 1,340 Km. P. er næsten i hele 
sin Længde en Lavlandsflod med en stor, rolig 
glidende Vandmængde. Inden den træder ind i 
Urskoven, har den gennem Savannen været om
given af en Skovbræmme. Gennem Tacutu staar 
den i Forbindelse med R u p u n u n i og Esse-
q u i b o. M. Kr. 

Parima, Sierra o: de nøgne Bjærge, om
fatter i videre Forstand Venezuela's Højland, navn
lig dets vestlige Omraade. Det begrænses mod 
Syd af Amazon-Sletten, mod Vest og Nord af 
Lavlandet langs Orinoco. Mod Øst er Grænsen 
ubestemt, men kan sættes ved Rio Caura's Dal. 
S. P. er et i geologisk Henseende lidet under
søgt Plateauland, hvorover der stedvis hæve sig 
Kæder og Bjærggrupper. Langs Nordranden findes 
saaledes S i e r r a de Matos , hvis højeste Top 
er 1,868 M., S i e r r a V a d i p u og S i e r r a Gua-
map i og paa Vestsiden S i e r r a de M a p i c h i 
med Toppe paa indtil 2,200 M. De omslutte en 
bølget Højslette, der afvandes af en Del Smaa-
floder, der samle sig i R i o V e n t u a r i , en Bi
flod til Orinoco. I den sydlige Del hæver sig 
det egentlige S. P., et Kædesystem, blandt 
hvis Toppe det 2,475 M. høje Du i da °g Mara-
guaca, 2.508 M., ere de mest bekendte. S. 
P. i snævrere Forstand danner en Del af Vand
skellet mellem Amazonas'es og Oiinoco's Tilløb, 
og talrige Floder have her deres Kilder, saaledes 

I Orinoco og Rio Caura, Rio P. og Rio Poraba. 
Længere mod Syd og Vest afsluttes Højlandet 

I med en Række Vandskelsbjærge: S i e r r a do 
Ca rup ina , S i e r r a T a p l i r a p e c o og S i e r r a 
Imer i . Mod Øst, hinsides Rio Caura's Dal 

i dannes Vandskellet og Højlandets Rand af S i e r r a 
; P a c a r a i m a (s. d.). M. Kr. 

Parina, Punta, Kap eller Forbjærg paa Vest
kysten af Peru, Provins Piura, er det vestligste 

'. Punkt paa Amerika's Fastland og beliggende paa 
I 4° 4 i ' s. Br. og 81O 20' v. L. f. Grw. M. Kr. 

Parini, G i u s e p p e , italiensk Digter, født i 
j Bosisio 22. Maj 1729, død i Milano 15. Aug. 

1799. P. er en af de ædleste og betydeligste 
Skikkelser i 18. Aarh.'s italienske Litteratur. Han 
var af jævn Herkomst, uddannedes mod sin Vilje 

I til Præst og ernærede sig og sine fattige Slægt
ninge ved at være Huslærer i fornemme milanesiske 
Familier. Den østerrigske Afsending i Milano, 
Grev Firmian, skænkede ham sin Protektion og 
skaffede ham et Lærerembede i den lombardiske 
Hovedstad fra 1769. Hans Frisind og hæderlige 
Karakter indbragte ham megen Agtelse, men han 
havde tillige at kæmpe med lavsindede Misundere; 
i politisk Henseende vare hans Anskuelser mode
rate, og den Vending, Sagerne i Norditalien tog 
efter Republikkens Oprettelse ved Franskmændene, 
huede ham saa lidt, at han vægrede sig ved at 
beklæde et vellønnet municipalt Æreshverv, man 
havde tildelt ham, og bortgav sin Gage til de 
fattige. Kort derpaa døde han efter standhaftig 
at have baaret en haard Sygdom. P.'s Digtning 
er præget af hans kraftige Sjæl og ideale Stræben. 

. Hans berømteste Værk er Digtet »Il Giorno«, 
I først udkommet som fire mindre Digte: »Mattino« 
; [Milano 1763], »Meriggio« [smst. 1765], »Vespro« 
i og »Notte« (første Gang i Reina's Udg. af P.'s 

Værker); det er en bidende Satire over det tomme 
! og letfærdige Liv, Datidens Adelsmænd førte, 

skreven i udmærkede, omhyggelig affilede, rimfri 
! Jamber. Nævnes bør endvidere hans fortræffelige 

Oder, stærkt personlige af Indhold og som oftest 
, af klassisk, men noget streng Formskønhed. En 

samlet Udg. af hans Værker, med Levnedsbeskrivelse, 
gav F. Reina [Milano 1801—4]; Udvalg af G. 
Bernardoni [smst. 1814] og G. Giusti [Firenze 
1850], »Odi« ved F. Salveraglio [Bologna 1882], 
A. d'Ancona [Firenze 1884], A. Bertoldi [smst. 
1890], »Il Giorno< ved G. de Castro [Milano 1890]. 
Den bedste og nyeste Udgave af »Il Giorno« og 
Oderne er ved G. Mazzoni [Firenze 1897]. (Li t t . : 
C. Cantu , L'abbate P. e la Lombardiet, nel secolo 
passato [Milano 1845]; G. Carducc i , Storia del 
Giorno di G. P. [Bologna 1892]). E. G. 

Paris (fr. [pari']) (hermed et Kort), Frankrig's 
' Hovedstad, Sædet for Republikkens Præsident og 
' lovgivende Forsamling, tillige Hovedstad i Dep. 
. Seine, ligger i Seine-Dalen umiddelbart neden for 
Marne's Munding, i en Højde, der for de forskellige 
Bydele varierer fra 30 til 100 M. o. H. Paris-Ob
servatoriet, der paa franske Kort er Udgangs
punktet for Nulmeridianen, ligger paa 480 

50' 49" n. Br. og 2O 20' 9" 0. L. f. Grw, I 
en stor Bue, der mod Nord naar Byens Hjerte, 
strømmer Seinen gennem P. Dalen er forholdsvis 
smal, og dens Bredder krones af Højder, der paa 
Øst- og Nordsiden ligge inden for Bygrænsen: 

i Cha ronne , Mén i lmon tan t , B e l l e v i l l e (124 
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M.), la V i l l e t t e og M o n t m a r t r e (105 M.). 
Paa venstre Bred samle de sig i to Rækker, den 
ene S. f. Byen med la Ma i son b l a n c h e og 
B u t t e s aux C a i l l e s , og den anden V. f. Staden 
med Højderne ved Meudon , Sévres , St. C l o u d 
og Mortt V a l é r i e n (136 M.). Fæstningsvolden, 
Enceinten, er siden 1860 den kommunale Grænse. 
Den omslutter et Fladefang paa 7,802 Hekt., ca. 
l*/s D Mil, hvoraf de 5,000 ere beboede, og 
714 falde paa Seinen og Kanalerne. Byens Om
rids er regelmæssig afrundet. Den lange Akse, 
der gaar fra Vest til Øst, er n , 5 , medens den 
nord-sydlige er 9 Km. — De k l i m a t i s k e For
hold maa siges at være behagelige. Større Sne
mængde eller Taage ere yderst sjældne, og Middel
temperaturerne for den koldeste og den varmeste 
Maaned ere henholdsvis 20 og i8,3°. Dog kan 
der indtræde indtil io" Frost, og Sommervarmen, 
der undertiden gaar op over 35°, kan til Tider 
være trykkende. Men Atlanterhavets Nærhed be
virker en hyppig Skiften fra Blæst til Stille, fra 
Regn til Tørvejr og mange Forandringer i Varme
forholdene. 

B e l i g g e n h e d og S æ r p r æ g . 
For det nordfranske Lavland er Marne's og 

Seine's Foreningspunkt et naturligt Centrum, et 
Mødested for alle de spredte Dale, der samle sig 
i Seine-Landet og allerede tidlig bleve stærkt 
benyttede Handels« og Hærveje. Oise var For
bindelseslinien med det belgiske Lavland, Marne 
med Lothringen og de øvre Rhin-Egne, Yonne 
med Burgund og øvre Loire, og gennem disse 
Lavninger gaa nutildags Frankrig's vigtigste Ka
naler. Fjernere, men dog stærkt virkende varesaavel 
Forbindelsen med Middelhavsegnene gennem Rhone-
Dalen som Vejen til Nord- og Mellemeuropa gennem 
den burgundiske Port til Rhin-Dalen. Seine-
Landets Frugtbarhed, dets Rigdom paa Korn og 
Kvæg og den lette Adgang til Egnene omkring 
nedre Loire og videre Syd paa medvirkede ogsaa 
til Fremkomsten og Opvæksten af en Storby. 
Tillige var Seinen i fordums Tid, da Fartøjerne 
vare mindre, en god Søvej med roligt Løb, an
tagelig Dybde efter Optagelsen af betydelige Til
løb og kort Afstand til Kanalen. Men ogsaa de 
historiske Forhold og da navnlig den politiske 
Overvægt, som den til Nordfrankrig indvandrede 
germanske Befolkning fik over Syden, virkede til 
Fordel for P. Foruden at være det politiske 
Midtpunkt blev P. tillige Kulturens Tyngdepunkt 
og Skuepladsen for Landets store historiske Be
givenheder. 

Næst efter London er P. den største By i Eu
ropa, og i Folketal kommer den ikke langt efter 
New York. Det er dog ikke den kæmpemæssige 
Udstrækning, Pragtbygningernes Mængde, Institu
tionernes Talrighed, Samlingernes overvældende 
Rigdom, saa lidt som den omfattende Industri og 
den uhyre Omsætning, som en By af denne Stør
relse næsten nødvendigvis maa have, der er den 
dybeste Ejendommelighed ved P. I kommerciel 
og industriel Henseende staar den tilbage for 
London, i historisk og kulturhistorisk Betydning 
kan den ikke maale sig med Rom, lige saa lidt 
som den ved Naturomgivelsernes Skønhed naar 
op mod Napoli, Lissabon og Stockholm eller i 
broget og mangfoldigt Folkeliv kan sammenlignes 

med Konstantinopel, New York eller Singapoor, 
i og som Videnskabscentrum gøre Berlin og Leipzig 

den i det mindste Rangen stridig. Men i P. 
aabenbarer den galliske Aand sig med sine mest 

! glimrende og fængslende Egenskaber, klar, livfuld 
I og elegant. Derfor siges der med en vis Ret: 
i »Paris er Frankrig«. Herhen søge alle, der eje 
1 Begavelse og Ærgerrighed, for at vove den Kamp, 

der giver den sejrende ikke blot P.'s, men ogsaa 
Frankrig's og Europa's Beundring. For en frem
ragende fransk Aand er P. den eneste mulige Virke-
plads. Enhver ny Idé, ethvert stort Foretagende, 
enhver Bog eller Avis, der skal vinde en Læseverden, 
maa komme fra P. Dens Ry og Glans skyldes 
de indvandrede, »Nomaderne«, som Haussmann 
kaldte dem. Den indfødte Befolkning er fattig 
paa skabende Aander, men den er en ypperlig 
Resonansbund, kan rejse sig som et Hav i Storm, 
naar Paavirkningen er der. Frankrig har kun eet 
aandeligt Brændpunkt; det er P. Det har ikke 

: noget Leipzig eller Oxford, noget Dresden eller 
I Firenze, der paa et enkelt Omraade overstraale 
I P. Den intense Evne til at vække Aktualitet, til 
' hurtig at gaa fra Tanke til Handling, til at iklæde 

Kunsten og Livet en smuk, livfuld og æggende 
I Form, har draget Europa's Blik mod P. og i 
[ højere Grad end nogen anden By gjort den til 
j den aandelige Hovedstad for den civiliserede 

Verden. I Middelalderen droge Tusinder af Ud
lændinge til P.'s Universitet, under Ludvig XIV 
blev den Modens og Smagens Dronning, en Plante-

; skole for fransk Artighed, Esprit og lette Sæder, 
ikke altid til Baade for de lærvillige Disciple. 
Under og efter Revolutionen udgik herfra politiske 
og kunstneriske Impulser til de fjerneste Dele af 
Europa. Fra alle Lande drager den en Strøm af 
fremmede til sig. Mange komme for at lære, men 
de fleste for at more sig, og som den morsomme 
By overtræffer P. alle andre, endogsaa det glade 
Wien. Der er noget for enhver Smag lige fra de 
store Teatre til Danseboder og Sangerindekafeer. 

B y d e l e og B y g n i n g e r . 
Efter den store Udvidelse, som Staden fik 1860 

ved Indlemmelsen af tilgrænsende Bydistrikter, 
kan P. ikke mere opfattes ved et enkelt Rund
skue fra noget Punkt inden for dens Omkreds. 
Selv fra de bedste Udkigsposter: Taarnene paa 
Notre Dame, Kuppelen paa Panthéon, Vend6me-
Søjlen, Julisøjlen, den store Triumfbue eller endog 
fra Eiffel-Taarnet ser man kun Brudstykker af P. 
Fra en tilstrækkelig Højde vil den tage sig ud 

I som en uhyre Skaal med en grøn, malerisk kløftet 
Rand, hvis Nordside næsten altid sløres af en let 
graalig Dis. 

P. er ikke som London en sammenfiltret Masse 
uden naturlige Grænser mellem Bykvartererne. 
Dens Vækst og Historie have i dens Gadeanlæg 
og i Grupperingen af de monumentale Bygninger 
efterladt sig synlige Spor, der lette Orienteringen 
og have givet de enkelte Bydele et tydeligt Sær-

; præg. Det æ l d s t e P. er la Cité paa Seine-
Øerne. Det gamle P. begrænses af de indre, 
under Ludvig XIV anlagte Boulevarder. De om
slutte la Ville paa den nordlige og V Université 
paa den sydlige Seine-Bred. Det nye re P. om
fatter den Del af Byen, som ligger mellem de 
indre Boulevarder og de ydre, der svare til By-
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grænsen 1789, altsaa de gamle Forstæder, fau-
bourgs, St. Germain paa Sydsiden, St. Antoine, 
Temple o. a. paa Nordsiden. Det n y e s t e P. er 
de tidligere Forstæder Bercy, Charonne, Ménil-
montant, Belleville, la Villette, la Chapelle, 
Montmartre, Batignolles, Passy og Auteuil, alle 
paa højre Seine-Bred, og Grenelle, Vaugirard 
og Petit Montrouge paa venstre Side af Floden. 
Som en bred Ring fylde de Mellemrummet fra de 
ydre Boulevarder til den nuværende Fæstnings
vold og indlemmedes 1860. Det a l l e r n y e s t e 
P. er de endnu ikke indlemmede, uden for Fæst
ningsvolden liggende Forstæder Boulogne og 
Neuilly mod Vest, Levallois- Perret og CHchy 
mod Nord, Pantin, Pré-St. Gervais, Vincetines 
og Charenton mod Øst og Ivry og Gentilly mod 
Syd. 

La C i t é . Paa 5 Smaaøer i Seine, nu forenede 
til 2, I l e de la C i t é og den østligere og mindre 
I l e St. L o u i s , laa i Cæsar's Dage Standlejren 
Lutetia Parisiorum, en Brostad, der beskyttedes 
af Floden og de omliggende Højder. Under P.'s 
videre Udvikling omkring denne Kerne var Cité i 
Middelalderen Kongeborgens og Kirkernes By; og 
her ligge nu P.'s ældste monumentale Bygninger. 
Perlen blandt disse er P.'s Hovedkirke Notre 
Dame de P. Grundstenen lagdes 1163 i Over
værelse af Pave Alexander III paa det Sted, hvor 
der i Romertiden var rejst et Tempel for Juppiter. 
Kirken indviedes 1182, men fuldførtes ikke før 
langt ind i 13. Aarh. Til Byggemateriale be
nyttedes to ældre Kirker i dens umiddelbare Nær
hed. Skønt noget trykket ved sin lave Beliggen
hed og ikke helt i Stand til at opfylde de For
ventninger, som Kirkens Ry medfører, er den dog 
en af Gotikkens mest monumentale Bygninger og 
Forbilledet for mange gotiske Kirkebygninger; 
især efterlignedes den imponerende Portal med 
de to svære, aldrig helt fuldførte Taarne (68 M.) 
og det store Hjulvindue. Ved sine Enkeltheder: 
de fantastiske Dyrefigurer paa Taget, det smukke 
gamle Jærnbeslag, Træskærerarbejdet, de mange 
Statuer o. s. v. er Kirken ikke mindre beundrings
værdig end som Helhed. Det indre har en Længde 
af 127 M., en Bredde af 48 M. og er delt i 5 
Længdeskibe og et kort Tværskib. Den store 
Hvælving bæres af 75 Piller, der i Modstrid med 
den gotiske Stilart ere Rundpiller, og har i Midter
skibet en Højde af 34 M. Under Revolutionen 
led den en Del og var en Tid »Fornuftens Tem
pel«. 1845 paabegyndtes under Ledelse af Vi oli et 
le Duc en omfattende Restauration. Bag Koret 
har man opført en lav, lidet dekorativ Bygning; 
det er la Morgue, Lighuset for ukendte Personer. 
Paa den modsatte Kaj hæver sig Hotel Dieu, 
oprindelig et i 7. Aarh. opført Jomfrukloster og 
siden et Herberg for Pilegrimme. Det er Europa's 
ældste Sygehus og efter Ombygningen 1868—78 
Byens største Hospital (8—900 Senge). Ved dets 
Side ligge P o l i t i p r æ f e k t u r e t og Handelsretten, 
Tribunal de Commerce, en smuk Renaissance-
bygning med en ottekantet Kuppel (42 M. høj) 
og en monumental Trappe. Den vestlige Del af 
Cité optages af Palais de yustice's vidtløftige 
Bygningskompleks, Sædet for Justits- og Politi
forvaltningen og Landets øverste Domstole. De 
store, kunstnerisk udstyrede Sale (Galerie Mar-
chande, Salle des Pas Perdus o. a.) i Forbindelse 

med de mange Retsdramaer, som her udspilles, 
gøre det til en af Byens interessanteste Seværdig
heder. Her laa i Middelalderen det kongelige 
Slot, men dette overlodes delvis af Ludvig den 
Hellige og senere af Karl VII helt til Landets 
højeste Retsinstitution Parlamentet. Tilbage af 
det gamle Slot ere kun nogle runde Taarne med 
spidst Tag og Ludvig den Helliges Slotskirke, 
Ste Chapelle, et af de fineste gotiske Bygnings
værker, der overhovedet findes. Det opførtes af 
P i e r r e de M o n t e r e a u for at rumme de Re-
likviskatte, Kongen havde bragt hjem fra 
Korstoget (nu i Notre Dame). Det bestaar af to 
Kapeller, det ene oven paa det andet. Lavkirken 
var bestemt for Tjenerskabet, Højkirken, hvis 
Vægflader næsten helt optages af Vinduer med 
sjældne Glasmalerier, var indrettet for Hoffet. 
Paa Nordsiden af Justitspaladset ligger la Con~ 
ciergerie, Stadens ældste Fængsel, hvortil der 
knytter sig mange mørke Minder fra Frankrig's 
Historie, især fra Revolutionstiden, da det tjente 
som Opholdssted for politiske Fanger. Her til
bragte Girondinerne, Marie Antoinette, Charlotte 
Corday, Danton o. m. a. deres sidste Dage. Det 
ødelagdes delvis ligesom det meste af Justits
paladset og i mindre Grad ogsaa Notre Dame 
af Kommunebranden (1871). Ved 4 Broer, der 
paa Øen betegne lige saa mange Gader, staar 
Cité i Forbindelse med begge Seine-Bredder; 
vestligst Pont Neuf og Pont au Change, der har 
sit Navn efter nogle tidligere Vekselboder, øst
ligst Pont Notre Dame og Pont d'Arcole. Af 
disse er Pont Neuf, bygget 1578—1604, den 
mest bekendte, dels for sin Udsmykning med 

! Billedkunst, dels for det ejendommelige Folkeliv, 
som udfoldede sig her i 17. og 18, Aarh., da 
den var Samlingssted for Taskenspillere, Kvak
salvere og Bogjøder. Den smukke Rytterstatue 
af Henrik IV paa Vestsiden af Cité rejstes 1818 
og er støbt af to Napoleons-Statuer (den ene fra 
Vendome-Søjlen). Fra Øens Østpynt fører en 
femte Bro til venstre Seine-Bred, medens en sjette 
forbinder den med Ile St. L o u i s , en stille By
del, der indtil Begyndelsen af Ludvig XIII's Re
geringstid udelukkende benyttedes til Græsning. 
Blandt de mange Adelsbygninger bemærkes Httel 
Lauzun og Czartoryski'ernes Residens Håtel 
Lambert, hvor Voltaire boede som Gæst hos 
Mme. Duchåtel. Kirken St. Louis en Vile har ved 
sin rige Udsmykning med Malerier og Skulpturer 
et næsten salonmæssigt Præg. 

La Vi l le , den gamle Bydel N. f. Seinen, be
grænses af Floden og de indre Boulevarders mæg
tige Halvbue, der naar fra Bastillepladsen i Øst 
til Madeleine-Kirken i Vest. De sammenfattes 
ogsaa under Navnene B o u l e v a r d s du Nord , 
de s t o r e eller gamle Boulevarder, men kaldes 
oftest slet og ret »Boulevarderne«. La Ville er 
den livligste og eleganteste Del af Staden, den 
politiske, styrende og finansielle Bydel og sam
tidig Midtpunktet for det travleste og gladeste 
Pariserliv. Fra St.-Louis-Øen naar man ad Pont 
Sully og Boulevard Henri IV til Place de la 
Bastille med J u l i s ø j l e n . Til denne Plads 
knytter sig alvorlige Minder: Stormen paa Ba-
stillen og Fangeborgens Nedbrydning, Guillotinens 
blodige Virksomhed, Juli- og Februarrevolutionen 

(1830 og 1848) og senest Kommuneopstanden 
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(1871). Den slanke, 47 M. bøje Bronzesøjle hviler 
paa en Marmorgravhvælving og bærer paa Toppen 
Frihedens Genius med Oplysningens Fakkel og 
Slaveriets sønderbrudte Lænker. Blandt de mange 
Gader, som her mødes, gaar Boulevard Beau' 
marchais, hvormed de indre Boulevarder tage 
deres Begyndelse, i nordlig Retning. Den har 
Stenbrolægning, beskedne Huse og Butikker, og 
det samme gælder delvis Fortsættelsen Boule
varderne des Filles Calvaire og du Temple, der 
for 100 Aar siden vare Boulevardernes Brænd
punkt. Af de mange Teatre og Forlystelsessteder 
er nu kun det lille Théåtre Déjazet tilbage. 
Templeboulevarden udmunder i Place de la Ré-
publique, forhen Chateau d'Eau (Vandkunsten), en 
ForgaardtilBelleville's Arbejderkvarterer. Tusinder 
af Arbejdere passere hver Aften Pladsen for at 
naa deres Hjem. Mellem Trærækker, Flagmaster 
og Springvand hæver sig en Kæmpestatue af 
Republikken. Med Boulevard St, Martin tage 
Boulevarderne vestlig Retning, og samtidig faa 
de et langt livligere og elegantere Præg: Træ- ! 
eller Asfaltbrolægning, betydelig Færdsel, Huse, 
Batikker og Kafeer, altid med Borde og Stole 
foran, beregnede for det fine Publikum. Paa St.-
Martin-Boulevarden ligger der 4 større Folketeatre: 
Folies Dramatiques, Ambigu, la Renaissance og ; 
Porte St. Martin med en elegant, nybygget Fa- \ 
Sade. Den videre Fortsættelse er Boulevarderne ; 
St. Denis, der ved begge Endepunkter er mar- ! 
keret af to Triumfbuer, byggede for Ludvig XIV's 
Sejre, og Bonne Nouvelle, som ligger paa en 
lille Bakke og særlig er beboet af industri
drivende i Glas- og Modesager. Til højre i Gaden, 
med en aaben Loggia ud mod Boulevarden, ligger 
Théåtre du Gymnase. De to næste Boulevarder 
Poissonniére, Spekulanternes og Børsjobbernes 
Kvarter, og Montmartre, der har et tydeligt 
mondænt Præg, føre over to Bakker, hvoraf den 
sidste gaar stejlt ned mod Boulevard des Italiens 
og dens Fortsættelse Boulevarderne des Capucines 
og de la Madeleine, der ere Boulevardernes 
egentlige Brændpunkt, »et eneste ubeskriveligt 
blændende Virvar, hvortil der ikke findes Mage, 
det være sig i den gamle eller den ny Verden«. 
Ødselt udstyrede Restauranter og Modemagasiner, 
elegant klædte Herrer og Damer, et evindeligt 
rullende Tog af Ekvipager, Drosker og Omnibusser 
møder Øjet, og over det hele er der et Skær af | 
Mode, Forfinelse og Levelyst. Dette Strøg er \ 
rigt forsynet med Teatre: Théåtre des Varietés, \ 
det efter Branden genaabnede Opera Comique, i 
Théåtre des Nouveautés, Vaudeville og Dron- | 
ningen blandt dem alle, den s t o r e Opera , en 
af Verdens største Teaterbygninger og over-
daadig udstyret. »Der gives næppe en eneste 
Slags smuk Marmor eller kostbar Stenart, der 
ikke her har fundet Anvendelse«. Alene Grunden 
har kostet 10,5 og selve Bygningen 36,5 Mill. frc. 
O p e r a p l a d s e n er paa alle Sider omgiven af ; 
lutter Pragtbygninger, hvor de fashionable Klubber 
have deres Lokaler. Ogsaa af Bladredaktioner 
findes en Del: La libre Parole, Le petit Pa
risien, Le Gaulois og Le Temps. Størst er dog 
Antallet af Kafeer og Restauranter; nogle af de 
nævneværdigste turde være den historisk bekendte 
Café Riche, den berømte Natterestaurant Maison 
dorée, det berygtede Venus-Tempel Café Amé-

' ricain og i Grand Hutel paa Hjørnet af Opera
pladsen Café de la Paix, Midtpunktet for 
Fremmedlivet i P. De indre Boulevarders Vest
punkt er Place de la Madeleine, der næsten helt 

i opfyldes af M a d e l e i n e - K i r k e n . Den er opført 
I i græsk Tempelstil (1764—1842) med Fritrappe 

og en aaben Forhal baaren af korinthiske Søjler. 
1 Af Napoleon blev den bestemt til Pantheon, og 
I det indre bestaar derfor af et eneste Rum med 
ubrudte Vægflader, belyst gennem 4 Kupler. Ved 
sit enkle Rumforhold og sin Marmorpragt udøver 
det indre et betagende Indtryk. Fra Madeleine 
fører Rue Royale ud til Place de la Concorde, 
hvor nu Guillotinen er ombyttet med L u k s o r -
O b e l i s k e n (23 M. høj), hvis Hieroglyffer be
rømme Ramses II's Gerninger. Det er vel nok 
den smukkeste Plads i P., i alt Fald er der over 
den en ejendommelig fornem Stilfuldhed. Den er 
prydet med to Kaskadevandspring og 8 Statuer 
af franske Byer; det tilhyllede Strassburg er altid 
behængt med Kranse og et hyppigt Samlingssted 
for nationalistiske Demonstranter. Mod Syd fører 
C o n c o r d e - B r o e n , opført af Sten fra Bastillen, 
over til venstre Seine-Bred. Paa Pladsens Nord
side findes Marineministeriets Bygning. 

Den tilbageværende Del af Rammen om la 
Ville er det lange, smalle Parti mellem Seinen og 
den stærkt befærdede Rue de Rivoli, hvis Fort
sættelse Rue St. Antoine fører hen til Bastille-
pladsen. Umiddelbart 0. f. Concorde-Pladsen ligger 
T u i l e r i e r n e s H a v e , en offentlig Park med 
mange Billedhuggerarbejder. Katharina af Medici 
lod her (1564) opføre et Slot, Tuilerierne, der 
fik Navn efter nogle tidligere Teglværker. Det 
var Napoleonidemes Residens, men Hovedbyg
ningen ødelagdes ved Kommunebranden, og nu 
staar kun tilbage de to Fløje, der forbandt det 
med Louvre. Mod Øst afsluttes Haven med en 
lille T r i u m f b u e i antik Stil, en Efterligning af 
Septimius-Severus-Buen i Rom, opført til Minde 
om Napoleon's Sejre 1805. Den kronedes op
rindelig med de berømte Bronzeheste fra Markus-
Kirken i Venezia. Paa K a r r u s e l p l a d s e n staar 
Gambetta-Mindesmærket, og bag dette hæver sig 
Slottet L o u v r e . Paa dets Plads stod under Filip 
August en befæstet Borg. Frants I ryddede 
Grunden, og under Ledelse af Arkitekten Pierre 
Lescot paabegyndtes det nuværende Slot, hvis 
Bygning fortsattes af følgende Herskere lige til 
Napoleon III, der lod fjerne et helt Kvarter med 
snævre Gader for at opføre Ny L o u v r e . I 
arkitektonisk Henseende tilhører Louvre Renais-
sancen og er paa een Gang den største og stil
fuldeste af P.'s Bygninger. Dens Samlinger af 
ægyptiske, orientalske og antikke Oldsager, Kunst
værker fra Middelalderen, Renaissancen og den 
nyere Tid, den etnografiske Samling etc. maa i 
Omfang, Sjældenhed, kunstnerisk og videnskabe
lig Værdi jævnstilles med Samlingerne i British 
Museum i London. Paa den modsatte Side af 
Place du Louvre hæver sig den ærværdige gammel-
gotiske Kirkebygning St. Germain l'Auxerrois, 
og i et mindre Parkanlæg det smukke, gotiske 
Taarn St. Jaques, en Kirkerest fra 16. Aarh., 
samt ved Seine-Kajen Teatrene Sarah Bernhardt 
og Chåtelet. Mellem Arcole-Broen og Rivoli-Gaden 
ligger P.'s store Raadhus Hotel de Ville, gen
opført efter Kommunebranden i sin oprindelige 
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Skikkelse i den tidlige Renaissances overdaadige 
Stil med kuplede Taarnpavilloner, maskerede 
Skorstenspiber og rigt forsirede Gavle, udvendig 
smykket med henved 200 Statuer. Hotel de 
Ville er nøje knyttet til Revolutionens Historie. 
Her tog Ludvig XVI den trefarvede Kokarde, 
her fængsledes Robespierre, her udraabtes Ludvig 
Filip til Generalstatholder, her proklameredes 
Republikken 1848 og Kommunen 1871. Pladsen 
foran Raadhuset blev i ældre Tid benyttet til 
offentlige Henrettelser. Bag Raadhuset ligger 

dog blev fjernet af Ludvig Filip. Senere lod 
Napoleon III rejse en Statue i Lighed med den 
oprindelige. Søjlen blev styrtet af Kommu-
narderne, men senere genrejst af den republi
kanske Regering. Ved Rue de Paix, en fornem 
Gade med kostbare Butikker og berømte Dame
skrædderier, staar Vendome-Pladsen i Forbindelse 
med Operapladsen og Boulevard des Capucines. 
I sydlig Retning fra Operapladsen fører den 
brede Avenue de V Opera til Théatre Frangais 
og Palais Royal i Nærheden af Rivoli-Gaden. 

Byvold under Filip August 1211. Bygrænse i Aaret 1789. 

Tilvækst under Ludvig XIV 1702. #<%^r' Nuværende Fæstningsvold. 

Paris'cs Vækst. 

Kirken St. Gervats, i Bygning og Udsmykning 
en Forening af Gotik og Renaissance, og ud 
mod Rue St. Antoine flere gamle Fyrstepalæer, 
hvoriblandt Hotel Sully og BStel d'Ormesson, 
og Jesuiterkirken St. Paul-St. Louis med en 
fængslende Barokportal. 

Inden for denne prægtige og enestaaende Ramme 
ligger mod Vest Place Vendome med Vendome-
Søj len , en Efterligning af Trajan-Søjlen i Rom, 
rejst som Sejrsmonument for Felttogene 1805 og 
støbt af 1,200 erobrede Kanoner. Foroven bærer 
den en Statue af Napoleon som romersk Impe-
rator. Den oprindelige Statue blev smeltet under 
Ludvig XVIII og erstattet med en Lilje, som 

Palais Royal opførtes af Kardinal Richelieu, 
men har siden været Genstand for mange Om
bygninger. Den store Gaard optages delvis af 
den gamle Slotshave og er omgiven af Arkader, 
hvor der er indrettet Butikker. Til Trods for sin 
baade ud- og indvendig afdæmpede Udstyrelse 
er Théatre Frangais den berømteste Scene i 
Verden. Teateret oprettedes 1680 (den nuværende 
Bygning er dog fra 1782) for Moliere's Trup, og 
foran Bygningen staar Moliere's Træ, en rund
kronet Kastanje, der er Parisernes første Foraars-
bebuder. Blandt Kafeerne ud mod Pladsen foran 
Teateret mærkes den af Skandinaver saa stærkt 
søgte Café de la Régence, Mod Øst fører den 
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stærkt befærdede Rue St. Honoré, hvorigennem 
Rædselsperiodens Ofre førtes til Guillotinen. Ud 
mod Rivoli- Gaden med dens Arkader og Balkoner 
i de øvre Etager ligge det store Varehus Ma
gasin du Louvre og Grand Httel du Louvre. 
Østligere, paa Hjørnet af Rue du Louvre, hæve 
sig Huguenotternes gamle Kirke Temple d'Oratoire 
og en Statue af Admiral Coligny. Midtvejs i 
Louvre-Gaden ligger Handelsbørsen, Bourse de 
Commerce, en stor Rundbygning, der tidligere 
var Byens Kornha], og bag denne Halles Cen
trales, de store overdækkede Torvehaller, 12 
Jærnbygninger med 3,000 Boder, hvortil ogsaa 
Provinsen og Udlandet have Adgang. Paa Nord
siden af Hallerne hæver sig en af Byens smukkeste 
Kirkebygninger, St. Eustache, og paa Hjørnet 
af Louvre-Gaden og Rue Etienne Marcel Hoved
p o s t k o n t o r e t og det store Telefonkontor. Lidt 
længere mod Vest, faa Skridt fra Place des Vic
toires med Ludvig XIV's Rytterstatue, ligge 
Valfartskirken Notre Dame des Victoires, Banque 
de France, en af Verdens største Kreditinstitu
tioner, og Bibliotéque nationale, hvis Bygninger 
rumme Verdens største Bogsamling (2l/2 Mill. 
Bd., 100,000 Haandskrifter og 2V2 Milh Billed-
tryk). Den første Spire til Biblioteket var de 
kongelige Bogsamlinger, der betydelig forøgedes 
af Karl V. Paa Forslag af Abbé Bignon fik Bog
samlingen 1724 sin Plads i Palais Mazarin, 
hvortil der i Tidens Løb er knyttet flere Byg
ninger. I Rue du 4. Septembre, der fra Opera
pladsen gaar mod Øst og under Navn af Rue 
Reaumur udmunder ved Marche du Temple, 
ligger Børsen , hvis Bygning med sin Søjle
omgang og høje Fritrappe er en Efterligning af 
Vespasian-Tempelet i Rom. Paa Hjørnet af 
Réaumur-Gaden og Boulevard Sébastopol, anlagt 
1855 og en af de bredeste og smukkeste Færdsels-
aarer i den gamle By, ligger Teateret Gaité og 
bag dette Conservatoire des Arts et Metiers 
med store Samlinger af alle Slags Maskiner og 
et Institut med 14 Lærestole. En væsentlig Del 
af det store Bygningskompleks optages af Bene-
diktinerklosteret St. Martin des Chatnps. Refek
toriet indeholder Biblioteket, og Kirken rummer 
Dampmaskinerne og dets Taarn de hydrauliske 
Apparater. Lige overfor hæver Kirken St. Nicolas 
des Champs sin elegante Renaissanceportal ud 
mod Rue de Turbigo, en bred Færdselsaare, der 
forbinder Halles Centrales med Republikkens Plads. 
Mellem denne og Tempieboulevarden danner et 
Net af Smaagader det saakaldte Tempiekvarter. 
Tempelherrernes gamle Borg, hvis Taarn var 
Ludvig XVI's Fængsel, blev nedreven 1811. 
Pladsen optages af Temple-Anlægget og Marché 
du Temple, en stor Jærnbygning (1863—65) med 
Marskandiserbutikker, navnlig med mange Udsalg 
at Beklædningsgenstande. Sydligere ligger M ar ais-
Kvarteret, mellem Rue de Temple, Boulevard 
Beaumarchais og Rivoli—St.-Antoine-Gaden, der 
indtil 18. Aarh. var en fornem Bydel med Adels-
og Fyrstepalæer, nu mest beboet af smaahandlende 
og Middelstandsfolk. I den vestlige Del ved Rue 
des Francs Bourgeois, i Hotel de Soubise, findes 
Statsarkivet, Archives nationales med 400,000 
Haandskrifter, hvoriblandt flere fra Merovinger-
tiden, og lige overfor Assistenshuset, Mont de 
Piété, der aarlig modtager Panter for 56 Mill. fire., 

og Httel Strassbourg, tidligere Hertugerne at 
Rohan og Kardinalerne af Strassburg's Domicil, 
nu indrettet til Statstrykkeri. I den sydlige Del 
findes den gamle hollandske Gesandtskabsbygning 
Httel de Hollande, og paa Hjørnet af Rue Se-
vigne og Rue des Francs Bourgeois Musée Car-
navalet, engang Mm. Sevigne's Palæ, nu Byens 
historiske Museum. I Hjørnet mellem St. Antoine
gaden og Boulevard Beaumarchais findes Place 
des Vosges, den største aabne Plads i hele la 
Ville, engang et Midtpunkt for Adelslivet, nu 
mest besøgt af legende Børn. I den lille Tre
kant mellem Boulevarderne Henri IV og Bour-
don, der fra Bastille-Pladsen gaa ned til Seinen, 
ligger ved Siden af Célestin-Kasernen Biblio
téque de tArsenal, en Del af de gamle Arsenal
bygninger, der rummer 454,000 Bd. og 10,000 
Haandskrifter. 

L 'Un ive r s i t é . S. f. Seinen, begrænset af denne 
og en Række brede Allégader, der sammenfattes 
under Navnet B o u l e v a r d s du Midi , ligger den 
gamle Universitetsstad, der i Alder kun staar 
tilbage for Cité og i endnu højere Grad end la 
Ville er historisk Grund. Universitetet, og hvad 
dermed staar i Forbindelse, har fra de ældste 
Tider haft Betydning ikke blot for P. og Frank
rig, men for alle Nationer, til hvem europæisk 
Kultur er naaet. Derfor er ogsaa denne Bydel, 
om end i en nogen anden Betydning end la Ville 
med dens elegante Boulevardliv, et Verdens-
centrum. Allerede Kajerne med Boghandlernes 
aabne Kasser ere et Vidnesbyrd om, at man paa 
venstre Seine-Bred lever et andet, mere stil
færdigt og indadvendt Liv. Den Halvbue, svarende 
til de la Ville omgivende nordre Boulevarder, 
der begynder mod Øst ved Austerlitz-Broen med 
Boulevard de l'Hopital, Boulevard St. Marcel 
og fortsætter midtvejs med Boulevarderne Port 
Royal og Mont Parnasse og paa Vestsiden med 
Boulevard des Invalides, har hverken den 
Færdsel eller Elegance, der karakteriserer Strøget 
fra Madeleine til Place de la République. Uni
versitetsstadens to Hovedaarer ere Boulevard St. 
Germain, der, svarende til Rue de Rivoli paa 
den nordre Seine-Bred, forbinder Concorde-Broen 
med Pont Sully paa Østenden af St. Louis-Øen, 
og Boulevard St. Michel, der er en sydlig Fort
sættelse af Boulevard Sébastopol og deler Univer
sitetsstaden i et østligt og vestligt Kvarter, hvoraf 
det første er det egentlige Quartier Latin. Saa 
snart man fra Cité-Øen har betraadt Boulevard 
St. Michel, der anlagdes i Begyndelsen af Napo
leon III's Regeringstid, og har passeret de monu
mentale Springbrønde i Renaissancestil og drejer 
ind i Rue de la Huchette og Rue de >>t. Seve
rine, befinder man sig i en af de bedst bevarede 
Dele af det gamle P. med snævre, krogede og 
skidne Gader og to gamle gotiske Kirker: St. 
Severin (11.—14. Aarh.) og den lille St. yulien 
le Pauvre (12. Aarh.). Længere nede ved Boule
vard St. Michel, paa Hjørnet af Boulevard St. 
Germain, ligger Musée de Cluny, et Benediktiner
abbedi fra 1331, nu Kunstindustrimuseum. Foran 
Museet findes betydelige Ruiner af en Badesal 
fra Romertiden, en sidste Rest af et af Kejser 
Constantius Clorus opført Palads. Faa Skridt 
derfra ligger École de Médecine's vidtløftige Byg
ningskompleks, omgivet af Statuer af berømte 



Paris. 47 

Medicinere. Ved Rue de École, en Tværgade til 
Boulevard St. Michel, ligger P.'s ærværdige Høj
skole Sorbonne, oprettet af Robert de Sorbon 
(1253), Ludvig den Hellige's Kapellan, til Bolig 
for Lærere og Studenter fra det 50 Aar i Forvejen 
stiftede Universitet. Men Navnet kom snart til 
at betegne hele det teologiske Fakultet. Dette 
var i Middelalderen et Tilholdssted for Skola
stikken og fik afgørende Indflydelse paa Udform
ningen af den anglikanske Kirke. Herfra udøvedes 
heftig Modstand mod Reformationen og Jesuitterne, 
senere mod Jansenisterne og 18. Aarh.'s Filo
soffer. Under Revolutionen blev det en trang Tid 
for Sorbonne; dets Bibliotek fordeltes, og Direk-
torialregeringen lod 1795 Bygningerne udleje til 
Forretningsbrug. Under Napoleon omdannedes 
Sorbonne 1808 til Université de France og fik 
Overledelsen af hele Undervisningsvæsenet. Da 
Sorbonne senere blev Sædet for Université de P., 
genvandt de franske Akademier deres Uafhængig
hed. Indtil 1885 benyttedes den af Kardinal 
Richelieu opførte Bygning, der nu er erstattet af 
en større, mere tidsmæssig indrettet, der huser 
det matematisk-naturvidenskabelige og det filoso
fiske Fakultet, medens de øvrige Fakulteter have 
faaet egne Bygninger. Desuden rummer det et 
Bibliotek paa 150,000 Bd. og Ursula-Kirken med 
Richelieu's Grav. P.-Universitetet har 12,000 
Studenter, 150 Professorer og 170 Docenter. 
Umiddelbart 0. f. Sorbonne ligger det juridiske 
Fakultet, École de Droit, udvidet 1892—97, 
Lycée Louis le Grand, Jesuitternes gamle Skole, 
nu henlagt til Universitetet og ombygget 1887— 
96, og det berømte College de France, oprettet 
under Frants I 1530 som en humanistisk Mod
vægt mod det anmassende Sorbonne. Det hører 
ikke til Universitetet, Forelæsningerne, der ere 
tilgængelige for alle, holdes af 42 Professorer. 
Her have Mænd som Cuvier, Ampere, Biot og 
Remusat virket som Lærere. Skraas over for 
École de Droit paa Toppen af en lille Høj hæver 
I'anthéon sin stolte Kuppel. Dens Bestemmelse 
som Nationalmausoleum er udtrykt i en forgyldt 
Indskrift: »Aux grands hommes la patrie recon-
naissante« (Til de store Mænd fra det taknemme
lige Fædreland). Her hvile Mirabeau, Voltaire, 
Rousseau, Victor Hugo o. m. a. Paa Nordsiden 
af Panthéon-Pladsen ligger S te-Gene vie ve-Bi
b l i o t e k e t med 200,000 Bd., hvoraf en Del hid
rører fra det gamle Abbedi af samme Navn. En 
Rest af dette er et romansk-gotisk Taarn, der 
udgør en Del af Lycée Henri IV, der ved Rue 
Clovis er skilt fra Kirken St. Étienne du Mont, 
en af Byens største Gudshuse, i sin Bygningsstil 
en ejendommelig Forening af sen Gotik og Re-
naissance, bag hvilken Ecole polytechnique er 
beliggende. Herfra fører Rue Monge Syd paa til 
en af de ældste og fattigste Dele af Byen. Ved 
den østlige Side af Gaden findes Arenes de Lu-
tece, et mindre Amfiteater fra 2. Aarh., og ud 
mod Seine-Kajen det store Vinoplag, Halles aux 
Vins og P.'s gamle berømte botanisk-zoologiske 
Have Jar din des Plantes, fra først af en Have 
med Lægeplanter, stiftet 1635 af Botanikeren 
Guy de Labrosse, siden udvidet af Leclerc og 
Buffon til at omfatte Samlinger af alle Slags 
Naturgenstande: levende Planter og Dyr, bota
niske, zoologiske, mineralogiske og anatomiske 

1 Samlinger, foruden et Bibliotek og en naturviden-
1 skabelig Højskole med 17 Professorer og 25 Assi-
1 stenter. Haven har en Udstrækning af 30 Hekt., 

ca. 20,000 forskellige Planter og 1,400 Dyr. Ud 
j mod Valhubert-Pladsen ved Austerlitz-Broen ligger 

den gamle O r l é a n s - B a n e g a a r d og la Salpe-
triére, den store Forsørgelsesanstalt for gamle 
og aandssvage Kvinder. 

V. f. Boulevard St. Michel tilhører Stræk-
; ningen indtil Ponts des Arts den gamle Univer-
! sitetsby, medens det vestligere liggende St. Ger-
1 main indtil 18. Aarh. laa uden for Bybefæst-

ningen og var bekendt som Adelskvarteret. 
Grænsen er nu ikke tydelig; dog viser den øst
lige Del ved sine mange videnskabelige Institu
tioner sin Tilslutning til Quartier Latin. Ud mod 
Seine-Kajen midt for Ponts des arts hæver sigPalais 
de YInstitut'% kuppelkronede Bygning, der skylder 
Mazarin sin Tilblivelse. Det var fra først af en 
Opdragelsesanstalt for unge Adelsmænd, nu er 
det Sædet for L'Académie (se Akademi ) , de 
berømte lærde Selskaber, hvoraf Académie fran-
caise er det ældste. Enhver fransk Forfatter be
tragter det som den højeste Udmærkelse at blive 
optagen blandt dets Medlemmer, de saakaldte 
»udødelige«. Bygningen rummer det 300,000 Bd. 
store Bibliotéque Mazarin. Ved dets Side ligger 
Møntprægningsanstalten, Hotel des Monnaies, 
hvor der findes en betydelig Mønt- og Medaille-
samling. Lidt længere mod Vest ligger det be
rømte Kunstakademi, Ecole des Beaux-Arts, for 
Malere, Kobberstikkere, Billedhuggere og Arki
tekter. Det har 33 Professorer, besøges af mange 
Udlændinge og har udmærkede Kopisamlinger af 
alle Tidens bedste Kunstværker. Gaar man herfra 
Syd paa gennem Rue Bonaparte, har man til 
højre Hopital de la Charité og paa Hjørnet af 
Boulevard St. Germain en af de ældste Kirke
bygninger i P., St. Germain des Pres, hvis Kor 
indviedes 1163. Af det berømte Abbedi af samme 
Navn, som Childebert oprettede 543, er endnu 
Abbedbygningen bevaret. Sydligere i Rue Bona
parte hæver sig bag en lille Plads St. Sulpice, 
den smukkeste og rigest udstyrede Kirkebygning 
paa venstre Seine-Bred, 1733—49 fuldført af 
Florentineren Servandoni. 0. f. Rue Bonaparte 
og dens sydlige Fortsættelse Rue de Luxembourg 
findes L u x e m b o u r g - H a v e n , ubestridt den fineste 
af P.'s Parker, en Renaissancehave i Lighed med 

: Boboli-Haven i Firenze med skyggefulde Alleer, 
Plæner, Blomsterrabatter, Trapper, Balustrader, 
Fontæner og et Mylder af Statuer og Statuetter i 
Renaissancens elegante, antikiserende Stil og ud-
gaaede fra store Mestere. I den nordlige Del af 
Parken med Hovedfacaden ud mod Rue de Vau-
girard ligger Palais du Luxembourg, der af 
Arkitekt Debrosse byggedes som Enkesæde for 
Maria af Medici. Det er en pompøs, noget tung 

I Renaissancebygning i Smag med Palazzo Pitti i 
Firenze, men dog med en egen fransk Karakter, 
der navnlig viser sig i Hjørnepavillonerne med 
de høje Tage. Siden gik det over til Huset Or
leans, og her fejredes Rokokotidens mest straalende 
Banketter. Under Revolutionen benyttedes det til 
»Guillotinemagasin«, var under Direktoriet og 
Konsulatet Regeringsbygning og siden 1852 
Senatspalads. I en Sidebygning, Petit Luxem
bourg, residerer Senatspræsidenten, og i L u x em-
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bourg-Musee t , en moderne Bygning i antik Stil, 
findes værdifulde Samlinger med Værker af nu
levende Malere og Billedhuggere. Ved det nord
østlige Hjørne ligger O d é o n - T e a t e r e t , den eneste 
litterære Scene paa venstre Seine-Bred, med en 
smuk Facade ud mod en aaben Plads. Stueetagen 
er helt optagen af Antikvarboghandlernes Butikker. 
S. f. Luxembourg-Haven ligger Bjærgværksskolen, 
Ecole des Mines, med mineralogiske, geologiske 
og palæontologiske Samlinger, desuden den ny
opførte Kolonialskole, den farmaceutiske Lære
anstalt og Fødselsstiftelsen ud mod en aaben 
Plads med et stort Bronzespringvand af Carpeaux, 
hvor Boulevarderne Afont Parnasse og Port Royal 
mødes. 

St. G er main. Instituttets Palæ angiver det 
vestlige Yderpunkt for Middelalderens P., men 
uden for Volden samlede der sig en Bydel om 
Abbediet St. Germain des Pres, og da Henrik IV's 
fraskilte Hustru, Dronning Marguerite lod opføre 
et Slot paa Klerkevænget ud mod Seinen, droges 
Adelen herud. Der opstod en By af Klostre, 
milde Stiftelser, Palæer, Rigmandshuse og faa 
Lejehuse, og under Ludvig XIV indlemmedes Fau-
bourg St. Germain, der nu ved Pont du Car-
rousel, Pont Royal, Pont de Solferino, Pont de 
la Concorde og Pont Alexandre 111 staar i For
bindelse med højre Seine-Bred. Paa Quaid'Orsay 
ud for Concorde-Broen ligger Chambre des Dé-
putés, forhen Palais Bourbon, Hertugerne af 
Condé's gamle Residens, nu Deputeretkammerets 
Hus, og ved Siden af Udenrigsministeriet og 
Kammerpræsidentens Embedsbolig. Længere mod 
Øst, ud mod Seinen, ligge det tyske Gesandt-
skabshotel, Æreslegionens Bygning og den ny 
Orléans-Banegaard, fuldført 1900 og forbunden 
med den gamle Banegaard ved en 3,000 M. lang 
Tunnel. Kvarteret mellem Seinen og St.-Germain-
Boulevarden indeholder et stort Antal adelige 
Palæer, hvis Facader dog mest ligge ud mod de 
store Gaardsrum. Der er paafaldende stille i 
dette Kvarter, især paa Helligdage. Ved St.-
Germain-Boulevarden ligge Krigsministeriet og 
Ministeriet for de offentlige Arbejder. Gaar man 
herfra Syd paa gennem Rue de Bac, kommer 
man til det bekendte Varehus Bon Marché og 
det store Hopital Laennec og længere Vest paa 
mellem Rue Varenne og Rue Dominique til den 
russiske Ambassade, Landbrugsministeriet og Ste 
Clotilde's højtstræbende gotiske Kirkebygning. I 
Vest hæver sig over Husmasserne Invalidehotellets 
forgyldte Kuppel, for hvilken de tilhørende om
fangsrige Bygninger, der dække et Fladerum paa 
127,000 • M., kun synes at danne et lavt Fod
stykke, og paa Mars-Marken Eiffel-Taarnets himmel
stræbende Jærnbygning og bag dette det højt
liggende Trocadéro-Palads. I n v a l i d e h o t e l l e t s 
Paladskaserne byggedes under Ludvig XIV og 
udvidedes under Napoleon I til Bolig for 7,000 
Krigsinvalider. Deres Tal er for Tiden (1902) 
ikke engang 200, og Bygningerne ere nu ind
rettede til et historisk Museum for den franske 
Armé, en enestaaende Samling af Vaaben og Rust
ninger fra alle Tider og Folk, ikke blot euro
pæiske, men ogsaa asiatiske og afrikanske, en 
Park af erobrede Kanoner, Batterie triomphale, 
historiske Relikvier (Jeanne d'Arc's Standart, 
Kongerustninger, Ting, der have tilhørt Napoleon, 

fjendtlige Faner o. s. v.) etc. Under den store 
Kuppelhvælving staar Napoleon's Sarkofag af rød, 
sibirisk Granit omgiven af Austerlitz-Fanerne, og 
over Gravkapellets Dør læses disse Ord af hans 
Testamente: >Jeg ønsker, at min Aske maa hvile 
ved Seinen's Bred hos det franske Folk, som jeg 
har elsket saa højt«. Desuden er her bisat Na
poleon's kgl. Brødre Josef og Jér6me og Mar
skallerne Duroc og Bertrand. Ud mod Seinen 
vender den træbeplantede Invalide Esplanade, og 
paa Sydsiden ligger Place Vauban, et Mødested 

I for 7 brede Gader. Vestligere mellem Place 
: Fontenoy og Avenue de la Motte Piquet breder 
, s i g M i l i t æ r h ø j s k o l e n s store Bygningskompleks, 
\ der støder op til Mars-Marken, Champ de Mars, 
\ som først var en Eksercerplads, men senere blev 
j Skueplads for store Folkefester og militære Fest-
I ligheder samt for de i P. afholdte Verdensudstil-
I linger, den seneste 1900. Ud mod Seinen, lige 
i for Jena-Broen og Trocadéro, staar det af alle 

kendte E i f fe l -Taarn (s. d.), der er Verdens 
højeste Bygning (300 M.) og byder det bedste 
Rundskue over P. Ud mod Seinen ligge de to 
Banegaarde Champ de Mars og Invalides samt 
Garde Meuble de VEtat, den fineste Udstyrsfor
retning i Europa, Leverandør til kongelige og 
kejserlige Slotte, saa vidt disse findes, desuden 
M i l i t æ r m a g a s i n e r n e og T o b a k s m a n u f a k -
tu re t , en Statsinstitution, der beskæftiger 2,200 
Arbejdere og aarlig indbringer Staten 400 Mill. 
frc. 

R a n d k v a r t e r e r n e . Disse have i Tidens Løb 
krystalliseret sig om den indre By og blev 1860 
indlemmede i P.'s Kommune. Den syd l ige By
del omfatter de gamle Forstæder Grenelle, Vaugi-
rard og Petit Montrouge. 0. f. Luxembourg-Haven 
i Rue l'Abbé de l'Epée findes Døvstummeskolen, 
det pædagogiske Museum og Ecole Normal Su-
périeure til Uddannelse af Latinskolelærere. Syd
ligere findes et helt Hospitalskvarter: Hopital du 
Midi, Hopital du Val Grace, oprindelig et Bene-
diktinerkloster, nu Militærhospital, og ved Siden 
af Val de Grace % Kuppelkirke med Gravmæler 
over Prinser og Prinsesser af Huset Bourbon og 
O b s e r v a t o r i e t , grundlagt 1672, med Chapu's 
Statue af Astronomen Leverrier. Lidt længere mod 
Vest ligger Montparnasse-Kirkegaarden og øst
ligere i Avenue des Gobelines og ud mod den lille 
Biévre-Flod det berømte G o b e l i n s m a n u f a k t u r , 
en i det ydre uanselig Bygning. Det er en Stats
anstalt, men oprindelig oprettet af Uldfarveren 
Gobelin, der beskæftigede nogle af Henrik IV ind
kaldte italienske og nederlandske Vævere. An
stalten købtes af Ludvig XIV og har siden ar
bejdet for Staten. De nævneværdigste Pladser ere 
mod Øst Place d'Italie, et Mødested for 8 Gader, 
og S. f. Observatoriet Place Denfert Rochereau, 
hvor 6 Gader krydse hinanden. Her er Nedgangen 
til Katakomberne, gamle underjordiske Stenbrud, 
som senere bleve Gemmested for Dødningeben. 
I Nærheden ligger D e n f e r t - B a n e g a a r d e n og 
lidt længere mod Vest Mon tpa rnas se -Bane -
g a a r d e n ud mod Boulevarden af samme Navn. 
Helt ude i den vestlige Byende ligger Vinstitut 
Pasteur og i den sydlige Udkant Slagtehallerne, 
det store Vandreservoir og den smukke Mont-
s ou ri s-Park. 

V. f. Concorde-Pladsen 3åbner sig den berømte 
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Promenade Champs Élysées. Til venstre i Park
anlægget har man Varieteerne L'Horloge, Jardin 
de F. samt le petit palais og le grand palais, 
hvor den aarlige Kunstudstilling, Sa lonen , af
holdes. Til højre finder man Varieteerne Am
bassadeurs, Alcazar, det store Sommercirkus 
Cirque d'Elé og i en Tværallé, halvt skjult af 
et Haveanlæg, Præsidentens Residens, Palais de 
l'Elysée, et mindre Slot opført af Markisen af 
Pompadour. Promenaden fortsætter sig 2 Km. 
mod Vest gennem Avenue des Champs Elysées 
og Avenue des Grandes Armées, hvorigennem 
Napoleon 1806 førte Storarmeen. Midtvejs, paa 
Place de VÉtoile, Stjernepladsen, hvorfra 12 brede 
Gader udstraale, hæver sig den store Triumfbue, 
L'Arc de Triompke, det mægtige Sejrsmonument 
for Napoleons-Krigene, smykket med mange Billed
værker og udmærket ved sine store Dimensioner, 50 
M. i Højden, 45 M. i Bredden og 22 M. i Dybden. 
Kl. 3—5 viser denne Verdens enestaaende Pro
menade sig i al sin Glans, fyldt med et hastende 
Tog af Herskabskøretøjer, hvis Maaler Bou logne -
Skoven, der som en stor Lunge paa 850 Hekt. 
strækker sig langs den sydvestlige Del af Byen 
og omslutter Væddeløbsbanerne Longekamp og 
Auteuil samt en betydelig botanisk-zoologisk Have, 
Jardin d' Acclimatation. 

K v a r t e r e t S. f. T r iumfbuen begrænses af 
Seinen og Boulogne-Skoven. Det er vokset op 

om de to gamle Landsbyer 
Pas sy og det længere mod Syd 
liggende A u t e u i l , der paa 
Grund af Boulogne-Skovens 
Nærhed ere blevne forvandlede 
til smukke Villakvarterer, der 
huse en velhavende Befolkning. 
Fra den højtliggende Place de 
VEtoile føre to Hovedgader, 
Avenue de Bois de Boulogne 
og Eylau-Avenuen, der ved 

Paris"es Byvaaben. Eylau-Pladsen antager Navnet 
Avenue Victor Hugo og fører 

ud til Mue t t e -Pa rken , hvor der findes Rester af 
et kgl. Jagtslot. Fra Triumfbuen fører en tredje 
Aare, Avenue Kléber, mod Syd til T r o c a d é r o -
P a l a d s e t , opført 1878 i maurisk Stil med to 82 
M. høje Minarettaarne. Paladset ligger højt, og 
Skraaningen mod Seinen dækkes af et Anlæg, 
hvorigennem man over Jena-Broen med dens 4 
springende Bronzeheste naar til Mars-Marken. Fra 
Trocadéro-Pladsen fører Avenue de Trocadéro til 
J e n a - P l a d s e n , hvor man bemærker to Nybyg
ninger, Musée Guimet, en kuppelkronet Rund
bygning med overordentlig rige Samlinger af 
kinesiske, japanesiske og indiske Genstande, og 
i dets Nærhed Musée Galliéra, en Pragtbyg
ning i italiensk Renaissancestil med kunstindu
strielle Samlinger. Trocadéro-Avenuen udmunder 
ved Place de l'Alma i den træbeplantede Cours la 
Reine, der langs Seinen fører tilbage til Concorde-
Pladsen. 

K v a r t e r e t N . f. C h a m p s É lysées , det gamle 
Batignolles, gennemskæres af de brede Boule
varder, der udgaa fra Triumfbuen. Lige mod 
Nord gaar Avenue de Wagram til Wagram- | 
Pladsen tæt ved Fæstningsvolden og Banegaardene 
Batignolles og Courcelles. Mod Øst løber Ave- i 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

nue de Friedland og Fortsættelsen, den 2 Km. 
lange Boulevard Haussmann. Mellem dem fører 
Avenue Hoche ud til Pare de Monceau, hvor 
den fine Verden før Revolutionen fejrede sine 
Fester, nu en offentlig Park med Mindesmærker, 
Palmer og asiatiske Naaletræer. Kvarteret, der 
især er Tilholdssted for Kunstnere og Forfattere, 
ejer mange stilfulde Pragtbygninger, særlig i Rue 
Prony tæt ved Parken. Hovedaarerne ere Avenue 
des Villiers og Boulevard Malesherbes, der for
binder Wagram-Pladsen med Haussmann-Boule-
varden. I den sydlige Del hæver en nyopført 
Kirkebygning, St. Augustin, sin dristige Kuppel. 
Forbi Parkens Langside fører Boulevard de Cour
celles Øst paa gennem Boulevard des Batignolles 
til Clichy-Pladsen og Vest paa gennem Avenue 
des Ternes til Forstaden Neu i l ly , mest beboet 
af Arbejdere, Funktionærer og mindre Rentister, 
hvortil mod Nord slutte sig Forstæderne Leva l -
l o i s - P e r r e t og Cl ichy . 

0. f. den lille Place de Clichy danne de ydre 
Boulevarder: Clichy, Rochechouart og la Ckapelle 
Grænsen mellem Montmartre i Nord og Opera
kvarteret i Syd. O p e r a k v a r t e r e t er en af de 
livligste og eleganteste Bydele i P. Vestgrænsen 
ere Rue d'Amsterdam, der udmunder ved L a z a r e -
B a n e g a a r d e n ; Østgrænsen er Po i s son i e r e -
Gaden. I Nærheden af de indre Boulevarder, 
paa Hjørnet af Be rgé re -Gaden , findes det store 
Konservatorium for Musik og Deklamation, og 
for Enden af den ret snævre Laf i t t e -Gade , der 
huser Rothschild'ernes -store Kontorer, hæver sig 
den italienske Basilika Notre Dame de Lorette, 
midt i et overvejende litterært og kunstnerisk 
Kvarter. Bag Kirken fører den stejle, med Trappetrin 
forsynede Rue des Martyres op til Montmartre, 
La Trinité, en noget overlæsset Renaissancekirke, 
har en lignende Beliggenhed for Enden af Chaus-
sée d'Antin. Fra Haussmann-Boulevarden tæt ved 
den store Opera fører Rue de Lafayette med 
mange Bankhuse og Antikvarbutikker mod Nord
øst til det højtliggende la V i l l e t t e - K v a r t e r , 
der indtil 1848 var ubeboet og Skuepladsen for 
en haard Kamp mellem Tropperne og Juni
oprørerne. Senere fik det et helt nyt Udseende 
ved Anlægget af Lafayette-Gaden og Boulevarderne 
Magenta og Strasbourg samt Opførelsen af en 
Del Pragtbygninger som Øst- og Nordbanegaarden, 
Lariboisiére- Hospitalet (600 Senge) for kirurgiske 
Tilfælde og St. Vincent de Paul's byzantinske 
Basilika. Af andre Institutioner maa nævnes det 
gamle Hospital St. Louis (800 Senge) for Hud
sygdomme og reumatiske Lidelser tæt ved Boule-
vard la Villette og det yndede Koncertlokale La 
Scala ved Strasbourg-Boulevarden. — Længst mod 
Nord, mellem de ydre Boulevarder og Volden, 
hæver sig M o n t m a r t r e - K v a r t e r e t (104 M. over 
Seinen). Det er Samlingssted for yngre Kunstnere, 
der ved deres Bohémetilværelse og ny, sære Ideer 
have vundet en vid, men noget omstridt Berøm
melse. Paa selve Montmartre-Højens Top, et 
gammelt Kalkstensbrud, der har spillet en stor 
Rolle for Byens Forsvar og tidligere har været 
kendt for sine mange Vindmøller, ligger nu en 
hvid, kastelagtig Bygning, den mægtige Sac ré -
Cceur-Kirke. Kuppelen har en Højde af 80 M., 
Klokketaarnet af 110 M., og Opførelsen har kostet 
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30. Mill. frc. Paa Vestskraaningen findes Mont-
m a r t r e - K i r k e g a a r d e n (19 Hekt.), et stort 
Vandreservoir og den gamle, ruinagtige Kirkebyg
ning St. Pierre. 

0. f. Villette-Boulevarden kommer man til de 
gamle Forstæder Belleville og Ménilmontant, der 
dække et højt, kuperet Terrain med mange gode 
Udsigtspunkter. Det er Centeret for P.'s Industri 
og opfyldt af Arbejderkaserner. Af monumentale 
Bygninger findes kun et Par nyopførte Kirker: 
Notre Dame de la Croix og St. Jean Baptiste 
de Belleville. Det langstrakte Bassin de la Vil
lette, der fra Syd optager St.-Martin-Kanalen og 
mod Nord gaar over i Ourcq- og St.-Denis-
Kanalerne, er helt omgivet af Lager- og Pakhus
bygninger. Helt ud mod Volden ligger det store 
Kvægtorv, Marché aux Bestiaux, og Slagtehusene, 
Abbatoirs. — Længere mod Syd kommer man til 
Haussmann's sidste, ikke mindst tiltalende Værk, 
Parken Buttes Chaumont, et gammelt Stenbrud, 
hvor i fordums Tid Galgerne havde deres Plads. 
Senere blev det Losseplads og Tilholdssted for 
løse og forbryderiske Eksistenser. Nu er det for
hen saa uhyggelige Sted forvandlet til et Anlæg 
med Udsigtspunkter, Bassiner, kunstige Vandfald 
etc. Gaar man mod Sydøst gennem Boulevarderne 
Villette, Belleville og Ménilmontant, kommer 

man til den store Kirkegaard (45 Hekt.) Pére 
Lachaise, der med Rette er bleven berømt. Paa 
ingen anden Kirkegaard have saa mange berømte 
Mænd og Kvinder fundet Hvile, og ingen anden 
Gravplads er saa rig paa Monumenter af høj 
kunstnerisk Værdi. Kirkegaarden anlagdes 1804 
paa Ludvigshøjen, et Terrain med gamle Haver, 
og fik Navn efter Ludvig XIV's Skriftefader La 
Chaise, som her havde haft et Landsted. Fra 
Pére Lachaise fører Avenue de la République 
forbi Lycée Voltaire til Place de République, 
medens den stejle R o q u e t t e - G a d e naar ind til 
Bastille-Pladsen. Den fører forbi to Fængsler, det 
ene tor unge Forbrydere, det andet for dem, der 
idømmes Livstab eller Forvisning. Paa Place 
Voltaire skæres den af Boulevard Voltaire. Et 
Sidestykke til Place de VEtoile er Place de ATation, 
hvorfra Boulevard de Charonne gaar mod Nord 
til Ménilmontant-Boulevarden, den brede, træ-
beplantede Cours de Vincennes i østlig Retning 
til Barriere du Trfne, to 30 M. høje doriske 
Søjler fra 1788, og mod Vest til Bastille-Pladsen 
den fra Revolutionstiden saa bekendte Rue du 
Faubourg St. Antoine, der nu er Sædet for en 
storslaaet Møbelfabrikation. Her ligger ogsaa St.-
Antoine-Hospitalet (600 Senge) og Hdpital Trous-
seau. De S. f. St. Antoine liggende Bydele ere 
voksede op om de gamle Landsbyer Bercy og 
Reuilly. Ud mod Boulevard Diderot ligger den 
pragtfulde Lyon-Banegaa rd og ud mod Ba
stille-Pladsen V i n c e n n e s - B a n e g a a r d e n . Midt 
imellem dem har man Mazas -Fængse le t , der i 
sine 6 vifteformig spredte Fløje kan huse 1,300 
Forbrydere. — Som den anden af P.'s Lunger ligger 
Vin cenne s-Sko ven uden for den sydøstlige 
Vold. Den svarer i sit Anlæg nøje til Boulogne-
Skoven, har ligesom denne en Eksercerplads, 
Væddeløbsbaner, Smaasøer etc. Den omgives af 
Forstæderne St. Mandée og Vincennes mod Nord 
og Charenton i Syd. 

Befo lkn ing , I n s t i t u t i o n e r og A d m i n i s t r a 
t ion. 

Først 1831 indførtes de regelmæssige Folketæl
linger med 5 Aars Mellemrum; men man er dog 
nogenlunde i Stand til at angive Byens Vækst 
helt tilbage til 13. Aarh., da P. allerede var en 
By paa 100,000 Indb. De 200,000 naaede den 
omkring Aar 1600 og den halve Million ved Beg. 
af 19. Aarh. 1846 var den naaet til 1,053,900, 
men havde 5 Aar senere 600 Indb. færre. Efter 
Indlemmelsen af de ny Distrikter havde den 1S61 
1,696,140 Indb. I Slutn. af 1870'erne fik den 2 
Mill., og 1896 havde den 2,511,629 Indb., og 
medregner man Forstæderne o: Arrondissementerne 
Sceaux og St. Denis, forhøjes Tallet til 3,308,000. 
Ved den sidste officielle Folketælling (1901) havde 
den 2,714,068 Indb. Befolkningstallets Stigning 
skyldes næsten udelukkende Indvandringen. Tallet 
paa levendefødte Børn var 1899 54,844, medens 
Tallet paa de døde var 50,549. Betegnende for 
Sæderne er det, at 27 p. Ct. af samtlige Børn 
opføres som illegitime, og ikke mindre end 9,5 
p. Ct. af Børnene bragtes dødfødte til Verden. P. 
har ikke saa rædselsfulde Fattigkvarterer som 
London, men Befolkningener paa Grund af Husenes 
store Højde, den dyre Husleje og den tætte Be
byggelse trængt tættere sammen end i nogen anden 
Storby i Europa, saa der findes 322 Indb. pr. 
Hekt. Henimod 10 p. Ct. af Befolkningen ere 
Udlændinge. Talrigst repræsenterede ere Belgierne 
(46,000), Tyskerne (30,000), Schweizerne (24,000) 
og Italienerne (23,000). Derefter komme Hol
lænderne (16,000) og Englænderne (13,000). Re-
ligionsforskelligheder gøre sig kun i ringe Grad 
gældende. Katolikkerne ere i overvældende Fler
tal, Protestanterne tælle 62,000 og Jøderne 44,000, 
medens ca. en Fjerdedel af hele Befolkningen ikke 
er opført som tilhørende noget Kirkesamfund. 

I sanitær Henseende er P. vel stillet og en af 
de sundeste blandt Europa's Storstæder. Den er 
ikke blot den smukkeste By og den rigeste paa 
Pragtbygninger, men tillige en velbygget og hen
sigtsmæssig indrettet By, hvor Færdselen i enhver 
Retning foregaar uden Besvær, hvor Renligheden, 
Gadebelysningen, Adgang til Vand og frisk Luft ere 
mønsterværdig ordnede. Byen har 3 store Drikke-
vandsledninger. Dhuis-Ledningen (131 Km.) fører 
ind til Ménilmontant, Vanne-Ledningen (173 Km.) 
til Montrouge, og en 102 Km. lang Ledning gaar 
siden 1893 fra La Vigne og Verneuil gennem 
Avre-Dalen til Passy og St. Cloud. Det nød
vendige Skyllevand tages fra Seinen, hvorfra det 
spreder sig i et vidtstrakt Net. Kloakindholdet 
afledes gennem en Kanal til Seinen neden for P. 
eller til Halvøen Gennevilliers, hvor det benyttes 
til Overrisling. Gadebelysningen sker fra 10 Gas
værker og flere elektriske Anlæg. Af P.'s H o s p i 
t a l e r ere 15 (Hotel Dieu, Piété, Charité o. a.) 
bestemte for almindelige Sygdomme og 8 for spe
cielle Sygdomme, medens 5 ere Børnehospitaler. 
De aandssvage optages i de 4 Anstalter Bicétre, 
Salpétriére, Ivry og Brévannes, og desuden findes 
3 maisons de retraite for gamle og uhelbrede
lige, 5 Børneasyler og 12 Stiftelser, hospices, for 
gamle Mennesker. For hjemløse Mænd, Kvinder 
og Børn er der oprettet 3 offentlige og 7 private 
refuges de nuit. Foruden et kommunalt Arbejds-
hus, refuge ouvroir, for arbejdsløse har Kom-
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munen oprettet Opdragelsesanstalter for forladte 
Børn og uden for Byen en Agerbrugskoloni for 
de erhvervsløse Eksistenser, der fra Landet søge 
ind til P. I denne humane Gerning støttes Kom
munen af talrige, private Velgørenhedsanstalter. 

S k o l e v æ s e n e t er ordnet ved et System af 
organisk forbundne F o l k e s k o l e r . Det første 
Trin danner Ecoles maternelles, der 1899 havde 
62,260 Børn under 6 Aar. Det næste Trin udgør 
Ecoles primair es med 303,893 Elever fra 9—13 
Aar. Derefter sker der en Spaltning, idet Eleverne 
enten kunne gaa over i den højere Folkeskole, 
Ecoles primaires supérieures, der 1899 talte 8 
Skoler med 4,881 Elever, eller i Fortsættelses-
skolerne, Cours d'adultes, hvor'af der (1899) findes 
70 Skoler med 4,039 Elever. Til disse Skoler 
er der Adgang for baade Piger og Drenge. En 
mere speciel Karakter have de tekniske Skoler, 
Ecoles professionelles municipales, der 1899 i 
13 Skoler havde 1,473 Elever. Ved Udgangen 
af Skolen afholdes der en særlig Eksamen, og til 
de bestaaede, i 1899 16,488, udstedes et Certifi
kat. I de til Folkeskolen knyttede Internater an
bragtes 1899 1,309 Drenge og 553 Piger. En 
Del af Folkeskolerne ere private, for største Delen 
i Hænderne paa Kongregationerne. Medens 1899 I 
213,049 Børn søgte de offentlige Skoler, vare 90,844 
anbragte i Privatskoler. Ejendommeligt nok ere 
henimod de tre Fjerdedele af Privatskolens Elever 
Piger. I Folkeoplysningens Tjeneste virke 76 
Folkebiblioteker med 1,866,848 Bd. I faa andre 
Stater er den h ø j e r e U n d e r v i s n i n g i den 
Grad knyttet til Hovedstaden som i Frankrig. 
Dog har der siden 1870 været en Bestræbelse for 
at decentralisere paa dette Omraade, dog uden 
at det er lykkedes nogen Provinsby at tiltvinge 
sig Opmærksomhed som Lærdomssæde. Da de 
forskellige højere Undervisningsanstalter have deres 
egne, ofte i arkitektonisk Henseende fremragende 
Bygninger, findes de omtalte under Kapitelet By
dele og Bygninger. 

P a r i s e r t e a t r e n e staa gennemgaaende højt i 
Retning af Stykkernes kunstneriske Udførelse, og 
i ingen anden By samler Førsteopførelsen et saa 
stort kunstinteresseret Publikum. Mest Anseelse 
nyde de fire statsunderstøttede Scener Opera, 
Frangais, Opera comique og Odéon, der 1899 
havde en samlet Aarsindtægt af 7,6S Mill. frc. 
Foruden dem findes 45 andre Teatre, hvis samlede 
Aarsindtægt 1899 beløb sig til 1.8,22 Mill. frc. 
Af disse indspillede Chåtelet, Folies Bergére, Nou-
veautés, Varietés og Vaudeville hver over I 
Mill. frc. i 1899. Meget yndede Anstalter ere de 
saakaldte Concerts og Cafés-concerts, hvoraf der 
1899 fandtes 38 med en Aarsindtægt af 6 Mill. 
frc. Medregnes de 4 Ballokaler Bullier, Moulin 
Rouge, Wagram og Tivoli Vaux Hall, Møde
stederne for den store Hær af Glædespiger, samt 
forskellige Panoramaer, Panoptikoner, Museer eta, 
beløb den samlede Aarsindtægt sig 1899 for alle 
disse Fornøjelsesanstalter til 35,72 Mill. frc. Den 
parisiske P r e s s e beundres med Rette for den 
aandrige Form, hvori Artiklerne ere skrevne. De 
tynges hverken af den Dybsindighed, som giver 1 
sig Udtryk i den tyske, eller den Omstændelighed, \ 
der præger den engelske Presse. Artiklerne ere ! 
lutter Stil, en nøje Afspejling af fransk Klarhed 
og Ironi. Der udkommer ca. 2,000 Blade og 

Tidsskrifter i P., deraf ca. 80 Dagblade. Af disse 
har »Le petit Journal« et dagligt Oplag paa 1 
Mill., og en halv Snes andre Blade naa over 100,000 
Eksemplarer. Ejendommelig for Dagspressen er 
Anbringelsen af maskerede Avertissementer mellem 
Artiklerne og den skarpe Adskillelse mellem Ad
ministration og Redaktion. Bladets Ejere antage, 
lønne og afskedige Redaktøren og Medarbejderne. 

A d m i n i s t r a t i v t deles P. i 20 fast numme
rerede Arrondissementer: 1) Louvre, 2) Bourse, 
3) Temple, 4) Hotel de Ville, 5) Panthéon, 6) 
Luxembourg, 7) Palais Bourbon, 8) Elysée, 9) 
Opera, 10) St. Laurent, 11) Popincourt, 12) Reuilly, 
13) Gobelins, 14) Observatoire, 15) Vaugirard, 
16) Passy, 17) Batignolles, 18) Butte Montmartre. 
19) Buttes Chaumont, 20) Ménilmontant. Hver 
af disse har sin Maire, og Seine-Præfekten er 
Maire for hele P. Byraadet, Conseil municipale, 
bestaar af 80 Medlemmer, valgte paa 3 Aar. P.'s 
aarlige Budget overstiger mange mindre Konge
rigers og var 1899335,7 Mill. frc, hvoraf de 162 
alene kom ind ved Told paa Levnedsmidler. S. A. 
var Byens Gæld opført med 2,178,5 Mill. frc, 
og til Forrentning og Afdrag af denne medgik 
II2,7 Mill. frc. Medens Politiudgifterne 1899 be
løb sig til 31,g Mill. frc, krævede Fattigvæsenet 
og de humane Institutioner 28,7, Skolevæsenet 26,8 
og Gadernes Ren- og Vedligeholdelse 23 ,c Mill. 
frc. 

N æ r i n g s v e j e og S a m f æ r d s e l s m i d l e r . 
I ingen anden By med Undtagelse af London 

lever der saa mange Mennesker af i n d u s t r i e l 
Virksomhed som i P., nemlig ikke mindre end 56 
p. Ct. af Byens samlede Befolkning. Næsten alle 
franske Industrigrene ere stærkt repræsenterede, 
og i visse Henseender overgaar P. ikke alene 
enhver fransk By, men er i Verdensproduktionen 
absolut Storcenteret. Dette gælder navnlig Til
virkningen af en Række Luksusartikler som Guld-
og Sølvarbejder, ægte og falske Juveler, Gravurer, 
Bronzer og finere Møbler, kort sagt kunstindu
strielle Genstande. Tilvirkningen sker for største 
Delen i Hjemmet eller i mindre Værksteder, og 
Arbejdsdelingen er dreven overordentlig vidt, men 
Arbejdernes Indtægter staa tit i en skrigende Mod
sætning til disse fine Varers Kostbarhed. Endnu 
større Ry og Omsætning er knyttet til Beklæd-
ningsbranchen og den Række af Modeartikler, der 
særlig gaa under Navnet »Pariservarer«: Herre-og 
Damedragter, Hatte, Pyntefjer, Parfume, Handsker 
og Fodtøj. Alene Kravatsfabrikationen beskæftiger 
10,000 Arbejdersker og har en aarlig Værdi af 
30 Mill. frc. De største Firmaer sende deres i 
alle Kultursprog affattede Kataloger til enhver 
betydelig By Verden over, og de seneste Pariser
moder ere bestemmende for den fine Verdens 
Dragter. Fra P. stamme ogsaa en Række Artikler 
til Værelsernes Udsmykning: Tæpper, Tapeter, 
Kunsttryk, Fajance, Porcelæn og Majolika, Kla
verer og andre Musikinstrumenter, ikke at tale 
om Chokolade, konserverede Frugter, Delikatesse
varer, Likør eta, foruden Legetøj, Lædervarer, 
Kurvearbejder, Bogbind og Papsager. En egen 
Industrigren er Tilvirkningen af optiske og ki
rurgiske Instrumenter, Ure, Jagtvaaben og ana
tomiske Præparater. I større Etablissementer til
virkes en Uendelighed af Jærnvarer, Jærnbane-
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materiel, Maskiner af alle Slags, især Symaskiner 
og Knive, desuden raffineret Sukker, Sæbe og Lys, 
Gummivarer, Farvestoffer og Kemikalier. De 
største Etablissementer ere Tobaksmanufakturet 
med 2,200 Arbejdere og Nationaltrykkeriet med 
1,200 Arbejdere, begge Statsanstalter. 

En Befolkning af den Størrelse, som P. be
sidder, maa nødvendigvis medføre en betydelig 
I n d f ø r s e l af Levnedsmidler og Raastoffer for 
Industrien. Blandt de sidste falde de største 
Summer paa Pyntefjer, Tøjer af Uld, Silke og 
Bomuld, Læder- og Lædervarer, Huder og Skind, 
Vin, Glas- og Lervarer, foruden Stenkul. Pro
vianteringen har sit Midtpunkt i Halles centrales, 
som forsynes dels med indført Kød: 1899 45 
Mill. Kg., dels fra Slagtehusene, Abbatoirs, for 
hvilke igen det store Kvægtorv i La Villette er 
Tilførselsstedet. De statistiske Opgørelser for 
1899 udvise, at der af Slagtekvæg indførtes 
354,000 Stkr. Hornkvæg, 181,000 Kalve, i.93 
Mill. Faar og Lam og 464,000 Svin foruden 30 
Mill. Kg. Vildt og Fjerkræ, 15 Mill. Kg. Frugt 
og Grønsager, 38 Mill. Kg. Fisk og Skaldyr, 
hvortil kommer 8 Mill. Kg. Østers samt 22 Mill. 
Kg. Smør, 10 Mill. Kg. Ost og 27 Mill. Kg. Æg, 
der for Pariserne er en særlig yndet Spise. 

Til Handelens Fremme virker en Række Kre 
d i t i n s t i t u t i o n e r . Banque de France har en 
aarlig Omsætning af 3,750 Mill. frc. (1895), 
Crédit fonder af 3,466 Mill. frc. Blandt de 
øvrige Pengeinstitutter ere Chambre de Compen-
sation des Banquiers, med 6,143 Mill. frc. i aarlig 
Omsætning, Crédit Lyonnats, Comptoir d'Es-
compte, Société genérale og Crédit industriel et 
commerciel, Effekt- og Varebørserne de betyde
ligste. Af Samfærdselsmidler har P. foruden Seinen 
og Kanalerne tillige Jærnbanerne. Fra 9 Bane
gaarde gaar der Linier til alle Dele af Landet. 
Man faar et Begreb om Trafikkens Størrelse, 
naar man ser, at der 1899 ankom eller afrejste 
over 60 Mill. Mennesker med Jærnbanerne. Den 
indre Samfærdsel besørges af flere Omnibus
selskaber, Dampsporvogne, Tramways, deriblandt 
en Funiculaire fra Belleville til I'lace de la Ré-
publique, og Ringbanen: 1899 24,5 Mill. Passagerer. 
En underjordisk, elektrisk Bane er (1902) under 
Arbejde. — Ad Se inen kan man med en af de 
mange Personbaade paa en Time foretage en Tur 
gennem P. Overalt er Floden omgiven af Kajer og 
smukke Bygninger, har over 20 Havne og hen-
imod 30 Broer. Pariseren elsker denne Flod. 
Han spadserer langs dens Bred, benytter den til 
Baadture, Snørefiskeri, venetianske Fester med 
kulørte Lamper og til Afbrænding af Fyrværkeri. 
Men Seinen har ogsaa sin Prosa. Trods Lande
veje og Jærnbaner er Floden den store Til-
førselsaare, den vigtigste af alle Frankrig's Vand
veje. Ad Seinen og Kanalerne Ourcq, St. Denis 
og St. Martin tilføres der aarlig P. 8 Mill. Tons 
Varer, næsten dobbelt saa meget som der gaar 
ind til Marseille; men det er mest omfangsrige 
og tunge Varer som Tømmer, Sten, Stangjærn 
etc , hvis Værdi er lille i Forhold til Vægten. 
Varerne befordres ned ad Floden til P. med 
14,000 Baade og opad mod Strømmen af ca. 
1,000 noget større Fartøjer. I en Aarrække har 
der været regelmæssig Handelsfart mellem London 
og P. Flodpolitiet har Opsyn med Færdselen; 

men skønt denne ofte er overordentlig stor, sker 
der næppe 100 alvorlige Sammenstød om Aaret. 
Flodbaadene tjene tillige som Hus, og midt 
imellem Kul- eller Kalkbunkerne ser man Skipperens 
Kone, Børn og Hund. M. Kr. 

P.'s Befæs tn ing , 
De gamle middelalderlige Befæstningsanlæg 

omkring P. nedlagdes under Ludvig XIII ; der
efter var P. en aaben By. Vauban (død 1707) 
fremhævede i sine Memoirer det ønskelige i, at 
Hovedstaden befæstedes, og stillede Forslag i saa 
Henseende, men der blev intet udført. Under 
Revolutionen og Kejserdømmets Krige kom Tanken 
paa ny frem uden at blive realiseret. I en Kom
mission, som efter 1818 nedsattes for at overveje 
P.'s Befæstning, herskede afvigende Meninger om 
denne Sag, og Befolkningen var i det hele imod 
Planen. Først 1841—44 blev Befæstningen gennem
ført, idet det lykkedes Thiers at vinde Stemning 
for Forslaget og at opnaa de fornødne Bevil
linger. 

Befæstningen af 1841—44, som endnu udgør 
P.'s i n d r e Befæstningslinie, bestaar af en Enceinte 
og en Række fremskudte Forter. Enceinten 
danner en uregelmæssig Polygon, omsluttende 
hele Staden, og bestaar af 94 bastionære Fronter; 
Gravene, 11 M. brede, 6 M. dybe, kunne delvis 
sættes under Vand og have Murbeklædning paa 
Eskarpen. Enceintens hele Længde er ca. 33 Km. 
Denne Befæstningslinie er dog nu for en Del ned
lagt. Forterne, hvis Afstand fra Enceinten er fra I:l/g 
til 5 Km., danne store, bastionære lukkede Værker 
med 4 eller 5 Fronter, i Reglen med tørre, mur-
klædte Grave. Imod Nord ligge Anlæggene ved 
St. Denis — Fort de la Briche, Double Couronne 
du Nord og Fort de l'Est — samt Fort Auber-
villiers ved Ourcq-Kanalen. Paa Østfronten imellem 
Ourcq-Kanalen og Marne findes Forterne Romain-
ville, Noisy, Rosny, Nogent og det befæstede 
Slot Vincennes samt nogle Redouter navnlig i Fort-
mellemrummene. Sydfronten dækkes af Forterne 
Charenton, Ivry, Bicétre, Montrouge, Vanves og 
Issy. Endelig er der paa Vestfronten, som ved 
de Serpentiner, som Seinen's nedre Løb her 
danner, opnaar en betydelig passiv Modstands
kraft imod et fjendtligt Angreb, kun eet Værk, 
Fort Mont Valerien, der behersker Halvøen 
Gennevilliers. I alt bestaar Fortlinien i Befæst
ningen af 1841—44 af 16 Forter og 8 Redouter; 
Liniens Omkreds er ca. 56 Km. 

Den her beskrevne Befæstning blev i Krigen 
1870—71 belejret af Tyskerne. 19. Septbr. 1870 
indesluttedes Fæstningen, og dens Forbindelse med 
Omverdenen afbrødes. Samme Dag fandt en 
Kamp Sted paa Sydfronten ved Plessis Picquet 
og Clamart, idet de Franske under Ducrot angreb 
5. preussiske Korps, som var under Fremrykning 
imod Versailles. 5. Korps, som snart understøttedes 
af 2. bayerske Korps, drev Franskmændene til
bage og fuldbyrdede sin Flankemarch og dermed 
Indeslutningen. 20. Septbr. paabegyndte Tyskerne 
Befæstningsarbejderne i Cerneringslinien; dennes 
hele Længde var ca. 82 Km.; Indeslutningshæren 
udgjorde straks ca. 140,000 Mand, eller i Be
gyndelsen ca. 1,7 Mand, senere ca. 2,3 Mand pr. 
løbende Meter af Indeslutningslinien. P.'s Be
sætning var i September ca. 350,000 Mand, hvoraf 
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dog kun henved 83,000 Mand vare Linietropper, 
og af disse havde største Delen kun ringe Ud
dannelse. Kommandant i Fæstningen var General 
Trochu. Medens Tyskerne, som havde ventet 
P.'s snarlige Kapitulation, i Begyndelsen ind
skrænkede sig til en Indeslutning af Fæstningen 
og først langt senere — i Slutningen af December — 
begyndte paa en Beskydning med svært Skyts, 
foretoge de Franske under hele Perioden mange 
Udfald, uden at de dog formaaede at gennem
bryde Cerneringslinien. 22. Septbr. besatte Fransk
mændene under Vinoy Villejuif paa Sydfronten, 
hvilket Punkt var blevet opgivet i Kampen den 
19. 30. Septbr. og 13. Oktbr. gjorde Vinoy paa 
ny Udfald paa Sydfronten imod Choisy le Roi og 
imod Chatillon. De Franske gik nu ogsaa frem i 
vestlig Retning paa Halvøen Gennevilliers. 21. 
Oktbr. foretoges et stort Udfald mod Malmaison 
og Bougival. 28.—30. Oktbr. førtes heftige 
Kampe om le Bourget paa Nordfronten; efter at 
de Franske havde erobret Byen den 28., maatte 
de efter en haardnakket Modstand atter opgive 
den den 30. I Dagene omkring 30. Novbr. be
satte Franskmændene Mont Avron foran Øst
fronten og foretoge et stort Udfald ved Joinville, 
S. 0. f. P., hvilke Foretagender gav Anledning 
til en flere Dages heftig Kamp ved Charopigny 
og Villiers. 21. Decbr. foretoges paa ny, men 
uden Resultat, et Angreb af Forsvareren paa le 
Bourget. 27. Decbr. kunde Tyskerne, som i 
Slutningen af Oktober havde givet Ordre til 
Etablering af en Belejringspark foran P'æstningen, 
endelig aabne Ilden med svært Skyts, idet 76 
Kanoner beskøde Mont Avron, som derefter for-
lodes af Franskmændene den 28. om Aftenen. 
5. Jan. 1871 aabnedes Artilleriangrebet paa Syd
fronten med 110 Stykker Skyts. Forterne bleve 
meget snart bragte til Tavshed, men det lykkedes 
ikke at nedkæmpe Ilden fra Mellembatterierne, 
Mont Valérien og Enceinten. Samtidig blev selve 
Byen P. beskudt af enkelte Piecer paa Syd
fronten; Virkningen af dette Bombardement var 
dog ikke stor, Tabene udgjorde i alt blandt Ind
byggerne : 97 døde og 278 saarede. 21. Jan. 
aabnedes Artilleriangrebet mod St. Denis med 71 
Kanoner. 19. Jan. havde de Franske ved et stort 
Udfald imod Vest fra Mont Valérien gjort et sidste, 
forgæves Forsøg paa at gennembryde Cerneringen. 
Da Generalerne paa et Møde 21. Jan. erklærede 
liere Udfald for uigennemførlige, og da den stadig 
voksende Nød og Mangel paa Levnedsmidler i 
Byen samt Befolkningens truende Holdning gjorde 
et fortsat Forsvar haabløst, indlededes 23. Jan. fra 
fransk Side Underhandlinger med det tyske Hoved
kvarter i Versailles, hvilke førte til Afslutning af 
en Vaabenstilstand 27. Jan., hvorefter P.'s Forter 
besattes af Tyskerne 29. Jan. 

Efter Krigen 1870—71 tog Thiers, som Re
publikkens Præsident, Initiativet til Nedsættelsen 
af en Forsvars- og Befæstningskommission, som 
for P.'s Vedkommende foreslog Anlægget af en 
ny ydre Fortrække, saaledes beliggende, at den 
fuldstændig kunde beskytte Hovedstaden mod et 
Bombardement, tilstede en fri Anvendelse af store 
Troppemasser ved et offensivt Forsvar samt mest 
muligt vanskeliggøre en Cernering af Byen. Den 
gamle Fortlinie og Enceinte skulde i sin Helhed 
bevares som Støtte for den ydre Linie og for at 

tvinge til en regelmæssig Belejring, hvis den ydre 
Linie skulde blive gennembrudt. Efter at disse 
Principper vare blevne godkendte i det vedtagne 
Befæstningsforslag 3f 1874, er der derefter om
kring P. blevet anlagt en ny Række langt frem
skudte Værker, som falde i 3 Hovedafsnit, 
dannende 3 store befæstede Lejre, nemlig N o r d 
g r u p p e n , som dækker St. Denis og behersker 
den store Slette N. f. Staden, Ø s t g r u p p e n , som 
holder de vigtigste, Øst fra kommende Kommunika
tioner under Ild, og S y d v e s t g r u p p e n , der 
dækker Versailles. De enkelte Gruppers Front
udstrækning er henholdsvis ca. 19, 25,3 og 27,3 
Km., de aabne Mellemrum mellem Grupperne 
henholdsvis ca. 15, i6 , 5 og 15 Km. Den hele 
Fortlinies Periferi er ca. 120 Km.; Forternes Af
stand fra den gamle Enceinte 12—15 Km. Nord
gruppen bestaar af Fort Cormeilles med Redoute 
og Batterianlæg, Forterne Montlignon og Domont 
med Batteri paa Montmorency-Plateauet, Fort 
Ecouen og længst mod Øst Fort Stains med flere 
Batterianlæg. Som indre Støttepunkt for hele 
Gruppen tjener Fort Montmorency. Østgruppen 
mellem Ourcq-Kanalen og øvre Seine dannes 
imod Nord af Forterne Vaujours og Chelles, og 
S. f. Marne af Forterne Villiers sur Marne, 
Champigny, Sucy og Villeneuve St. Georges samt 
nogle Batterianlæg. Sydvestgruppens Hovedpunkt 
er Stillingen ved St. Cyr, som bestaar af Værkerne St. 
Cyr og Bois d'Arcy samt fiere Batterianlæg. Sydøst 
herfor findes Forterne Haut-Buc, Villeras og Palai-
seau med nogle Batterier. N. f. denne Linie og 
adskilt fra den ved Biévre-Bækkens Dal ligge en 
Del Værker ved Verriéres (Redoute og Batterier) 
og ved Satory, S. f. Versailles (Batterianlæg) 
samt endelig som Tilknytningsled til den gamle 
Fortrække paa Sydfronten Fort Chatillon og 
Værket Hautes Bruyéres. N. f. St. Cyr er paa 
Gruppens højre Fløj Mariy-Stillingen, bestaaende 
af Reduiten la Trou d'Enfer og en Del Batteri
anlæg. A. G. N, 

H i s t o r i e . 
Det er Romerne, vi skylde de første Beret

ninger om P. Aar 52 f. Chr. sammenkaldte Cæsar 
en gallisk Rigsdag til Møde i Lutetia Parisiorum, 
en med Træværk befæstet By paa en 0 i Seinen, 
den nuværende Ile de la Cité, i Krigstider et 
Tilflugtssted for den galliske Stamme Pariserne. 
Da disse toge Del i Vercingetorix'es Opstand, blev 
Lutetia indtaget og ødelagt afLabienus, men paa 
ny opbygget og befæstet af Cæsar. Dens Ind
byggere drev betydelig Handel paa Seinen, og 
den voksede op til en saa vigtig By, at de 
romerske Kejsere her for kortere eller længere 
Tid toge deres Standkvarter. Paa venstre Seine-
Bred lod Constantius Chlorus opføre et Palads, 
af hvilket nogle Ruiner endnu forefindes. Et 
Fund fra endnu ældre Tid ere de gamle Alter
rester, der kom for Dagen ved Udgravninger i 
Notre-Dame-Kirkens Kor. Et Stykke bærer Ind
skriften: TIB. CAESARE AVG. JO VI OTVMO 
MAXSVMO [ARA]M NAVTAE PARISIACI 
PVLICB POSIERVNT, der viser, at parisiske 
Søfolk under Tiberius'es Regering havde rejst et 
Alter for Juppiter. Baade Konstantin den Store 
og Julian Apostata, der her 360 udraabtes til Kejser, 
have ligesom Valentinianus I, Valens og Gratianus, 

erikaxel
Fremhævning
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der faldt imod Oprøreren Maximus, haft Residens 
i P. Ved Gratianus'es Død stod Byen uden Be
skytter ; men den nu helt romaniserede Stad for
svarede sig selv mod Barbarerne, og snart op
træder en kristen Biskop som en af de vigtigste 
Øvrighedspersoner i den herreløse Tid. Da Franker
kongen Childerik 476 bemægtigede sig Byen, var 
det for bestandigt ude med Romervældet, og P. 
blev nu en frankisk By, og dens Navn ændredes 
i de barbariske Sejerherrers Mund til P a r i s i u s 
og P a r i s . At dømme efter de talrige Kirker, der 
opførtes, voksede Byen godt; men 845 satte 
Normannerne sig fast i Oissel-Øen ved Rouen og 
hærgede gennem 20 Aar gentagne Gange Byen 
saa frygtelig, at samtidige Krønikeskrivere kalde 
Byen een Askehob. Til sidst købte man sig fri for 
Plyndringer, og da Normannerne 885 viste sig med 
Hundreder af Skibe, lykkedes det Grev Eudes at 
slaa dem, efter at de i 13 Maaneder havde holdt 
Byen indesluttet. 

For tredje Gang rejste P. sig paa ny, og Hugo 
Capet erklærede 987 P. for H o v e d s t a d e n i 
Frankerriget, stadfæstede og udvidede Borgernes 
Rettigheder. De vigtigste Øvrighedspersoner vare 
den kongelige Foged (Prévdt), der i Kongens 
Navn udøvede Justitsen og førte Tilsyn med 
Politiet, og Borgernes Oldermand, der stod i 
Spidsen for Forvaltningen af Byens Indtægter og 
offentlige Byninger, havde Opsigt med Seine-
Handelen og Opretholdelsen af Byens Rettigheder 
og øvede Tilsyn med de 6 borgerlige Korpora
tioner. Derimod havde han ingen Myndighed over 
Adelen og Gejstligheden, og Studenterne havde deres 
særegne Øvrighed. Berømte lærde som Petrus 
Lombardus, Abailard o. a. drog store Skarer til 
Byens Skoler, og snart opstod der Stridigheder 
mellem P.-Bispen og de forskellige Læresamfund, 
indtil Filip August ved et aabent Brev i Aaret 
1200 anerkendte dem som en Forening, Universitas 

parisiensis magistrorum et scholarum, med sær
egne Rettigheder og frigjort fra Biskoppens og 
Borgemestrenes Tilsyn og Domsmyndighed. Univer
sitetet blev den berømteste teologiske Højskole i 
Europa og havde til Tider 20,000 Disciple. Det 
var ligeledes under Filip August, at Byen fik en 
Fæstningsmur og brolagte Gader, og paa den 
nordre Seine-Bred lod han opføre de faste Taarne, 
der vare Begyndelsen til Gamle Louvre. Under 
Ludvig den Hellige byggedes Ste Chapelle og 
Hospitalet Quinze-Vingts, og der skete en gennem
gribende Forandring i de indre Forhold. Haand-
værkere og Kunstnere fik deres egen Korporation, 
der oprettedes Bytropper til Ordenens Haand-
hævelse, en Appeldomstol og edsvorne Notarer, 
Misbrug bleve afskaffede og Handelen hævet ved 
heldige Bestemmelser. I den følgende Tid samledes 
flere Statsinstitutioner i P., 1302 blev det Sædet 
for Parlamentet. 1348 holdt den sorte Død sit 
Indtog og bortrev omtrent en Tredjedel af Be
folkningen, og snart efter kastedes P. ind i de 
Stridigheder, som Hundredaarskrigen med England 
førte med sig. Bastillen opførtes for at holde 
P. i Ro og værne den mod Englænderne, men 
ikke des mindre kom det til Uroligheder under 
Johan den Godes Fangenskab. Til Gengæld for 
ny Skatter fordrede Tredjestand under Ledelse 
af Oldermanden Etienne Marcel (s. d.) større 
Rettigheder. Da Kronprinsen sveg sit Løfte i 

denne Retning, indgik Marcel 1358 Forbund med 
. Karl den Onde af Navarra; men da Marcel blev 
' myrdet, lykkedes det Kronprinsen at blive Herre 
I i P. Senere kom det 1382 i Anledning af ny 
Skatter til aabent Oprør; men Oprørerne, de saa-
kaldte Maillotins, efter de Blykøller (maillots). 
der vare deres Vaaben, bukkede under efter et Par 
Maaneders Modstand. Ligeledes kom det I411 
og 1418 til Borgeropstande, først under Anførsel 

I af Slagteren Caboche, senere under Perrinet le 
Clerc, for at opnaa forøgede Rettigheder. Op-
rørspartiet kaldte Hertugen af Burgund til P. og 
sluttede sig til Englænderne 1420. Forgæves 
søgte Jeanne d'Arc 1429 at tage Byen tilbage ved 
Stormangreb; først 1436 erobredes den af Dunois 
til Karl VII; men da havde den mistet henved 
en Tredjedel af sin Befolkning ved Hunger og 
Pest. Der indtraadte nu en længere Fredsperiode, 
og henimod Aar 1500 menes Befolkningstallet at 
have været 300,000. Byen var for længst vokset 
ud over Filip August's Fæstningsmur og Karl V's 
Mur fra 1367—83. Da Renligheden var den for 
Datidens Byer sædvanlig slette, florerede Epide
mierne. Der skete dog adskillige Fremskridt. 
1464 indførtes Brevpost. 1470 oprettedes det 
første Trykkeri i Sorbonne, og 1472 aabnedes en 
medicinsk Højskole. 

Under Frants I vandt Humanismen og Renais-
! sancen Indgang, College de France grundlagdes 

for at bryde Sorbonnen's Hegemoni, og Ny Louvre 
I paabegyndtes under Ledelse af Jean Goujon. Lige-
i ledes paabegyndtes et nyt Raadhus, og ny Gader 
; bleve anlagte. Nu følger den Rædselstid, som 

Religionsstridighederne gav Anledning til. P. 
i tog Parti for Katolicismen og Ligaen. 24. Aug. 

1572 fejredes »Blodbrylluppet«, der kostede 2,000 
Hugenotter Livet. P. maatte udholde to Belej
ringer, inden den 1593 overgav sig til Henrik IV, 
efter at 13,000 Mennesker havde lidt Hungers-
døden. Under Henrik IV fortsattes Arbejdet paa 
Raadhusets Fuldførelse og Anlægget af Pont neuf, 
Tuilerierne udvidedes og sattes ved et Galeri i 
Forbindelse med Louvre. Maria af Medici lod 

I Luxembourg opføre, og i den følgende Tid, især 
: under Kardinal Richelieu, faar Byen mange ny 
i Bygninger og Institutioner: Botanisk Have, Aca-
démie frangais, Palais Cardinal (det senere 
Palais Royal) o. fl. Under Ludvig XIV, i hvis 
Mindreaarighed Fronden gav Anledning til Urolig
heder i P., anlagdes 80 ny Gader, de offentlige 
Pladser udvidedes og forskønnedes, de gamle 
Volde nedlagdes og omdannedes til Boulevarder, 
Venddme- og Victoire-Pladserne anlagdes, Tuile-

; rierne fuldførtes 1664, Lendtre anlagde Tuileriernes 
Have og Champs Blysées, Louvre-Kolonnaden og 

i Invalidehospitalet byggedes, St. Germain ind
lemmedes og sattes ved Pont Royal i Forbindelse 
med Louvre-Kajen. Der paabødes en ordnet Gade
belysning, og 1728 anbragtes de første Gadeskilte. 

! Skønt Kongeboligen af Ludvig XIV flyttedes til 
' Versailles og forblev dertil 1789, vedblev P. dog 
I at være Brændpunktet for det franske Aandsliv 
i og udøvede sin Tildækning ikke blot inden fer 
i Frankrig's Grænser. Ny Institutioner oprettedes 

efterhaanden. Til Universitetet knyttedes College 
, Mazarin og Observatoriet, Operaen og Tliéatre 
'francais oprettedes, adelige og fyrstelige Palæer 
i byggedes i St. Germain og St. Honoré, Palais 
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Bourbon og Militærskolen paa Mars-Marken op
førtes , I'lace Louis XV med Enevoldskongens 
upopulære Statue indrettedes for siden ved Navne
forandring at blive den berømte Concorde-Plads. 
1786 opførtes den delvis indtil 1860 bestaaende 
Ringmur for at sikre Opkrævningen af Accisen. 

Revolutionens Historie foregaar næsten ude
lukkende i Paris. Fraset Nedrivningen af Bastille 
og nogle mindre Ødelæggelser gik det kun i ringe 
Grad ud over Byens Bygninger. Men Magten og 
Styrelsen faldt ud af Kongens, Hoffets og Adelens 
Hænder og gled over til Tredjestand. Efter 
Bastille-Stormen 14. Juli 1789 fik Kommunalraadet 
Styrelsen af Byens Anliggender, og Nationalgarden 
oprettedes. Derefter tog Emigreringen af Prinser 
og adelige sin Begyndelse. Det følgende Aar 
bleve Jakobinernes og Cordelierernes revolutionære 
Klubber en Magt, og under Marat's og Desmoulins's 
Ledelse begyndte Folkepressen sin Virksomhed. En 
Frugt af denne var Optøjerne 20. Juni 1792, og 
2.—6. Septbr. udførtes de berygtede Myrderier 
for at ramme Folkebevægelsens Modstandere. 
Dumouriez's mislykkede Forsøg paa at føre Hæren 
mod P. bevirkede, at Velfærdsudvalget fra April 
1793 fik Magten i P. og Frankrig, først under 
Danton's og fra Juli 1793 til Juli 1794 under 
Robespierre's Ledelse. I denne Rædselstid var 
Guillotinen i stadig Brug, og fra 10. Juni til 14. 
Juli 1794 besørgede den 1,400 Henrettelser. Dette 
var dog, selv for P.-Pøbelen, for grufuldt, og 
Bevægelsen i modsat Retning tager nu Fart, 
Robespierre falder, og det lykkedes Royalisterne 
fra 5. Oktbr. 1795 a t ^aa e n Opstand i Gang; 
men den sloges ned af Napoleon Bonaparte. Der 
kom under Direktorialregeringen noget mere Ro 
over P., men denne indtraadte dog først helt, da 
Napoleon som Førstekonsul og Kejser blev Byens 
Herre. Under Revolutionen skete der ikke Ny
anlæg; men Landet havde faaet at føle, at det 
var nødt til at følge Hovedstadens Luner og Bud. 
I højere Grad end før var den bleven Landets 
Hovedstad. Under Napoleon var P. politisk død 
og magtesløs; men til Gengæld paabegyndtes en 
Række store Foretagender, der, selv om de ikke 
alle fuldførtes, gjorde P. til en enestaaende By. 
Hærene hjembragte uvurderlige Kunstskatte og 
videnskabelige Samlinger. Seinen fik ny Kajer, 
Ourcq-Kanalen gravedes, ny Havne anlagdes, 
Handelslivet fik et Opsving ved Torveanlæg og 
Opførelsen af hensigtsmæssige Haller. Karrusel
pladsen udvidedes, omgaves med en Mur og 
prydedes med en Triumfbue for Hærens Bedrifter, 
Søjlen paa Vendåme-Pladsen rejstes, og Tuile-
riernes Have blev forskønnet. Grunden lagdes til 
Børsen og Handelstribunalet. Over Seinen byggedes 
Pont des Arts, Austerlitz- og Jena-Broerne, og 
den store Triumfbue paa Stjernepladsen paa
begyndtes. 1814 trængte de allieredes Tropper ind 
i Frankrig. 30. Marts stormede de P., og efter 
et tappert Forsvar af Marmont's og Mortier's 
Tropper bemægtigede de sig efter store Tab 
Montmartre's og Romainville's Højder. Om Efter
middagen afsluttedes Vaabenhvile, og i Løbet af 
Natten undertegnedes Byens Kapitulation. 31. i 
Marts holdt Rusland's Kejser og Preussen's Konge 
deres Indtog i Spidsen for deres Garder. 3. Maj 
holdt Ludvig XVIII sit Indtog, og 30. Maj under
tegnedes den første P.-Fred. Næppe et Aar efter 

aabnede P. sig paa ny for Napoleon. 20. Marts 
holdt han sit Indtog, og 1. Juni gav han en 
glimrende Fest paa Mars-Marken. 25. Juni forlod 
han efter Nederlaget ved Waterloo P. for stedse, 
og 7. Juli holdt de allierede Tropper, efter at 
Davout havde rømmet Byen, deres Indtog, og 
Dagen efter kom Ludvig XVIII for anden Gang. 
En Del af de røvede Kunstskatte bortførtes, og 
20. Novbr. undertegnedes den anden P.-Fred. 

Der hengik nu en Række fredelige Aar, indtil 
det republikanske Parti ved Revolutionen i Juli 
1830 kastede den reaktionære Regering over Ende, 
uden dog at være stærk nok til at faa Repu
blikken indført. Under Borgerkongedømmet fort
sattes en Del af de under Napoleon paabegyndte 
Arbejder. Tuilerierne blev delvis ombygget, 
Madeleine-Kirken, den store Triumfbue, Kunst
akademiet og flere Broer over Seinen fuldførtes, 
Luksor-Obelisken rejstes paa Concorde-Pladsen, 
Brolægningen, Afløbsforholdene og Belysningen 
forbedredes. Ved Februarrevolutionen 1848 kom 
Republikanerne til Magten, og der oprettedes 
Statsværksteder i P. I Marts og April kom det i 
Anledning af Valget til Nationalforsamlingen til 
Optøjer, som dog Lamartine ved sin Veltalenhed 
fik Bugt med. Men da Statsværkstederne op
hævedes, kom det fra 23. Juni til en truende Op
stand, som Cavaignac kvalte med Blod i Løbet 
af 4 Dage. Tallet paa døde og saarede var 
8,000. Reaktionen voksede atter, og støttet af 
Provinsens konservative Befolkning lykkedes det 
Louis Napoleon at opnaa Præsidentværdigheden 
og siden Kejsernavnet. Under Ledelse af Seine-
Præfekten Haussmann blev P. under det andet 
Kejserdømme næsten en ny By. Hele Kvar
terer med snævre, middelalderlige Gader for
svandt for brede, luftige Boulevarder. Flot og 
resolut førtes de fra den ene Ende af Byen til 
den anden, uden Hensyn til Bekostning og 
Hindringer. Begyndelsen gjordes med den store 
nord-sydlige Gennembrudslinie, der betegnes af 
Strasbourg-, Sébastopol-, Palais- og St.-Michel-
Boulevarderne. De efterfulgtes af Boulevarderne 
Haussmann og Magenta, Gaderne Rivoli, Turbigo, 
Lafayette o. a. paa venstre og St. Germain paa højre 
Seine-Bred. Desuden anlagdes Ckamps Elysées, 
Louvre udvidedes, Centralhallerne, Handelstribu
nalet og den store Opera opførtes, Nationalbibli
oteket blev udvidet, og under Ledelse af Alphand, 
Haussmann's højre Haand, forvandledes Boulogne-
og Vincennes-Skovene til henrivende Parker, og 
i de 1860 indlemmede Forstæder anlagdes Parkerne 
Monceau og Buttes Chaumont. De offentlige 
Parker beplantedes og forskønnedes. Denne Om
formning havde tillige det Formaal at hindre 
Barrikadebygningen. Kaserner opførtes paa de 
vigtigste Punkter, og fra de aabne Pladser kunde 
Kanonerne beherske de lange, brede Boulevarder, 
der savnede den for Barrikadernes Opførelse nød
vendige Stenbrolægning. Desuden forsvandt de i 
Louvre's Nærhed saa generende Fattigkvarterer. 
Disse omfattende Arbejder, der kostede uhyre 
Summer, over 1,000 Mill. frc, medførte et stærkt 
Opsving af Erhvervslivet. Arbejdslønnen steg 
1850—70 med 30—40 p. Ct., men samtidig steg 
Huslejen og Fødemidlerne med 50 p. Ct. Kun 
Manufakturvarer og andre Fabriksgenstande bleve 
billigere. Det lykkedes derfor ikke Napoleon at 
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vinde P.'s Arbejderbefolkning; ved alle Valg viste 
P. sig som oppositionel, 1869 endog som radikal. 
Efter Kapitulationen ved Sedan 2. Septbr. 1870 
kom det den 3.—4. til aaben Opstand i P. Kejser
inden flygtede, og 4. Septbr. proklameredes Re
publikken, og parisiske deputerede dannede For-
svarsregeringen. 19. Septbr. begyndte Cerneringen 
af P. for at sulte den til Overgivelse og derved 
faa en Ende paa Krigen (se herom i øvrigt ovenf.). 
Natten mellem 31. Oktbr. og 1. Novbr. kom det 
ved Efterretninger om Metz'es Kapitulation til en 
kommunistisk Opstand, hvori en Del af National
garden tog Del. Raadhuset blev omringet, men 
de regeringstro Tropper fik snart Overtaget. 
Imidlertid bleve Rationerne stadig mindre og 
Fødemidlerne stedse slettere. Undsætningshærene 
bleve stadig slaaede tilbage. 22. Jan. udbrød en 
ny kommunistisk Opstand. Da bøjede Regeringen 
sig for Nødvendigheden, og 23. Jan. indledede 
Jules Favre Underhandlingerne med Bismarck, der 
førte til Konventionen i Versailles 28. Jan. P. 
skulde overgive sig og udrede 200 Mill. frc. til 
Sejrherrerne. Nationalgarden skulde overtage 
Sikkerhedstjenesten; den øvrige Garnison blev 
erklæret for Krigsfanger, og alt militært Materiel 
blev Krigsbytte. 

Den parisiske Befolkning nærede en dyb For
bitrelse og Mistanke til Regeringen, og medens 
Nationalforsamlingen forhandlede i Versailles, 
proklameredes K o m m u n e n i P. (s. d.). National
garden bemægtigede sig de i P. værende Kanoner, 
og da Thiers forlangte dem udleverede, kom det 18. 
Marts til en Kamp om dem, i hvilken National
garden sejrede. P.'s Præfekt Jules Ferry og 
Thiers forlode Byen, og der blev samlet Tropper 
for at kue den oprørske By. Nationalgardens 
Comité Central satte sig i Besiddelse af Raad
huset og indledede Underhandlinger med de 
kommunale Myndigheder. Efter megen Strid blev 
man enig om at vælge et Byraad paa 90 Med
lemmer, der skulde overlage Styrelsen. 28. Marts 
traadte dette sammen og udstedte en Proklama
tion, hvori den parisiske Kommunes Uafhængig
hed erklæredes, og hvori det forlangtes, at Frank
rig skulde opløses i lignende Kommuner. De 
besiddende Klassers Rettigheder angrebes i stærke 
Udtryk, og Trikoloren afløstes af den røde Fane. 
For øvrigt herskede derj stor indbyrdes Uenighed; 
men snart optog Forsvaret mod Versailles-
Tropperne alles Sind. Penge skaffedes ved 
Tvangslaan hos Bankerne og rige Folk og ved 
Anvisninger paa konfiskerede Ejendomme. Ar
bejderbefolkningen var under Belejringen bleven 
vaabenøvet, og af Krigsmateriel af alle Arter var 
der store Forraad. For anden Gang i samme Aar 
maatte P. udholde en Belejring, hvorunder det 
først mistede Forterne og siden erobredes Stykke 
for Stykke gennem haardnakkede Gadekampe, der 
i alt skulle have kostet 30,000 døde og saarede, 
hvoraf de 3 Fjerdedele tilhørte Kommunarderne 
og blandt disse mange Kvinder. Da Kommunar
derne indsaa deres haabløse Stilling, myrdede de 
deres Fanger, deriblandt Ærkebispen af P., øde
lagde og brændte de offentlige Bygninger. Det 
gik især ud over Louvre, Tuilerierne, Palais 
Royal, Hdtel de ville, Justitspaladset og Vendome-
Søjlen. 28. Maj erobredes Forstæderne La Villette 
og Buttes Chaumont, og Dagen efter overgav de 

sidste Kommunarder sig i Vincennes. Selve Kampen 
havde ryddet godt op, og bagefter bleve 40,000 
arresterede. Der fældedes 13,000 Domme, der
iblandt mange Dødsdomme, 7,500 forvistes til 
Kaledonien; af disse kaldtes en Del tilbage ved 
Amnestidekreterne 1879 °g 1880. 

Denne haarde Tugtelse, som Provinsen gav P.'s 
brede Befolkning, har haft en lang og afsvalende 
Virkning. P. har nu en Arbejderbefolkning, der i 

i Talrighed kun staar tilbage for London's; men 
I den er dog ikke mere gennemsyret af socialistiske 
j Anskuelser, end at den har kunnet afgive en 
i frodig Jordbund for Chauvinismen (Boulangismen, 

Nationalismen). Heller ikke er der siden Kommune
krigen udgaaet nogen for Frankrig afgørende Be
vægelse fra P. Uden at tilsidesætte P. have de 
republikanske Regeringer fulgt Decentralisations-
princippet, og Provinsinstitutionerne have opnaaet 
en betydningsfuld Indflydelse ved Siden af Hoved
stadens. Den store Gæld, som skyldes de enorme 
Foretagender under Napoleon, Krigsudgifterne 

: til Tyskland og Kommuneopstanden, har været 
! en Hemsko for P. Med Undtagelse af Tuilerierne 

ere de ved Kommunebranden ødelagte Bygninger 
blevne genopbyggede, den store Opera er bleven 
fuldført, Sorbonne har faaet en ny Bygning, 
Trocadéro-Paladset er blevet bygget, og Byen er 
bleven forsynet med flere offentlige Parker med 
en Rigdom af Billedhuggerarbejder. Der er fore-

i taget flere gennembrydende Gadeanlæg, Anlægget 
i af Montsouris- Parken og ny Pladser, samt oprettet 

flere Skoler og højere Læreanstalter. (L i t t . : 
; Maxime Du Champ, P. ses or ganes, ses fonc-
| tions et sa vie eta, I—VI [1874—75] og P. 
\ bien f aisant [1888]; H e n r i de P o n t i c h , Ad-
! ministration de la ville de P. [1884]; G e o r g e s 

Ar ti gu es, Du regime municipal de P. [1898]; 
Col in, P., sa topographie, son hygiéne, ses 
maladies [1885], B o u r n o n , P., histoire, monu
ments, administration [1887]; B o u g a r d , La vie 
de P. [1891]; L. Ba r ron , Les environs de P. 
[1886]; J a q u e s B e r t i l i o n , Annuaire Statisti-
que de la ville de P. [1901]; H e l l w a l d , »P. 
und Umgebung« [Leipzig 1889]; Rejsebøger af 
B æ d e k e r , Meyer , Gr i eben , J o a n n e m. f l . ; 
A u g u s t e Vitu, »P.« [oversat af E. Skram, 1892]; 
M e l a n i e B o r r i n g , >P., dets Seværdigheder og 
Omegn«[1880];HenrikCavling, »P., Skildringer 
fra det moderne Frankrig« [1898—99]; Max 
N o r d a u , »P. og Pariserne« [1879]; R ich . 
Kaufmann , »Pariserliv i Firserne« [1885], »P. 
under Masken« [1887] og »P. under Eiffeltaarnet« 
[1889]. — P.'s H i s t o r i e . Histoire genérale de 

• la ville de P. [31 Bd., 1874—94]; Arago , 
Histoire de P. moderne, I—II [1867]; D e n i f l e 
et C h a t e l a i n , Chartularium universitatis Pa-
risiensis [siden 1889]. Kilder findes angivne under 
de forskellige Artikler om Frankrig's Historie, den 
fransk-tyske Krig og Kommunen, i V i v i e n de 

! S a i n t - M a r t i n et L o u i s R o u s s e l e t ; Nouveau 
I dictionnaire de géographie universelle under 
\ Artikel en P. og i L a c o m b e , Bibliographie pari-
\ sienne samt i Bibliotheca geographica). M. Kr. 

PåriS ell. A l e x a n d r o s (græ. IIuQiq, 'Als£-
! avSgog), Søn af Kong P r i a m o s i Troja og He-
j kåbe, Broder til Hektor o. fl. Sagnene om ham 
i ere udformede dels i de homeriske Digte, især 
I Iliaden, dels i Euripides'es og Sofokles'es Tra-
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gedier, og senere atter og atter behandlede i de 
fleste Landes Litteraturer. — Da hans Moder 
kort før P.'s Fødsel havde drømt, at hun fødte 
en Brand, som bredte sig over hele Troja, og 
Drømmen udtydedes saaledes, at Barnet skulde 
volde hele Troja's Undergang, blev han straks 
efter Fødselen overgiven til en Hyrde, Agelos, 
og af ham udsat paa Ida-Bjærget. En Hunbjørn 
ammede her Barnet, og da Hyrden S Dage senere 
kom igen og fandt Drengen uskadt, tog han ham 
med til sit Hus, kaldte ham P. og opdrog ham 
sammen med sin egen Søn. Som voksen blev han 
udmærket tapper og hædredes blandt de andre 
Hyrder med Navnet A l e x a n d r o s (>Mandværner «); 
han ægtede Flodguden Kebren's Datter, Bjærg-
nymfen O i n o n e . Sagnet om, hvorledes han blev 
Anledning til den trojanske Krig, fortælles i Alm. 
saaledes: Ved Peleus'es Bryllup opstod der blandt 
Gudinderne Hera, Athena og Afrodite Strid om, 
hvem der var den skønneste (efter senere Sagn drejede 

Paris (siddende), Hermes og de tre Gudinder. 
("Vase i Antiksamlingen i Kjøbenhavn). 

Striden sig om Eris'es gyldne Æble med Paa-
skriften: til den skønneste). Gudinderne bleve da 
af Zeus henviste til at søge Striden afgjort hos 
en jordisk Dommer, og Hermes førte dem til P., 
hvem de traf paa Gargaron, en af Ida-Bjærgets 
to Toppe, hvor han vogtede sin Hjord. Gud
inderne lovede ham nu skønne Gaver for at til
kende dem Prisen; Hera lovede ham Herredømmet 
over Asien, Athena Sejr og Berømmelse i Krig, 
Afrodite, at den skønneste Kvinde paa Jorden 
skulde blive hans Hustru. Han dømte da, at 
Prisen tilkom Afrodite. Snart efter førte P. et 
Offerdyr til Troja, og under en Strid med en af 
Kongesønnerne blev han her genkendt af Kas-
sandra og derefter af Priamos anerkendt som hans 
Søn. Efter Afrodite's Anvisning drager han nu, 
trods Oinone's Advarsel, over Havet og opsøger 
Kong Menelaos i Sparta, af hvem han bliver 
gæstfrit modtagen. Ikke desto mindre bortfører 
P. hans skønne Dronning, H e l e n e , tillige med 
umaadelige Skatte, til Troja, men fremkalder der
ved det noksom bekendte Hævntog og Troja's 

Fald. Efter sene Fremstillinger var det dog kun 
et Skyggebillede af Helene, der førtes til Troja, 
medens hun selv opholdt sig hos Proteus i Ægyp
ten. I Kampene om Troja viste P. sig ikke at 
eje særlig Tapperhed eller krigersk Dygtighed. 
Vel var han til Tider udfordrende nok, men for 
det meste skildres han som modløs og fej; kun 
som Bueskytte udmærker han sig. Mere staar 
hans Hu til Strengespil og det blødagtige Liv i 
Paladset. Hos Troerne selv var han af den Grund 
hadet. Han forsøgte at optage en afgørende Tve
kamp med Menelaos, men kom hurtig i den yderste 
Livsfare og var bleven dræbt, hvis ikke Afrodite 
havde dækket ham og ført ham ud af Kampen. 
Med Apollon's Bistand saarer han senere Achil-
leus dødelig, men bliver derefter selv saaret af 
Filoktetes (med Herakles'es Vaaben). Han søger 
nu Lægedom hos Oinone, der afviser ham, harm
fuld over hans Troløshed, hvorefter han vender 
tilbage til Troja og dør. Oinone, der angrer sin 
Haardhed, kommer for sent til at redde ham og 
tager sig selv af Dage. Som Sønner af P. og 
Helene nævnes Agauos, Bukinos, Idaios og Ko-
rythas, samt en Datter, Helene. Fremstillinger af 
forskellige Episoder af P.-Sagnene fandtes allerede 
paa Kypselos'es Skrin og den amyklæiske Apol
lon's Trone; senere ere de almindelige i Relief 
og især i Vasebilleder (jfr. Fig., et Vasebillede i 
Antiksamlingen i Kbhvn.). Han fremstilles i Kun
sten som en ungdommelig skøn, skægløs Skik
kelse, kendelig paa den frygiske Hue og ofte 
tillige paa Hyrdestaven. H. A. K. 

Paris [pa'ris], Navn paa flere Byer i U. S. A. 
og Dominion of Canada, af hvilke nævnes: l ) P . 
i Illinois, ligger i en frugtbar Egn, er Jærnbane-
knudepunkt og har Gartnerier og Mølleindustri. 
(1900) 6,105 Indb. — 2) P. i Kentucky, har 
Handel med Korn, Frø, Uld og Hamp. (1900) 
4,603 Indb. — 3) P. i Texas, har Mel- og Sav
møller samt Handel med Bomuld, Uld og Huder. 
(1900) 9,358 Indb. — 4) P. i Dominion of Ca
nada, Provins Ontario, har Mineralkilder og tal
rige Fabrikker. (1891) 3,094 Indb. H.P.S. 

Paris [pari'], 1) Alexis Pau l in , fransk lærd, 
født i Avenay 25. Marts 1800, død i Paris 13. 
Febr. 1881. 1828 ansattes han ved Haandskrift-
afdelingen i det kgl. Bibliotek, 1853—72 var han 
Professor i den franske Middelalderlitteratur ved 
College de France. Han oversatte Byron 1830 — 
32 i 13 Bd., forfattede en Katalog over Biblio
tekets Haandskrifter 1836—48 i 7 Bd., udgav en 
Række oldfranske Tekster, oversatte andre paa 
Nyfransk og var i det hele en utrættelig Forsker 
af Sproget og dets litterære Mindesmærker, lige
som han skrev en Mængde Bidrag til »Histoire 
littéraire de la France«. S. Ms. 

2) G a s t o n B r u n o Paul in , foreg.'s Søn, er 
født 9. Aug. 1839 i Avenay. Han kastede sig 
særlig over Studiet af de romanske Sprog, stu
derede ogsaa i Gottingen og i Bonn under Diez. 
1862 udgav han det betydningsfulde Arbejde 
»Etude sur le role de 1'accent latin dans la langue 
francaise«, 1865 Doktordisputatsen »De Pseudo-
Turpino«, 1866 »Histoire poétique de Charle-
magne«, 1872 »La vie de Saint Alexis«, 1873 
»Dissertation critique sur le poeme latin appelé 
Ligurinus« , 1875 »Le petit Poucet et la grande 
Ourse«, »Les plus anciens monuments de la langue 
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frangaise, IX. et X. siécles« og »Les contes 
orientaux dans la littérature francaise du moyen 
åge«, 1878 »Le mystére de la passion d'Arnould 
Gréban« og »Aucassin et Nicolette«, 1880 »Le 
juif errant«, 1885—95 »La poésie du moyen åge« 
[2 Bd.], 1888 »Manuel d'ancien francais«, 1896 
»Penseurs et poétes« o. fl. Sammen med Brachet 
og Morel-Fatio har han oversat Diez'es romanske 
Grammatik [3 Bd., 1874—78], 1872 stiftede han 
med Paul Meyer det højt ansete Tidsskrift »Ro-
mania« og har desuden bl. a. i »Journal des Sa-
vants« offentliggjort en lang Række fængslende 
og originalt skarpsindige Specialundersøgelser. 
1872 afløste han sin Fader som Professor ved 
College de France. 1896 blev han Medlem af 
Akademiet. Han er en af Tidens allermest frem
ragende Romanister, en fin og aandfuld lærd og 
har paa fiere Omraader haft banebrydende Be
tydning. S. AIs. 

Par i s [pari'], L o u i s P h i l i p p e , Greve af, 
fransk Prins, født 24. Aug. 1838, død 8. Septbr. 
1894, ældste Søn af Hertug Ferdinand af Or
leans (1810—42). Han blev 24. Febr. 1848 ved 
sin Farfader Ludvig Filip's Tronfrasigelse betegnet 
som Konge, men ved Februarrevolutionen dreven 
i Landflygtighed. Han opdroges i Eisenach af 
sin Moder Helene (1814—58), rejste 1860 i Sy
rien og var 1861—62 tillige med sin Broder 
Hertugen af Chartres Adjutant hos Mac Clellan 
i den nordamerikanske Unionshær. Senere levede 
han i England og skrev Afhandlinger om de engelske 
Arbejderforhold, særlig »Associations ouvriéres« 
[1869, 7. Udg. 1884]. Under Krigen 1870—71 
tilbød han sin Tjeneste, men blev afvist. Efter 
at være kommen tilbage til Frankrig 1871 holdt 
han sig forsigtig i Baggrunden, indtil han Aug. 

1873 drog til Frohsdorf og erkendte Greven af 
Chambord som »Huset Frankrig's« Hoved. Skønt 
dette Skridt, der var en Fornægtelse af hans 
Forældres Grundsætninger, ikke førte til nogen 
virkelig Sammenslutning af de to Linier eller af 
deres Tilhængere, og skønt Greven af Chambord's 
Enke 1883 ikke vilde give ham Ærespladsen ved 
Jordefærden, blev han dog af Legitimisterne er
kendt som den rette Arving til Frankrig's Krone, i 
Da han i Maj 1886 med stor Pomp fejrede sin I 
ældste Datter Amélie's (født 1865) Bryllup med ! 
Kronprins (nu Kong) Karl af Portugal og aabent 
optraadte som Prætendent, blev han ved en Lov 1 
udvist af Frankrig og drog nu igen til England, 
hvor han i de følgende Aar gentog sine politiske 
Tilkendegivelser. 1889 støttede han aabent Bou-
langer's Agitation, men svækkede derved kun sin 
egen Sag. 1874—89 udgav han »Histoire de la 
guerre civile en Amérique« [7 Bd.]. I sit Ægte
skab 1864 med sit Søskendebarn Marie Isabella 
(født 1848), Datter af Hertugen af Montpensier, 
fik han 2 Sønner, Filip, Hertug af Orleans (født 
1869), der nu er Tronprætendent, og Ferdinand, 
Hertug af Montpensier (født 1884)/« samt 4 Døtre, 
hvoraf Helene (født 1871) 1895 ægtede den ita
lienske Prins Emanuele, Hertug af Aosta (født 
1860), og Isabella (født 1878) 1899 ægtede sin 
Fætter Jean, Hertug af Guise (født 1874); Louise 
(født 1872) er ugift. (L i t t . : M a r q u i s d e F l e r s , 
Le Comte de P. [Paris 1887]). E. E. 

Par i s se Et bær . 
Påris-Duverney[paridyværnæ'],Joseph,fransk | 

! Finansmand, født i Slutn. af 17. Aarh-, død 1770, var 
den mest fremragende af fire Brødre P., der spillede 
en betydelig Rolle som samvirkende Bankierer i 1. 
Halvdel af 18. Aarh. De havde beriget sig som 

: Hærleverandører. 1716 toge de Kampen op mod 
John Law og hans »System«, etablerede bl. a. mod 
dette et saakaldt »Anti-Systétne«, men maatte vige 
for den mægtige, af Regenten beskyttede Skotte 
cg bleve en Tid lang endog forviste fra Paris. Efter 
Law's Fald blev det overdraget dem at likvidere 
den uden Sidestykke vældige Fallit, et Hverv, 
hvortil de vare de eneste mulige disponible Kræfter, 
og som de skilte sig ved hurtig og eminent 
dygtig. P. har anonymt skrevet et værdifuldt 
Bidrag til Svindelens og dens Afviklings Historie 
i et mod Law's Sekretær Dutot rettet Stridsskrift, 
»Examen du livre intitulé: Réflexions politiques 
sur les finances et le commerce« [2 Bd., La Haye 
1740], hvorhos han efterlod sig en hel Række 
finanshistoriske Afhandlinger, der aldrig ere blevne 
trykte. (Li t t . : M. de L*** [de L u c h e t ] , Hi
stoire de messieursP. [Paris 1776])- K- V.H. 

P a r i s e r b i a a t se B e r l i n e r b l a a t . 

Pariserblodbryllnppet se Bartholomæus-
| N a t t e n . 

P a r i s e r b æ k k e n se T e r t i æ r f o r m a t i o n . 
Pa r i s e rg røn t bruges som Betegnelse dels for 

! S c h w e i n f u r t h e r g r ø n t (s. d.), dels for Me ty l -
: g r ø n t (s. d.). 

Pariserguld, bleggult Bladguld. 
Par i se r gult se K r o m s y r e S. 1096. 
PariSerllVidt, fint malet Kalkspat eller Kridt, 

der bruges til Farve. 
Pa r i s e rk l e rke , Betegnelse i Middelalderen i 

i Danmark for saadanne gejstlige, som havde stu
deret i Paris. Allerede 1147 omtales et Collegium 
dacicum ved Paris-Universitetet. A. Th. J. 

Par i se r l ak , Benævnelse for Karminlak (se 
Karmin) . 

Pa r i s e rme ta l , Legering, som anvendes i Paris 
til Smykker og Smaating og bestaar af Kobber 
80 Dele, Nikkel 16, Zink 5, Jærn 5, Tin 2, Ko-
balt I. F.W. 

Par i s e r rød t , egl. en Slags fin Mønje, der 
faas ved forsigtig Glødning af Blyhvidt. Ogsaa 
Betegnelse for livlig røde Nuancer af Engelskrødt 
eller Cinnober. K. M. 

Par i se r so r t , Benævnelse for meget fint malet, 
godt dækkende Bensort eller Kønrøg. K. AI. 

Par i se rv io le t , M e t y l v i o l e t , er et Tjære
farvestof, der benyttes til Farvning af Uld, Silke 
og Bomuld og sædvanlig bestaar af en Forbindelse 
af Saltsyre med Pentametylpararosanilin og Hex-
ametylpararosanilin. Det fremstilles ved Oxydering 
af Dimetylanilin med Kobbernitrat og Kogsalt eller 
med Kobbervitriol og Kaliumklorat, hvorefter 
Kobberet udfældes som Svovlkobber. Det kommer 
i Handelen som Smaastykker med en stærk grøn 
Metalglans, der opløse sig i Vand med violet 
Farve, hvilken Opløsning bliver grøn ved Tilsæt
ning af koncentreret Saltsyre. Det er et af de 
ældste Tjærefarvestoffer, idet det har været kendt 
siden 1861. P. bruges-ogsaa som Benævnelse for 
B e n z y l v i o l e t (s. d.). K. AI. 

Par i sh -Alva r s [pa'riså!lvaz], engelsk Harpe
virtuos og Pianist, født 28. Febr. 1808 i Teign-
mouth af jødiske Forældre, død i Wien 25. Jan. 
1849, Elev af Dizi, Labarre og Bochsa, foretog 



Parish-Alvars — Park City. 59 

omfattende Koncertrejser (1831 i Kjøbenhavn) og ; 
opholdt sig 1838—42 i Orienten, hvor han ind-
samlede orientalske Melodier. 1847 bosatte han j 
sig i Wien, hvor han blev udnævnt til Kammer- ! 
musikus. P. har skrevet en stor Del meget spillede 
Kompositioner for Harpe med Orkester og Klaver, 
eller Harpe alene. S. L. 

Paris Hill [pa'rishi'l], By i U. S. A., Stat 
Maine, ligger ved Mount Mica og har flere Fa
brikker. (1890) 3,156 Indb. H.P.S. 

Parisienne [pariziæ'n], Pariserhymnen, digtet 
1830 af Casimir Delavigne til Forherligelse af 
Julirevolutionen, med Musik af Auber, og fore
draget i Paris-Operaen som »Hymne bourgeois«. 
Den begynder med Ordene: Peuple frangais, 
peuple de iraves. S. Ms. 

PariSli, Folkestamme i Gallien i Oldtiden. 
Deres Hovedstad, Lutetia, Parisiorum, er det 
nuværende P a r i s . H. H. R. 

Parisit, et sjældent Mineral, bestaar af et 
Fluokarbonat af Ceriummetaller (Ce2F2CaC309); 
det danner smukke brune, heksagonale Krystaller 
og findes i Smaragdgruberne i Muso-Dalen i Co-
lumbia. Et meget nærslaaende Mineral (Synchysit: 
CeFCaC206) findes paa Narsarsuk ved Julianehaab 
i Grønland. N. V. U. 

Parisyllåbisk (lat.-græ.), med lige mange 
Stavelser. 

Park. Herved forstaas baade et større Have
anlæg og tillige et mindre, kunstigt Vandparti, 
nærmest en udgravet Dam, bestemt til Fisk eller 
til Forskønnelse af Haveanlægget. P. som Have
anlæg karakteriseres ved store Græsplæner, frit-
staaende Træer og Trægrupper samt ofte tillige 
naturlig Skovbevoksning. Der benyttes kun faa 
Vejforbindelser, og ofte nøjes man med Græsveje 
for at give Anlægget et saa naturligt Præg som 
muligt. Kun nærmest Hovedbygning giver man 
Anlægget en mere havemæssig Behandling med 
Lysthuse, Blomsterbede og velholdte Gange. 

P. som Haveanlæg er nøje knyttet til den 
franske Havestil, hvor de bleve anvendte efter en 
meget stor Maalestok; i Nutidens Haveanlæg 
bruges de i Reglen kun i store, særlig pompøse 
Haver. P. maa anlægges paa et plant Jordstykke, 
hvor da de regelmæssig ordnede Blomsterbede 
og Rabatter, hist og her afbrudte af fritstaaende 
dekorative Planter, skulle være anbragte saaledes, 
at de gøre et virkningsfuldt Totalindtryk, hvad 
bedst opnaas, naar P. kan overses fra en højere 
liggende Terrasse eller fra Vaaningshusets Vin
duer. L. II. 

Park er i Krigsbygningskunsten Betegnelsen 
paa det særlige Personel og Materiel, som er 
nødvendigt til Gennemførelse af Belejringen af en 
Fæstning (Belejringspark). P. deles i Artilleri-
parken og Ingeniørparken. 

A r t i l l e r i p a r k e n indeholder Belejringsskyts 
med Tilbehør og kan deles i 1) selve S k y t s -
pa rken , der i Reglen bestaar af 12 og 15 Cm. 
Kanoner, 15 Cm. Haubitser samt 21 Cm. Morterer; 
2) K r u d t m a g a s i n e r n e , der oprettes i eksiste
rende Bygninger, i passende indbyrdes Afstand og 
mindst 4—500 M. fjernede fra den øvrige P.; det 
enkelte Magasin bør ikke rumme en Beholdning 
større end 50—100,000 Kg.; 3) Ammuni t ions -
p a r k e r n e , hvor Ammunitionen lades og færdig
gøres, og som lægges foran Krudtmagasinerne og 

ligesom disse i passende indbyrdes Afstand; 4) 
V æ r k s t e d s p a r k , hvor alle Reparationer fore
tages, og hvor P.'s Personel i Reglen kantonnerer. 
Artilleriparken holdes uden for Fæstningsskytsets 
Virkningsomraade; den anlægges i en Afstand af 
ca. 8—10 Km. fra Fortlinien og i et Terrain, 
hvor Etableringen kan foregaa ubemærket af For
svareren, hvilket er af største Vigtighed for ikke 
i Utide at røbe Angrebsretningen. Af stor Be
tydning er P.'s Beliggenhed i Nærheden af gode 
Kommunikationer, saa at der fra Parkpladsen er 
let og bekvem Forbindelse baade fremad til An-
grebsterrainet og bagud til Basis. 

Nutildags vil det ofte være nødvendigt og hen
sigtsmæssigt at decentralisere det store Anlæg og 
at dele den egentlige Artilleripark i flere mindre, 

I ligesom det bør tilstræbes at indskrænke An-
I 'æggene> navnlig ved kun at medføre færdig Am-
I munition, saa at Laborering af denne iP. kanundgaas, 

Til den moderne Artilleripark hører foruden 
i Skyts med Tilbehør Transportmidler, navnlig smal

sporet Jærnbanemateriel til Gennemførelse af An-
grebsbatteriernes hurtige Montering, samt Med
delelses- og Iagttagelsesmidler for at kunne lede 
og observere Skydningen, f. Eks. Luftballoner, 
elektriske Belysningsmidler, flyttelige Observations-

1 standpladser, Telefonanlæg etc. 
I n g e n i ø r p a r k e n indeholder Ingeniørredskaber 

af forskellig Art, Oplag af Fletværk, Tømmer, 
Jærnbjælker, Jærnbaneskinner, Bølgeblik, Mine
materiel, Signal-, Telefon- og Telegrafmateriel, 
transportabelt smalsporet Jærnbanemateriel,Spræng-
ammunition, Midler og Redskaber tii Stormangrebets 
Gennemførelse, Depotrum, Magasin- og Kontor-

' lokaler, Reparationsværksteder m. m. Ingeniør-
. parken maa have stadig Forbindelse med Artilleri-

parken og ligesom denne være i Nærheden af 
I gode Kommunikationer; den bør have flere Filial
parker, og den kan rykkes tættere ind til den 
angrebne Fæstning, indtil en Afstand af ca. 6 Km. 
fra Fortlinien. A. G. N. 

Park [pa'ak], Mungo, engelsk afrikarejsende, 
• født i Fowlshili i Skotland 10. Septbr. 1771, død 
1 i Afrika 1806. P. studerede Medicin i Edinburgh 
i og stilledes 1795 af det afrikanske Selskab i Lon-
j don i Spidsen for en Ekspedition til det indre af 
I Afrika. Han naaede via Gambia-Floden, paa en 
i yderst besværlig Rejse, under hvilken han bl. a. 

toges til Fange af en indfødt Fyrste, 21. Juli 
1796 ved Sego Niger-Flodens øvre Løb og kon
staterede, at Floden løb i østlig Retning, hvorved 
Bidrag gaves til Besvarelse af »Niger-Spørgs-
maalets« Løsning. Han vendte, efter 2!/2 Aars 
Fraværelse, 1797 tilbage til England og stilledes 
i Beg. af 1805 atter i Spidsen for en Ekspedition 
til de samme Egne. Denne Rejse blev ligeledes 
særdeles besværlig og farefuld. Han fulgte Nigeren's 
Løb paa en lang Strækning og druknede det paa
følgende Aar i Floden i Nærheden af Bussa under 
en Kamp med de indfødte. P. har skildret sin 
første Rejse i: »Travels in the interior districts 

1 of Africa«; den anden Rejse er skildret i: »The 
j journal of a mission to the interior of Africa« etc.; 
, se desuden »Mungo P., Life and travels« [Lond. 
I 1870]. O. I. 

Park City [pa!oksi'u],By i U. S. A., Stat Utah, 
I ligger 40 Km. S. 0. f. Salt Lake City og har Sølv-, 
I Bly- og Kulminer. (1900) 3,140 Indb. H. P. S. 



60 Parker — Parketgulv. 

P a r k e r [palska], G i lbe r t , amerikansk Roman
forfatter, er født i Canada 23. Novbr. 1862. Han 
studerede Jura i Toronto og opholdt sig derefter 
en Tid i Australien, hvor han var Medudgiver af 
»Sydney Morning Herald«. Han har senere gjort 
sig bekendt som Forfatter af en Række betyde
lige Romaner, der i Reglen skildre Optrin fra 
Canada's Historie. Her kunne nævnes: »The Pomp 
of the Lavilettes<, hans første Forsøg, først trykt 
1897, »Pierre and his People« [1892], »Mrs. 
Falchion« [1893], »The Translation of a Savage« 
[1894], »The Trail of the Sword« [1894], »The 
Seats of the Mighty« [1896], »Honourable Tom 
Ferry« [1898], »The Battle of the Strong« [1898]. 
Desuden har han i en Digtsamling »The Lover's 
Diary« [1894] samlet en Række Sonetter, der 
efterligne Shakespeare's. T. L. 

Parker [palsks], Hyde , Sir, engelsk Admiral, 
født 1739, død 16. Marts 1807. P.'s første Ud
dannelse til Sømand foregik under Vejledning af 
Faderen, der var Admiral; han blev Officer 1758, 
Kontreadmiral 1793 og Viceadmiral Aaret efter. 
Under den amerikanske Frihedskrig gjorde han 
Tjeneste i de vestindiske Farvande under Admiral 
Hood, udmærkede sig ved fiere Lejligheder og 
blev herfor Ridder. 1780 strandede hans Skib, 
»Phoenix«, paa Cuba i en Orkan, men ved hans 
Konduite frelstes hele Besætningen. Senere kæm
pede P. i de hjemlige Farvande mod Fransk
mændene. 1793 var han under Lord Howe Del
tager i Erobringen af Toulon, 1896—1800 Eskadre-
chef i Vestindien, hvor han var meget heldig og 
viste sig meget virksom. Kort efter sin Hjemkomst | 
betroedes der ham den Flaade, der sendtes til ! 
Østersøen for at sprænge den bevæbnede Neutra
litets Forbund. Operationerne begyndte som be
kendt med Danmark i Foraaret 1801 og førte til 
Slaget paa Reden 2. Apr. P. var dog ikke den, 
der her spillede Hovedrollen; han optraadte med 
stor Forsigtighed, men blev af sin mere energiske 
næstkommanderende, Nelson, dreven frem Skridt 
for Skridt. Under selve Slaget laa han med sine 
7 største Skibe, der vare for dybtstikkende til at 
operere i Kongedybet, N. f. Middelgrunden, 
krydsende op mod Trekroner, og kom saaledes 
først til at gribe ind ved Afslutning af Vaabenstil-
standen. Jervis, Lord St. Vincent, hjemkaldte ham 
kort efter Slaget, og han fik senere ingen Kom
mando ; i sine sidste Aar førte han en bitter Pole
mik med Nelson, hvem han beskyldte for at have 
vist Ulydighed under Slaget og Upaalidelighed i 
Beretningerne om samme. C. L. W. 

Parker [pa I «>ka] J a m e s , engelsk Kobberstikker, 
født i London 1750, død 1805, Elev af Basire, 
var en af Periodens frugtbareste Stikkere, særlig 
i Illustrationsfaget. Af hans Arbejder nævnes II 
Plader til den af John Boydell (s. d.) udgivne 
illustrerede Shakespeare-Udgave. Andre'Arbejder 
ere »Revolutionen 1688« efter Northcote, flere 
Illustrationer til Iliaden (efter Flaxman), til »The 
vicar of Wakefield« (efter Stothard) o. m. fl. P. 
var Stifter af det engelske Selskab for Kobber
stikkere. A. R. 

Parker [pa^ks] , Ma t thæus , Ærkebiskop af 
Canterbury, (1504—75), blev tidlig vunden for 
Reformationen, og hans Prædikener vakte stor 
Opsigt. Han blev endog Anna Boleyn's Kapellan 
og tillige Forstander for et College i Cambridge. 

Under Maria's Regering undgik han kun med Nød 
og næppe Døden; men da Elisabeth var kommen 
paa Tronen, blev P. hendes højre Haand ved 
Ordningen af de kirkelige Forhold. 1559 gjorde 
hun P. til Ærkebiskop af Canterbury, og han fik 
nu den Opgave at gennemføre Uniformiteten i 
den ny anglikanske Kirke, en Opgave, som han 
løste med stor Dygtighed, men ikke uden Streng
hed. Som Videnskabsmand var P. meget betyde
lig ; han interesserede sig især for Oldtidsgransk-
ningen og samlede i Tusindvis af Haandskrifter. 
(Li t t . : W. J. Hook , Lives of the Archbishops 
of Canterbury [1872]). A. Th, J. 

Parker [pa ! 9ke], T h e o d o r, Leder af den nyere 
unitariske Skole i Nordamerika, (1810 — 60). Ud
dannet paa det unitariske Universitet Harvard 
College, men i høj Grad paavirket af den tyske 
Rationalisme, traadte han 1841 op mod den gængse 
Unitarisme, der staaende paa Bibelens Grundlag 
kun vilde nægte Treenigheden og Forsoningen. 
P. paaviste det uholdbare heri og forkastede 
Bibelen som normgivende og opstillede en ny 
Religionslære. I sin Sjæl fandt han 3 religiøse 
Grundforestillinger: Gud, Moralloven og Udøde
lighed, og ud fra disse udviklede han sit System, 
som er stærkt panteiserende. Han blev af de 
andre Unitarer udstødt, men udøvede til sin Død 
stor Indflydelse som religiøs Lærer og Skribent 
i Boston; ogsaa for humane Formaal var han virk
som i Kampen mod Alkoholisme og Slaveri. Hans 
Værker ere samlede af Cobbe (»The collected 
works of Th. P.« [Lond. 1863]). (Li t t . : Weiss , 
Life of P. [Lond. 1863]). H. O—d. 

Parkere {parquere) (fr.), indeslutte, afsondre 
i et Rum; køre sammen (Skyts, Rustvogne o. 1.). 

Pa rke r sburg [palekazba.ri], By i U. S. A., Stat 
West-Virginia, ligger ved Ohio i en Egn, der er 
rig paa Petroleum, naturlig Gas, Kul, Jærn og 
Salt. (1900) 11,703 Indb. — P. har Møller, 
Jærnstøberier, Dampskibstrafik samt flere Jærn-
baner. H. P. S. 

ParkeS [paloks], Henry , engelsk Statsmand, 
(1815—96). Han udvandrede 1839 til New 
South Wales, grundlagde 1848 et Blad i Sidney 
og valgtes 1854 til den lovgivende Forsamling. 
Efter at have været Koloniens Indvandringskom-
missær i England 1861—62 blev han 1866—68 
Kolonisekretær og var 1872—91 med nogle Af
brydelser, i alt i omtr. 12 Aar, Førsteminister og 
gennemførte en Række vigtige Fremskridt, især i 
Skolevæsenet og de offentlige Arbejder. Endelig 
var han 1892 Formand for den Forsamling, der 
først forberedte det australske Forbunds Dannelse. 
1877 blev han Ridder (Sir) og 1888 Baronet. 
Han udgav »Fifty years in the making of Austra-
lian history« [2 Bd., 1892]. E. E. 

Parket (fr.), afsondret Rum; første Plads paa 
Gulvet i et Teater; tavlet Gulv; i Frankrig og 
flere Steder det Dommerne forbeholdte Rum under 
offentlige Retsmøder, Statsadvokatens Plads; paa 
Paris'es Børs det for Mæglerne bestemte Rum. 

Parketgulv kaldes en Gulvbelægning, der 
lægges paa et Undergulv, dannet af uhøvlede, 
pløjede Bræder, som ere lagte direkte paa Bjæl
kerne. Det egentlige P. bestaar af kvadratiske 
Træplader med en Sidelinie paa 65—70 Cm. og 
bestaaende af et Rammeværk og Fyldinger for 
saa meget som muligt at undgaa Kastninger. Man 
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anvender hertil enten fuld Eg eller blødere Træ
sorter, finerede med Ego. a., og de enkelte Plader 
befæstes til Undergulvet med Søm eller Skruer og 
til hverandre indbyrdes ved limede Indskudsfjedre, 
saaledesat der ingen Fuger fremkommer. Det egent
lige P. erstattes ofte af det billigere Remme-
gulv, W i e n e r - eller S i l d e b e n s g u l v , der be-
staar af korte, højest 10—15 Cm. brede Træ
stykker, der befæstes til Undergulvet under en 
Vinkel af 450 med Væggen. Træstykkerne ere 
enten falsede eller pløjede. P. blive hverken malede 
eller ferniserede, men bonede (se Bone). K, M. 

Parkhurst [palakha'st], Skov paa den engelske 
0 Wight i Kanalen, ved Byen Newport. I Nær
heden en Kaserne og en Anstalt for yngre For
brydere. M. Kr. 

Parkia R. Br., Slægt af Mimosefamilien, state
lige, tornløse Træer med dobbelt finnede Blade. 
De smaa Blomster sidde i langstilkede og kugle
eller kølleformede Stande og ere tvekønnede eller 
hanlige eller golde. Bælgen er langagtig og læder
eller træagtig. 19 Arter i Troperne. P. africana 
R. Br. {Inga biglobosa, D o u r a t r æ ) vokser i det 
tropiske Afrika; Frøene, den saakaldte S u d a n -
Kaffe, ere et ikke uvigtigt Næringsmiddel for 
Negrene; de spises ligesom de unge Blade; tillige 
holde de daarligl eller raadnende Vand rent og 
føres derfor altid med paa Rejser. Lignende gælder 
Frøene af P. Koxburghii Don i det indiske Arki-
pel. A. M. 

Parkman [pa!ak-man], F r a n c i s , amerikansk 
Historiker, født 16. Septbr. 1823 i Boston, død 8. 
Novbr. 1893 i Jamaica Plain, Massachusetts. Han 
studerede ved Harvard, hvorefter han 1846 gjorde 
en Rejse i de vestlige Stater. Denne Rejse 
skildrede han i »Oregon Trail. Prairie and Rocky 
Mountain Life« [1849]. Hans Livs Hovedværk 
er en Række historiske Arbejder, der behandle 
Krigene mellem England og Frankrig om Herre
dømmet over Amerika, og som ved deres male
riske og paalidelige Skildringer give ham en høj 
Rang mellem Amerika's Historikere. Rækken af 
disse Værker er: »History of the Conspiracy of 
Pontiac« [1851], »Pioneers of France in the New 
World« [1865], »The Jesuits in North America 
in the Seventeenth Century« [1867], »La Salle; 
or, The Discovery of the West« [1869], »The 
Old Regime in Canada« [1874], »Count Frontenac 
and New France under Ludvig XIV« [1877], 
»Montcalm and Wolfe« [1884], »A Half- Century 
of Conflict« [1892]. — En samlet Udgave af hans 
Værker udkom i 12 Bd. i Boston 1893. T. L. 

Park Range [palakre'mdz], en Del af Klippe-
bjærgene i U. S. A., Stat Colorado, danner den 
vestlige Rand af de tre Højdale, der bære Navnet 
»Parks«, gennembrydes af Park River og naar i 
Pikes Pik en Højde af 4,312, i Mount Lincoln 
4,359 M. H. P. S. 

Parkstoiie [pa! aksten], By i Sydengland, Dorset-
shire, med (1891) 4,125 Indb., ligger 0. f. Poole 
og maa regnes som en Forstad til denne. M. Kr. 

Parlaghy [pa'rladz] (-Brachfeld) , Vilma, 
ungarsk Malerinde, er født 15. Apr. 1865 i Hajdu-
Drog, uddannet i Munchen og stærkt paavirket 
af Lenbach, hvis Fremstillingssæt i Karakter og 
Malemaade hun efterligner. Efter 1887 at være 
flyttet til Berlin, hvor hun med Held udstillede 
forskellige Arbejder (bl. a. Portræt af Windthorst), 

fik hun for en Tid Sensationens Berømmelse i 
Anledning af et Portræt i hel Figur af Grev Moltke. 
Juryen for den internationale Udstilling i Ber
lin 1891 forkastede det, men Kejser Vilhelm købte 
det og tvang det frem paa Udstillingen. Favori-

; seret af Hoffet malede hun Portrætter af Kejseren 
i (store Guldmedaille i Berlin 1894)0. a. A. Hk. 

Parlament. Medens i Middelalderens latini
serede Retssprog de almindelige Rigsdage eller 
Rigsforsamlinger i de forskellige Stater oversattes 

I ved parlamenta — i Danmark var det saaledes 
I gængs Sprogbrug i 13. og 14. Aarh.'s Love og 
I Dokumenter, for saa vidt de affattedes paa Latin, 

at kalde »Danehoffet« (s. å.) par lamentum gener ale 
Danorum, jfr. bl. a. Erik Klipping's forskel
lige Forordninger, Haandfæstningerne af 1326, 
1360 o. fl. — fik Ordet i F r a n k r i g , hvor det 
ogsaa oprindelig var blevet brugt paa samme 
Maade, fra 13. Aarh. fast Anvendelse som Navn 
paa Rigets øverste Domstol i Paris, i hvilken 
Adel og Gejstligheden fra først af alene havde 
Sæde, men noget senere tilkaldtes ogsaa særlige 
retskyndige, og disse fik efterhaanden Overtaget. 
1302 oprettedes endvidere et tilsvarende P. i 
Toulouse (for Sydfrankrig) ; Ludvig XI forøgede 

I Antallet med 3 andre, og under hans Efterfølgere 
: paa Tronen tilkom der endvidere 9; men Paris-P. 

vedblev dog stadig at hævde sin Plads som 
det anseligste, hos hvilket der stundom i tvivl
somme Tilfælde indhentedes Responsa fra de 
øvrige. 

Oprindelig udnævntes Parlamentsmedlemmerne 
af Kongen; men fra 15. Aarh.'s Begyndelse fik 

I P. Ret til at fremsætte Forslag til Dommer
pladserne; i Løbet af samme Aarhundrede op-

; naaede Medlemmerne Uafsættelighed, og fra 1603 
j bleve Embederne endog, til Dels i det mindste, 
' arvelige. I Tidernes Løb tiltoge P. sig, jævnsides 

med deres Dommervirksomhed, endvidere Myndig
hed til, som det kaldtes, at »registrere« de konge
lige Anordninger, saaledes at disse først der
igennem opnaaede almindelig Lovgyldighed — 
altsaa noget svarende til den tidligere dansk
norske Tinglæsning — og dette udartede fra 16. 

I Aarh. af til et Slags Veto (s. d.), saaledes at P. 
kunde nægte at »registrere« og dermed atter 
hindre et kongeligt Lovbud i at træde i Kraft, 
medmindre imidlertid Kongen selv personlig gav 
Møde i P. og paabød Registreringen (hvilket 
kaldtes at holde lit de justice). 

Ludvig XIV havde mange Stridigheder med 
sine P., men han forstod at tumle dem; For
holdet til Kongemagten forværredes stadig, og under 

; Ludvig XV bleve de 1771 endog ophævede, for 
! dog 3 Aar efter under Ludvig XVI atter at kaldes 
i til Live. Revolutionen begyndte nu allerede at 
kaste sin Skygge foran sig; det sporedes ogsaa 

I nu paa Paris-P., som 1787 nedlagde energisk Ind-
: sigelse mod de Skattepaalæg, som Landets for

tvivlede Finansforhold nødvendiggjorde, og for-
\ langte Indkaldelse af Rigets Stænder ; men det 
j blev ogsaa den sidste Kraftytring; thi 1790 gjorde 

Nationalforsamlingen Ende paa de franske P. som 
Domstole betragtede. Naar der senere tales om 
P. i Frankrig, tænkes derved kun paa den lov-

I givende Folkerepræsentation med dens 2 Adelinger: 
Deputeretkammeret og Senatet (se F r a n k r i g , 

' »Statsforfatning«). 
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I E n g l a n d vedblev P. eller, som det her paa 
Xormannisk-fransk kaldes, Parliamentet stedse at 
være Betegnelsen for Rigets lovgivende Repræsenta
tion (se under E n g l a n d , »Statsforfatning« S. 
1047 ff.) med Overhus og Underhus. I Aaret 
I707bleve S k o t l a n d ' s og 1801 I r l a n d ' s Parlia-
menter ophævede og indlemmede i det engelske 
(storbritanniske), hvis Medlemsantal selvfølgelig 
derefter væsentlig forøgedes saavel med peers 
som med commoners (s. d.). C. V. N. 

Parlamentariker, omtrent enstydigt med 
Politiker. 

Parlamentarisk, hvad der i Tale som i Ad
færd sømmer sig og er tilstedeligt i repræsentative 
Forsamlinger, i Modsætning til, hvad der som 
u p a r l a m e n t a r i s k strider mod god Tone og 
Skik og Brug i deslige Forsamlinger og derfor 
medfører Tilrettevisning eller Tilordenkaldelse af 
vedkommende Formand, hvis Hverv det bl. a. er 
at vaage over, at Lovene, den foreskrevne For
retningsorden og Mødets Værdighed og Anstand 
iagttages under Forhandlingerne. I overført Be
tydning, saasom, naar et Ministerium eller en Re
gering betegnes som p., bruges det om et Mini
sterium eller en Regering, som er bleven dannet 
i Overensstemmelse med og i sin Optræden handler 
efter Parlamentarismens Grundsætninger. C. V. N. 

Parlamentarisme (afledet af »Parlament«) for
udsætter, hvad i øvrigt allerede ligger i Ordets 
Etymologi, for at der overhovedet skal kunne 
blive Tale om samme, at vedkommende Stat har 
en konstitutionel Forfatning med en med Andel i 
Lovgivningsmyndigheden og med Finansbevillings-
ret udrustet Folkerepræsentation, samt at Suverænen, 
selv personlig ansvarsfri og ukrænkelig, ikkun kan 
udøve sin Magt gennem Ministre, som alene bære 
Ansvaret for Regeringens Førelse. Men ere disse 
Forudsætninger til Stede, vilP., uden Hensyn til, 
hvorledes i øvrigt Valgretten til Kamrene er be
grænset, efterhaanden indfinde sig lige saa natur
lig næsten som Kornet, naar Marken er pløjet og 
Sæden nedlagt; thi dens Fremkomst vidner blot 
om, at det regelmæssige Aarsags- og Virknings-
forhold mellem Statslivets Organer og Funktioner 
er kommet til Gennembrud, vidner om, at hvad 
der er blevet saaet, nu ogsaa bliver at høste. 

P. er saaledes nærmest en f a k t i s k Tilstand, og 
man vilde forgæves i de forskellige Staters Love 
søge efter Bestemmelser, som udtrykkelig foreskrev 
den; end ikke England danner i saa Henseende 
nogen Undtagelse; »Kongen udnævner og afskediger 
selv sine Ministre«, hedder det omtrent med de 
samme Udtryk overalt. Men naar Repræsenta
tionen har fuld, ikke af noget Normalbudget ind
skrænket Udgifts- og Indtægtsbevillingsmyndighed, 
saa vil dens Samtykke til Regeringens Begæringer 
— selv om den ikke gaar til den Yderlighed at 
nægte de til Statslivets Fortsættelse absolut for
nødne Midler — ikke blive givet, naar Kronens 
Raadgivere ikke nyde Flertallets Tillid, og paa 
tilsvarende Maade vil Lovgivningsværket blive 
øvet; det vil enten gaa helt i Staa eller nedsynke 
til en Kompromislovgivning uden Ensartethed og 
Konsekvens i Lovenes Anlæg eller Princippernes 
Gennemførelse. Og i Erkendelse heraf vilj et 
pligttro og forstandigt Ministerium, naar det trods 
sin gode Vilje Gang paa Gang finder det umuligt 
at overvinde Flertallets Modvilje og skønner, at 

ej heller Opløsning med den deraf flydende Appel 
til Vælgerne vil føre til noget heldigere Resultat, 
indgive sin Afskedsbegæring og tilraade Suverænen 

\ at omgive sig med andre Raadgivere. Denne kan 
selvfølgelig undlade at modtage Demissionen, og 
selv i England's senere Historie har man ad
skillige Eksempler derpaa, men i Reglen vil den 
vise og forfatningstro Fyrste, naar heller ikke 
han anser Opløsningsretten for med Nytte at 
kunne anvendes, bøje sig for Forholdenes Krav, 
selv om han fremdeles har bevaret Tilliden til 
Ministeriet. I Valget af dettes Afløsere staar han 
frit, kun at det maa være Personer, som ere i 

• Besiddelse af de almindelige Egenskaber, der 
udfordres for at kunne beklæde et Embede i 
Staten. Vil det end være naturligt at henvende 
sig til Oppositionens Førere, sker dette dog ikke 
altid; undertiden anbefaler det sig at udnævne 
Mænd, der ere optraadte mæglende mellem 
Partierne, stundom endog Mænd, som hidtil have 
holdt sig borte fra det offentlige Liv. Her ud
kræves ofte meget Skarpsyn og fin Takt hos 

i Kronens Bærer, og dette bliver da et Vidnesbyrd 
; blandt flere om, hvor tankeløst det er at paastaa, 
: at P.'s Gennemførelse skulde reducere ham til en 
;. tom Skygge eller viljeløs Marionetdukke. 

I Stater med 2 ligeberettigede Kamre, ud-
•• nævnte af forskelligartede Vælgere, vil der selv-
• følgelig møde Vanskeligheder, som ikke ere til 

Stede, hvor der kun er een lovgivende Forsamling, 
eller hvor Udviklingen, som i England, har ført 

, til, at kun det ene af Kamrene i den her om-
i handlede Henseende kommer i Betragtning. I 
I D a n m a r k kunde Vanskelighederne ikke opstaa 

under Junigrundlovens Herredømme; thi Lands
ting og Folketing vare i Virkeligheden kun Ud
tryk for de selvsamme Vælgeres Opfattelse og 
Vilje; det samme gælder fuldt ud om Odels- og 

' Lagtinget i Norge . — Men efter at Juligrund-
: loven i Danmark har givet Landsting og Folke-
' ting en saa forskelligartet Sammensætning og Op-
! rindelse, lever man i dette Land midt i Vanskelig

hederne. Det danske Statsskib vil vistnok ind
til videre have at lavere mellem Landstings-
parlamentarisme og Folketingsparlamentarisme, alt 
efter som Regeringen søger og har sin Støtte i det 
ene eller det andet af de tvende Forsamlinger, 
indtil Forholdenes Udvikling her, som anden
steds er sket, til sidst bevirker, at en af dem 
faar en bestemt og varig sædvanemæssig Præpon-
derans paa det her omhandlede Omraade. Det 
danske Folketing har gennem sin Myndighed til 
at behandle Finanslovforslaget først og til at rejse 

; Rigsretstiltale mod Ministrene — en Ret, der 
ingenlunde opvejes af Landstingets til at besætte 
det halve Antal Dommerpladser i selve Rigs
retten — i det mindste tvende Betingelser for, 

i naar det i øvrigt optræder med Maadehold og 
Omsigt, at kunne komme til at indtage samme 
Stilling til Spørgsmaalet om Regeringsdannelsen 
som det nuværende engelske Underhus. 

Vil man kritisk undersøge P.'s Virkninger paa 
Statslivet i det hele, da maa blandt dens Skygge
sider først og fremmest nævnes de forholdsvis 
hyppige Ministerskifter med den deraf flydende 

i Usikkerhed i Regeringsmaskinens Gang, hvilket 
! ofte temmelig brat bryder den jævne Udvikling 
; og afstedkommer Afvigelser eller endog Mod-
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sigelser i de administrative Afgørelser. Den vækker 
og stimulerer Ærgerrighed og drager Folk ind 
under Politikkens Banner, som maaske kunde ud
rette langt mere i anden Virksomhed, og skaber 
let Levebrødspolitikere, uden fornøden Indsigt og 
Karakterfasthed, desto farligere, jo større deres 
Begavelse er. P. afføder let en Jagen efter Folke
gunst, lige saa frastødende og fordærvelig som 
Absolutismens Jagen efter Fyrstegunst; den for
anlediger under rolige Forhold et ofte trykkende 
og ensidigt Flertalsherredømme, desto utaaleligere 
fordi det øves i Frihedens Navn og under dens 
Ægide; og til Gengæld sender den saa stundom 
Storm og Bølgegang hen over Landet, voldsommere 
og saa meget uimodstaaeligere, jo almindeligere 
Valgretten er, og den baner ikke sjælden Vej til 
Magten for en øjeblikkelig og snart bortdunstet 
Folkestemning, hvis Mangel paa Berettigelse bedst 
godtgøres gennem dens Kortvarighed. 

Men disse Skyggesider, som imidlertid ikke vise 
sig med lige Styrke i alle Stater, og som noget 
ogsaa veksle efter de enkelte Folkefærds Karakter 
— man sammenligne saaledes P., som den frem
træder i England, med de tilsvarende Forhold i 
Frankrig, Belgien eller Grækenland — mere end 
opvejes af Lyssiderne. 

Af allerstørste Betydning for enhver Statsstyrelse 
er det saaledes, at Lovene føres ud i Samfunds
livet i den Aand, hvori de ere blevne givne, og 
med det ved dem tilsigtede Maal for Øje. Men 
hvilken Minister vil bedre fonnaa at gøre dette 
end den, som selv hører til det vedtagende Fler
tal. En Minister af Mindretallet, hvor fuldkommen 
han end for Resten maatte være, vil mangle den 
Interesse, som skal drive Værket, og om han end 
ikke vil foreslaa det kongelige Veto bragt i An
vendelse, er der dog Fare for, at Loven iværk
sættes saaledes, at dens virkelige Hensigt ikke 
kommer til sin Ret. P. skærper og styrker der
for Lovens Virkeevne, samtidig med, at den giver 
Ministrene i deres Egenskab af Landets øverste 
Embedsmænd Kraft og Handlesikkerhed, netop 
fordi de fornemme Repræsentationens Flertal bag 
ved sig, hvorimod et Ministerium, hvem et sligt 
Rygstød fattes, let bliver famlende og ængsteligt, 
hvilket atter forplanter sig fra Ministrene til De
partementerne og fra disse igen til hele Forvalt
ningen. P. gør følgelig baade Lovgivning og 
Administration stærk og virksom i den Retning, 
Repræsentationens Flertal tilhører — hvilket, om 
end Ministeriets Levetid er kortvarigere, dog i 
det hele og store er gavnligere for Landets Frem
gang og Opsving end langvarigere, men lidet virk
somme og lidet energiske Ministerier — og den 
giver endelig den parlamentariske Minister en 
vægtig Støtte for hans Ideers Gennemførelse ikke 
blot lige over for Kongemagten, men ogsaa lige 
over for et vaklende Flertal i Repræsentationen, 
idet han med Udsigt til, at det kan virke, kan 
true med sin Afgang, hvis man ikke følger ham, 
medens Mindretalsministeren, den uparlamentariske 
Minister, om han nogen Sinde vil sætte sin Person 
ind paa Sagen, rnaa gøre det omvendte, maajove 
at vige Pladsen, dersom man vil fremme hans 
Forslag, eller, om man foretrækker den Form, 
maa true med at blive siddende, hvis Flertallet 
ikke handler ham til Vilje — i den ene eller den 

anden Form en lige uheldig og lige besynderlig 
Situation. 

En anden Række Fortrin ved P. er dens paa 
en Gang m o d e r e r e n d e og l ø f t e n d e Ind
f lyde l se paa de bestaaende politiske Partier. 

, Det ved Statsroret værende Flertalsparti vil være 
henvist til at stræbe at opfylde i det mindste 
nogle af de Forventninger, som have hilset dets 
Regeringstiltrædelse, for at det ikke alt for hastig 
skal tabe Grunden under sig. Har Regeringen 
derimod som Adgangsadkomst ikkun den konge
lige Vilje, fristes den til Stivsind, Stilstand og 

I Magelighed, ja undertiden endog maaske til at 
fornægte de Grundsætninger, der fra først af have 
baaret den frem, og til sidst til at søge at holde 
hver mødende Modstand nede med de ydre Midler, 
som altid staa til Magthavernes Raadighed, Af
sættelser, Sagsanlæggelser o. 1. Et Ministerium, 
som viser Uduelighed eller gør sig forhadt ved 
Overgreb, vil i de Lande, som regeres parlamen
tarisk, ikke have Udsigt til noget langt Liv, uden 
at dertil behøves Rigsrets Tiltale eller Dom
fældelse, hvad England's Historie bl. a. noksom 
godtgør, idet Rigsretsanklage mod Ministrene 
efterhaanden her har tabt al Anvendelse. I samme 
Forhold, som P. saaledes paavirker det herskende 
Flertal, dæmper og former den ogsaa Oppositionens 
Optræden i de lovgivende Forsamlinger, hvor 
stærk end Brydningen til enkelte Tider maatte 

j være uden for disse. En Opposition, som selv 
j ingen Udsigt har til, ved at blive et Flertal, at 
i komme til Roret, glemmer kun alt for let, at den 
i h a r et A n s v a r . De mest udskejende Forslag. 
| skikkede til at vinde Folkegunst eller berede 

Modpartiet Ubehageligheder, kan den lyse i Kuld 
og Køn, eftersom den selv kun kan bringe det 
til Ord og Tale, men ikke til Handling og Virkelig
gørelse; dens Sprog vil blive hensynsløst og ud-

\ fordrende, just paa Grund af Følelsen af dens 
egen Vanmagt; i Forhandlingerne vil den mere 
og mere lade sig lede af sin Skinsyge mod Per
sonerne end af sin Kærlighed til Sagerne, og 
Lovgivningsvirksomheden vil derfor under saadanne 
Forhold blive goldere og goldere, indtil den 
kulminerer i en alt hærgende Visnepolitik. Men 
med Godkendelsen af det parlamentariske System 
forandres dette Forhold væsentlig. Den Opposi
tion, som har Udsigt til at komme til Magten, 

I naar den er bleven et fast og agtelsesværdigt 
i Flertal, vil i sin hele Færd optræde med ganske 
anderledes baade Omsigt og Hensynsfuldhed. Den 
vil vanskelig laane sig bort til eventyrlige Pro
jekter eller saadanne, som den ikke selv, hvis den 
fik Styret, vilde driste sig til at føre ud i Livet, 
og den vil, selv hvor den er yderliggaaende, dog 
vide at vogte sig for at komme alt for brat paa 
Kant med den oplyste offentlige Mening, fordi 
dette er den Kilde, af hvilke den selv i Tidens 
Fylde skal hente sin Næring og Berettigelse. Jo 
større Haab der hos de kæmpende er om Kampens 
Pris, desto loyalere vil ogsaa Kampen blive 
ført. 

Kongemagten endelig vil under P.'s Herre
dømme ikke blive dragen ind i Partiernes Bryd
ning, men dens Ret som hellig og ukrænkelig vil 
blive hævdet fra alle Sider, fordi det er i alles 
Interesse, Partierne ville blive medgørligere i Krav 
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og Form, og Forfatningens Grundpiller forblive 
uanfægtede. P. virker som en Slags Sikkerheds
ventil for Statsmaskineriet. Af og til slippe de 
ophidsede Lidenskaber, ligesom ophedede Dampe, 
ud derigennem med Larm og Bulder; men Spæn
dingen i de enkelte Dele hæves, og Maskinen 
holdes derigennem netop i den rette, jævne 
Gang. C. V. N. 

Parlamentere (fr.), underhandle med Fjenden; 
indlade sig i Forhandlinger. 

Parlamentær kaldes den Militærperson, sæd
vanligvis Officer, der sendes over til Fjenden 
med vigtige Meddelelser eller for at træde i 
Underhandling med denne om et eller andet For
hold. P. er kendelig ved, at han ledsages af en 
Mand, der bærer et hvidt Flag, eller ved, at han 
lader en ham ledsagende Spillemand eller Tromme
slager blæse eller tromme, eller ved begge disse 
Midler. P. er efter Folkeretten ukrænkelig, men 
han behandles med den største Forsigtighed, da 
Anvendelsen af P. ofte har været benyttet til at 
skaffe sig Efterretninger. Han modtages uden for 
Forposterne, hvor han mod Kvittering afleverer 
skriftlige Aktstykker, og hvorfra han, saafremt en 
mundtlig Konference med den højestbefalende 
ønskes, føres med tilbundne Øjne, medens hans 
Ledsagere forblive uden for Forposterne. Under 
de samme Forsigtighedsregler føres han efter 
Konferencen tilbage. B. P. B. 

Parlamentærskib, et Skib, der efter de 
stridende Parters Overenskomst eller i Forvent
ning om saadan passerer uhindret fra det ene 
Parti til det andet, f. Eks. for at overbringe For
slag om Vaabenstilstand, for at udveksle Fanger 
e. a. Dets fredelige Hensigt tilkendegives ved, at 
det forude fører et hvidt Flag (Parlamentær-
flag). C. L. W. 

ParlåndO, p a r l a t o (ital.: »talende«, »talt«), 
Betegnelsen for en Syngemaade, der nærmer sig 
den naturlige Tale, med let Tonegivning og uden 
strengt at holde sig til Rytme eller Tone
højde. S. L. 

Parlatorium (lat.), Talestuen i Klostrene. 
Parleur [parlolr.da. parlø'r] (fr.), >Talemester«, 

Bog, der vil lære Folk at tale fremmede Sprog. 
Parliainent [pa!aliment], se P a r l a m e n t . 
Parma, i) indtil 1860 suverænt Hertugdømme 

i det nordlige Italien, adskiltes ved Po fra det 
østerrigske Lombardiet, grænsede mod Øst til 
Modena, mod Syd til Toscana, mod Vest til 
Sardinien og omfattede 6,158 • Km. med (1857) 
499,835 Indb. Efter Indlemmelsen i Kongeriget 
Italien dannedes af P. Provinserne Parma og Pia-
cenza, og Distriktet Pontremoli kom til Provinsen 
Massa-Carrara. — 2) Provins i det nordlige Ita
lien, grænser mod Nord til Cremona, mod Øst 
til Reggio Emilia, mod Syd til Massa-Carrara og 
Genova og mod Vest til Piacenza. Arealet er 
3i238 • Km. med (1901) 294,312 Indb. eller 
91 pr. • Km. P.'s Sydgrænse følger Apen-
ninernes Hovedryg, og Provinsens sydlige Halvdel 
opfyldes af Udløbere fra denne Bjærgkæde, medens 
den nordlige Halvdel tilhører Po-Sletten. De 
vigtigste Vandløb ere Parma med Enza og Ba-
ganza samt Taro og Ongina, der alle sammen 
strømme Nord paa til Po. Desuden er P.'s nord
lige Del gennemskaaren af flere Kanaler. Paa 
Sletten er Agerbruget af stor Vigtighed, og der 

! dyrkes Hvede, Majs og Vin samt Morbærtræer 
I af Hensyn til Silkeavlen. I Bjærgegnene spille 
! Hornkvæg- og Faareavlen samt Ostetilvirkningen 
j en Rolle. Bjærgværksdriften indskrænker sig til 

Brud af Salt- og Kalksten, desuden findes lidt 
Petroleum. Den industrielle Virksomhed bestaar 
kun i Tilvirkning af Silkevarer, Papir, Fodtøj og 
Hatte. Handelen er ringe og drives væsentligst 
over Hovedstaden, der tillige er Provinsens Jærn-
baneknudepunkt. P. deles i 3 Kredse, P., Borgo San 

I Domino og Borgotaro. — 2) Provinsens H o v e d -
; s t a d Parma ligger ved Floden Parma 140 Km. 
1 N. N. V. f. Firenze. (1901) 49,370 Indb. — Ved 

Floden Parma deles Byen i to ulige store Dele, 
I der forbindes ved 3 Broer. Hovedgaden, der gaar 

gennem P. fra Øst til Vest, er den gamle Via 
Emilia og kaldes nu Corso Viltorio Emanuele og 

I Strada Massimo d'Azeglio. Midt i Byen ligger 
I Pladsen Piazza grande med Correggio's og Gari-
i baldi's Statuer. P. har ca. 60 Kirker, blandt 

hvilke fremhæves den 1058 paabegyndte Kate-
: dral med et berømt Baptisterium og Malerier af 
J Correggio, de smukke Renaissancebygninger San 

Giovanni Evangelista og Madonna della Steccata 
samt San Paolo. De tidligere Benediktinerklostre 
San Giovanni Evangelista og San Paolo bruges 
nu som Kaserne og Opdragelsesanstalt. Af verds
lige Bygninger nævnes det ufuldendte, 1597 paa
begyndte Palazzo della Pilotta, der rummer en 
Oldsagssamling, en Malerisamling samt Biblioteca 

i Palatina, der indeholder 300,000 Bd. og talrige 
! orientalske Haandskrifter, endvidere det nylig 
; restaurerede Teatro Farnese, der er opført 1618— 

28 og rummer 4,500 Tilskuere, Palazzo ducale, 
der nu er Præfektbygning, samt Palazzo del 
Giardino og flere adelige Palæer. Det lille Uni
versitet i P. aabnedes 1422; i første Halvdel af 
19. Aarh. lukkedes det; men 1855 blev det 
aabnet paa ny, og 1900 havde det Fakulteter for 
Jura, Medicin og Naturvidenskab, ca. 60 Lærere 
og 400 studerende. Til Universitetet er knyttet 
Skoler for Veterinærer og Farmaceuter, Obser
vatorium, botanisk Have og naturhistorisk Mu
seum. I P. findes endvidere Gymnasium, Lyceum, 
teknisk Skole, Landbrugsskole, Seminarium samt 
Kunstakademi. Af humane Institutioner findes 
Hospital, Sindssygehospital og Vajsenhus. In'lu-
stri spiller en ikke ringe Rolle for P., og der 
tilvirkes Silke- og Uldvarer, Filthatte, Musik
instrumenter, Glas- og Lervarer samt Papir, Sæbe 
og forskellige Levnedsmidler. For Handelen er 
P., der ligger ved Hovedbanen Piacenza—Bo
logna og desuden har flere Sidebaner, af lokal 
Betydning. P. er Sæde for en Biskop, en Præfekt 
og en Appeldomstol. 

P. træder først frem i Historien som en etrus
kisk By, der ca. 400 f. Chr. erobredes af Kelterne 
og 183 blev en romersk Koloni, hvorefter den 
snart blev en vigtig Handelsby. 570 kom den 
under Longobarderne og 774 under Frankerne. 
1167 tiltraadte P. det lombardiske Stadforbund, 
og i det følgende Aarhundrede rasede Parti
kampene i Byen. 1346 kom P. under Viscon-
ti'erne, og derefter delte P. Skæbne med Milano 
indtil 1511, da Pave Julius II indlemmede den i 
Kirkestaten. 1545 gjorde Pave Paul III P. og 
Piacenza til arvelige Hertugdømmer, som han 
skænkede sin naturlige Søn Pietro Luigi Farnese. 



Parma — Parmentier. 65 

Efter dennes Mord (1547) lykkedes det hans Søn 
Ottavio at beholde P., hvorimod Piacenza først 
tilbagegaves ham 1558. Under Farneserne førte 
P. en betydningsløs og rolig Tilværelse indtil 
1731, da Mandslinien uddøde, og P. gik over til 
Elisabeth, der var gift med Filip V af Spanien. 
Hendes Søn Don Carlos fik P., men maatte 1735 
overdrage det til Kejseren for at opnaa Konge
værdigheden i Napoli. 1745 tilbageerobrede Spa
nierne P., og ved Freden i Aachen 1748 fik 
Elisabeth's anden Søn Don Filip Po, Piacenza og 
Guastalla paa den Betingelse, at det faldt tilbage 
til Østerrig, naar hans mandlige Descendenter 
uddøde. Efter Filip fulgte (1765 —1802) hans 
Søn Ferdinand, der 1796 købte sig Fred af den 
franske Republik. Da Ferdinand's Søn Ludvig 
ifølge Overenskomst mellem Frankrig og Spanien 
(1801) blev Konge af Etrurien, maatte han ved 
Faderens Død (1802) overlade P. til Frankrig. 
1806 overdrog Napoleon Guastalla til sin Søster 
Pauline, og Cambacéres og Lebrun bleve titulære 
Hertuger af P. og Piacenza, medens selve disse 
Hertugdømmer dannede Departementet Taro. Paa 
Wienerkongressen 1815 overdroges de tre Hertug
dømmer til Kejserinde Maria Louise paa de Vil-
kaar, at de efter hendes Død overgik til det 
gamle Fyrstehus. Hendes Regering rystedes 1831, 
1833 og 1846 af Opstande, der dog hver Gang 
kvaltes af østerrigske Tropper. Da hun døde 
1847, overgik P. til Karl II (s. d.), der lige havde 
afstaaet Lucca til Toscana. Allerede 1849 efter
fulgtes han af sin Søn Karl III (s. d.), efter hvis 
Mord 1854 dennes Enke Louise Marie Therese 
overtog Regeringen som Formynderske for Sønnen 
Robert I. Den begavede Fyrstindes Forsøg paa 
ved nationale Indrømmelser at forsone Befolk
ningen med den hertugelige Regering mislykkedes, 
og trods P.'s Neutralitetserklæring maatte hun 
efter Slaget ved Magenta forlade Landet, hvilket 
derefter under Diktatoren Farini sluttede sig 
sammen med Modena og Romagna til Guverne-
mentet Emilia, der efter en almindelig Folke
afstemning 1860 sluttede sig til Sardinien. (L i t t . : 
Affo, Storia della sittå di P. [2 Bd. P. 1793], 
og Fortsættelsen af Pezzana [5 Bd., P. 1837— 
59]; S c a r a b e l l i , Storia civile di P. [P. 
1858]). H.P.S. 

Parmegiano [parmedzalno](Parmigiano.Par-
mig i an ino ) (egl. Mazzola , Mazzuola) , F r a n 
cesco, italiensk Maler, født 1504 (1503) i Parma, 
død 1540 i Casalmaggiore. P., et tidlig modnet 
Talent, kom hurtig i Pave Clemens VII's Gunst, 
maatte 1527 flygte fra Rom efter Byens Erobring 
og kom 1530 til Parma, hvor han udførte Fresker 
i S. Giovanni og Sta Maria d. Steccata. Da han 
i høj Grad forsømte sidste Arbejde, fængsledes 
han, frigaves atter, men flygtede saa til Casal
maggiore, hvor han døde ung og fattig. P. er i 
sin Kunst en Efterfølger af Correggio, men har 
ogsaa lagt sig efter de store romerske Mestere. 
Hans religiøse Kunst fremmer Udvæksterne i det 
Correggio'ske Kunstsyn, overdriver det sødlige 
til det vammelt-søde og giver Skikkelserne en 
udvortes Belevenheds affektert-sirlige Lader; selve 
Formerne ere ofte stærkt manierert-langstrakte 
(Madonna med d. lange Hals, Pitti i Firenze [nu 
i Mus. i Parma]), om end ikke sjældent ynde
fulde. Malerier af ham i de fleste større Galerier; 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XTV. 

• af mytologiske Arbejder af ham kan nævnes 
»Amor med Buen« i Wien's Hofmus. Som Por
trætmaler er P. langt naturligere, ofte ypperlig: 
udmærket Selvportræt i Uffizi [Firenze], andre 

j gode Portrætter i Mus. i Napoli, Pal. Borghese 
i Rom, Kassel's, Darmstadt's og Wien's Gal.; i 
Kjøbenhavn's Kunstmus. er han repræsenteret ved 

I et dygtigt Portræt af Laur. Cybo (1523). P. har 
I ogsaa haft Betydning ved sine kunstindustrielle 

Tegninger og ikke mindst ved sine ca. 30 Rade-
! ringer, i hvilket Fag han var en Foregangsmand 

for ital. Kunst. (Lit t . : Affd, Vita del graziosis-
sitno pittore Fr. Mazzola [Parma 1784]). A. Hk. 

Par inel ia se S k a a l l a v . 
Parmenldes fra Elea, græsk Filosof, levede 

omkr. 500 f. Chr. og indtog en fremragende Stil
ling i sin Fædrestad. Han tilhørte i sin offentlige 
Virksomhed den pytagoræiske Retning. I sin Filo
sofi gennemfører han Xenofanes'es Grundtanke, 
den rent logiske Behandling af Tilværelsesproblemet, 
der opstilles skarpt og absolut som Problemet 
om Enhed og Mangfoldighed, Væsen og Skin. 
Kun det værende er; det ikke-værende er ikke, 
derfor er al Tilbliven, Bevægelse, Forandring og 
Mangfoldighed kun et Skin. Tænken og Væren 
er eet og det samme; hvad der ikke er, er 
utænkeligt, og omvendt. I Enhedens og det abso
luttes Verden har det tænkende Menneske sin 
Tilværelse; det er kun det af Sanserne blændede 
Menneske, som ikke fatter det absolutte og lever 
i det mangfoldiges og omskifteliges Verden. (L i t t . : 
Riaux, Essai sur P. d'Elée [Paris 1840]; F u l le-
b o m , >Fragmente aus d. Gedichten des Xeno-
phanes und des P. in Beitragen zur Gesch. d. 
Phil.« [Jena 1795]). C. St. 

ParmeniOU, makedonisk Feltherre i Oldtiden, 
udmærkede sig under Filip II ved et Krigstog 
mod Illyrerne (356 f. Chr.) og ledede ogsaa i de 
følgende Aar flere Krigstog. 346 var han i Athen 
som Gesandt under Afslutningen af Filokrates'es 
Fred. 336 sendte Filip ham til Lilleasien for at 
paabegynde Krigen mod Perserne og bevæge de 
græske Stæder til Frafald, men efter Filip's Mord 
vendte han tilbage til Makedonien. Paa Alex-
ander's Tog imod Persien spillede han en ledende 
Rolle, og maaske er det i Virkeligheden ham, 
hvem Hovedæren for det store Riges Erobring 
tilkommer. I Slagene førte han sædvanlig den 
venstre Fløj. Men da han tillige med sin Søn 
Filotas (s. d.) blev mistænkt for at have deltaget 
i en Sammensværgelse mod Alexander, blev han 
ligesom Sønnen dømt til Døden af Hæren og paa 
Alexander's Foranledning i al Stilhed dræbt i 
Ekbatana (330). H. H. R. 

Parmentier [parmatje'], A n t o i n e A u g u s t i n , 
fransk Naturforsker, født 17. Aug. 1737, død 17. 
Decbr. 1813. Mere end nogen anden har P. gjort 
sig fortjent af Kartoffelens mere almindelige Ud
bredelse i Frankrig og Europa ved sit Skrift 
»Examen chimique des pommes de terre« [1773]. 
Som Forstander for en af Regeringen oprettet 
Bageriskole foranledigede han, at forbedrede 
Metoder kom til Anvendelse i Brødbagnings-
haandværket. Ogsaa til Mælk, Sukkerroer, Ka
stanjer, Majs, Svampe (Champignoner) udstrakte 
han sine næringsfysiologiske og kemiske Under
søgelser, stedse med praktiske Nytteformaal for 
Øje. Sine Resultater fremlagde han i talrige Af-
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handlinger, der nu kun have historisk Interesse, 
da det, de ville bevise, for længst er indvundet 
for Videnskab og praktisk Økonomi. K. V. H. 

Parnahyba, Flod i Brasilien, udspringer paa 
Højlandets Nordrand, i Sierra de Tabatinga, flyder 
mod Nord og Øst og udmunder efter et Løb paa 
1,040 Km., hvoraf 670 ere farbare med Baade, 
gennem 6 Arme i det atlantiske Ocean ved Byen 
af samme Navn. Bifloder fra højre: Gurgueio, 
Piauhy med Canindé, Poty og Longa, fra venstre 
Balsas. M. Kr. 

Parnahyba, Sao L o u i s de P., By i det 
nordlige Brasilien, Staten Piauhy, 22 Km. fra 
Atlanterhavet, ved højre Bred af Barra de Igua-
rassu, den østligste af P.'s Mundingsarme. Havnen 
er kun tilgængelig for mindre Fartøjer. Der 
sker nogen Omsætning med Bomuld, Kvæg og 
Huder. Klimaet er usundt. Befolkningsantallet ca. 
I2,ooo. M. Kr. 

P a m å s d. s. s. P a r n a s s o s . 
P a r n a s s i a L . (Leve ru r t , norsk L j aab loms t ) , 

Slægt af Stenbrækfamilien, fleraarige Urter med 
krybende Rodstok og talrige langstilkede, æg-
eller hjertedannede Grundblade. De blomstrende 
Stængler have et enkelt eller nogle faa siddende 
Blade, og ender med en enlig, hvid eller gullig 
Blomst, der er S-tallig i Bæger, Krone og Støv
dragere; mellem disse findes 5 fligede og med 
Kirtler forsynede Staminodier, hvis Betydning er 
ukendt, men som vel spille en Rolle ved Bestøv
ningen; denne besørges af Insekter. Blomsten er 
svagt omkringsædig. Frugten er en 1-rummet 
Kapsel med talrige Frø. P. palustris L. ( H v i d 
L.) er 15—25 Cm. høj og har hvide Blomster 
(i Juli—September); den er almindelig i Dan
mark (især Vestjylland) og Norge paa tørve-
holdige Enge. A. M. 

Parnassiens se Les P. 
ParnåSSOS, Bjærg iFokis i Grækenland; dets 

moderne Navn er L i aku ra . Det er et af 
de højeste Bjærge i Grækenland (henved 2,500 
M.); de to højeste Toppe kaldtes i Oldtiden 
L y k o r e i a og T i t h o r e a . Paa P.'s sydlige Skraa-
ning laa det gamle Delfoi, og den hellige Kilde 
Kastalia faar sit Vand derfra; højere oppe findes 
den korykiske Grotte. Hele Bjærget var helliget 
Apollon og Muserne. H. H. R. 

Parnell [pa!s>nel], C h a r l e s S t e w a r t , irsk 
Partifører, født 27. Juni 1846, død 6. Oktbr. 1891. 
Han var født i det østlige Irland og hørte til en 
oprindelig engelsk protestantisk Slægt (hans Far
fader blev 1841 ophøjet til Peer som Lord 
Congleton), men havde af sin Moder, en nord
amerikansk Dame, Miss Stewart, indsuget Had 
til England. Han var selv Godsejer og blev 1874 
Sheriff i Grevskabet Wicklow, valgtes 1875 til 
Underhuset som hørende til den irske Opposition 
under J. Butt og blev allerede 1878 dens Leder, j 
samt paatrykte den straks et skarpere Præg og j 
en voldsommere Holdning, end den havde under 
sin tidligere Fører. Han traadte i Forbindelse 
baade med Fenierne i Nordamerika og med Land
ligaen under M. Davitt og skød Agrarspørgs-
maalet i Forgrunden i Haab om derved at samle 
Folkemassen i hele Irland under sit Banner. 
1877 foreslog han en Lov for at lette Fæsterne 
Købet af deres Gaarde; han indledede »Obstruk-
tions<-Politikken for at nøde Regering og Parla

ment til Eftergivenhed ved at lamme deres Virk
somhed og ligeledes »Boycott'ningen« i Irland 
selv imod alle Tilhængere af det engelske Herre
dømme. Paa et Folkemøde i Dublin 15. Septbr. 
1881 opfordrede han alle Fæsterne til at nægte 
Udredelse af Fæsteafgifter for saaledes at frem
tvinge Jordens Overdragelse fra Godsejerne til 
Fæsterne. Han blev derfor i Oktober s. A. 
fængslet tillige med flere andre af de irske Førere 
og holdt i Fangenskab indtil Maj 1882, da han 
indgik paa en Overenskomst med Regeringen om 
at vise en mere maadeholden Optræden imod at 
opnaa visse Indrømmelser. Som Paaskønnelse 
sammenskødes der dels i Nordamerika, dels i 
Irland store Pengesummer til ham, ligesom i sin 
Tid til O'Connell, og han blev ligesom denne 
kaldt »Irland's ukronede Konge«. For at godt
gøre sin Magt styrtede han 1885 Gladstone's 
Ministerium ved at gaa sammen med det konser
vative Parti og støttede ved Valgene dets Kandi
dater, for at den irske Gruppe kunde opnaa at 
lægge det afgørende Lod i Vægtskaalen; paa den 
anden Side maatte alle dens Medlemmer forud 
love at ville følge ham i tykt og tyndt (de 
kaldtes derfor ogsaa med Rette »Parnellitter«). 
1887 fremsatte Bladet »Times«, støttet paa nogle 
forfalskede Breve, Beskyldningen imod ham for 
Delagtighed i politiske Mord; men i den følgende 
Retssag blev Falskneriet tydelig godtgjort, og 
»Times« udredede som Oprejsning en Sum af 
5,000 L. St. Han blev derved næsten populær 
ogsaa i England, skønt Underhusets Udvalg, der 
havde haft Sagen til Undersøgelse, dadlede hans 
Pengeindsamlinger i Nordamerika og hans Forsvar 
for Fenierne. Men som han stod paa Højde
punktet af sin Magt — han havde med Gladstone 
truffet Aftale om »Home-Rule« for Irland — kom 
hans Fald; han blev 1890 dømt for Ægteskabs
brud med sin Ven Kaptajn O'Shea's Hustru, og 
dette blev ikke alene fordømt af Gladstone og af 
Irland's katolske Præsteskab, men største Delen 
af det irske Parti brød med ham, og kun en 
mindre Del under J. Redmond forblev ham tro. 
Dermed var hans Rolle udspillet, og han døde 
eet Aar derefter uden at have genvundet sin 
Magt. (Li t t . : O'Connor, The P. movement 
[Lond. 1891]; Walsh , A memorial to Ch. St. 
P.). E. E. 

Parnes, nu Nozea, fra Øst til Vest gaaende 
Bjærgdrag i den nordlige Del af Attika i Græken
land. P., hvis største Højde er 1,413 M., var i 
Oldtiden dækket af tætte Skove, der husede Bjørn 
og Vildsvin. H. P. S. 

Par nobile fratmm (lat.), »et ædelt Broder
par« (med ironisk Betydning), Citat efter Horats 
(Satirer II, 3, 243). H. II. R. 

Pamon se L a k o n i e n . 
Pamy [parni'], E v a r i s t e D é s i r é Des 

for ges, Vicomte de, fransk Digter, født 6. Febr. 
'753 P a a Ø e n Bourbon, død 5. Decbr. 1814 i 
Paris. Kom 9 Aar gi. til Frankrig og betraadte 
siden den militære Løbebane. 1773 — 75 besøgte 
han sin Fødeø, besang sin Kærlighed til en Kreoler
inde i de friske, melodiøse og sanselige »Poésies 
érotiques« [1778], var 1785—86 Officer i Pondi-
chéry, bosatte sig derefter paa et Gods uden for 
Paris, mistede sin Formue ved Revolutionen og 
maatte leve af smaa Embeder. 1813 fik han en 
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Pension af Napoleon. P. hyldedes af sin Samtid 
som en fransk Tibull; hans gratiøse Vers vare 
klare, lette og naturfriske, men ofte stærkt frivole 
og blasfemiske. 1799 udgav han sit berygtede 
gudsbespottelige Digt >La guerre des dieux an-
ciens et modernes«, hvis kynisk kaade Haan mod 
al Religion gjorde stor Lykke; Fortsættelsen »La 
Christianide« blev aldrig kendt uden i Brudstykker. 
Den 1805 udgivne »Portefeuille volé« med Digtene 
»Les galanteries de la Bible«, »Les déguisements 
de Venus« og »Le paradis perdus« forbødes af 
Politiet. Hans »CEuvres« udkom 1808 i 5 Bd., 
1831 i 4 Bd. [udg. af Béranger], »CEuvres iné-
dites« ved Tissot [2 Bd. 1826], »Poésies complétes« 
1887. S. Ms. 

Paro se P a r os. 
Pa roch l (græ.), Betegnelse i den gamle Kirke for 

den eller de Menigheder, som hørte under en Biskop. 
Senere blev P. identisk med Sogn. A. Th. J. 

Parodi (græ.: Bisang), i Poesien en særegen 
Form for den satirisk-komiske Digtning, i hvilken 
en alvorlig ment eller ophøjet poetisk Frem
bringelse, Epos eller Drama, i spøgende Efter
ligning eller spottende Gengivelse føres over i det 
komiske (latterliggøres), ved at Digtets Form og 
Tone bibeholdes, men Indholdet er et andet, der 
ikke passer til Formen, lave eller pudsige Emner, 
smaa menneskelige Begivenheder og Forhold. Den 
virker komisk gennem Kontrastvirkning, ved Ka
rikatur, stundom ogsaa ved Afsløring af det falsk 
ophøjede. Allerede i græsk Oldtid parodieredes 
Homer'slliadei Batrachomyomachia (s. d.), Kampen 
mellem Frøerne og Musene. Eks. frembyde de 
forskellige Litteraturer. I dansk Litteratur maa 
nævnes Holberg's »Peder Paars« (Vergil's Æneide) 
og Wessel's »Kærlighed uden Strømper« (Parodi 
paa unaturlige og forskruede Tragedier efter fransk 
Mønster; nærmeste Forbillede Brun's »Zarine«). 
(Li t t . : D e l e p i e r r e , La I'arodie ches les Grecs, 
les Romains et les modernes [Lond. 1871]. Cl. W. 

Parodi [parådi'], D o m i n i q u e A l e x a n d r e , 
fransk Forfatter, født 15. Novbr. 1840 i Canea 
paa Øen Kreta, har skrevet en politisk Roman 
»Le dernier des papes«, patriotiske Digte og 
Fredssange samt nogle Dramer, hvoraf »Rome 
vaincue« [1876] med Sarah Bernhardt i Hoved
rollen opnaaede et glimrende Sceneheld. Han 
ejer Fantasi og Sving, men Sproget, der ikke er 
hans Modersmaal, falder noget tungt og knud
ret. 5. Ms. 

ParodOS (græ.), egl. Optræden, Indtrædelse, 
kaldtes i de gamle græske Skuespil den første 
Korsang, som blev sungen af Koret, medens det mar
cherede ind paa Korpladsen (Orchestra). H. H. R. 

Paroksysme (græ.), heftigt og voldsomt Anfald 
eller Forværrelse, f. Eks. Hoste-P., Feber-P., 
Sindssygdoms-P. Lp. M. 

Parole [parå'l, da. parpTJ (fr.) var oprindelig et 
i Krigen anvendt Kendingsord, ved hvilket Tropper, 
hørende til samme Hær, kendte hverandre. Senere 
fandtP., der i Reglen er et Stednavn, ogsaaAnvendelse 
i Garnisonstjenesten og udgaves daglig af Kom
mandanten ved Vagtparaden eller ved Befalings-
udgivelsen. Benævnelsen P. overførtes derefter 
til selve Befalingsudgivelsen, og de der udgivne 
Befalinger benævnedes P a r o l e b e f a l i n g e r . Ud- I 
givelsen af P. skete tidligere og sker til Dels i 
endnu under Iagttagelsen af visse Formaliteter, | 

der havde til Maal at hindre, at P. kom til uved
kommendes Kendskab. P. anvendes nu kun und
tagelsesvis i Krigen, men stadig i Garnisons
tjenesten og svarer til Feltraabet, dog med den 
Forskel, at P. ikke bekendtgøres for Vagtmand
skabet, men kun for Vagtkommandørerne og be
nyttes som Legitimation over for disse af de Vag
terne inspicerende Officerer. B. P. B. 

Parole d'honneiir [paråldåno! r] (fr.), Æres
ord, paa min Ære! 

Påroli (spansk), i Faraospil et Kort, der af 
dets Besidder forsynes med et Øre, et opadbøjet 
Hjørne, til Tilkendegivelse af, at han, efter at 
have vundet paa det, foreløbig giver Afkald paa 
Gevinsten for at sætte denne tillige med den 
oprindelige Indsats paa Spil. Hvis P. igen vinder, 
faar Spilleren det tredobbelte af den oprindelige 
Indsats. 

Pa ronych ia (græ-), syn. med P a n a r i t i u m ; 
anvendes nærmest om de overfladiske Panaritier 
ved Negleledet. Ogsaa anvendt om indgroet 
Negl. E. A. T. 

Paronym (græ.; Plur. P a r o n y m a ) kaldes 
Grammatikken et Ord, naar Rodslægtskab med 
andre Ord inden for samme Sprog angives. Pa
ronyma ere f. Eks.: at s o v e , en Sover , 
Søvn, s ø v n i g , Søvn ighed . Smig. H o m o n y m , 
Synonym. P. K. T. 

P a r o p a n i s o s ( P a r a p a n i s o s , P a r o p a m i s o s ) , 
Bjærgkæde i Vestasien i Oldtiden; svarer omtrent 
til det nuværende Hindukoh. I Oldtiden kaldte 
Grækerne den ogsaa det indiske Kaukasus. Landet 
deromkring, P a r o p a n i s a d a e , udgjorde under 
Seleukiderne et eget Satrapi med Hovedstaden 
O r t o s p a n a ell. Kabura (nu K a b u l ) . H. H. R. 

Påros (Paro) , græsk 0 i Ægæerhavet, V. f. 
Naxos og 0. f. Antiparos. Den er 165 • Km. 
stor og har 3—4,000 Indb. Det er en bjærgfuld 
0; det højeste Bjærg, St.-Elias-Bjærget, er 770 
M. højt. Af dens Produkter er det pariske Marmor 
det berømteste; desuden frembringer den megen 
Vin og Figener. Hovedstaden, som i Oldtiden lige
ledes hed P., men nu hedder Parikia, ligger paa 
Vestkysten. Øens særlige Historie er uden væsent
lig Interesse; mest bekendt er den bleven ved 
Miltiades'es mislykkede Angreb paa den paa 
Perserkrigenes Tid; senere blev den alligevel af
hængig af Athen. Paa P. er den bekendte Ind
skrift Marmor Parium bleven funden (se A r u n-
del). H.B.R. 

Paro t idesvuls t , Svulst i Spytkirtelen; kan 
være af forskellig Art. Hyppigst træffes Brusk-
svulster, Sarkomer, Kræft. E. A. T. 

Paro t is , Ørespytkirtelen se S p y t k i r t l e r . 
Pa ro t i t i s , Betændelse af Parotis, optræder dels 

som den epidemiske P. eller Faaresyge (s. d.), dels 
som den saakaldte metastatiske P. i Forbindelse med 
eller i Tilslutning til andre sygelige Tilstande. 
Ved den sidste Form fremkommer ligesom ved 
Faaresygen en Hævelse af Kinden foran Øret, i 
Reglen kun paa den ene Side; men medens denne 
Hævelse ved Faaresygen svinder lidt efter lidt, 
gaar den ved den metastatiske P. hyppig i Suppu-
ration, saa at der dannes en Absces, der maa ud
tømmes ved et Indsnit. Sker dette ikke, kan 
Abscesindholdet bane sig selv Vej udad eller ind 
til Øregangen. Denne Lidelse opstaar næppe 
altid som tidligere antaget ved Metastase (s. d.), 

5* 
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oftere vistnok ved Infektion fra Mundhulen igennem 
Ørespytkirtelens Udførselsgang, idet den hyppigst 
optræder hos Patienter, der lide af en eller anden 
svær Sygdom (Tyfus, Kræft o. fl.), der nedsætter 
Patientens Modstandskraft og medfører, at hans 
Mundhule er vanskelig at holde ren. A. F. 

Parovarium se Æ g g e s t o k . 
Par préférence [parprefera's] (fr.), fortrinlig, 

fortrinsvis, fremfor andet. 
Parquet [parkæ'] se Pa rke t . 
Parr [pa!8], H a r r i e t , engelsk Roman

forfatterinde, kendt under Pseudonymet H o l m e 
Lee , født i Yorkshire 1828, død 1900. Hun er 
Forfatterinde af en lang Række Romaner, af 
hvilke nogle have vundet stor Udbredelse, og 
hun skildrer det huslige Liv paa en bred, men 
elskværdig og tilforladelig Maade. Som Eksempler 
paa disse Romaner kunne nævnes: »Maude Talbot« 
[1854]; >For Richer, for Poorer« [1870]; »Echoes 
of a Famous Year; the Story of the Franco-
German War« [1872]; »Loving and Serving« 
[1883]. T. L. 

Parr [pa!8], K a t h a r i n a , engelsk Dronning, 
født 1512, død 7. Septbr. 1548, Datter af Sir 
Thomas P., var første Gang gift med Edvard 
Borough (død 1529), anden Gang med John 
Neville, Lord Latimer (død 1542), tredje Gang 
(12. Juli 1543) med Kong Henrik VIII (død 28. 
Jan. 1547) og fjerde Gang (et halvt Aar efter 
Kongens Død) med Thomas Seymour, Lord Sudeley 
(se Seymour ) , men allerede Aaret efter døde 
hun i Barselseng. P. var en begavet Dame med 
betydelig litterær Dannelse; mild og retsindig af 
Karakter, var hun en fortræffelig Moder for 
Henrik VIII's Børn af tidligere Ægteskaber og 
forstod med Klogskab og Takt at holde sig paa 
sin Plads ved Siden af den lunefulde Tyran, paa 
hvem hun ofte udøvede en heldig Indflydelse. 
(L i t t . : A. S t r i c k l a n d , Lives of the queens of 
England [ny Udg. Lond. 1864]). C. F. 

Parra se P a r r i d a e . 
PålTal- 1) By i den midterste Del af Chile, 

Provins Linares, er Station paa Længdebanen 
Valparaiso—Conception og Udgangspunkt for en 
Stikbane; 6,000 Indb. 2) By i Mejico se Hi-
d a l g o de P a r r a l . M. Kr. 

Parramatta, By i Australien, Stat New South 
Wales, ligger ved P. River 22 Km. V. N. V. f. 
Sydney. (1891) 11,677 Indb. P. har lidt Industri 
og Handel med Sydfrugter samt Jærnbane- og 
Dampskibsforbindelser. H. P. S. 

Parras de la Fuente , By i Mejico, Stat Coahuila, 
ligger 1,493 M. o. H., 50 Km. 0. f. den saltholdige 
Laguna de P. og har betydelig Sølvbjærgværks-
drift, Vinavl samt Bomuldsindustri. (1890) 13,500 
Indb. H. P. S. 

ParrhasiOS ansaas i Oldtiden for en af de 
største græske Malere. Han var fra Efesos og 
levede paa den peloponnesiske Krigs Tid. Be
kendt er hans Kappestrid med Zeuxis: Denne 
havde malet nogle Druer saa naturtro, at Fuglene 
kom flyvende for at æde dem. P. malede da et 
Forhæng for Zeuxis'es Maleri saa skuffende, at 
Kunstneren selv lod sig narre og vilde drage det 
til Side. Som P.'s særlige Fortrin fremhævede 
Oldtiden hans omhyggelige Gengivelse af alle 
Omrids og Evne til at gengive Minespil og Ansigts
udtryk. Bl. a. skal han have udført et Maleri, 

Demos, af det attiske Folk, med alle dets for
skellige Egenskaber. Fremdeles meddeler Plinius, 
at han grundlagde Proportionslæren for Maleriets 
Vedkommende. P. skal have været ganske over
ordentlig selvbevidst og bl. a. vist dette i sin 
Dragt (Purpurkappe, Krone, gylden Stav). I en 
Væddestrid med T i m a n t h e s havde han frem-

| stillet Ajas i Kamp med Odysseus om Achilleus'es 
Vaaben. Han blev overvunden og erklærede 
da, at det gjorde ham ondt, at Ajas for anden 
Gang var besejret af en uværdig. I Oldtiden 
nævnte man med Berømmelse en hel Række 
Malerier af ham. Til vor Tid ere kun Titlerne 
bevarede. H. A, K. 

Parricidium (lat.), egentlig Fadermord, efter 
Romerretten ethvert Drab af en fri Mand og 
enhver mod Fædrelandet rettet Forbrydelse, der 
straffedes med Dødsstraf. K. B. 

Parridae, en lidet talrig, men vidt udbredt 
Familie af ret smaa tropiske Vadefugle, nærmest 
beslægtede med Snæppefuglene, tidligere oftest 
regnede til Riksefamilien (Fallidae). Det mest 
ejendommelige Træk i deres Udseende er de stærkt 
forlængede Tæer og Kløer, af hvilke Bagkloen 
vender opad — en Bygning, der sætter dem i 
Stand til at færdes med Lethed paa Vandplanternes 
Blade; paa disse tilbringe de ogsaa deres Liv 
uden for Yngletiden. Næbbet er ret kort, paa 
Vingerne findes en Spore, paa Panden hos nogle 
Arter en Hudlap. Familien, der bestaar af 4 
Slægter med næppe dobbelt saa mange Arter, 
er udbredt i alle Egne af Troperne. Mest be
kendt er den i Brasilien levende J a c a n a (Parra 
nigra Gm.) og den i Indien, Ceylon og Kina 
levende Hydrophasianus chirurgus Scop. med 
lange bøjede Halefjer og ejendommelige For
længelser paa nogle af Svingtjerene, et Yndlings
emne for de kinesiske Malere. O. H. 

Parring, Overførelse af Handyrets Sæd i de 
hunlige Kønsveje. Processen foregaar i Alm. ved 
Hjælp af Parringsorganerne (s. d.), men disse 
ere dog ikke nogen nødvendig Betingelse for, at 
en P. kan effektueres. Ofte kommer en saadan 
i Stand blot ved, at Dyrenes Køns- eller Kloak-
aabninger (mange lavere Dyr, de fleste Fugle) 
lægges tæt op til hinanden. Hos Springpadder 
finder ingen egentlig P. Sted, men Hannen om
klamrer Hunnen og afgiver Sperma ud over og 
samtidig med at Ægmasssen forlader Hunnens 
Legeme; hos Salamandre afsætter Hannen 
Sæden i Spermatoforer paa Vandplanter, hvorpaa 
Hunnen bevæger sig hen over dem og optager 
dem i sine Kønsspaller. C. W.-L. 

Parringsorganer, Redskaber, hvormedHannens 
Sæd overføres i de hunlige Kønsveje. Særlige 
P. mangle hos en stor Mængde lavere Dyr, særlig 
Vanddyr, hvor Sæden direkte udtømmes i Vandet 
og af dette passivt føres hen til de hunlige Køns-
stoffer (Coelenterater , Spongier, Echinodermer, 
Annelider [undtagen Igler], Bryozoer, Brachiopoder 
og Muslinger); derimod findes de hos de fleste 
Flad- og Rundorme, de fleste Arthropoder og 
Mollusker (undtagen Muslingerne). Inden for 
Hvirveldyrene mangle de hos næsten alle Benfisk 
og hos alle Padder (undtagen Ormepadder), men 
findes hos Bruskfisk; de findes hos alle Krybdyr, 
undtagen Hatteria, mangle hos Fugle (undtagen 
Ånde- og Strudsfugle), men findes hos alle Pattedyr 
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P. ere ikke en nødvendig Betingelse for Parring 
(s. d.). Typen for P. er i Alm. et Rør, der direkte 
staar i Forbindelse med Sædkirtlerne, og hvor
igennem Sæden enten ledes gennem en Kanal, 
eller sjældnere gennem en aaben Fure paa Lemmets 
Overside. De ere snart parrede, f. Eks. Øgler, 
Slanger o. a., snart uparrede; under Hvilen ere 
de sædvanlig slappe, men erigeres før Parringen 
i Alm. ved tilstrømmende Blod (se P a t t e d y r ) ; 
de ere meget hyppig forsynede med Dannelser 
(Kroge, kolossal Opsvulmning af begrænsede 
Partier), der dels tjene som Pirringsmidler, 
dels til at fæstne Penis under Ejakulationen 
i Hunnens Kønsveje. Undertiden ere P. langt 
fjernede fra Kønsaabningen, og i saa Fald kan 
Sæden (mange Snegle) gennem en fimreklædt Fure 
ledes hen til denne. 

Undertiden føres de til P. omdannede Krop
dele, før Hannen nærmer sig Hunnen, ind i dens 
egne Kønsaabninger, gribe Kønsstofferne med P., 
hvorpaa disse indføres i Hunnens Legeme (Edder
kopper, Blæksprutter). — P.'s morfologiske 
Værdi er yderst forskellig, snart ere de udkrænge-
lige Hudfolder paa Kønsvejenes Vægge eller nær 
disses Aabninger, snart omdannede Bagkropsringe 
med Vedhæng, som hos Insekterne, eller om
dannede Lemmepar som hos Dekapoderne. Hos 
Edderkopperne anvendes Kæbepalperne som P., 
hos Blæksprutterne en af Armene. Bruskfiskenes 
P. ere en omdannet Del af Bugfinnerne, P. hos Orme
padderne den udkrængelige Kloak, hos Slanger 
og Øgler to Hudpartier nær Gattet, der under 
Hvilen ere indkrængede, men under Brugen krænges 
ud. Hos Krokodiller, Skildpadder, Fugle og 
Pattedyr er Penis et uparret solidt Legeme, der 
hos de tre førstnævnte Grupper samt hos Mono-
tremerne er fæstet til Kloakens ventrale Væg, 
men hos Pattedyrene i øvrigt, hvor Kloak ikke 
findes, sidder under Gattet; P. slaar sig her i Alm. 
om mod Bugvæggen, saa at Spidsen kommer til 
at vende fortil. C. W.-L. 

PaiTOCel [paråsæ'l], fransk Malerslægt i 17.— 
19. Aarh. Stamfaderen til Slægten var Bar-
t h é l e m y P. (1600—60), der efter et meget ro
mantisk omflakkende Liv — bl. a. Fangenskab 
hos Korsarerne i Algérie — nedsatte sig i Brig-
noles, i hvis Frelserkirke der af ham findes et 
Maleri med Korsfæstelsen. De berømteste af 
Slægten vare Barthélemy's Søn J o s e p h P., kaldet 
P. des batailles, (1646—1704), og dennes Søn 
C h a r l e s P. (1688—1752), der begge vandt Navn 
og Ry som Bataillemalere, der arbejdede for 
Ludvig XIV og XV. I Louvre, Versailles og en 
Mængde franske Provinsmuseer findes Prøver paa 
Værker af disse Kunstnere, der ogsaa virkede 
som Raderere. Den sidste af Kunstnerslægten P. 
var Barthélemy P.'s Sønnesøns Sønnedatter, The 
rese P. (født 1745); hun var Miniaturmalerinde 
og døde først 1835. (Li t t . : É t i e n n e P a r r o c e l , ' 
Les P. [Marseille 1861]). A. R. 

Parry [pa'ri], C h a r l e s H u b e r , engelsk' 
Komponist, er født 27. Febr. 1848 i London, er ! 
Professor i Kompositionslære og Musikhistorie ved ] 
Royal College of Music og har skrevet en Række ; 
Værker i forskellige Genrer: Symfonier, Suiter, i 
Kantater, Teatermusik, Klaverkoncert, Kammer
musik og Sange. W. B. 

Parry [pa'ri], J o h n , engelsk Musiker, 

(1776—1851), var oprindelig Militær-Kapel
mester i sit Hjemland, Wales; senere tog han 
Ophold i London, hvor han levede som Musik
lærer. Han ledede de Wales'ske Barders Musiker
lav og blev 1821 udnævnt til Bard Alaw 
(Bardemester). Han har udgivet en Mængde 
Kompositioner, Harpe- og Klaverstykker, Operaer, 
Sange, Pantomimer o. s. v.; hans Hovedværk er 
>The welsh harper«, en omfangsrig Samling af 
Melodier fra Wales. W. B. 

Parry [på'ri], J o s e p h , engelsk Musiker, er 
født 21. Maj 1841 i Wales og kom 1868 i 
London-Musikakademiet. 1878 blev han Dr. mus. 
i Cambridge. Han har komponeret Operaer, 
Oratorier, Kantater, Ouverturer m. m. W. B. 

Parry [pa'ri], Wi l l i am E d w a r d , Sir, 
engelsk Søofficer og Polarfarer, født 19. Decbr. 
1790 i Bath, død i Ems 8. Juli 1855. P. traadte 
12 Aar gi. ind i den engelske Marine og gjorde 
under Krigene i 19. Aarh.'s Begyndelse bl. a. 
Tjeneste i et Skib, der skulde beskytte Hval
fangsten ved Spttsbergen, samt i de danske Far
vande. P. deltog 1818 som Chef for det ene af 
Sir John Ross'es Skibe, »Alexander«, i en Eks
pedition for at finde en Nordvestpassage. Det 
følgende Aar stilledes han i Spidsen for en lignende 
Ekspedition, bestaaende af Skibene »Hecla« og 
»Griper«. Paa denne Ekspedition, der efter en 
lykkelig Overvintring vendte hjem i Efteraaret 
1820, foretoges vigtige Opdagelser i Farvandene 
V. f. Baffins-Bugten, og ved at naa 1100 v. L. 
blev Ekspeditionen berettiget til en af Regeringen 
udsat Præmie paa 5,000 L. St. P. blev ved sin 
Hjemkomst modtagen med megen Udmærkelse. 
1821—23 foretog P. med to Skibe, »Hecla« og 
»Fury«, en Ekspedition i Hudson-Strædet, paa 
hvilken gjordes betydelige Opdagelser. 1824 af
sejlede P. for sidste Gang for at opdage en 
Nordvestpassage til Farvandene V.f. Baffins-Bugten 
med de samme to Skibe, overvintrede ved Prince 
Regents Inlet og vendte det følgende Efteraar 
hjem, efter at det ene Skib, »Fury«, var blevet 
saa stærkt beskadiget, at det maatte forlades. 
1827 foretog han mtd »Hecla« en Rejse til Nord
kysten af Spitsbergen og gjorde herfra med Baade 
et Forsøg paa at trænge frem til Polen; han 
naaede imidlertid — paa Grund af Isens Drift 
og Beskaffenhed — kun 823/4° Br., der dog var 
den højeste Bredde, som da var naaet, og en 
højere Bredde naaedes overhovedet først 48 Aar 
senere paa Nares'es (s. d.) Ekspedition. P., der 
døde som Kontreadmiral, har, foruden Rejse
beskrivelser, forfattet: »Astronomy by Night«, 
»Parental Character of God«, »Address to the 
Sailor« og mindre Afhandlinger. O. I. 

Parry-Staal [pa'ri-], Staalsort, som fremstilles 
ved at smelte Smedejærnsaffald sammen med Raa-
jærn i Kuppelovnen og dernæst behandle den 
flydende Masse i Bessemer-Pæren. F. W. 

Parry-Øerne [pa'ri-] s e Bon in -Øerne . 
Pars (lat.), Del, Part. P. adversa eller con-

traria, Modpart \p, aliquota eller quota, en Brøkdel 
af et Beløb, f. Eks. af en Arv, i Modsætning til 
p. quanta, en Del, hvis Størrelse er angiven 
absolut. H. H. R. 

Parsberg er Navnet paa en gammel bayersk 
Adelsslægt, som indkom til Danmark i 15. Aarh. 
og førte et tværdelt Skjold, hvis øverste Felt 
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var rødt, det nederste delt af Sort og Sølv, paa 
den kronede Hjælm et kronet Sølvtaarn med 3 
Vinduer, af hvilket opstaar 7 Fjederbuske, den 
midterste sort og paa hver Side en Sølv, sort og 
rød. V e r n e r P. (død 1487), hvis Farbroder 
C h r i s t o p h e r P. var Hofmester hos Kong 
Christoffer af Bayern, blev under Christian I 
Rigsraad og anvendtes i Aarene 1456—77 
hyppig til diplomatiske Sendelser til Tyskland, 
Nederlandene og Sverige. Hans Søn T ø n n e P. 
til Harrested, Rigsraad (død 1522), blev 1504— 
13 meget benyttet ved Forhandlingerne med de 
Svenske, og dennes Søn Verne r P. (død 1561), 
Rigsraad, deltog som Lensmand paa Søl vitsborg 
i den nordiske Syvaarskrig. Hans Søn Mande -
r u p P. til Hagesholm, som i sin Ungdom (1556) 
i en Duel i Rostock afhuggede Tyge Brahe's 
Næse, optoges 1580 i Rigsraadet, var 1593—96 
en af de 4 Regeringsherrer under Christian IV's 
Mindreaarighed og deltog baade før og siden i 
en Mængde Sendelser til Udlandet. Han døde 
I I . Juni 1625 efter 1622 at været udtraadt af 
Rigsraadet paa Grund af sin høje Alder. Hans 
Brodersøn O lu f P. til Jernit (nu Friisenborg) og 
Palstrup (død 1661) optoges 1640 i Rigsraadet, 
var nøje knyttet til Kornts Ulfeldt og deltog 1659 
i Forhandlingerne med de Svenske uden for Kjøben-
havn. Af hans 2 Sønner blev E n e v o l d P. (død 
1680) 1660 Hofmester hos Prins Jørgen og Prin
sesserne, i669Geheimeraad og 1671 Stiftsbefalings-
mand over Aalborg Stift. Broderen C h r i s t o p h e r 
P. var 1659 Gesandt paa Fredskongressen i Oliva, 
blev 1660 Hofmester for Prins Christian, 1667 
Geheimeraad og Medlem af Statskollegiet, 1670 
Medlem af Geheimekonseilet og optoges 25. Maj 
1671 i Grevestanden, men døde allerede s. A. 24. 
Aug. Slægten uddøde 1730 med Ritmester J o h a n 
P. til Eskjær. H. L. 

Pars er (Parsi) kaldes de Rester af den per
siske Befolkning, som endnu bekende deres Fædres 
Tro, Mazdeismen (s. d.) og altsaa ikke som de 
fleste andre Persere have bøjet sig under Islam. 
Da Araberne 652 havde styrtet Sasanidernes Rige, 
begyndte en Række Forfølgelser mod Mazdeismen, 
som indtil da havde hævdet sin Stilling som 
Rigsreligion; de fleste antoge da Sejrherrernes 
Religion, men mange Menigheder flygtede fra 
Landet eller gemte sig i dets Afkroge for at be
vare den gamle Tro. Nogle af disse droge under 
Firuz, den sidste Konge Yezdegerd's Søn, til 
Turkestan og derfra til Kina, hvor Firuz fik en 
betydelig Kommando over de kejserlige Tropper 
°g byggede et Ildtempel; hans Søn skal endog 
være død som Overgeneral over den venstre Fløj 
af Rigshæren. Den kinesiske Menighed opløste 
sig dog efterhaanden. Anderledes gik det i In
dien, hvorhen de fleste flygtede; de døjede her 
ganske vist meget ondt, men have dog evnet at 
bevare sig gennem Tiderne. I Egnene mellem 
Surat og Bombay, i det nordvestlige Dekan, 
fandt det største Antal Menigheder Ly, og Byen 
Sandjan blev dem ca. Aar 1000 overladt, imod 
at de afvæbnede sig og talte Landets Sprog 
(Guzerati). Her blomstrede nu Parsimenigheden 
op ; men da den sluttede sig til Landets Fyrster 
imod den ghaznevidiske Sultan Mahmud, bleve P. 
til sidst overvundne og Byen plyndret, saa at de 
stakkels Folk nu atter maatte flakke om for at 

søge Fodfæste. De droge helt op til Banda ved 
Allahabad, men fandtes dog senere i Kystbyerne 
Surat og Bombay. Imidlertid havde de hjemme-
parsiske Menigheder, der fristede en taalt Til
værelse i Byerne Jezd og Kirman i Persien, aaben-
bart haft blidere Kaar og navnlig kunnet bevare 
deres hellige Bøger og Traditioner nogenlunde; 
til disse henvendte da de hinduiske Brødre sig 
og fik deres Gudstjeneste og deres hellige Skrifter 

i restaurerede; der opstod nu et lærd og religiøst 
Samkvem mellem de to Menighedsgrupper, saa at 
den teologiske Videnskab endogsaa kunde blomstre 
op igen. Af disse Menigheder have imidlertid 
kun de indiske siden hen haft Lykken med sig; 
de persiske ere under Tidernes Ugunst svundne 
ind til et Par Landsbyer med ca. 8,000 Indb. 
I det britiske Ostindien derimod, hvor P. i lang 

; Tid nu have haft fuld Religionsfrihed, er deres 
Tal ca. 90,000, og disse føre et meget betrygget 
Liv. Dygtige Købmænd vare P. fra gammel Tid, 
°g Flygtningene lagde sig derfor efter Bankvæsen 
og Købmandskab i de Byer, hvor de nedsatte 
sig. Derved have de nu erhvervet sig stor Vel
stand, og i de sydasiatiske Handelsbyer møder 
man hyppig Parseren med hans sorte Talar, hans 
høje, sorte Hue og Hængekrøller. Han fører sig 
med Værdighed og nyder ogsaa megen Anseelse 
for sin Velstand og sin Dygtighed. Den Sanddru
hed og Redelighed, hvortil Zoroaster forpligter 
sine Disciple, er ikke glemt iblandt dem, og et 
simpelt Haandslag er dem tilstrækkelig Borgen 
for en indgaaet Forpligtelse. Overhovedet hænge 
P. — hvis overvejende Antal bor i Bombay — 
stærkt ved Fædrenes Overlevering og sætte en 
stor Ære i at være Ormuzd's Dyrkere. De slutte 
sig derfor ivrig til Gudstjenesten, for hvilken de 
have bygget prægtige Ildtempler, følge de gamle 
Skikke, f. Eks. den ejendommelige Gravlægning 
paa fritstaaende Taarne " (Dakhma), hvor Ligene 
fortæres af Gribbe, og navnlig er deres Menig
hedsliv af stor Betydning, idet det udmærker sig 
ved stærkt Sammenhold, støttet af den Fælles-
formue, som rige Legater efterhaanden have skabt. 
Ogsaa det lærde Liv blomstrer hos P., navnlig 
efter at den europæiske Videnskab har behandlet 
deres hellige Bog (Zend-Avesta, se Mazde i sme) 
og derved banet Vejen for P.'s egne Studier. 
Disse have i øvrigt, under Paavirkning af de om
boende Religioner, efterhaanden foretaget en Re
formation af deres Religion, hvorved paa den ene 
Side dens skarpe Dualisme er mildnet, dels mange 
af dens tidsspildende og meningsløse Ceremonier 
ere fjernede eller rensede. P. nære endnu For-
haabninger om, at deres Religion engang vil 
blive den sejrende, og det er i hvert Fald ikke 
udelukket, at den endnu har en Fremtid for sig; 
i hvert Fald er der intet Tegn paa, at den eller 
dens Bekendere ere i Tilbagegang. (L i t t . : D. 
Menan t , Les Par sis [Paris 1901]). Edv.L. 

Parseval-Grandmaison [parsøva'lgramæzo'J, 
F r a n g o i s Augus te , fransk Digter, (1759—1834), 
hørte til Delille's deskriptive Retning, deltog i 
Napoleon's Tog til Ægypten og var Kejserdøm
mets Hofpoet. S. Ms. 

Parsi, Navn paa de i Indien (Bombay og Om
egn) levende Tilhængere af Zarathustra's Lære 
(se Pa r s er). P. er ogsaa Betegnelse for den Art 
Nypersisk, hvori de senere zarathustriske Skrifter 
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ere affattede (se P e r s i s k S p r o g ) ; det adskiller 
sig mest fra almindelig Nypersisk ved sin renere 
eraniske Karakter, det indeholder ikke saa mange 
arabiske Ord. A. C. 

Parsifal d. s. s. Pa r c iva l . 
Parsisme se Mazde i sme . 
ParsonS [pa!«>sanz], By i U. S. A., Stat Kansas, 

er et vigtigt Jærnbaneknudepunkt og har Fabri
kation af Jærnbanevogne samt Handel med Korn. 
(1900) 7,682 Indb. E.P.S. 

Parsons [pa!9ssnz],Theophilus, amerikansk 
Sø- og Handelsretslærer, (1797—1882), Søn af 
den ansete juridiske Forfatter af samme Navn, 
Professor ved Harvard-Universitetet. Foruden 
»The law of contracts« [I—III, 6. Udg. Boston 
1873] skrev P. det vigtige Værk »A treatise on 
maritime law« [I—II, Boston 1859], af hvilket 
»On maritime insurance« [I—II, 1862] og »A 
treatise on the law of shipping and the law and 
practice of admirality« [I—II, Boston 1869] til 
en vis Grad udgøre 2. Opl. Fz. D. 

ParsonstOWn [pa!osonsta'un] eller Bir r , By i 
det sydlige Irland, Kings County Shire, ved 
Brosna, et Tilløb til Shannon, med (1891) 4,300 
Indb. I Byens Nærhed ligger Slottet Bir r , der 
huser Lord Ross'es store Teleskop. M. Kr. 

Pars pro totO (lat), »en Del i Stedet for det 
hele«, betegner den sproglige eller retoriske Ud-
tryksmaade, hvorved en Genstand angives derved, 
at man kun nævner en Del af den, som naar man 
siger »Hoveder« eller »Sjæle« i Stedet for 
»Mennesker«. H. H. R. 

Partalopasaga, en vistnok oprindelig norsk 
Oversættelse af en oldfransk Roman; dens nu
værende Form viser, at Teksten paa Island er 
undergaaet temmelig stærk Bearbejdelse. Sagaen 
er udg. af Klockhoff 1877. (Li t t . : K d l b i n g 
i »Germ. Studien« [II, 1875]; »Ueber die nord. 
Gestaltungen der Part. sage« [1873]). F. J. 

Partanna, By paa Sicilien, Provins Trapani, 
ligger 40 Km. S. 0. f. Trapani og har Olie- og 
Vinavl. (1881) 13,144 Indb. H. P. S. 

Partant pour la Syrie [partåpurlasiri'ø], Be
gyndelsesordene af en fransk Romance, der har 
vundet en vis historisk Navnkundighed. Digtet, 
der skyldes Grev de Laborde, handler om en 
tapper Korsridder, der vinder en skøn Prinsesse; 
Musikken tilskrives Dronning Hortense, Napo
leon III's Moder — andre give hendes Musik
lærer Carbonel eller Fløjtenisten Drouet Æren. 
Da Napoleon 1852 besteg Tronen, gjorde han 
Melodien til en Slags Nationalsang uden Tekst, 
arrangeret for ;Militærmusik, og den fik derved 
en vidtstrakt Popularitet. S. L. 

Parte (ital., »Del«), enkelt Sats af et Musik
stykke; ogsaa en enkelt Stemme, særlig Hoved
stemmen; se Co l l a p a r t e . S. L. 

Partenogenese (græ.) o: Jomfrufødsel er Beteg
nelsen for den Forplantningsakt, ved hvilken der af 
et Æg fremgaar et nyt Individ uden forudgaaende 
Befrugtning. P. optræder særlig inden for In
sekter, Crustaceer (Bladfødder) og Fladorme; den 
optræder i øvrigt under mange forskellige Former 
og Grader. Hos visse Sommerfugle, f. Eks. Silke
orme, har P. mere et Tilfældighedens Præg, idet 
Æg, der egentlig ere bestemte til at befrugtes, 
nu og da udvikle sig uden Befrugtning. Hos 
andre Insektafdelinger, f. Eks. Bladlus, udvikles 

en hel Række Generationer af partenogenetiske 
Æg, og først da optræder Hanner, hvorpaa en 
Generation fremgaaet af befrugtede Æg frem
kommer; hos Bladfødderne, f. Eks. Apus, ere 
Hannerne yderst sjældne og optræde kun i visse 
Aar; hos Honningbien udvikler Hankønnet (Dro
nerne) sig af ubefrugtede Æg, Hunkønnet (Dron
ning og Arbejdere) sig derimod af befrugtede. —• 
Man har i øvrigt iagttaget, at Æg, der ikke skulle 
befrugtes, kun afsnøre een Polcelle eller Retnings-
legeme, medens alle Æg, der skulle befrugtes, 
afsnøre to. 

Af meget stor Interesse ere en Del Forsøg, 
der stamme fra den nyeste Tid, og af hvilke det 
fremgaar, at man ved forskellige ydre Paavirk-

i ninger er i Stand til at faa Æg, der ellers vare 
bestemte til at udvikle sig efter en Befrugtning, 
til at udvikle sig uden en saadan; man kan saa-
ledes bringe Søpindsvineæg, der ellers altid kun 
udvikle sig efter en Befrugtning, til at frembringe 
ny Individer blot ved at tilsætte MgClg til det 
Havvand, hvori Æggene befinde sig; ligeledes 

! kan man bringe Silkeormeæg til Udvikling ved 
i at lægge dem i Vand ophedet til 45O eller ved 
at udsætte Æggene for en mekanisk Gnidning og 
Rystningsproces. C. W.-L. 

Baade hos blomsterløse Planter og hos Blomster
planter haves Eksempler paa P. Hos Blomster
planterne er P. med Sikkerhed kun paavist hos 
en Art Kattefod (Antennaria alpina) og hos 
nogle Arter af Slægten Løvefod {Alchemilla); 
Støvkornene ere hos disse Planter ufuldkomment 

] udviklede, og der finder ingen Befrugtning Sted, 
men ikke desto mindre udvikles Ægcellen til en 
normal Kim. Hos nogle andre Blomsterplanter 
har man længe antaget, at P. fandt Sted, saaledes 
hos den til Vortemælkfamilien hørende Caelobo-
gyne ilicifolia, hos Hamp, Spinat, Tvebo Galde
bær, Citrontræet, Nothoscordon f ragrans, Funkia 
ovata o. fl.; hos disse Planter har man fundet, at 
Kim udvikles uden forudgaaet Befrugtning; men 
i de Tilfælde, i hvilke Forholdet er nøje under
søgt, navnlig hos de to sidstnævnte Planter, har 
det vist sig, at det ikke er ægte P., idet det ikke 
er Ægcellen, der udvikles til Kim; derimod dannes 
der i Ægkernen een eller flere Knopper, der faa 
Kimens Form. Hos de lavere Planter findes P. 
navnlig hos en Del Alger og Svampe. C. R. 

Parter kaldes i Processen de over for hinanden 
staaende Personer (Sagsøger, Citant, Klager — 
Sagvolder, sagsøgt, indstævnt, indklagede), hvis 
Mellemværende skal afgøres ved Dommen. E. T. 

Partere (fr.), dele i flere Stykker, sønder
lemme. 

Parterre [partælr, da. partæ're] (af fr. par 
terre, ved Jorden), det nederste Stokværk lige med 
Jorden; i Teateret: bageste Tilskuerplads paa 
Gulvet (og Tilskuerne her); Blomsterbed nær op 
ad Beboelseshuset. 

Parthaver kaldes den, der har Part, Andel i 
noget, f. Eks. i en Handelsforretning (smig. A s s o c i é, 
H a n d e l s s e l s k a b , I n t e r e s s e n t s k a b ) . E. T, 

Parthenay [partønæ'J, By i det vestlige Frank
rig, Dep. Deux Sevres, paa en Høj ved højre 
Bred af Thouet, er Jærnbaneknudepunkt, har Slots-
ruiner og Rester af tidligere Fæstningsanlæg. Den 
i romansk Stil opførte Kirke Notre Dame de la 
Cauldre er den tidligere Slotskirke. Der findes 
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et Lærerseminarium og et College, drives Handel 
og Fabrikation af Uldvarer. Byen led en Del 
under Opstandene i Vendée, har (1896) 7,300 
Indb. M. Kr. 

Parthenier (»Jomfrusønner«) vare efter et 
spartansk Sagn de uægte Børn, som vare avlede 
under den 1. messeniske Krig. Da nemlig Spar
tanerne ved Krigens Begyndelse havde svoret ikke 
at ville vende hjem, før Messenien var erobret, 
men Krigen trak i Langdrag, sendte de de unge, 
senere tilkomne Soldater, som ikke vare bundne 
af Eden, tilbage til Sparta for at avle Børn med 
de unge Piger, for at Landets Befolkning ikke 
skulde formindskes. Men da man senere ikke 
vilde give disse uægte Børn fulde Borgerrettig
heder, rejste de en Opstand i Forbindelse med Helo-
terne, men bleve forjagne af Landet og udvandrede 
under Ledelse af Falanthos til Italien, hvor de 
anlagde Byen Tarent. H. H. R. 

Parthenier (»Jomfrusange«) kaldtes af Grækerne 
Sange, der bleve afsungne af et Kor af unge 
Piger. Saadanne bleve først digtede af Alk
man. H. H. R. 

Parthenios, græsk Elegiker fra Nikaia, kom 
i den 3. mithradatiske 
Krig som Krigsfange til 
Rom (72 f. Chr.) og var 
bl. a. Lærer for Vergil, 
som i sit Digt Moretum 
har efterlignet et af hans 
Digte. Foruden Elegier, 
især af klagende Indhold, 
skrev han smaa episke 
Digte og behandlede 
med Forkærlighed For
tællinger om ulykkelig 
Kærlighed. Bevaret er 
en Samling Kærligheds
historier paa Prosa, som 
han havde lavet til sin 
Ven, den romerske Ele
giker Cornelius Gallus, 

som Stof til digterisk Behandling; den er udgiven 
i Hercher's Scriptores erotici Graeci [Bd. I, 
Leipzig 1858]. K. H. 

Parthenon (græ. Tlagdsvcøv), det almindelige 
Navn paa Athene's berømte Hovedtempel paa 
Athen's Akropolis. I den ældste Helligdom paa 
Borgen var Gudindens Kultus vistnok nøje for
bunden med Dyrkelsen af Poseidon og Erechteus; 
saaledes tales der i Iliaden oftere om, at Athena 
gaar til Erechteus'es faste Hus i Athen. Formentlig 
var dette det gamle Erechteion, der allerede før 
Perserkrigene har staaet omtrent paa det nu
værendes Plads, hvor det bl. a. omsluttede det 
gamle hellige Oliventræ. Af Perserne blev Tem
pelet brændt som alt øvrigt paa Akropolis, men 
synes allerede snart efter at være i det mindste 
delvis genrejst paa samme Sted. Mindre fast 
synes derimod gennem Tiderne Stedet for det 
andet Hovedtempel, P., at have været. Ved store 
Udgravninger 1885—89 paa Akropolis, hvorved 
Undersøgelserne førtes ned til den faste Klippe, 
fremkom foruden andre Rester af gamle Bygnings
værker ogsaa Levninger af et gammelt Tempel 
for Athena; det var formentlig opført af Peisi-
stratos og laa omtrent midt paa Akropolis, dog 
nærmest mod den nordre Side og saaledes, at 

det rører Erechtæets Grund. Det laa omtrent 
i Øst—Vest, en dorisk Peripteros med 6 x 1 3 
Søjler, opført af Kalksten. Cellen havde 3 Rum, 
og bag den var et særskilt, mindre Rum, for
mentlig Skatkammeret. Dette Tempel var (uden 
den ydre Søjlehal) 100 Fod lang og bar derfor 
Navnet Hekatompedos. Medens Søjler og Mur
værk vare af Poros (Kalksten), vare Tag, Metoper 
og Gavlfigurer af Marmor. Den ene af Gavl
grupperne fremstillede Athena's Kamp med Gi
ganterne. 

Dette Tempel blev ødelagt af Perserne. Der
efter begyndte Kimon (eller Themistokles) paa et 
andet Sted af Plateauet, længere mod Syd, at 
opføre et nyt, stort Tempel, der dog aldrig naaede 
ret vidt. Men omtrent paa det samme Fundament, 
kun rykket lidt til Siden (se Fig.), opførtes saa det 
ny P., vistnok fra Aar 447, under Per ik les 'es 
Ledelse. Det var aabent ved Panathenæerfesten 
438; 437 bragtes der Ofringer for Athena's Billede, 
og faa Aar efter har Tempelet været fuldt til
gængeligt. Omgivelserne fik den sidste Udsmyk
ning 434—433. Tempelets Arkitekter vare I k t i -
nos (der tillige har bygget i Eleusis og Figalia) 

Kimon's (nederst) og Perikles'es Parthenon. 

og K a l l i k r a t e s . Det opførtes helt af pentelisk 
Marmor og angives at have kostet 2,000 Talenter 
(i Metalværdi = henimod 9 Mill. Kr.). P. var i 
den reneste og skønneste doriske Stil, med Søjle
omgang; det havde 8 Søjler i Fronten, 17 i Lang
siden, og Længden var 69,54 ^ . , Bredden 30,89 
M. Den rige, plastiske Udsmykning var udført 
under Feidias'es Ledelse og utvivlsomt delvis ved 
hans egen Haand (92 Metoper, de bevarede med 
Fremstillinger af Kampe mellem Kentaurer og 
Lapither, Øst- og Vestgavlens mægtige, fritstaaende 
Grupper: Athena's Fødsel og Kampen om Attike 
mellem Athena og Poseidon, samt endelig den 
lange Frise om Cellen med Fremstilling af Pan-
athenæeroptoget). Tempelet indeholdt, foruden 
F o r h a l (Pronaos) og Baghal , hver med 6 Søjler 
foran, med Jærngitre mellem Søjlerne og be
stemte til at rumme Votivgaver, især to Hovedrum, 
Cel len , der var ca. 100 Fod lang, og hvortil nu 
Navnet Hekatompedos overførtes, og S k a t k a m 
meret . (Jfr. Fig.). Cellen havde Indgang fra Øst 
og var ved to Rækker Søjler delt i tre Skibe. Loftet 
var formentlig af Træ og med Kassetter. Rummets 
Hovedudsraykning var Feidias'es chryselefantine, 
12 M. høje Statue af Athena. Det kun omtrent 
halvt saa store Skatkammer havde Indgang fra 



Parthenon — Parthien. 73 

Vest; dets Loft bares af 4 Søjler, og her op
bevaredes i hvert Fald Tempelskatten, mulig ogsaa 
andre Kostbarheder. Det bar specielt Navnet P. 

Marmoret har i det mindste delvis været be
handlet med Farver, hvoraf Spor endnu ere til
bage. I den ældste Tid bruges Navnet P. ikke. 
Bygningen kaldes Tempelet eller det store Tempel. 
Først fra Demosthenes'es Tid træffes Ordet P. 
(Jomfrubur); Parthenos var oprindelig et Tilnavn 
til Athena, men brugtes senere specielt i For
bindelse med Feidias'es chryselefantine Statue af 
Gudinden. P. blev imidlertid snart Athena's præg- J 
tige Hovedtempel og udsmykkedes med mang- j 
foldige Votivgaver. Nær det stod bl. a. Feidias'es 
to andre berømte Athena-Statuer, Athena Promachos 
af Bronze og en mindre Figur, den saakaldte 
Athena Lemnia. 

Med Athen's Nedgang fulgte ogsaa for Tempelet 
vekslende Skæbner. 304 maatte det saaledes af
give Bolig for Demetrios Poliorketes; ved denne 
Lejlighed mistede Tempelbilledet sit Guld. Naar 
selve Billedet forsvandt, vides ikke. Mulig kan 
det være sket ved et almindeligt kejserligt Edikt 
i kristelig Retning mod Gudebillederne, og da 
snarest 435 e. Chr. Senere (5.—6. Aarh.) blev 
det som saa mange andre hedenske Gudshuse gjort 
til en kristen Kirke, vistnok viet til vor Frue, 
efter en gammel Tradition var det snarere til den 
hellige Visdom (Sofia). I det indre blev Byg
ningen en Del ændret. Indgangen lagdes mod 
Vest, og fra det gamle Skatkammerrum brødes 
Døre igennem til Cella'en. Apsis byggedes ind i 
Forhallen, og Cella'en fik Hvælv. En Del af 
Cellefrisen borttoges, ligesom Midtfigurerne i Gav
lene erstattedes med Helgener. 1204 fik P. ro
mersk Ritus, 1460 blev den tyrkisk Moské og 
fik mod Vest en Minaret, opført af Rester af en 
anden antik Bygning. I Enkelthederne tabe Sporene 
sig ellers fra Justinian's Tid. Dog har det gennem 
østromersk og tyrkisk Herredømme staaet væsent
lig urørt i det ydre. 

Allerede i den senere Oldtid var P. blevet et 
Valfartssted som Minde om den svundne Stortid. 
Lignende Bevæggrunde var det, som 1674 be
vægede den franske Sendemand i Konstantinopel, 
N o i n t e l , til at rejse til Athen og lade Jacques 
Carrey udføre en Række store Tegninger af de 
vigtigste Dele (Gavlene, 32 Metoper fra Sydsiden, 
en stor Del af Cellefrisen). Lykkeligvis skete 
dette faa Aar, før Ulykkerne ret kom. 26. Septbr. 
1687 kom den største Katastrofe; Sprængningen 
af et Krudtkammer, der af Tyrkerne var anbragt 
i Bygningen, og som under Venetianernes Belej
ring ramtes af en Granat, borttog et stort Midt
parti, og da snart efter den venetianske General 
Morosini vilde borttage Athena's Heste m. m. fra 
Østgavlen, styrtede de ned og knustes. Endelig 
fik Lord Elgin ca. 1800 Ferman paa at maatte 
borttage »nogle løse Stenblokke med Indskrifter 
og Figurer«, hvorved han forstod næsten hele 
den figurlige Udsmykning, som han med en Be
kostning af 36,000 L. St. lod føre til England. 
Siden 1816 findes de i British Museum. To Hoveder 
fra en Metope, m. m. findes i Antiksamlingen i 
Kjøbenhavn. — Siden er P. bleven renset for alt 
det senere tilsatte og fredes og værnes nu paa 
bedste Maade af den græske Regering. 

Som allerede i Oldtiden er P. ogsaa nutildags 

et Hovedvalfartssted for alle Yndere af græsk 
Oldtidskultur. Plutarch's Ord om Bygningerne: 
»Tiden har ikke skæmmet dem. Der hviler over 
dem en Duft af Friskhed, som var der i dem ind
plantet et evig blomstrende Liv og en Sjæl, som 
aldrig ældes«, kunde gælde den Dag i Dag 
og da fortrinsvis om P. (L i t t . : A. M i c h a e l i s, 
»Der P., Text u. Atlas« [Leipzig 1870—71]; 
Ch. D i e h l , Excursions archéologiques en Grece 
[Paris 1897, god Oversigt]). H. A. K. 

ParthénopaiOS, en af de »7 mod Theben« 
(se P o l y n e i k e s ) , dog en af de mindst frem
trædende. Som hans Fader nævnes snart Åres 
eller Meilanion, snart Meleagros, eller han er 
Broder til Adrastos. Med Nymfen Klymene havde 
han Sønnen Promachos, der var blandt E p i 
gone rne . For Theben blev han dræbt af As-
phodikos. H. A. K. 

Parthendpe, en af Sirenerne (s. d.). Hendes 
Grav vistes paa Italien's Vestkyst, paa det Sted, 

! hvor der først laa en By af samme Navn, senere 
' N e a p o l i s . H. A. K. 

Par thenopæisk Republik kaldtes den Re
publik, som Franskmændene fik dannet i Neapel 
i Jan. 1799, men som omstyrtedes 5 Maaneder 
senere. E. E. 

Partherrige se Parthien. 
Parthien i snævrere Forstand var i Oldtiden 

et Land 0. f. Medien og S. 0. f. det kaspiske 
Hav i det nuværende Chorasan. Befolkningen, 
Partnerne, synes at have været af blandet Op
rindelse og at have indeholdt baade persiske og 
skythiske (turanske) Elementer. Vi finde dem i 
Perserrigets Storhedstid som afhængige af Perser
kongen, og de nævnes ogsaa som Deltagere i 
Xerxes'es Tog mod Grækenland. Da Perserriget 
blev styrtet af Alexander den Store, og det af 
ham grundlagte Rige kort efter hans Død op
løstes, kom P. efter nogle Omskiftelser under 
Syrien's Konge Seleukos. Men omtr. 250 f. Chr. 
løsrev P. sig under Ledelse af en Høvding Ar-
s a k e s , der opkastede sig til Konge, og i hvis 
Slægt, A r s a k i d e r n e , Tronen derefter gik i Arv. 
Under de følgende Konger udvidede Partherne 
imidlertid deres Herredømme ud over det egent
lige P.'s Grænser. Arsakes'es Broder og Efter
følger T i r i d a t e s (død 216) kæmpede med 
Held mod Syrerne. Efter ham fulgte A r t a b a -
nos I, F r i a p a t i o s og F r a a t e s I. En stor 
Udvidelse fik P. under M i t h r a d a t e s I (død 
136), som erobrede Medien og Babylonien lige 
indtil Eufrat. Hans Søn og Efterfølger F r a a t e s II 
fortsatte Kampen mod Syrerne, men maatte der
efter vende sig mod sine oprørske skythiske Leje-
tropper og faldt i Kampen mod dem (127). Der
efter fulgte A r t a b a n o s II (død 124), hvis Søn 
og Efterfølger M i t h r a d a t e s II (død 87) førte 
heldige Krige baade mod de barbariske Folk ved 
Østgrænsen og mod Armenierne. Partherriget 
havde nu naaet et meget stort Omfang; det 
strakte sig omtrent fra Eufrat til Indus, altsaa 
over en stor Del af de Lande, som tidligere 
havde været Persernes. Partherne selv betragtede 
sig ogsaa som Persernes Arvtagere, og persisk 
Sprog og persisk Religion vare herskende i Riget. 
Men der var rigtignok ingen national Enhed til 
Stede, idet der foruden eranske og skythiske Folk 
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ogsaa fandtes en Del semitiske Stammer i Landet, 
og desuden græsk Sprog og Kultur delvis vare 
trængte ind. Ogsaa Statsforfatningen medførte nød
vendigvis Splittelse, eftersom Riget var delt i 
større Lensfyrstendømmer, som styredes af arve
lige Satraper, der atter havde underordnede 
Lensfyrster under sig. Partherkongen selv havde 
følgelig ikke meget at sige. Den gamle Residens
stad var Hekatompylos i det egentlige P.; men 
da Rigets Tyngdepunkt var flyttet mere imod Vest, 
residerede Kongen sædvanlig om Sommeren i 
Ekbatana, som de gamle Perserkonger havde gjort, 
og om Vinteren i Ktesifon. 

I Midten af i. Aarh. f. Chr. stødte nu denne 
Orienten's Hovedmagt sammen med Datidens 
andet Verdensrige, det romerske. Hidtil havde 
Forholdet imellem dem været ret godt, da først 
Syrien og siden Armenien havde været begges 
fælles Fjender; men da Pompejus efter at have 
overvundet Kongerne af Pontos og Armenien 
organiserede store Dele af Vestasien som ro
merske Provinser eller Lydriger, maatte der nød
vendigvis indtræde en Forandring heri. Det varede 
heller ikke længe, inden Romerne forsøgte at 
udvide deres Magt hinsides Eufrat, der egentlig 
var fastsat som Grænse, og P.'s Konge F r a a t e s III 
(68—60) formaaede ikke at hindre det. Men 
hans Søn O rodes I, der besteg Tronen efter at 
have fordrevet sin Broder M i t h r a d a t e s III, 
som søgte Tilflugt hos Romerne, men kort efter 
blev fanget og henrettet, forstod med Vaaben-
magt at standse Romernes Fremtrængen. Ved 
Karrhæ bukkede de romerske Legioner under 
Crassus under for Parthernes Ryttere, som fra 
alle Sider overdængede Modstanderne med en 
Regn af Pile (53). Under de paafølgende ro
merske Borgerkrige trængte Partherne gentagne 
Gange frem over Eufrat og besatte Syrien og 
Dele af Lilleasien, men bleve dog til sidst for
drevne af den romerske Hærfører Ventidius (38). 
Paa P.'s Trone fulgte efter Orodes (død 36) hans 
Søn F r a a t e s IV, som tilføjede Antonius et 
forsmædeligt Nederlag (36). Men der udbrød nu 
indre Stridigheder i P.; Fraates maatte flygte til 
Skytherne, og en Medbejler af ham, T i r i d a t e s , 
besteg Tronen. Da imidlertid Fraates kom tilbage 
understøttet af Skytherne, maatte Tiridates søge 
Hjælp i Rom, og det lykkedes Augustus ved 
Trusler at bevæge Fraates til at udlevere de ro
merske Krigsfanger og Legionsørne, som Partherne 
tidligere havde taget. Men Forholdet vedblev 
dog at være spændt; især var Armenien stadig 
et Tvistens Æble mellem Partherne og Romerne. 
Den parthiske Konge V o n o n e s I, som havde 
været som Gidsel i Rom og af Romerne blev 
sat paa P.'s Trone, blev fordreven af Partherne 
og efterfulgtes af A r t a b a n o s III (10—44 e. Chr.), 
en Mand af skythisk Herkomst, der maatte føre 
flere Krige med Romerne, som under Tiberius'es 
kloge Ledelse forstode at skaffe ham Fjender og 
Medbejlere i hans eget Land. Efter hans Død 
svækkedes Riget ved Tronstridigheder mellem 
hans Sønner, men V o l o g e s e s I (51—91) var 
atter i Stand til at drive en energisk Politik og 
opnaaede at faa sin Broder Tiridates indsat til 
Konge i Armenien. En haardnakket Krig med 
Romerne, som førtes af den dygtige Corbulo, 
endte med, at Tiridates fik Lov til at beholde 

Differentialligninger. 

Armenien under romersk Lenshøjhed (63), hvor
efter Freden vedvarede i en længere Aarrække. 
Først under C h o s r o e s I (død 121) kom P. igen 
i Krig med Romerne, som under Trajan's Førelse 
erobrede en stor Del af Landet; Armenien, Meso
potamien og Assyrien bleve romerske Provinser, 
og Arsakidernes gyldne Trone førtes fra Ktesifon 
til Rom (116). Men allerede Hadrian rømmede 
de erobrede Lande, og under den parthiske 
Konge V o l o g e s e s II (død omtr. 150) var For
holdet fredeligt. Derimod gik V o l o g e s e s III 
(død 192) atter angrebsvis til Værks og trængte 
ind i Syrien, men den romerske Feltherre Avi-
dius Cassius erobrede atter Ktesifon og trængte 
endog ind i Medien; dog nøjedes Romerne med 
at beholde en Del af Mesopotamien. Men under 
V o l o g e s e s IV besatte Romerne atter hele Meso
potamien, og Kejser Septimius Severus erobrede 
for tredje Gang Ktesifon (198). Den sidste 
Partherkonge A r t a b a n o s IV slog den romerske 
Kejser Macrinus ved Nisibis (218), men maatte dog 
lade Romerne beholde Mesopotamien. Imidlertid 
havde der i Persien rejst sig en stærk national 
Bevægelse rettet imod de herskende Parthere, 
som ikke regnedes for ægte Persere, og mod 
Arsakidernes Dynasti, som havde svækket Riget 
og sig selv ved stadige indbyrdes Tronstridig
heder. Sassaniden A r t a x e r x e s styrtede Artaba
nos, som faldt i et Slag (226), og paa Ruinerne 
af Partherriget hævede sig det mægtige nypersiske 
Rige. H. H. R. 

Parti (fr.), Del, en Gruppe Personer sammen
knyttede ved fælles Anskuelser i politisk, religiøs 
eller anden Henseende, eller forbundne ved et 
eller andet fælles Foretagende (Jagtparti, Spille
parti); Varepost (et P. Klæde); i Musikken: 
Stemme, den for et Instrument bestemte Del af 
et Partitur; Rolle; Giftermaal (>godt P.<). 

Partial (nylat.) (fr. p a r t i e l ) , delvis (p. Sol
formørkelse). 

Partialobligationer, paa Andele af et større 
Beløb lydende og med fortløbende Nummere for
synede Obligationer for Modtagelse af et Laan. 
Hvor Laan stiftes af Kommuner, tilstaas der ofte 
ved Lov Stempelfrihed for P.'s Vedkommende, 
imod at der for Laanet udstedes en behørig 
stemplet Hovedobligation, ligesom ogsaa Trans
port af de paa Navn lydende P. i samme Tilfælde 
i Reglen tillades uden Brug af Stempel. K. B. 

Participant (lat), Deltager, Fælle. 
Participium se Modus . 
Partick [pa^nk], Forstad paa Glasgow's Nord

side, ved Clyde, med Skibsværfter (2,350 Ar
bejdere) og Maskinfabrikker og (1891) 36,600 
Indb. M. Kr. 

Partiel se P a r t i a l . 
Partielle Brugsrettigheder se Servitutter. 
Partielle Differentialligninger (mat.) inde

holde et Antal uafhængige variable, nogle ube
kendte Funktioner af disse variable samt partielle 
Differentialkvotienter (se D i f f e r e n t i a l r e g n i n g ) 
af Funktionerne. En almindelig Løsning af p. D. 
fremtræder som Ligninger mellem de uafhængige 
variable og de ubekendte Funktioner, der definere 
disse sidste saaledes, at de indsatte i de p. D. 
gøre dem identiske; i Ligningerne indgaa desuden 
nogle »arbitrære« Funktioner, der kunne vælges 
fuldstændig vilkaarlig. Saaledes vil den alminde-
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lige Ligning for Omdrejningsflader med en given 
Akse, i hvilken Ligning der indgaar en arbitrær 
Funktion, der retter sig efter Meridiankurvens 
Beskaffenhed, være almindelig Løsning af en 
p. D., som udtrykker den for alle de nævnte 
Omdrejningsflader fælles Egenskab, at deres Nor
maler skære Aksen. Paa lignende Maade svare 
til hver Klasse Flader en p. D. Mangfoldige af 
den matematiske Fysiks Problemer føre til l i ne 
ære p. D., o: saadanne, der ere af første Grad 
med Hensyn til de ubekendte Funktioner og 
deres Differentialkvotienter, og man er derved 
bleven ledet til Undersøgelser af Funktioner de
finerede som saadanne Differentialligningers Inte
graler. De fleste af 18. Aarh.'s store Matematikere 
have ydet Bidrag til de p. D.'s Teori; for Nordens 
Vedkommende maa her nævnes Lie og Kova-
levskij. Chr. C. 

Partikel (lat. particula, lille Del), Smaaord, 
en Stavelse, som ikke bøjes. 

Partikel er i Grammatikken Benævnelse paa 
et ubøjeligt Smaaord, usammensat Præposition, 
Konjunktion, Adverbium e. 1. I Reglen bruges 
Navnet ganske særlig om et Smaaord, der har 
sluttet sig som et Tilhæng til et andet Ord. Ofte 
er Smaaordet smeltet saa nøje sammen med det 
Ord, hvortil det har sluttet sig, at dets Selv
stændighed ikke mere erkendes af den umiddel
bare Sprogfølelse. Naar vi sige d e n n e her , da 
vide alle, at her er et Ord for sig, skønt Udtalen 
viser, at de to Ord ere traadte i nærmere For
bindelse med hinanden end f. Eks. denne der, 
denne G a n g o. 1., og skønt Genetiven denne 
h e r s og Fordoblingen d e n n e h e r h e r ikke 
vække videre Anstød. Sammensmeltningen gaar 
langt tilbage i Tiden. I Reformationstiden kan 
findes Skrivemaaden den her , ligesom denne i 
nuværende Jydsk er afkortet til d e : deher . 
Derimod erkender ingen umiddelbart, at vi i 
d i sse oprindelig have to Ord, det demonstrative 
Pronomen de og en P. -se. Denne P. (oldn. -si) 
føjedes oprindelig til alle Bøjningsformer. Deraf 
kommer det, at d e n n e paa Oldnordisk hedder 
pessi og paa Tysk die ser. P, K. T. 

Partikularisme (nylat.), Egenkærlighed, Hæv
den af de stedlige Interesser paa Enhedens Be
kostning (saaledes i Tyskland Enkeltstaternes 
Fremhæven af Særinteresserne modsat det samlede 
Riges). 

Partikularisme betegner Modsætningen til 
Universalisme og anvendes i den religiøse Sprog
brug om Frelsens Begrænsning paa forskellig 
Maade. Saaledes kan der tales om P. i Folke
religionerne og i de teologiske Teorier, som 
antage en dobbelt Forudbestemmelse. F. C. K. 

Partikulier ( P a r t i c u l i e r ) [partikylie'J (fr.), 
den, der lever af sin Formue. 

Partikulær (pa r t iku lSr ) , særlig, jfr. P a r t i 
k u l a r i s m e . 

Partikulærkassen. Ved P. forstaas under de 
danske Enevoldskonger en særlig, fra Statskassen 
adskilt Fond, som stod til Kongernes Disposition 
til Dækning af deres personlige Udgifter. Til 
Tider tilstode Kongerne af denne Kasse Midler 
til Foretagender af offentlig eller halvoffentlig 
Karakter (offentlige Byggeforetagender m. m.). P. 
var der tillagt forskellige Indtægter af offentlig 
Natur, som Indtægter af Øresundstolden, den 

nordenfjældske Told i Norge, Schutsgeld for 
Jøder m. m. Under Hensyn til Indtægtskildernes 
større eller mindre Givtighed varierer Størrelsen 
af P.'s Indtægter, der f. Eks. under Christian V 
skal have udgjort ca. 164,000 og i Tidsrummet 
1700—30 250,000 å 300,000 Rd. aarlig. Med 
den fri Forfatnings Indførelse ophørte P. at 
eksistere. C- T. 

Partinico, By paa Sicilien, Provins Palermo, 
ligger 23 Km. V. S. V. f. Palermo og har Vin-
og Oliehandel. (1881) 21,524 Indb. H.P.S. 

Partisan. Et Stangvaaben med et langt bredt 
og spidst Blad. Det har en Del Lighed med 
Hellebarden, der især skiller sig fra P. ved sit 
Økseblad. P.'s Klinge er regelmæssig og symme
trisk. Det franske Navn fiertuisane kunde tyde 
paa, at Benævnelsen kom af »pertuis«: en Aab-
ning, paa Grund af de store Saar, den frem-

Fig. a. Fig. 5. Fig. c. 

Partisan. 

bragte. Maaske ogsaa af »partisan«: en Parti
gænger. Den opstod sandsynligvis omkring 1400, 
var derefter ret almindelig i Brug hos Fodfolket 
(se Fig. a, Form fra 15. Aarh. og Fig. b, Form 
fra 16. Aarh.), gik over til at blive Drabantvaaben 
(se Fig. c: Form fra 17. Aarh.) og endte som 
Kommandovaaben for Befalingsmænd omkring 
1700. Hele Længden var ca. 2 )30 M. C. H. 

Partisk, ladende sig lede af Parti- eller person
lige Hensyn ved Besættelse af Embeder, Forde
ling af Goder o. 1. 

Partita se Su i te . 
PartitlV (nylat., fr.), inddelende, betegnende 

en Del af et Hele {Genitivus partitivus); De-
lingsord. 

Partitur (lat.; i tal. partizione, fr. partition, 
eng. score), den samlede Fremstilling af de for
skellige Stemmer i et flerstemmigt Musikstykke 
(vokalt eller instrumentalt) paa Nodesystemer, 
Takt for Takt lodret under hinanden, saaledes 
at man med et Blik kan overse dem alle og uaf
brudt følge Musikstykkets Gang, dets Harmoni
sering og Instrumentering. I et fuldstændig ud
arbejdet P. er hver Sangstemme og hvert Instru-
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ment optegnet paa et System for sig. Ordningen 
af disse fra oven nedad retter sig ved Komposi
tioner for ensartede Stemmer (flerstemmige Sang
kompositioner, Strygekvartetter o. s. v.) simpelt 
hen efter Stemmernes Højde og Dybde; ved et 
fuldt Orkesterpartitur er Ordningen i Reglen 
gruppevis, saaledes at Træblæserne staa øverst 
(Fløjte, Obo, Klarinet, Fagot), derefter følge 
Messingblæserne og Slaginstrumenterne (Horn, 
Trompet, Basuner og Tuba, Pauker, Tromme, 
Triangel og Bækken), og til sidst Strygeorkesteret 
(Violiner, I og II, Viola, Violoncel og Kontrabas). 
Hvis der er Sangstemmer med, anbringes de enten 
over Strygeorkesteret eller mellem Viola og Bas; 
Harpe sættes efter Slaginstrumenterne, Klaver og 
Orgel allernederst. Til de forskellige Tider og 
hos de forskellige Komponister har Ordningen 
af Grupperne dog kunnet antage meget forskel
lige Former. S. L. 

Partner [paletna] (eng.), Fælle, Andelshaver, 
Kompagnon; Makker. 

Parton [palatn], James , amerikansk Forfatter, 
født 9. Febr. 1822 i Canterbury i England, død 
17. Oktbr. 1891 i Boston. Han kom til Amerika 
som fireaars Dreng, blev opdraget og studerede 
der og har vundet sig et Navn i amerikansk 
Litteratur, særlig som Biograf. Af hans lange 
Række Værker kunne nævnes: »Life of Horace 
Greeley« [1855], »Humorous Poetry of English 
Language from Chaucer to Saxe« [1856], »Life 
and Times of Aaron Burr« [1858], »Life of An
drew Jackson« [1859—60], »General Butler in 
New Orleans< [1863], »Life and Times of Ben
jamin Franklin« [1864], »Life of J. J. Astor« 
[1865], »Famous Americans of Recent Times« 
[1867], »The People's Book of Biography« [1868], 
»Smoking and Drinking« [1868], »Topics of the 
Times« [1871], »Life of Thomas Jefferson« [1874], 
»Caricature and Other comic Art in all Times 
and Many Lands« [1877], »Life of Voltaire« 
[1891], »Lives of Illustrious Men« [1881], 
»Captains of Industry« [1884, fulgt af en ny Serie 
1891], »Noted Princes, Authors, and Statesmen 
of Our Time« [1885]. T. L. 

Partout [partu'] (fr.), overalt; ogsaa: endelig, 
absolut, uden Modsigelse (han vil p. i Skoven). 
Partoutkort, Kort, som give Adgang overalt, for 
en hel Sæson. 

Partrederi er en særlig Form af det navn
givne eller ansvarlige Interessentskab (s. d.), nem
lig et saadant, der driver Rederi som Hovedvirk
somhed. De enkelte Interessenter, der hver eje 
en ved en Brøkdel bestemt Part af Rederiets 
Skibe og øvrige Formue (Sk ib spa r t e r ) , kaldes 
P a r t r e d e r e . P. er den fra Middelalderen over
leverede og i Norden indtil den nyeste Tid al
mindeligste Form for Rederidrift af flere i For
ening. Nu har Aktieselskabsformen allerede taget 
Luven fra P. og breder sig stadig mere, da den 
byder de største Fordele baade for Interessenterne, 
idet disse i Aktieselskabet alene hæfte med deres 
Indskud, og for Bedriftens Kreditorer, idet disse 
have Fortrinsret fremfor Interessenternes private 
Kreditorer til Fyldestgørelse i alle Aktieselskabets 
Ejendele. Om P. er der i de nordiske Sølove 
(d. Søl. 1. Apr. 1892, n. Søl. 20. Juli 1893 og 
sv. Søl. 12. Juni 1891) givet ensartede ret ud
førlige Regler i Kap. II, §§ 9—23. Af Interesse 

I er navnlig følgende: P a r t r e d e r n e s A n s v a r : 
For Forpligtelser, som medføre personligt An-

1 svar — nemlig naar samtlige Partredere have op-
traadt som kontraherende, eller naar den korre
sponderende Reder har afsluttet Kontrakt inden 
for sin Beføjelses Grænser (se nedenf.), eller naar 
den enkelte P. eller Skipperen har kontraheret i 
Henhold til speciel Fuldmagt — hæfte samtlige 
Partredere med hele deres Formue, men hver kun 
for en Andel af Gælden {pro rata), svarende til 
hvers Del af samtlige Skibsparter. Kreditor kan 
stævne P. gennem den korresponderende Reder 
og derved faa Dom for hele sin Fordring, og 
kan derefter eksekvere Dommen hos hver enkelt 
Partreder saavel i hans Skibspart som i hans 
øvrige Formue for den paa ham faldende Del af 
Gælden. Kreditor har ingen Fortrinsret i Skibet 
eller i den enkelte Part; hvis derfor en anden 
Kreditor, det være en Kreditor, hvis Fordring 
hidrører fra Rederibedriften, eller en, hvis For
dring stammer fra Partrederens private Forhold, 
kommer i Forkøbet og gør Eksekution i Skibet 
eller i Skibsparten, maa den anden gaa bagefter, 
og i Tilfælde af, at en Partreder gaar fallit, kunne 
Rederikreditorerne kun anmelde den paa denne 
enkelte Partreder faldende Del af Gælden til 
Fyldestgørelse i Boet, der inddrager Skibsparten 
under sig, i lige Linie med Partrederens særlige 
Kreditorer. For Forpligtelser, der ikke medføre 
personligt Ansvar, men derimod ere udrustede 
med S ø p a n t e r e t (s. d.), hæfter Skibet (og den 
vedhængende Fragt), og heraf skulle saadanne 
Forpligtelser dækkes, førend de almindelige For
dringshavere kunne holde sig dertil. — P.'s Or
ganer . Den korresponderende Reder (s. d.) re
præsenterer P. udadtil og kan derfor efter Loven 
afslutte alle saadanne Retshandler, som en Rederi
forretning sædvanlig fører med sig. Han vælges 
af Partredernes Majoritet, og en Partreder, som 
ejer over Halvdelen af samtlige Parter, kan saa
ledes indsætte sig selv som korresponderende 
Reder. Paa den anden Side behøver han ikke 
selv at have Part i Rederiet og bliver i saa Fald 
heller ikke forpligtet efter de af ham indgaaede 
Kontrakter. Han er P.'s Fuldmægtig og skal 
derfor rette sig efter de gyldig trufne Rederi
beslutninger. Saadanne Beslutninger kunne fattes 
af den eller dem, der eje over Halvdelen af samt
lige Parter (Ma jo r i t e t en ) , for saa vidt Beslut
ningen ikke gaar ud paa noget, som ligger uden 
for Rederiets Øjemed, eller som er i Strid med 
den mellem Partrederne oprettede Kontrakt. Til 
gyldig at fatte Beslutninger af sidstnævnte Art 
kræves Enstemmighed. A n d e l i V i n d i n g og 
T a b har hver Partreder i Forhold til Størrelsen 
af hans Part; kræves der ifølge en gyldig Majo-
ritetsbeslutning ny Tilskud, er hver Partreder 
forpligtet til at yde sin Del deraf, selv om Til-
skudet maatte overstige Værdien af Parten. Dog 
kan enhver Partreder, naar der kræves Tilskud 
til en ny Rejse eller til Skibets Reparation efter 
endt Rejse, frigøre sig for at svare sin Del af 
Tilskuddet ved uden Vederlag at afstaa sin Part 
til de andre Partredere. I øvrigt kan en Part
reder altid afhænde sin P a r t til Tredjemand 
uden Medredernes Samtykke, og uden at disse 
have nogen Forkøbsret; selvfølgelig bliver han 
dog ikke derved fri for sit Ansvar for de tid-
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ligere paadragne Forpligtelser. O p l ø s n i n g afP. 
kan altid besluttes af Majoriteten. Desuden kan 
hver enkelt Partreder fordre P. opløst, naar: i) 
Skibet mister Retten til at føre dansk Flag, 2) 
det viser sig ved en Rejses Slutning i Danmark, 
at Gælden overstiger Aktiverne, 3) han kan godt
gøre, at der har fundet væsentlig Misligholdelse 
af Rederikontrakten Sted eller 4) den korrespon
derende Reder er bleven afsat ved Rettens 
Kendelse (hvilket kun kan indtræde, naar han 
ejer Halvdelen eller mere af samtlige Parter og 
derfor ved sit Forhold kan umuliggøre et godt 
Samarbejde med de andre). Endvidere kan selv
følgelig enhver Partreder fordre P. opløst, naar 
den forud fastsatte Tid for dets Bestaaen er ud
løben, naar dets Formaal er opnaaet eller viser 
sig uopnaaeligt o. 1. (Li t t . : Ben tzon , »Den 
danske Søret« [Kbhvn. 1895 § 6J; O. P l a tou , 
»Forelæsninger over norsk Søret« [Chra. 1900] 
§ 11). L.A.G. 

PartSed kaldes den Ed, der aflægges af en 
Part i en Proces til Bekræftelse af hans Forklaring 
angaaende et eller andet for Sagen væsentligt 
Punkt. Eden kan selvfølgelig kun angaa Ting, 
om hvilke Parten har personlig Kundskab. Medens 
i engelsk-amerikansk Proces hver Part kan træde 
frem og afgive edelig Forklaring i Sagen som 
Vidne, og tysk og fransk Ret bl. a. have den 
saakaldte Edsdelation (se Defere re ) , kendes i 
dansk og norsk Civilproces kun P. paa den Maade, 
at Dommen lyder alternativt, idet den gør Sagens 
endelige Udfald afhængigt af, at undertiden Sag
søger, undertiden sagsøgte edelig bekræfter Rigtig
heden af sit Udsagn i en vis Retning, og dette 
Udfald kan Sagen som almindelig Regel kun faa, 
naar den, hvem Bevisbyrden i paagældende Ret
ning paahviler, til Støtte for sin Paastand har 
ført et enkelt fuldgyldigt Vidne eller et Bevis, 
der kan stilles i Klasse dermed (saakaldt »halvt 
Bevis«). Eden vil gerne være en »Benægtelsesed« 
o: blive paalagt den bevispligtiges Modpart. End
videre findes der i dansk og norsk Ret en Række 
særlig nævnte Tilfælde, hvor Sagen gaar til P. 
Saaledes kan f. Eks. den, der fremlægger et Do
kument, hvorunder Modpartens Navn staar, for
lange, at Modparten enten skal vedkende sig Under
skriften eller med Ed fralægge sig den; den, 
der støtter sig til ordentlig førte autoriserede 
Handelsbøger, forlange Benægtelsesed af den 
Modpart, der bestrider disses Rigtighed; den 
Kvinde, der sagsøger til Alimentationsbidrag, for
lange af den som Barnefader udlagte Mand, at 
han edelig skal fralægge sig at have haft Samleje 
med hende paa en saadan Tid, at han kan være 
Fader til Barnet. Kun naar der foreligger sær
lige Hindringer for at faa eller særlig Betænkelig
hed ved at tillade Benægtelsesed, kan der være 
Tale om i Stedet derfor at tillade den bevis
pligtige at bekræfte sin Paastand med Ed (Sigtelsesed, 
Bekræftelsesed). I det den danske Rigsdag fore
lagte Procesreformforslag opretholdes de tre nys
nævnte Regler, men ved Siden deraf hedder det, 
at Retten e f t e r s i t S k ø n kan enten tillade den 
Part, hvem Bevisbyrden paahviler, at bekræfte 
fremsatte faktiske Anbringender med Ed, eller 
paalægge Modparten edelig at benægte mod ham 
anførte Kendsgerninger. 

I gældende dansk Ret lyder P. ligesom Vidne

eden, for saa vidt som vedkommende nemlig be
kræfter Rigtigheden af sin Forklaring »med min 
Saligheds Ed, saasandt hjælpe mig Gud og hans 
hellige Ord«. I Procesreformforslaget gives der 
en nogenlunde rummelig Adgang til i Stedet for 
Ed at afgive en Erklæring »paa Ære og Samvittig
hed«. E. T. 

Saadan Adgang have i Norge Personer, hvis 
Trosbekendelse ikke tillader Ed, eller som vægre 
sig ved Edsaflæggelse, fordi den strider mod deres 
religiøse Overbevisning, eller fordi de ikke tro 
paa en almægtig og alvidende Gud. Edsformen 
er her: »det sværger jeg, saa sandt hjælpe mig 
Gud den alvidende og almægtige«. H. S. 

Partnriunt montes, nasceturridiculus mus 
(lat.), »Bjærgene have Fødselsveer, men der vil 
kun blive født en latterlig Mus«, Citat efter 
Horats (Ars poetica, V. 139). Til Grund for 
dette Vers, hvorved der i Alm. betegnes et tarve
ligt Resultat af store Forberedelser, ligger et 
græsk Ordsprog. H. H. R. 

Pårtus (lat.) d. s. s. Fødsel. 
Pam, Flod i det nordlige Brasilien, udspringer 

i Sierra Tucumuraque paa Grænsen af nederlandsk 
Guayana, tager sydlig Retning og har flere Strøm-

j snævringer, inden den udmunder i venstre Bred af 
Amazonas. Den opdagedes af Crevaux og be
faredes 1877—78 i hele sin Længde, ca. 600 
Km. M. Kr. 

Pai'Ulis, Betændelse af Kæberanden, forplantet 
fra en betændt Tand eller Tandrod. P. fører som 
Regel til Dannelse af en Materieansamling, den 
saakaldte Tandbyld. Sygdommen hæves ofte af 
sig selv med Udtømmelse af Materien. Men ikke 
saa sjælden optræder Betændelsen paa ny, og vil 
ofte gentages, indtil Aarsagen — den syge Tand 
eller Tandrod fjernes. E. A. T. 

Pams se Mejser. 
Parasi se G e n k o m s t . 
Farvata, Narada's (s. d.) Søstersøn. Jfr. 

D a m a y a n t i og G a n d h a r v a . S. S. 
Parvenu [parvøny'j (fr.), den, som fra lav Stand 

(og gerne med svigtende Dannelse) har svunget 
sig op til Rigdom og Ære, »Opkomling«. 

Parvil le [parvi'1], F r a n c o i s H e n r i Peu-
defer de, fransk Journalist, er født i Evreux 27. 
Jan. 1838, har været populærvidenskabelig Med
arbejder ved mange Blade og samlet sine Artikler 
i Bøger som »Causeries scientifiques« [28 Bd., 
1861—90], »Découvertes et inventions modernes« 
[1865], »L'électricité et ses applications« [1882] 
o. s. v. Paa Dansk er oversat »Hvorfor-Fordi« 

i [Kbhvn. 1890]. S. Ms. 
Paryk (fr.). Ordet perruque forekommer i 

I Fransk allerede i 15. Aarh., men i Betydning af 
I Haarvækst: perruque feinte, forlorent Haar. 
I Det italienske Ord parruca, spansk peluca, der 
i ogsaa forekommer i italienske Dialekter, sardinsk 
pilucca, lombardisk og piemontesisk peluch eller 

! pluch kommer af latinsk pilus, laaddent, stærk, 
i naturlig Haarvækst og gik først senere over paa 

Eftergøreisen. Denne er saa gammel, som Menneskets 
• Stræben efter og Evne til at skjule Skaldethed, 

men fik dog sin største Udbredelse som Mode, 
I uafhængig af Haarmangel. Da Moden, efter at 

have været for det kortklippede Hovedhaar i 16. 
Aarh., i Begyndelsen af 17. Aarh. krævede for 
Mandkønnet lange, bølgende Lokker, maatte de, 
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der ikke havde dem som Naturgave, skaffe sig 
kunstige, og P. naaede derfor stigende i Omfang 
og i Yndest i Løbet af Aarhundredet sin Kulmina
tion i Decennierne før og efter 1700. Kong 
Ludvig XIV, der faar Skyld, endog for at have 
indført P., hadede dem. Han var stolt af et 
kraftigt Haar og stred længe imod, men da alle 
andre bare mægtige P., maatte han følge Mode 
og lod sig til at begynde med gøre en P. å jour s, 
gennem hvilke han lod sine egne Lokker passere. 

P. blev til en Del af Klædedragten og af
lagdes kun om Natten og i Enrum. For at lindre 
Ubehaget ved dens Byrde ragede man Hoved-
haaret af, hvilket gjorde det endnu umuligere at 
vise sit Hoved uden P., og skete det, var det et 
Uheld, der gjorde en Mand latterlig. Da Kong 
Frederik IV ved Gjethusets Brand blev kastet 
ned af Trapperne og baaret lemlæstet og uden 
P. ud til Karossen, styrtede Kammertjeneren sig 
ind i det brændende Hus og vovede sit Liv for 
at hente Majestætens A l l o n g e - P . og fri ham for 
Skammen ved at vise sit ragede Hoved. P. var 
et Overklassetegn. Retsprotokoller sige: >N. N. 
mødte for Retten i eget Haar« o: hørte til den 
tarveligste Almue. Reaktionen kom ved 1760, 
da man i Alm. lod Haaret vokse, som det ses 
paa Ewald's og Wessel's Portrætter, og sætte op 
i Bukler, naar Toilette gjordes, og siden har P. 
kun været Tegn paa Haarfattigdom. 

Al longe-P . kom til Danmark under Kong Chri
stian IV. Griffenfeldt fik sin første P. fra Paris. De 
kjøbenhavnske Studenter anlagde den allerede som 
Standstegn 1645. Præsterne prædikede først imod 
dem og truede med Fængsel, menantoge demderpaa, 
da Legationspræst Mas ius 1686kom hjem fra Paris 
med Abbé-P. Præsterne sukkede ved at se paa 
ham, men efterlignede ham. 1690 fik Kjøbenhavn 
sin første Parykmager. 1691 var der 16, 1710 
60. En Børneparyk omtales 1681. (Se i øvrigt 
D r a g t og H a a r - o g S k æ g m o d e r ) . Bernh. O. 

Parykdner se D u e r a c e r S. 553. 
Parykstil, en overlæsset Barokstil, som falder 

samtidig med Brugen af de store Allongeparykker, 
fra 1600-Tallets Slutning til 1700-Tallets Be
gyndelse. E. S. 

Paryktræ se Cotinus. 
Parysåtis , den persiske Konge Dareios II's 

Gemalinde og Moder til Artaxerxes II og Kyros 
den Yngre. Uagtet hun havde stor Indflydelse 
paa sin Mand, lykkedes det hende dog ikke at 
skaffe Kyros, hvem hun elskede fremfor Artaxerxes, 
Tronen. Men hun understøttede ham, da han be
redte sig til Opstand mod Broderen, og efter 
Kyros'es Fald tog hun, som ogsaa havde stor Ind
flydelse paa Artaxerxes, grusom Hævn over mange 
af hans Modstandere. H. H. R. 

Parzanese, P i e t r o Pao lo , italiensk Digter, 
(1810—52). Han var fra Apulien, beklædte et 
teologisk Lærerembede og nød i sin Tid megen 
Popularitet hos sine Landsmænd ved sine lyriske 
Digte, der oftest ere bløde og elskværdige i 
Stemningen. De nærme sig til Folkepoesien og 
ere dels over erotiske, dels over patriotiske og 
religiøse Emner. Af Samlinger udkom »Canti 
popolari« [1843] og »Canti del povero« [1852]. 
P. har ogsaa oversat Klopstock's Messiade og 
nogle Digte af Byron og Victor Hugo. E, G. 

Paræstesi(græ.), abnorm Fornemmelse i Huden, 

f. Eks. Myrekryben, Følelse af at have Handsker 
paa eller at gaa paa Puder. A. F. 

Paromia (græ.), Ordsprog. P a r o m i o g r S f , 
Ordsprogssamler. Af græske Ordsprogssamlinger 
ere flere bevarede til vore Dage, udg. bl. a. af 
Leutsch og Schneidewin (Paroemiographi graeci 
[2 Bd., Gottingen 1839—51]). H. H. R. 

Pas [pa'j (fr.), Skridt, Trin, særlig Dansetrin; 
ogsaa selve Dansen, f. Eks. fas de deux, de 
trois, de quatre, Kunst- eller Teaterdans, udført 
af to, tre eller fire Personer; pas de fleurs, 
Blomsterdans o. s. v. S. L. 

Pas se B jærg . 
Pas (fr. passeporf) er et offentligt Dokument, 

I udfærdiget af vedkommende Myndighed til Brug 
1 for en Person, der vil foretage en Rejse, og i 

Alm. indeholdende en Beskrivelse af denne, hans 
: Underskrift, Rejsens Formaal og Route. Ved P. 

kan den rejsende legitimere sig, hvor han kommer 
frem, og lejlighedsvis gøre Krav paa Beskyttelse 
af de Myndigheder, gennem hvis Distrikt han rejser. 
I tidligere Tid lagdes der af Regeringerne stor 

i Vægt paa, at ingen Indlænding forlod Landet, og 
i ingen Udlænding kom ind i Landet uden P., hvor

ved Staterne til en vis Grad bleve i Stand til 
at kontrolere, hvem der paa en given Tid op
holdt sig paa deres Territorium, og til at holde 
mistænkelige Elementer borte, men med Jærn-
banerne og Dampskibene blev hele dette Kontrol
system uholdbart. I Danmark ophævedes Pas
tvangen for Indlændinge fuldstændig ved Lov af 
12. Febr. 1862, samt for Udlændinge fra Sverige, 
Norge og Storbritannien. Senere fritoges flere 
og flere Staters Undersaatter for Pastvangen under 
Forudsætning om Gensidighed, og L. 15. Maj 
1875 ophævede Pligten fuldstændig for alle Ud
lændinge. Dog kan en saadan Pligt tillægges 
Personer, der ere hjemmehørende i Stater, som 
kun tilstede danske Undersaatter Adgang, naar de 
ere forsynede med P. (f. Eks. Rusland), men 
denne Beføjelse er ikke benyttet. Ikke desto 
mindre benyttes P. endnu meget i det internationale 
Samkvem (i Kjøbenhavn alene udfærdiges aarlig 
ca. 1,200 P., i Christiania ca. 1,000) og forlanges 
i mange Stater af Udlændinge, naar disse tage 
varigere Ophold i vedkommende Stat. P. udstedes 
i Kjøbenhavn af Politidirektøren, uden for Kjø
benhavn af Politimesteren; danske i Udlandet 
kunne faa P. i Konsulaterne. A. GI. 

I N o r g e blev det tvungne Pas væsen ophævet 
ved L. af 21. Marts 1860. P. udstedes af Politi
mestrene og Konsulerne, af Vicekonsuler dog 
i Alm. kun til Søfolk. P. kan ogsaa erholdes 
udstedt af Formanden i den norske Regering 
(saakaldt Ministerpas), en Adgang, der navnlig 
benyttes af Personer, som skulle foretage en Rejse 
i offentligt Ærinde eller med offentlig Under
støttelse. pj_ s. 

Pas (Passe), hollandsk Kobberstikkerfamilie i 
17. Aarh., omfattende Medlemmerne : C r i s p i n v a n 
de P. den Æ l d r e (ca. 1565 — 1637) og hans 
fire Børn: C r i s p i n den Y n g r e (1593—efter 
1663), Simon (1595—1644?), der bl. a. virkede 
i Danmark, Wil lem (død ca. 1660) og M a g d a 
l ene (ca. 1600—ca. 1640). Slægtens Arbejder, 
der lade sig forfølge over et Tidsrum af næsten 
hundrede Aar, omfatte over 2,000 Blade, Portrætter, 
Genrebilleder, Titelbilleder og Illustrationer at 

» 
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alle Slags. Trods den overvældende Produktion 
udmærke Familiens Arbejder — særlig Por
trætterne — sig ved en samvittighedsfuld Ud
førelse i den ældre Skoles fint udførte Stikmanér, 
(L i t t . : F r anken , L'oeuvre grave des van de P. 
[1881]). A.R. 

Pas, i Kortspil en Erklæring fra Spillerne om, 
at de intet »Spil« have (men sige P., »passe«). 

Pasajes, L o s (fr. Pasages), By i det nordlige 
Spanien, Provins Guipuzcoa, ligger ved det bis-
cayiske Hav og har Marinearsenal, Fort og 
Havn samt Udførsel af Vin, Jærn, Bly og Asfalt og 
Indførsel af Kul. (1897) 1,590 Indb. H.P.S. 

Pasarglda ( P a s a r g a d a i ) var i Oldtiden 
Persien's gamle Residensstad, grundlagt af Kyros 
paa det Sted, hvor ban havde slaaet Mederne. 
Her fandtes ogsaa Kyros'es Grav inde i en Park. 
Byens Beliggenhed er ikke ganske sikker; man 
søger den ved Floden Polvar N. f. Persepolis, 
hvor der endnu findes nogle gammelpersiske Grav
mæler (se B y g n i n g s k u n s t S. 932), men efter 
de gamle Forfatteres Beskrivelser synes den rigtig
nok snarere at have ligget S. 0. f. Perse
polis. H. H. R. 

Pasca [paska'], Al ix M a r i e A n g é l e Seon 
P a s q u i e r , kaldet, fransk Skuespillerinde, er født 
1835 i Lyon, vilde først til Operaen, blev saa 
gift med en rig Købmand, debuterede efter dennes 
Død paa Gymnase 1864 som Baronesse d'Ange i 
»Le demimonde«, fik derpaa Lejlighed til i Roller 
som Heloi'se Paranquet, Mme Aubray og Fernande 
at vise et energisk Talent, gik 1870 til St. 
Petersborg, genoptraadte 1876 paa Gymnase, men 
har siden 1884 ikke haft fast Engagement ved 
noget Teater; blandt hendes senere Roller kunne 
nævnes Catharine i »Kulhandlersken« og Kom
tessen i »Familien Danicheff«. A. A. 

Pascagoula [paskagu.'laj, By i U. S. A., Stat 
Mississippi, ligger ved den gennem Chickasawha's 
og Leo River's Forening opstaaede F l o d P.'s 
Udløb i P.-Bay, har Savmøller, Skibsværfter samt 
Jærnstøberi. (1S90) 1,500 Indb. H.P.S. 

Pascal [paska'l], Bla ise , fransk Teolog og 
Matematiker, født i Clermont 19. Juni 1623, død 
i Paris 19. Aug. 1662. P. var af anset Æt. Hans 
Moder døde tidlig, og hans tre Aar ældre Søster 
Gilberte kom da efterhaanden til at overtage 
Moderens Opgaver. Hun fik stor Indflydelse paa 
P. Faderen rejste 1631 til Paris for sin Søns 
Uddannelses Skyld, thi det viste sig snart, at P. 
var glimrende begavet; men Faderen blev selv 
hans Lærer og førte ham navnlig ind paa Studiet 
af de klassiske Sprog. Det var Meningen, at P. 
senere skulde uddannes ogsaa i Matematik, men 
saa opdagede man, at han selv var kommen ind 
paa dette Fag (se nedenf.). 

1646 kom Familien P. i Berøring med en 
jansenistisk Kreds, og Paavirkningen fra denne 
blev ikke uden Følger. P.'s yngste Søster Jac
queline blev dybt religiøst greben og vilde intet 
hellere end være Nonne i det jansenistiske Samlag 
i Port-Royal. Faderen gav imidlertid ikke Til
ladelse dertil, og først da han 1651 var død, 
kunde hun følge sit Hjertes Trang. P. kom ind 
i en aandelig Gæringsperiode, fremkaldt dels ved 
religiøse Kampe, dels ved legemlig og sjælelig 
Overanstrengelse under Arbejdet. En Tid søgte 
han at skyde Livets Alvor fra sig, men 1654 kom 

det til en Krise, som endte med et afgørende 
religiøst Gennembrud. Ogsaa han trak sig nu 
tilbage til Port-Royal, ikke som Munk, men dog 
som afgjort Tilhænger af dette Steds Aandsret-
ning, og her levede han sine bedste Aar. Hans 
Helbred bedredes ogsaa her. Paa den Tid var 
den katolske Kirke i Frankrig spaltet i to Lejre, 
Jesuitismens og Jansenismens, og P. kom hurtig 
ind i Kampen og blev i Virkeligheden Jesuitternes 
farligste Fjende. 1656 udkom det første af hans 
berømte »Provincialbreve«, »Lettres écrites å un 
Provincial par un de ses amis«, en Serie paa i 
alt 18 smaa Lejlighedsskrifter i Brevform, i 
hvilke han skarpt, vittig og overlegent, men med 
dyb sædelig og religiøs Alvor tager Tidens 
brændende Spørgsmaal. først og fremmest paa det 
religiøse Omraade, op til Behandling. Jesuitternes 
svage Punkter, Probabilismen, Læren om det 
hemmelige Forbehold, Læren om Synden o. s. v., 
bleve her blottede og lagte frem for Offentlig
heden. P.'s andet Hovedværk, hans »Tankers, 
blev ogsaa til i disse Aar. Det var hans Hen
sigt at levere et Forsvarsskrift for Kristendommen, 
fortrinsvis støttet til Underbeviset, og han ind
samlede hertil Materiale, men han naaede ikke 
at faa dette bearbejdet, og hans »Pensées«, som 
først bleve udgivne efter hans Død, foreligger 
derfor i aforistisk Form. Ikke desto mindre 
høre P.'s »Tanker« til den ypperligste apologetiske 
Litteratur. Sine sidste Aar levede P. i Paris, og 
hans Helbred blev her atter daarligt, hvilket bl. a. 
skyldtes en alt for vidt dreven Askese. Da Port-

I Royal's hele Eksistens til sidst blev truet, søgte 
i dets ledende Mænd at give noget efter for Rom's 

Krav, men baade Jacqueline og P. vilde i saa 
! Henseende ikke følge med. Jacqueline tog sin 

Død derover 1661, og P. overlevede hende ikke 
j et fuldt Aar. Man har undertiden villet gøre P. 

til hemmelig Calvinist, men det var han ikke, 
han vilde være og følte sig som en god Katolik. 
Netop derfor kom der noget tragisk over hans 
Liv, idet han paa den ene Side skarpt fordømte 
den jesuitiske Aand, som havde indsneget sig i 
Kirken, og paa den anden Side maatte se, hvor
ledes Kirken holdt sin beskyttende Haand over 
Jesuitterne og vendte sig mod ham selv. P.'s 
Værker udgaves første Gang samlede i Paris 1779. 
Af de enkelte Skrifter er der utallige Udgaver, 
ogsaa paa andre Sprog. Hans »Tanker« ere 
oversatte paa Dansk 1883 ved de C o n i n c k og 
Sundby . (Li t t . : M a y n a r d , P. [Paris 1850]; 
St .-Beuve, Port-Royal [Paris 1842—48]; D r e y -
dorf, »P., sein Leben und seine KSmpfe« [Leipzig 
1870]; H. R e u c h l i n , »P.'s Leben und der Geist 
seiner Schriften« [Stuttgart 1840]; H. Wein-
g a r t e n , »P. als Apologet des Christenthums« 
[Leipzig 1863]). A. Th. J-

P.'s fremragende matematiske Evner viste sig 
tidlig. Allerede i 16 Aars Alderen skrev han 
under Paavirkning af Desargues's Arbejder »Essai 
sur les coniques«, hvori hans berømte Sætning 
om en i et Keglesnit indskreven Sekskant findes. 
19 Aar gi. opfandt han en sindrig Regnemaskine, 
som Datidens Mekanikere imidlertid ikke kunde 
forfærdige paa tilfredsstillende Maade. Den største 
Del af sit Liv beskæftigede han sig meget med Mate
matik, og han stod i Forbindelse med de store sam
tidige Matematikere Descartes og Fermat. Han er en 

<-
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af de første, der har behandlet Sandsynlighedsreg
ningens Opgaver eksakt; her bruger han sin aritme
tiske Trekant, beskrevet i »Traitédu triangle arith-
métique«, der er en skematisk Opstilling af Tal, 
som anvendes til Bestemmelse af Summer af Figur
tal, Binomialkoefficienter m. m. Andre af P.'s Af
handlinger omhandle Talteori, Geometri, den geo
metriske Bevisførelses Metode m. m. Sin største 
Betydning som Matematiker har P. ved sin Andel 
i det Arbejde, der forberedte Integralregningen. 
Han har saaledes i >Lettres å M. Carcavi« givet 
en Bestemmelse af et Cykloidesegments Areal og 
Tyngdepunkt og af Rumfang beskrevne ved Cy-
kloidens Omdrejning; ved at dele et Rumfang i 
uendelig smaa Dele paa forskellig Maade kommer 
han til den Omformning af et Integral, som vi 
nu foretage ved delvis Integration. Som Fysiker 
er P. navnlig bekendt gennem sine Forsøg over 
Vædskers Tryk og sin Paavisning af, at Luft
trykket aftager, naar man stiger til Vejrs, hvorved 
han ledtes til at foreslaa at benytte Barometeret 
til Højdemaaling. Chr. C. 

Pascal [paska'l], F r a n g o i s M i c h e l , fransk 
Billedhugger, (1810—82), Elev af David d'Angers, 
har skabt megen dekorativ Skulptur (til Ndtre-
Dame i Paris o. a. Kirker) og talrige Idealfigurer, 
mest i Marmor: »Filomena« [1840], »Trappist« 
[Mus. i Grenoble], »Læsende Munke« [Luxembourg-
Mus.] etc. A. Hk. 

Pascal's Limacon [paska'lslimaso'] (mat.), en 
Kurve, der vistnok er opfunden af den berømte 
Matematiker Blaise Pascal's Fader, Etienne P. 
Den kan beskrives af Endepunkterne (B og C) af 
et Liniestykke af konstant Længde, hvis Midt
punkt (A) glider paa en fast Cirkel, medens Linie

stykket eller dets Forlængelse stadig gaar gennem 
et fast Punkt (O) paa denne Cirkel; den er altsaa 
en Kurve af lignende Art som Konkoiden (s. d.). 
P. L. fremkommer som Epicykloide, naar den 
rullende Cirkels Radius er lig den fastes; den er 
en algebraisk Kurve af 4. Orden med Spidser i Cirkel
punkterne og desuden et Dobbeltpunkt. Chr. C. 

Pascal's Vaser [paska'l-]. En Vædskes Tryk 
paa Bunden af det Kar, hvori den findes, af
hænger kun af Bundens Størrelse samt Vædskens 
Vægtfylde og Højde over Bunden, medens Karrets 
Form for Resten er ligegyldig. Denne Sætnings 
Rigtighed vises ved P. V., et Sæt forskellig 

formede Kar uden Bund, der ere ens forneden og 
derfor kunne lukkes med een og samme løse Bund, 
der presses op mod Karrets nederste, planslebne 
Rand ved Hjælp af en Vægtstang med paahængt 
Vægt. I alle Karrene maa man hælde Vand til 
samme Højde for at faa Bunden til at vippe ned, 
uden Hensyn til om Karret er vidt eller snævert 
foroven. K. S. K. 

Pasch, svensk Kunstnerfamilie, i ) L o r e n s, 
den Ældre (1702—66), Portrætmaler, 2) Broderen 
J o h a n (1706—69), Dekorationsmaler (fuldførte 

; Taraval's Loftsbillede i Stockholm's Slotskapel, 
Arbejder paa Drottningholm etc). Stor Anseelse 
naaede L. P.'s Søn 3) Lo re ns, født i Stockholm 

i '733. død smst. 1805. Han studerede 1752 i 
I Pilo's Atelier i Kjøbenhavn, derefter paa Akade-
! miet smst. (under Pilo, Preisler m. fl.) og vandt 
I 1754 en I. Medaille. 1756 tog han til Paris for 

at lægge sig efter Historiemaleri, arbejdede under 
Pierre og Boucher, kastede sig dog snart, for 
Eksistensens Skyld, over Portrætfaget, i hvilket 
han her tilegnede sig den betydelige Virtuositet, 
særlig i Behandlingen af Billedets Accessorier: 
Fløjl, Kniplinger etc , der udmærker hans Por
trætter. Fra Paris rejste han 1764 over Holland 
og Tyskland til Stockholm (hertil 1766) og fik 
hurtig rig Sysselsættelse og sikker Position. 1773 
blev han Professor, 1793 Direktør for Akademiet. 
Han malede mange Billeder af de kongelige, ofte 
i hel Figur og stor Maalestok: Adolf Fredrik 
[1769, bestilt af det dansk Hof], Billeder af denne 
Konge og Lovisa Ulrika paa Gripsholm, Gustaf III 
[Gripsholm o. a. S t ] e tc , endvidere en lang Række 
Portrætter, delvis udførte paa Grundlag af Kopier, 
af Landmarskaller for Riddarhuset o. m. a. Por
trætter, der gennemgaaende udmærke sig ved 
sikker Tegning. 4) Ul r ika F r e d r i k a (1735 — 
96), Søster til foreg. L. P., malede talrige Por
trætter, med særligt Held Kvinder. A. Hk. 

PaSCha se Pasha . 

Pascha, Flod i det nordvestlige Rusland, ud
springer i Guvernementet Novgorod og falder efter 
et 213 Km. langt Løb, af hvilket 45 Km. ere 
sejlbare, i Ladoga-Søen. H. P. S. 

Pascllålis, Navn paa 3 Paver. 
1) P. I (817—24) var Abbed i den hellige 

Stefan's Kloster i Rom, inden han blev valgt til 
Pave. 823 kronede P. Lothar i Rom til Kejser, 
men kort efter opstod der en alvorlig Tvist mellem 
Paven og Kejserhuset. P. byggede eller ombyggede 
flere Kirker i Rom. Han er senere bleven gjort 
til Helgen. (Lit t . : G r e g o r o v i u s , »Geschichte 
der Stadt Rom« 3. Bd. [Stuttgart 1876]). 

2) P. II (1099—1118) var, saa vidt man kan 
skønne, oprindelig Cluniacenser. Da han blev 
valgt til Kirkens Overhoved, havde han en Mod
pave, Clemens III, der allerede i 20 Aar havde 
voldet hans Forgængere megen Fortræd, eftersom 
Henrik IV og Tyskland støttede ham, men Cle
mens døde 1100, og det lykkedes P. at faa Bugt 
med senere valgte Modpaver. Ogsaa Henrik IV 
fik P. besejret, Bandet over ham blev fornyet 
1102, og Paven fik dannet en hel Fyrstesammen
sværgelse mod ham, ja løste endog Henrik's Søn, 
den senere Henrik V, fra hans Troskabsed mod 
Faderen. Henrik IV døde 1106; men Stridig
hederne mellem Pave og Kejser endte ikke der
med, thi Henrik V viste snart, at han heller ikke 
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vilde føje sig efter Paven. Det var Investitur-
spørgsmaalene, som Striden gjaldt. Da Henrik V 
11 io rykkede frem mod Rom, søgte P. imidlertid 
at naa en Overenskomst, og i Konkordatet af 1111 
i Sutri tilbød han at formaa Bisperne til at opgive 
alle Regalier, saafremt Kongen vilde give Afkald 
paa Investituren. Henrik gik ind herpaa, men P. 
saa for idealt paa Forholdene; thi Bisperne vare 
ikke til Sinds at opgive deres verdslige Magt, og 
de tyske gejstlige Fyrster rejste sig mod Paven. 
Denne maatte da søge Hjælp hos Henrik, men 
fik den kun mod at opgive Investituren, og Re
sultatet blev, at P. kronede Henrik V til romersk 
Kejser og overdrog ham Investiturprivilegiet. Efter 
Kejserens Bortrejse vendte Kirkens Mænd, og 
fortrinsvis Gregorianerne, sig imidlertid mod P., 
og en Lateransynode 1112 erklærede uden videre 
Indrømmelsen til Kejseren for ugyldig, ja en Sy
node i Vienne s. A. satte Kejseren i Band. P. 
blev tvungen til at stadfæste denne Synodes Be
slutning og til at forny de ældre Forbud mod 
Investitur. Kejseren drog atter mod Rom, og P. 
maatte flygte. Det lykkedes ham heller ikke at 
hindre, at Henrik efter Markgrevinde Mathilde's 
Død 1115 inddrog alle hendes Godser, skønt en 
Del vare testamenterede Pavestolen. Kort efter, 
at Kejseren havde forladt Rom, og P. var vendt 
tilbage, døde den vankelmodige og svage Pave. 
For Norden har P. haft Betydning derved, at han 
løste de skandinaviske Lande fra Hamburg's Ærke
bispestol og oprettede Ærkebispedømmet i Lund 
1104. (Li t t . : G r e g o r o v i u s , >Geschichte der 
Stadt Rom« 4. Bd. [Stuttgart 1877]; Fr. Nie lsen , 
»Haandbog i Kirkens Historie« [II, Middelalderen, 

1897])-
3) P. III (1164—68), Modpave mod Alexan

der III (s. d.). A. Th. J. 
PaschasittS se R a d b e r t u s . 
PasCO, C er ro de, By i den mellemste Del 

af Peru, Dep. Junin, ligger 320 Km. N. 0. f. 
Lima paa den nordlige Ende af Bombon-Høj
sletten, 4,352 M. o. H., i øde, ufrugtbare Om
givelser. Fremkomsten af en By paa dette Sted 
skyldes de rige Sølvlejer, der opdagedes 1630 af 
Indianerne. Minerne staa ikke tilbage for dem i 
Potosi og Guanajuato i Mejico. Det aarlige Udbytte 
er temmelig variabelt, lige fra 50,000 til 380,000 
Kr. om Aaret, 1874—77 gennemsnitlig 155,000 
Kr. Indbyggerantallet, der føleligt forandrer sig 
efter Grubearbejdets Omfang, er ca. 13,000. Be
folkningen, hvoraf Indianere og Mestizer udgøre 
Flertallet, er sammensat af alle Nationaliteter. 
Europæerne ere næsten alle Købmænd eller Tek
nikere. Det kolde Klima, Dyrtiden og de øde 
Omgivelser gøre Livet i den slet byggede By, der 
ikke har en eneste fremtrædende Bygning, alt 
andet end tiltrækkende. M. Kr. 

Pas de CalaiS [padøkalæ'J, Strædet ved Caiais, 
det gamle bretum Gallicum, det engelske S t r a i t 
of Dower , det smalleste Sted af Kanalen, For
bindelsen mellem denne og Nordsøen, naar paa 
engelsk Side fra Kap Dungeness til South Fore
land og paa den franske Side fra Kap Grisnes til 
Havnen ved Caiais. Afstanden mellem Caiais og 
Dover er 42 Km., paa det smalleste Sted ind
skrænker Bredden sig til 33 Km. M. Kr. 

Pas de CalaiS [pad<*kalæ'], Dep. i det nord
lige Frankrig, omfatter det gamle Grevskab Ar-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XTV. 
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tois og Dele af Picardie, grænser mod Øst til 
Dep. Nord og mod Syd til Dep. Somme, mod 
Vest til Kanalen og mod Nord til Strædet ved 
Caiais og Nordsøen, omfatter et Areal paa 6,750 
• Km., et fladt Land med lave Bakkerækker 
paa indtil 212 M.'s Højde. Kysten har et lige 
Forløb og dækkes enten af Sandklitter eller be-
staar af Klipper. Regnmængden er betydelig, ca. 
80 Cm., men noget vekslende, og Egnen omkring 
Arras er temmelig tør. Blandt de mange Smaa-
floder er Lys, der falder i Schelde, den betyde
ligste. Befolkningen, der 1896 beløb sig til 874,364, 
er i stadig Tiltagen, og Tætheden, 130 pr. • 
Km., er større end noget andet Sted i Landet. 
Af Arealet ere 498,000 Hekt, Agerland; Enge og 
Skove staa lige med hver 42,000 Hekt., medens 
17,000 Hekt. falde paa Hede og Græsgange. 
Agerbruget staar højt. I første Række komme 
Havre og Hvede, i anden Byg og Rug, i tredje 
Kartofler, Bælgsæd, Sukkerroer, Hør, Olieplanter 
og Tobak. Der udføres en Del Korn; men ogsaa 
Kvægavlen er af megen Betydning. Køerne til
høre en god Malkerace, og Hestene ere kraftige 
Trækdyr. Bestanden af Svin og Fjerkræ er meget 
talrig. Hertil kommer Jordens Rigdom paa Mine
ralskatte. Stenkulslejerne leverede 1895 11 Mill. 
Tons eller 40 p. Ct. af Landets hele Kulproduk
tion. Tillige udvindes Tørv, Jærnerts, Fosforit 
og Byggesten. Industrien er meget omfattende. 
Metalindustrien beskæftiger sig særlig med Rens
ning og Forarbejdning af Jærn og Staal. Roe
sukker forarbejdes i 50 Fabrikker, der aarlig 
(1894) producere 74,000 Tons. Væverierne til
virke Varer af Faareuld, Bomuld og Hør, hertil 
knytter sig ogsaa Tilvirkningen af Tyl, Kniplinger 
og Possementvarer. Handelen lettes ved Jærn-
banerne og de talrige Kanaler. De vigtigste Sø
havne ere Caiais og Boulogne. Departementet, 
der deles i 6 Arrondissementer, har Arras til 
Hovedstad. M. Kr. 

Pasdeloup [padølu'J, J u l e s É t i e n n e , fransk 
Musiker og Dirigent, født i Paris I5-Septbr. 1819, 
død i Fontainebleau 13. Aug. 1889, gennemgik 
Konservatoriet, hvor han senere blev ansat som 
Lærer, stiftede 1851 Société des j'eunes artistes 
du conservatoire, der gav klassiske Symfonikon
certer i Salle Herz og blev Udgangspunktet for 
hans Hovedbedrift, Grundlæggelsen af Concerts 
populaires de musique classique (1861), billige 
Symfonikoncerter, der fandt Sted i Cirque d'Hiver', 
og ved hvilke han gav Pariserne Lejlighed til at 
stifte Bekendtskab med god og forskelligartet 
Orkestermusik, klassisk og moderne (den unge 
franske Skole), inden- og udenlandsk, og derved 
bidrog væsentlig til at hæve det musikalske Ni
veau blandt de brede Lag. 1868—69 var han 
Leder af Théåtre lyrique, men tilsatte her hele 
sin vundne Formue; som Beundrer af Wagner 
havde han her benyttet Lejligheden til at frem
føre dennes »Rienzi«. En Tid lang var P. ogsaa 
Dirigent for de samlede Mandssangforeninger {Or-
phéons) i Paris. S. L. 

Pas de quatre se Pas. 
Pasdrejning se D r e j e m a s k i n e og D r e j 

n ing . 
Pasek , Jan C h r y s o s t o m u s , polsk Memoire-

forfatter, født ca. 1633 i en adelig Slægt, død 
ca. 1702. Fra Ungdommen tog P. Del i Repu-
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blikkens politiske Kampe og Krige og udviklede 
sig til en dygtig og tapper Fører, kæmpede mod 
Moskva og Sverige og var med det polske Hjælpe
korps i Danmark 1658—59. Hans Vid og klare 
Forstand gjorde ham til Ven med Polen's Konger 
og store. 1666 forlod han Krigstjenesten og levede 
frisk og virksom paa sit Gods til sin Død. Her 
nedskrev P. sine vittige og malende Minder fra 
Krig og Fred. De slutte med Aaret 1688 og ere 
et af de værdifuldeste Tidsbilleder, polsk Littera
tur ejer (af de mange Udgaver skal nævnes den 
IX., godt tilrettelagte »Pamietniki J. C. Paska« 
ved Dr. W^clewski [Lw6w 1877]. Paa Dansk 
har St. R o s z n i e c k i oversat et Udtog (særlig 
hvad Danmark angaar) med oplysende Noter 
[Kbhvn. 1895]). A.M.B. 

PaséO (sp.), d. s. s. fr. promenade, en Spadsere
tur, desuden en Spadserevej, saavel for gaaende 
som for kørende og ridende; en saadan, beplantet 
med Træer, hører til de nødvendige Ting for 
enhver nogenlunde stor spansk By. Til bestemte 
Tider paa Dagen, henad Aften, mødes man da 
der. E. G. 

Pasewalk, By i preussisk Provins Pommern 
ved Ucker og Jærnbanelinierne Stettin—Strassburg 
og Angermunde—Stralsund, har (1900) 10,300 
Indb. Jærnstøberi, Tobakfabrikation og Mølle-
drift. P. er en af de ældste Byer i Pommern og 
stod 1648—1720 under Sverige. Joh. F. 

Pasfrihed se Pas. 
Pasgang kaldes den urigtige Bevægelsesmaade, 

hvorved en Hest samtidig nytter samme Sides 
For- og Bagben i Stedet for i Skridt at lade høre 
4 ved regelmæssige Mellemrum adskilte Hovslag 
og i Trav at flytte de diagonalt stillede Ben sam
tidig. C. G. B. 

Pasha (tyrk.), Ærestitel til militære og civile 
Embedsmænd i Tyrkiet. I ældre Tid, da Titelen 
var udelukkende militær, skelnedes mellem P. af 
een, to eller tre Hestehaler, alt efter det Antal 
af tyrkiske Felttegn (oprindelig Halen af den cen
tralasiatiske Yakokse), som vedkommende havde 
Ret til at have opplantet uden for sit Telt. Ved 
Sultan Mahmud II's Hærreform af 1829 forsvandt 
Hestehalerne som saa mange andre oldtyrkiske 
Skikke, og Titelen P. blev tilgængelig ogsaa for 
Civilembedsmænd. Titelen er rent personlig, ikke 
arvelig, og heller ikke knyttet til nogen bestemt 
Embedsrangfølge; en Minister eller Provinsguvernør 
kan være blot Efendi, medens hans Departements
chef eller Underguvernør er P. Indehavere af 
Titelen P. benævnes »Ekscellence« ; Generaler og 
Admiraler ere altid P., derimod ingen gejstlig 
Embedsmand, ikke en Gang den fornemste, Sheik-
ul-Islam, som dog har Ret til at benævnes »Høj
hed« ligesom Storveziren. Sønner af en P. kaldes 
i Reglen Bei, men dette er for disses Vedkom
mende kun en af en høflig Sprogbrug, ikke ved 
et officielt Dekret hjemlet Benævnelse. J. 0. 

Pasifaé, Datter af Helios og Persei's, Søster til I 
Kirke og Aietes, var gift med Kong Minos (s. d.) i 
paa Kreta og havde adskillige Børn, af hvilke de ; 
mest bekendte ere Androgeos, Deukalion og Ari- | 
adne. Bekendt er Fortællingen om hendes una- j 
turlige Kærlighed til den Tyr, som Poseidon havde 
skænket Minos, og hvorledes hun blev Moder til 
Uhyret Minotauros (s. d.). H. A. K. 

Pasigrafl (græ. af pasi, >for alle«, og graf ein, \ 

»skrive«), Skrift, som er saaledes indrettet, at 
den kan forstaas af alle (som kende Systemet), 
uden Hensyn til hvad Sprog de tale. Naar een 
eller flere Sætninger eller Ord, skrevne med P., 

i læses af Folk af forskelligt Tungemaal, vil enhver 
læse op i sit Sprog. Princippet for P. er, at alle 
Begreber og alt Forhold mellem Begreber ud
trykkes enten gennem et Skrifttegn eller gennem 
Kombinationer af Tegn. P. er saaledes en Art 
Ideografi. Den kinesiske Skrift er paa en Maade 
en Art P., idet den kan læses ikke blot af alle 
kinesisk-talende (som ved den store Afvigelse 
mellem Mundarterne i det store Rige ikke forstaa 
hverandre), men ogsaa af Japanesere, der dog tale 
et fra Kinesisk grundforskelligt Sprog. Men den 
kinesiske Skrift kan ikke siges at være simpel 
eller let at lære og er derfor uanvendelig som 
alm. P. For øvrigt mangler der ikke Forsøg paa 
P.; man har mange Systemer, men ingen kan siges 
at have løst Vanskelighederne, saaledes at man 
endog har ment, at Opgaven er uløselig. De 
første Antydninger gav J. Wilkins i sit aandrige 
Skrift: »Essay towards a real character and 
philosophical language« [Lond. 1668; omtalt af 
Max Muller i »Science of language« II]. Andre 
Forslag skyldes Berger [Berlin 1779], Wolke 
[Dessau 1797], Sicard [Paris 1798], Fry [Lond. 
1799], Nather [1805, en Art Hieroglyfskrift], 
Sinibaldo de Mas [1863, en Art Nodeskrift]. En 
hel Del Systemer anvende Tal, saaledes allerede 
Becher [1661] og Bachmeier [»Grundziige einer 
P.«, 1853]; andre kombinere Taltegn og andre 
Tegn, saaledes Svenskeren Janne Damm i sin 
»PraktischeP.« [Leipzig 1876]. I Danmark har nylig 
Islænderen Påll Thorkelsson fremsat et nyt sindrigt 
System, for hvis Grundtræk der er gjort Rede i 
»111. Familie-Journal« 23. Marts 1902. V. S. 

Pasilall (græ. af pasi, »for alle«, og lalein, 
»tale«), den Kunst ved Hjælp af almenfattelige 
Lyd og Kombinationer af saadanne at skabe et 
for alle Folk fælles Talesprog. Tanken er bl. a. 
udtalt af Filosoffen Leibniz i Skriftet De arte 
cotnbinatoria [Leipzig 1666], og siden have for
skellige forsøgt at danne saadanne Systemer, saa
ledes Condorcet i Paris [1774], Stethy, Steiner 
og Schleyer, hvis Volapiik (s. d.) en kort Tid 
syntes at skulle faa stor Udbredelse, men lige saa 
hurtig tabte sig igen. V. S. 

Pasfni, A l b e r t o , italiensk-fransk Maler, født 
1826 i Busseto (Parma), død 1899, uddannet i 
Italien, senere i Paris (Isabey, Rousseau), vandt 
Anseelse ved sine bredt og kækt malede Orient
billeder (»Italien's Fromentin«): »Shahen af Per
sien berejser sit Land«, »Karavane« [Mus. i Parma], 
»Solnedgang ved Nilen« [Torino's Bymus.] o. m. a. 
Ogsaa de venetianske Billeder fra senere Tid gjorde 
megen Lykke. P. var ogsaa Litograf. A. Hk. 

Pasir, lille Malajstat paa Østkysten af Borneo, 
hører under det hollandske Residentskab Syd- og 
Østkysten af Borneo og har en Hovedstad P. ved 
Floden P. H. R S. 

Pasite les , Billedhugger fra I. Aarh. e. Chr. 
Han var født i Nedreitalien, men fik Aar 87 
romersk Borgerret ved en almindelig Lov. Han var 
en kundskabsrig, dygtig og omhyggelig Kunstner, 
der skrev et Værk i 5 Bøger om de vigtigste 
Kunstværker (nyttet af Plinius). Det siges ud
trykkelig om P., at han brugte Lermodel til sine 
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Arbejder. Han nævnes ogsaa som dygtig Ciselør. 
Ved Siden af at lægge større Vægt paa Natur
studium synes han at have søgt sine Forbilleder 
i den gamle Kunst. Intet Arbejde af ham er dog 
bevaret. Derimod vides det, at han dannede Skole, 
og af flere af hans Elever (Stefanos, Menelaos) 
ere Arbejder bevarede. Efter disse at dømme synes 
han dog at have manglet Originalitet. H. A. K. 

Pasithéa, en af Chariterne (s. d.); Navnet fore
kommer ogsaa som Betegnelse for en af Nere-
iderne. H. A. K. 

Paskev i t sch , I v a n F e d o r o v i t s c h , Grev 
Erivanskij, Fyrste af Varszava, russisk General-
feltmarskal, født 8. Maj 1782 i Poltava, død 1. 
Febr. 1856 i Varszava. Efter at have været 
Livpage hos Kejser Poul I blev han 1800 Løjt
nant og Fløjadj utant. Han deltog i Slaget ved 
Austerlitz og forsattes kort efter til Donau-Hæren, 
hvor han deltog i Krigen mod Tyrkerne indtil 
1812, da han som Generalmajor udmærkede sig 
i Kampene ved Smolensk, Borodino, Malo-
Jaroslavetz og Krasnoj. Efter Slaget ved Leipzig 
forfremmedes han til Generalløjtnant og fik Lejlig
hed til at udmærke sig 1814 foran Paris. I 
Aarene 1817—20 ledsagede han Storfyrst Michael 
paa hans Rejse i Europa og blev 1823 General -
adjutant hos Kejseren. Hans Hovedvirksomhed 
falder imidlertid i Kampen mod Perserne og 
Tyrkerne. 1826 slog han Perserne under Abbas 
Mirza ved Jelisavetpol, blev det følgende Aar 
højestbefalende i Kaukasus, besejrede atter Abbas 
Mirza, erobrede Erivan og sluttede i Febr. 1828 
den for Rusland saa fordelagtige Fred i Turk-
mantschai. For sine Fortjenester her blev P. 
Hertug af Erivan. I Krigen mod Tyrkiet 1828— 
29 trængte han ind i det asiatiske Tyrki, slog 
Tyrkerne ved Kars og senere ved Eufrat, indtog 
forskellige Fæstninger, holdt i Juli 1829 sit Ind
tog i Erzerum og forfremmedes til Feltmarskal. 
1830 besejrede han de kaukasiske Bjærgboere og 
fik 1831 Kommandoen i Polen. Efter Varszava's 
Fald blev han Fyrste af Varszava og Statholder 
i Polen, hvor han optraadte med megen Streng
hed. Ved Rusland's Intervention i den ungarske 
Insurrektionskrig fik P. Overkommandoen og førte 
Kampen hurtig til Ende ved at tvinge den ungarske 
Hær under Gorgei til Kapitulation ved Vilagos. 
1854 overtog han 72 Aar gi. Ledelsen af Donau-
Hæren, opgav dog hurtig denne Stilling og vendte 
tilbage til det tidligere Hverv som Statholder, 
hvorfra han beholdt en ikke altid heldig Ind
flydelse paa Krigsføringen. (Li t t . : T o Is to i, 
Essai biographique et historique sur le feld-
maréchal Prince de Varsovie [Paris 1835]; 
Fyrst S c h t s c h e r b a t o w , »Der Generalfeldmar-
chal P., sein Leben und seine Thåtigkeit« [russisk] 
[Petersborg 1888—94])- B.P.B. 

Paskvil , af italiensk pasquillo, et lille satirisk 
Skrift, et »Skandskrift« (jfr. Pa squ ino ) . 

Pasman, 0 i Adriaterhavet, adskilles ved 
Zara-Kanalen fra Dalmatien og har et bjærgfuldt 
Terrain (Kulminationspunkt 274 M.), hvor der 
dyrkes Vin og Oliven. Arealet er 62 • Km. 
og Indbyggerantallet (1890) 2,400. Hovedstaden 
P. paa Østkysten har (1890) 809 Indb. H. P. S. 

Paso, spansk, egl. Trin, Gennemgang, kaldtes 
undertiden i det ældre spanske Drama — Perioden 
før Lope de Vega — et ganske kort Skuespil i 

Prosa, oftest muntert og let moraliserende, omtr. 
som de senere Entremeses eller de moderne Pro-
verbes. Især Lope de Rueda's P., af hvilke ad
skillige haves, vare bekendte for deres Morsom
hed, og f. Eks. »Las aceitunas« fortjener i Virke
ligheden al mulig Ros. De danne undertiden 
Episoder i hans større Komedier, til at tages ud 
af dem og flyttes andensteds hen. E. G. 

Paso, El, 1) El. P. de l N o r t e , C i u d a d 
J u a r e z , By i Mejico, Stat Chihuahua, ligger 1,140 
M. o. H. paa højre Bred af Rio Grande del Norte 
lige over for El P. i U. S. A. P., der har ca. 
5,000 Indb., er vigtig ved sine Jærnbaneforbindelser 
med Mejico og U. S. A. — 2) El P„ By i 
U. S. A., Stat Tejas, indfører Bly- og Sølverts 

j fra Mejico. (1900) 15,906 Indb. H.P.S. 
PaSOlini, G i u s e p p e , italiensk Patriot, født 

8. Febr. 1815, død 4. Decbr. 1876. Som Gods
ejer nær ved Imola blev han bekendt med Biskop 
Ferretti, den senere Pave Pius IX, og 1846 af 
ham udnævnt til Statsraad. I Foraaret 1848 var 
han en kort Tid pavelig Minister, drog efter 
Rossi's Mord i November s. A. til Toscana og 
kom først 1855 tilbage til Romagna. 1860 var 
han virksom for dette Landskabs Tilslutning til 
Sardinien og blev derefter Senator; var Decbr. 
1862—Marts 1863 italiensk Udenrigsminister og 
drog siden i diplomatisk Hverv til England og 
Frankrig for at udvirke Venetien's Løsrivelse. 
Efter Freden 1866 styrede han Venetien indtil 
dets Indlemmelse og blev 1876 Senatets Formand. 
1880 udkom hans »Memorie« [3. Udg. 1887]. E. E. 

Paspålum L., Græsslægt af Hirsegruppen; de 
enblomstrede Smaaaks, der til Forskel fra Panicum 
kun have 2 Yderavner, ere samlede i ensidige Duske 
eller Aks, der enten sidde 2 — flere fingerformet 
sammen eller ere samlede i Top, sjældnere enkelt
vis; den tvekønnede Blomsts Dækblad og For
blad blive til sidst haarde. Over 150 Arter, 
hvoraf mange danne en vigtig Bestanddel af de 
varme Jordstrøgs Steppeflora, især i Amerika; 
flere Arter ere gode Fodergræsser, f. Eks. P. 
dilatatum; enkelte Arter dyrkes som Brødplanter, 
saaledes f. Eks. P. exile i Sierra Leone. C. R. 

Pasquier [paskie'], É t i e n n e , fransk lærd, 
født i Paris 7. Apr. 1529, død smst. 31. Aug. 
1615. Hans tapre og skarpe Plaidoyer for Universi
tetet mod Jesuitterne (1565), hans »Catéchisme 
des Jesuit es« [1602] paadrog ham disses uforson
lige Had. P.'s berømte »Recherches de la France« 
[1560 o. ff.] og »Lettres« [1586 ff.] indeholde en 
broget Samling af historiske, arkæologiske, littera
turhistoriske og sproglige Afhandlinger. »CEuvres 
complétes«, I—II [Amsterdam 1723]. P.'s »L'in-
terprétation des Institutes de Justinian« udgaves 
første Gang af Kansleren Pasquier og Ch. Giraud 
[Paris 1847]. ( L i t t : L e o n F e u g é r e , Notice et 
bibliographie des æuvres choisies d'É. P., I —II 
[Paris 1849]; P- Dupon t , De Stephani Pas-
quierii latinis carminibus [Paris 1898]). Fz. D. 

Pasquier [paskie'], É t i e n n e , fransk Stats
mand, født 21. Apr. 1767, død 5. Juli 1862. Han 
var Søn af en Parlamentsraad og fik 1787 selv 
den samme Stilling; Faderen henrettedes 1794, 
og kun Robespierre's Fald friede ham fra at lide 
samme Skæbne. 1804 blev han ansat i Stats-
raadet, 1809 ophøjet til Baron og 1810 Politi
præfekt i Paris; skønt han 1812 lod sig over-
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raske af General Malet's Sammensværgelse og 
selv toges til Fange, beholdt han dog sit Embede 
indtil 1814. Han sluttede sig straks til Bourbon'erne, 
tog intet Embede i de 100 Dage og blev der
efter Justits- og Indenrigsminister under Talleyrand; 
om end udpræget Royalist misbilligede han dog 
»den hvide Terrorisme« og dens Udskejelser. 
1816 var han Formand for Deputeretkammeret. 
Jan. 1817 — Decbr. 1818 Justitsminister under Ri-
chelieu, og Novbr. 1819 Udenrigsminister under 
Decazes, men forblev i Embedet efter hans Fald 
indtil Decbr. 1821. Kort forinden var han bleven 
Pair. Under Karl X deltog han i Oppositionen 
med Villéle, men afslog 1828 den Plads, der til
bødes ham i Ministeriet Martignac. Derimod 
sluttede han sig 1830 straks til Julikongedømmet 
og var siden Kong Ludvig Filip's fortrolige Raad-
giver. Han blev Formand for Pairskammeret lige 
indtil 1848 og ledede som saadan de mange 
politiske Retssager; fik 1837 Kansler- og 1844 
Hertugtitelen. Hans »Discours et opinions« ud
kom 1842 i 4 Bd., s. A. blev han som Taler 
Medlem af det franske Akademi. Hertugtitelen 
gik i Arv til en Slægtning (se Audiffre t -P.) . 
Hans Memoirer (»Hist. de mon temps«) udkom 
1893—951 6 Bd. (L i t t . : F a v r e , E. P. Chance
lier de France [Paris 1870]). E. E. 

Pasqu i l d. s. s. P a s k v i l . 
Pasqu inade [paskina'd], (fr.), en Satire af den 

Art, som Pasquino (s. d.) bragte til Torvs. 
Pasquil l i [paskwi'ni], B e r n a r d o , italiensk 

Orgelmester, (1637—1710), Organist ved S. Maria 
Maggiore i Rom. Kammermusiker hos Fyrst Borg-
hese, komponerede Orgel- og Klaverstykker samt 
flere Operaer. Blandt hans Elever vare Durante 
og Gasparini. A. II. 

Pasquino [-kwi'no] hed, siges der, en Sko
mager eller Skræder, der i 16. Aarh.'s første 
Halvdel (?) boede i Rom og var bekendt for sin 
spydige Vittighed, som ofte slog ind paa det 
politiske. Et Antal Satirer af denne Slags samledes 
i en latinsk Bog med Titelen Pasquillorum Tomt 
duo [Basel 1544]. Siden overførte man Navnet 
P. paa en temmelig ødelagt antik Statue i Rom, 
der findes paa et Gadehjørne nær ved Piazza 
Navona, og i hvis Nærhed den rigtige P. skal 
have boet. Man anbragte skrevne Plakater med 
anonyme Vittigheder paa Statuen, og navnlig lod 
man P. føre formelige Samtaler med en anden 
gammel Figur, den saakaldte Marforio (s. d.), ved 
Kirken San Pietro in Vinculis. Skikken varede 
til langt ned i 18. Aarh., ja endnu længere, og 
fandt Efterligning i Frankrig. Som Eksempel 
paa Pasquinaderne kan anføres, at da Bondesønnen 
Sixtus V var bleven Pave og beskyldtes for at 
fornemme sin fattige Slægt i alt for høj Grad, 
fandt man en Morgen den ene af Statuerne iført 
en meget snavset Skjorte og kort efter, som Svar 
paa den andens Spørgsmaal, den Forklaring skreven 
paa en Seddel: »Jo det kommer af, at min Vadsker-
kone er bleven Prinsesse«. E. G. 

Passabel (fr.), taalelig, middelmaadig; om Veje: 
fremkommelig. 

Passacaglia[passaka'lja] (ital.; fr. passacaille), 
en gammel spansk eller italiensk Dans, i Stil med 
Chaconne'n, i tredelt Takt og gravitetisk Tempo, 
der endnu var i Brug i Frankrig i 18. Aarh. 
Som selvstændigt Instrumentalstykke blev den op

tagen i Suiten (s. d.), og dens Karaktermærke er 
her det konstante Tema i Bassen paa to, fire eller 
otte Takter (basso ostinato), over hvilket den er 
bygget. Navnet afledes enten af spansk fiasar, 
at gaa, og calle, en Gade, altsaa Gadevise, eller 
sættes i Forbindelse med gallo, en Hane: Hane
fjed. 5. L. 

Passage [pasalz, da. pasalsj8] (fr.), Gennem
gang, Overgang, Overfart o. 1.; Vej, Stræde. 

Passage [pasalsje] (fr.), i Musikken et Ud
tryk for en Figur af hurtige Nodeværdier, der 
er fremkommen enten ved Brydning af Akkorder 
eller bestaar af Toner i trinvis skalamæssig Følge, 
eller som oftest en Blanding af begge. 5 L. 

Passage [pasalsje] (astr.), en Stjernes Gang 
gennem Meridianen eller første Vertikal eller et 
andet Fundamentalplan eller gennem Kikkertens 
Felt eller tilsyneladende over et andet Himmellegeme, 
f. Eks. Solen (se M e r k u r og Venus) . J. Fr. S. 

Passage [pasa!sje] se S k o l e r i d n i n g . 
Pas sage ins t rumen t [pasalsje.] (Middags -

k i k k e r t ) , et Instrument, hvormed man observerer 
en Stjernes Passage gennem Meridianen eller et andet 
Vertikalplan. Det bestaar af en større Kikkert, der 
kan drejes om en horisontal Akse, der er lodret paa 
Kikkertens optiske Akse. I Kikkertens Fokalplan 
er der anbragt en Række Filamenter. Paa den 
ene Ende af Omdrejningsaksen er der en inddelt 
Cirkel, hvormed man kan indstille P. paa en be
stemt Stjerne. Det første P. er konstrueret af 
Ole Rømer (s. d. og O b s e r v a t o r i u m ) , senere 
forbedrede Bird, Troughton, Dollond, Reichenbach 
og Ertel, Repsold, SaegmUller, Bamberg o. a. dets 
Konstruktion og fabrikerede P., der, foruden at 
være opstillede i Meridianen, ogsaableve orienterede 
lodret paa Meridianen, altsaa til Observation i 
første Vertikal. Foruden de fast opstillede kon
strueredes transportable P., og ved disse sidste lod 
man, for at Instrumentet skulde blive stabilere og 
bekvemmere at benytte, Okularenden af Kikkerten 
ligge i Omdrejningsaksen. Derved kom Kikkerten 
til at bestaa af to Dele, der stode lodret paa 
hinanden. Ved at anbringe i Midten et retvinklet 
Prisme blev Lyset fra Stjernen sendt gennem 
total Refleksion paa Prismets Hypotenuseflade til 
Okularet. Anbringes el Prisme foran Objektivet, 
undgaar man at dele Kikkerten, og den vil i sin 
hele Længde ligge i Omdrejningsaksen. Saadanne 
P. have Steinheil og Saegmuller konstrueret. For 
at bringe den ved P. optrædende personlige Lig
ning (s. d.) ned til et Minimum har Repsold 
konstrueret et Mikrometer, der er forsynet med 
et bevægeligt Filament, som man gennem en 
Mikrometerskrue bringer til at følge Stjernen, 
medens den passerer Kikkertens Felt. En For
bedring er indført ved, at man lader Skruen blive 
bevæget af et Urværk, medens man tidligere 
maatte lade den blive ført af Haanden. Se i 
øvrigt A s t r o n o m i s k e I n s t r u m e n t e r og Me
r i d i a n c i r k e l . J. Fr. S. 

Passagepr isme, et af Steinheil 1846 kon
strueret Instrument, der beror paa følgende allerede 
1821 af Amici benyttede Princip. Lader man 
den ene af to parallelle Lysstraaler gaa gennem 
et ligebenet Prisme, vil Vinkelen mellem den ind
trædende og udtrædende Lysstraale (<p) være ep = 
1800—2 (5, hvor |J er Vinkelen, den indtrædende 
eller udtrædende Straale danner med Grundlinien. 
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Naar (3 = o, vil den indtrædende Straale være 
parallel med den, der ikke gik gennem Prismet 
(<p = i8o°). Anbringer man derfor et P. paa en 
Kikkert, saa at Lyset fra et fjernt lysende Punkt 
kan gaa saavel direkte gennem Kikkerten som 
gennem Prismet, vil man se to Billeder af Punktet. 
Har man rettet Kikkerten mod en Stjerne, vil man 
se de to Billeder nærme sig hinanden og til Slut 
falde sammen, naar Stjernen er i det Vertikalplan, 
hvori Prismets Grundflade ligger, hvorpaa Billederne 
igen fjerne sig fra hinanden. Er Vertikalplanet 
Meridianen, vil det Øjeblik, da Billederne dække 
hinanden, være Stjernens Kulminationstid. Er Instru
mentet godt justeret, kan man bestemme sand Middag 
med P. med en Nøjagtighed af o,5\ y. Fr. S. 

Passager [pasasje'r] (fr.), rejsende (med Skib, 
Post, Tog e ta ) ; b l i n d P., en P., der har til
sneget sig Rejsen og derfor ikke tør lade sig se, 
særlig ikke ved Billetering o. 1. 

Passagl ia [pasa'lja], Ca r lo , romersk-katolsk 
Teolog, født i Lucca 2. Maj 1812, død i Torino 
12. Marts 1887. 15 Aar gi. blev han Jesuit. En 
Tid opholdt han sig i England, da Jesuitterne 
forjoges fra Rom, men vendte tilbage 1849. Han 
blev Professor ved Collegium Romanum og for
svarede Dogmet om Maria's ubesmittede Und
fangelse, ligesom han kæmpede for Pavens verds
lige Magt, men slog pludselig om og begyndte 
at arbejde for Italien's Enhed. Han skrev endog 
skarpt mod Tanken om at give Paven verdslig 
Magt. En Tid lang virkede han som Professor 
i Moralfilosofi i Torino. I sine sidste Aar forsøgte 
han Tilnærmelser til Vatikanet, og kort før sin 
Død genkaldte han fuldstændig. (Li t t . : Bigi-
ne l l i , Biografia del sacerdote C. P. [Torino 
1887]). A.Th.J. 

PassaiC [paseMk], By i U. S. A., Stat New 
Jersey, ligger ved den 160 Km. lange, sejlbare P. 
River , der udmunder i Newark Bay, og har for
skelligartet Industrivirksomhed. (1900) 27,777 
Indb. H. P. S. 

Passamaquoddyfpa'samakwå'di], Bugt mellem 
Staten Maine af U. S. A. og Provinsen New 
Brunswick of Dominion of Canada, er 20 Km. 
lang, 10 Km. bred, optager St. Croix River og 
maa betragtes som en Underafdeling af Fundy-
Bugten. H. P. S. 

Passamézzo [passamed'dzo] (ital. zipassa, Trin 
og mezzo, halv), en gammel italiensk Dans, muligvis 
en Afart af Pavanen, hurtigere og mindre høj
tidelig. S. L. 

Passant [påså'] (fr.), gennemrejsende; en p. 
[apaså'j, i Forbigaaende, lejlighedsvis. 

Passarge, L u d w i g , tysk Forfatter, er født i 
Wolittnick i Østpreussen 6. Aug. 1825. Han 
studerede Jura og beklædte indtil 1887 forskellige 
overordnede juridiske Stillinger, derefter boede 
han i Tyrol, senest i Wiesbaden. Af hans Skrifter 
kunne nævnes: »Aus dem Weichseldelta< [1857], 
>Fragmente aus Italien< [1860], »Schweden, Wis-
by und Kopenhagen« [1867], >Sommerfahrten in 
Norwegen« [1884], »Aus dem heutigen Spanien 
und Portugal« [2 Bd., 1884], »Henrik Ibsen« 
[1883]. Han har desuden oversat H. Ibsen's 
»Brand« og »Per Gynt«, B. Bjørnson's »Over 
Evne« (»Uber die Kraft«) (i Reclam's Universal-
bibl.) samt udgivet Oswald v. Wolkenstein's Digte 
[smst.]. C. A. N. 

PaSSariåttO, Landsby i det nordøstlige Italien, 
Provins Udine, har et Slot, der er bygget af 
Venezia's sidste Doge. I Oktober 1797 fandt her 
de Forhandlinger Sted, der førte til Freden i 

i Campo Formio. H. P. S. 
Passåro, P a s s e r o , K a p P., det sydøstligste 

Punkt af Sicilien. N. f. P., der i Oldtiden hed 
Promontorium Pachynum, ligger den lille 0 
Passaro, der har et forfaldent Kastel, Fyrtaarn 
samt Tunfiskeri. 1718 sejrede ved P. en engelsk 
Flaade over Spanierne. H. P. S. 

Passa ron , By i Epeiros i Oldtiden, en Tid 
lang Landets Hovedstad. H. H. R. 

Passardwitz, P o z a r e v a c , By i Serbien, 
ligger 61 Km. 0. S. 0. f. Belgrad og har Gymna
sium, Landbrugs- og Forstskole. (1890) 11,450 
Indb. I P. sluttedes Fred 1718. H. P. S. 

Passatskyer ere de Cirrus-Skyer, der svæve 
i de øvre Luftlag over de Egne af Jorden, hvor 
Passaterne blæse ved Jordens Overflade; de gaa 
i modsat Retning af Passaterne. TV. y—n. 

PassåtstøV kaldes det Støv af brunlig eller 
rødlig Farve, der især falder ned paa den vestlige 
Kyst af det tropiske Afrika. TV. y—n. 

Passatvinde eller P a s s a t e r ere Vinde, der 
hele Aaret rundt blæse fra bestemte Retninger i 
Nærheden af Ækvator, paa nordlig Bredde fra 
Nordøst, paa sydlig Bredde fra Sydøst. Se 
Vind . TV. y—n. 

Passau, By i bayersk Regeringsdistrikt Nedre
bayern ved Sammenløbet af Donau, Inn og Ilz, 
har (1900) 18,000 Indb. P. bestaar af den egent
lige Stad (Altstadt und Neumarkt) paa den klippe
fulde Landtunge mellem Inn og Donau og For
stæderne Innstadt paa højre Bred af Inn, Ilzstadt 
(den tidligere Jødeby) paa venstre Bred af Ilz 
samt St. Nikola ved Jærnbanegaarden og Anger-
Forstaden paa venstre Bred af Donau. Dom
kirken er grundet i 5. Aarh., ombygget i 15.— 
16. Aarh. i gotisk Stil. P. var tidligere en stærk 
Fæstning og havde to Kasteller, det nu som 
militær Straffeanstalt benyttede Oberhaus, fra hvis 
Udsigtstaarn man har et pragtfuldt Overblik over 
Egnen, og det allerede 737 nævnte Unter- eller 
Niederhaus, nu Privatbesiddelse. Der findes be
tydelig Læder-, Porcelæn- og Trævarefabrikation, 
endvidere Skibsbyggeri, Jærn- og Kobber hammer
værk; Handelen beskæftiger sig især med Træ, 
Korn og Salt. P. er Sæde for en Biskop, en 
Landsret med Kammer for Handelssager, et 
Handels- og Erhvervskammer, en Filial af Rigs-
banken, og har et kgl. Seminarium, en Land
brugsskole, et Seminarium. P. var oprindelig en 
befæstet romersk Lejr (Castra Batava). P. er be
kendt ved Passau-Forliget og var indtil 1803 Hoved
stad i et rigsumiddelbart Bispedømme. yoh. F. 

Passaner-Kunsten se Fast. 
Passan-Forliget kaldes den i Byen Passau 

29. Juli 1552 indgaaede Overenskomst mellem 
Kejser Karl V, der stod værgeløs over for Kur
fyrst Morits af Sachsen's pludselige Indfald i 
Tyrol (Maj s. A.), og de tyske Fyrster, hvorved 
Striden om Ordningen af de kirkelige Forhold i 
Tyskland bragtes til en foreløbig Afslutning. 
Forligets Indhold var følgende: 1) Morits og de 
med ham forbundne Fyrster aftakke deres Krigs
mandskab, 2) Landgrev Filip af Hessen frigives 
(den afsatte sachsiske Kurfyrste, Johan Frederik 
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blev efter eget Ønske ikke medtagen i Forliget, 
men frigaves ved en særlig Overenskomst med 
Karl V), 3) Amnesti for dem, der efter Slaget 
ved Mtihlberg (1547) vare erklærede i Rigets 
Acht, 4) Henvisning af de religiøse Stridsspørgs-
maal og alle Klagemaal mod Kejseren til en Rigs
dag, der skulde sammenkaldes inden 6 Maaneder; 
i Mellemtiden skulde der være almindelig Reli
gionsfrihed, der ved en Tillægsartikel udstraktes 
paa ubestemt Tid, hvis der skulde komme Hin
dringer i Vejen for Rigsdagens Afholdelse. For
liget i P., der undertegnedes af Kejseren 15. Aug. 
1552, stadfæstedes med nogle Forbehold ved
rørende Religionsfriheden paa Rigsdagen i Augs-
burg 26. Septbr. 1555. CF. 

Passau i t ( P o r c e l æ n s p a t ) er en graalighvid 
Varietet af Mineralet Skapolit fra Obernzell nær 
ved Passau i Bayern. N. V. U. 

Passavant, J o h a n n D a v i d , tysk Maler og 
Kunsthistoriker, født i Frankfurt a. M. 1787, død 
smst. 1861. Hans Billeder (bl. a. Madonna med 
Barnet, Caritas, den hellige Hubertus) have kun 
ringe Kunstværdi. Langt mere Betydning have 
hans Skrifter, af hvilke de betydeligste ere: 
»Kunstreise durch England und Belgien < 
[Frankfurt 1833], »Rafael von Urbino und sein 
Vater Giovanni Santic, I—III [Leipzig 1839—59], 
»Die christliche Kunst in Spanien« [1853] og 
»Le Peintre-Graveur«, I—VI [1860—64], der 
indeholder Rettelser og Supplement til Bartsch'es 
Værk af samme Navn. — P., der 1840 blev ud
nævnt til Inspektør for Stadel'sche Institut i sin 
Fødeby, har nedlagt en enestaaende Samlerflid i 
disse sine Værker, der dog nu føles stærkt for
ældede og ukritiske under Synspunkt af senere 
Tiders mere videnskabelig eksakte Specialforsk-
ninger. (Li t t . : Ad. Co rn i l l , »J. D. P. Ein 
Lebensbild< [Frankfurt 1865]). A. R. 

Passé [påse'] (fr.), forbigangen; tidligere; 
falmet. Han er p. o: hans Tid er forbi. 

Passejer eller P a s s e y r , Alpedal i Tyrol, 
gennemstrømmes af Passer, der udspringer i 
Otzthaler-Alperne og efter et Løb paa 37 Km. 
ved Meran falder i Etsch. Middelhøjden beløber 
sig til 1,430 M. Hovedbyen er St. Leonhard. 
2 Km. sydligere findes Værtshuset Am Sand, 
Andreas Hofer's Fødested. Joh. F. 

Passement se Possemen t . 
Passe-partout [paspartu'] (fr.), Hovednøgle; 

Fribillet, der er gyldig til alle et Teaters Fore
stillinger. 

Passepled [paspje1] (fr., eng. paspy), en gammel 
fransk Dans, der skal stamme fra Bretagne, i Slutn. 
af 16. Aarh. blev udført af Gadedanserne i Paris 
og af Ludvig XIV indført i Balletten. Den er i 
3/8 Takt, i Stil med Menuetten, men hurtigere. 
Som selvstændigt Instrumentalstykke indførtes den 
i Suiten (s. d.), men kun blandt de saakaldte 
intermezzi o: de tilfældige Danseformer, der 
undertiden indskødes mellem de faste Bestand
dele af Suiten, i Reglen mellem Sarabanden og 
Gigen. S. L. 

Passepoil [paspwa'l] (fr.), smal Kant af særlig 
farvet Tøj indsyet i Sømmene paa en Dragt 
(Uniform); »Forstød«. 

Passeport [paspå! r] (fr.), Lejdebrev, Rejsspas. 
Passer, Redskab, som bruges til at slaa 

Cirkler med, udmaale rette Liniers Længde og 

afsætte Maal. P. har allerede været kendt i Old
tiden. Almindeligst er C h a r n i e r p a s s e r e n , der i 
det større udføres af Træ og Metal, i det mindre 
af Metal, navnlig Messing eller Nysølv; be-
kendtest er Tegnebestikkets P., der bestaar af 
Hovedet, som danner Charmeret, Benene og 
Spidserne, disse ere af Staal og trekantede eller 
runde. B u e p a s s e r e n har paa det ene Ben en 
Bue, som stikkes gennem det andet Ben og der 
fastholdes med en Klemskrue; med F j e d e r 
p a s s e r e n (s. d.) kan man tage meget nøjagtigt 
Maal ved at virke paa dens Skrue i Stedet for 
paa dens Hoved, J o m f r u p a s s e r e n tjener til at 
afsætte meget smaa Cirkler. Til Tegnebestikket 
høre I n d s æ t n i n g s p a s s e r e , hvor man kan erstatte 
een eller begge Spidser med Blyantsknæ eller 
Ridsefjedersknæ. Større Maal afsættes eller tages 
ved at indsætte Forlængelsesstykket paa Tegne
bestikkets P. eller ved S t a n g p a s s e r e n , hvis 
Ben sidde vinkelret og forskydeligt paa en Stang, 
der ved de større for Letheds Skyld altid er af 
Træ. Tykkelser maales med K r u m p a s s e r e n 
(s. d.), som ogsaa kan tjene til at maale Hul
heders Diameter. Den t r e b e n e d e P. tillader at 
optage en Triangels Vinkelspidser. R e d u k t i o n s 
p a s s e r e n s Ben ere forlængede ud over Hovedet 
og have Spidser ogsaa i Forlængelserne. Længden 
af Forlængelserne er ofte o,5 af Benenes Længde, 
man kan da reducere i Forholdet 1 : 2 eller 2 : I, 
sjældnere have Benene Kulisser, i hvilke Hovedet 
kan forskydes, og man kan da tilvejebringe mange 
ved Mærker betegnede Reduktioner. T a v l e 
p a s s e r e n , som benyttes paa den sorte Tavle, 
har Ben af Træ; det ene er indrettet til at op
tage Kridtet. F. W. 

Passer, Slægtnavn for Spurv. 
Passerat [pasøra'], Jean , fransk Digter, født 

1534 i Troyes, død 1602 i Paris, blev 1572 
Ramus's Efterfølger som Professor i Veltalenhed 
ved College de France, skrev lette og vittige 
Vers og var en af de 6 Forfattere til »Satire 
Ménippée« (se F r a n k r i g , »Litteratur« S. 
1071). S. MS. 

Passére (fr.), gaa forbi eller igennem, rejse; 
foregaa, tildrage sig; gaa an; hengaa upaatalt 
(lade p.). 

Passeren {Circinus), et lidet Stjernebillede 
paa den sydlige Himmel S. f. Ulven, indeholdende 
23 for det blotte Øje synlige Stjerner, hvoraf 
kun 1 er af 3. Størrelse. Der findes i P. en Del 
Dobbeltstjerner; af Stjernetaager kan mærkes en 
planetarisk. J. Fr. S. 

Passéres , et Navn brugt af L i n n é for 
Spurvefuglenes store Orden, hvortil bl. a. ogsaa 
regnedes Duer, Natravne og Mursvaler; efter 
Udskillelse af disse og Optagelse af nogle af 
L i n n é andensteds henførte Grupper bruges Navnet 
i adskillige nyere Systemer (se O r n i t o l o g i og 
Spurvefug le ) . O.H. 

Passeroni , G ian C a r l o , italiensk Digter, 
født i Nizza 8. Marts 1713, død 26. Decbr. 1803 
i Milano. Han var Præst, levede næsten al sin Tid 
i Milano og var en god Ven af Parini. Ligesom 
denne satiriserede P., men paa mere godmodig og 
ikke saa dybtgaaende Vis, over Samtidens Sæder 
i det langtrukne Digt »Il Cicerone«, 101 Sange 
bestaaende af Ottaver, hvor han tager Sigte paa 
18. Aarh.'s italienske Samfund under Billedet af 
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Romerne i M. Tullius Cicero's Dage. Det udkom 
i Milano 1755—74. Desuden skrev han Fabler: 
»Favole esopiane« [Milano 1770—88]. E. G. 

Passérvægt se M ø n t v æ s e n S. 110. 
Passibel (nylat.), modtagelig for Indtryk. 
Passiflora, Passif loracéae se P a s s i o n s 

b l o m s t f a m i l i e n . 
Passiflorlnae se P a s s i o n s b l o m s t r e d e . 
Passim (lat.), spredt, paa forskellige Steder. 

Anvendes hyppig ved Citater af Bøger, naar man 
ikke kan henvise til bestemte Steder. H. H. R. 

Passlni, Ludwig , østerrigsk Maler, er født 
9. Juli 1832 i Wien, Elev af Akademiet der og 
Søn af Kobberstikkeren J. P. (1798 —1874). Hans 
Virksomhed falder skiftevis i Østerrig, Tyskland 
og særlig i Italien (fra 1873 i Venezia), hvorfra 
han har hentet de fleste Motiver til sine af et 
stort Publikum saa højt skattede Malerier. P. har 
især gjort sig berømt som Akvarelmaler (som 
saadan Elev af K. Werner), raader over en frem
ragende Teknik, er i sine mange Arkitektur
billeder, Interiører med Figurer og Genrebilleder 
en kyndig, men lidt ensformig Tolker af Sydens 
maleriske Liv og har ved sine Folkelivsbilleders 
underholdende, lidt sødlige Fortælling forstaaet 
at samle en bred Tilskuerkreds om sin Kunst. I 
Berlin's Nationalgal. »Korherrer i Peters-Kirken« 
[1870]; andre Værker: Ung Præst, der kateki
serer i Kirken, Procession i Venezia [1874], 
Nysgerrige paa en Bro i Venezia, Lisetta [1883], 
Tasso-Forelæser i Chiozzia. Han har ogsaa med 
Held dyrket Portrætkunsten, saaledes i Akvarel et 
Gruppebillede [1856] med Kunstnere i Café Greco, 
hvoriblandt Danskeren Ernst Meyer. A. Hk. 

Passion (lat.), Lidenskab, Tilbøjelighed; Lidelse, 
især Christi Lidelse og Død; i Kunstsproget: 
Fremstilling af Lidelseshistorien (Diirer's »store« 
og »lille« P.). 

PaSSionåler se L e g e n d e . 
PassionåtO, con passi one (ital.), musikalsk 

Foredragsbetegttelse: lidenskabelig. 
Passionister eller Klerikere af det hellige 

Kors'es og Christi Lidelses Kongregation, en 
romersk-katolsk Orden, stadfæstet af Paven 1741. 
Stifteren er Paul (med Tilnavnet della Croce), 
født 1694, død 1775, kanoniseret 1867. Ordenens 
Opgave er at virke for Ihukommelsen af Jesu 
frelsebringende Lidelse og Død. P. have arbejdet 
meget for Propagandaen. (L i t t . : P i u s a S p i r i t u 
S a n c t o, The life ofSt. Paul of the Cross, Founder 
of the Passionists [Dublin 1868]). A. Th. % 

Passionsblomst se P a s s i o n s b l o m s t f a m i 
lien. 

Passionsblomstfamilien {Passifloracéae), to
kimbladede og frikronede Planter af Passions-
blomstredes Orden, de fleste klatrende Urter eller 
Buske med spredte og oftest lappede Blade med 
Akselblade. Klatretraadene sidde i Bladhjørnerne 
og ere ugrenede Skud; ogsaa Blomsterstandene 
ende ofte i Klatretraade. Blomsterne ere regel
mæssige og tvekønnede eller særkønnede (tvebo). 
Bægeret og Kronen bestaa af 5 Blade; ligesom 
den oven for Kronen siddende og af Traade 
eller Frynser dannede Bikrone sidde de paa 
Randen af den skaalformede Blomsterbund (Under
bægeret); Blomsterne ere altsaa omkringsædige. 
De 5 Støvdragere ere anbragte paa en Gynofor, 
en Forlængelse af Blomsterbunden, der ligeledes 

bærer den 1-rummede og af 3 Blade dannede 
Støvvej med 3 fri Grifler og hovedformede Ar. 
Frugten er hyppigst et Bær, og Frøene have 
Frøkappe. Familien tæller over 300 Arter, der 
især leve i Troperne og kun ere af ringe øko
nomisk Betydning. 

P a s s i o n s b l o m s t {Passiflora L.), klatrende 
Urter eller Buske med lappede og tynde Blade, 
hvis Stilke ofte ere forsynede med Nektarier. 
Blomsterne sidde faa sammen i Bladhjørnerne; 
deres Støtteblad er tilvokset til Stilken, ofte om
gives de af Svøb. Blomsterne ere store og tve
kønnede. Kronen mangler undertiden; ofte er den 
af samme Udstyr som Bægeret. Bikronen er af 
mange forskellige Former. Bestøvning sker ved 
Hjælp af store Insekter, undertiden ved Kolibrier. 

Passiflora coerulea. 

Frugten er et aflangt eller kugleformet Bær. 
Over 250 Arter, de fleste i Amerika, navnlig 
Brasilien og Peru. Allerede i den første Halvdel 
af 16. Aarh. kom Planterne til Europa, hvor de 
kaldtes G r a n a d i l l a og snart bleve dyrkede som 
Prydplanter. Navnet Passionsblomst have de faaet 
i Italien, fordi man i Blomsten saa visse Lig
heder med de fra Christi Lidelseshistorie kendte 
Symboler; Bikronen skulde ligne Tornene, Kronen, 
Støvdragerne eller Griffelen Korsets Grene etc. 
I Troperne holdes Arter af Slægten ofte som 
Frugtplanter, f. Eks. P. edulis Sims., P. lauri-

folia L., P, quadrangularis L., der ogsaa er 
Prydplante, o. fl. Mange dyrkes til Pryd, f. Eks. 
P. coerulea L. (se Fig.), P. racemøsa Brot. 
o. fl. A. M. 

P. kan dyrkes saavel i Koldhus som Varmhus. 
P. quadrangularis L. med store purpur og vio
lette Blomster og P. violacea Vill. med violette 

I vellugtende Blomster dyrkes i Varmhus. Til Kold-
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hus kunne anbefales P, coerulea L. med blaa og 
hvide Blomster, P. racemosa Brot. med læder
agtige Blade og store cinnoberrøde Blomster; af 
sidstnævnte er der tiltrukket flere særlig smukke 
Afarter som atropurpurea, mørkeblaa, Constance 
Elliot, hvid, Eynsford Gem., karminrosa o. fl. P. 
er en klatrende Plante, som anvendes til Dæk
ning af Vinduesstolper, Gavlvægge o. 1., men de 
fordre megen Lys og Luft for at blomstre rige
lig. Efter endt Blomstring mindskes noget med 
Vandingen, for at Planterne derved kunne tvinges 
til at modne deres Træ. Tidlig om Foraaret 
skæres Rankerne stærkt tilbage, hvad der foran
lediger Fremkomsten af unge, kraftige, blomster
dygtige Skud. Ved Omplantningen maa man give 
store Potter, Rødderne maa ikke beskæres, og 
saa vidt muligt maa man undgaa at beskadige 
dem. P. kan med Fordel udplantes frit i Huset, 
naar Forholdene tillade det. Formeringen sker ved 
Stiklinger, hvortil benyttes korte Sideskud, der 
sættes paa Undervarme. Ogsaa Frøformering kan 
anvendes. L. H. 

Passionsblomstrede (Passiflorinae), Orden 
af tokimbladede og frikronede Planter med regel
mæssige, omkring- eller oversædige Blomster, 
der ere 5-tallige i Bæger, Krone og Støvdragere 
og have en 3-bladet Støvvej med 1-rammet Frugt
knude og vægstillede Ægstole. Frugten er ofte 
et Bær. De til Ordenen hørende Familier ere: 
P a s s i o n s b l o m s t f a m i l i e n , Loasaceae, Carica-
ceae, Datiscaceae, S k æ v b l a d famil ien og Græs-
k a r f a m i l i e n . Se disse Art. A. M, 

Passionsmusik. Fra de ældste Tider har 
Musikken været nær knyttet til Passionsguds-
tjenesten i Kirken. Som en udvidet Form for 
Liturgien blev Evangeliet ved denne ikke simpelt 
hen oplæst, men paa en Maade fremstillet i Per
soner, idet en Person tog til Orde som Evange
list, en anden som Christus, en tredje som de 
andre optrædende Personer, medens Koret frem
stillede Folket. Den Kollekttone, hvori Hand
lingen foregik, afbrødes paa særlig fremtiædende 
Steder af mere melodisk formede Perioder. Ved 
Siden af denne gamle, »gregorianske« Form for 
Passionen havde man i den »nederlandske« Musiks 
Periode (15.-—16. Aarh.) taget sig for at gennem
komponere hele Passionsteksten flerstemmig i 
Motetform, et kunstnerisk Eksperiment, der dog 
næppe har naaet til større Udbredelse i det 
praktiske Liv. Derimod udvidedes den før nævnte 
»gregorianske« Passions musikalske Indhold efter-
haanden mere og mere. Korene, oprindelig en
stemmige, bleve behandlede flerstemmig, ofte 
med stærkt fremtrædende dramatisk Udtryk (de 
saakaldte Turbae), Passionen blev indledet og 
afsluttet med store Kor, endelig blev til sidst i 
protestantiske Kirker i Tyskland Salmesang for 
Menigheden indflettet paa passende Steder. Under 
Indflydelse af Operaen og Oratoriet antog der
efter P. i Tyskland rigere, men rigtignok ogsaa 
mere stilløse Former. Det ny, der kommer til, er 
Soloarien, altsaa et Element af lyrisk-betragtende 
Art. Hermed er den gamle P.'s rolige Objekti
vitet brudt, og den med Operaens Udvikling 
stærkt fremtrædende lyriske Følsomhed gør sig 
det snart bekvemt ogsaa i P. Denne Udvikling 
begynder saa smaat i 17. Aarh. ( H e i n r i c h 
Schii tz) for i 18. Aarh. at tage Fart. Evange

liets Tekst fremtræder nu i fri Omdigtning, og 
der indføres allegoriske Figurer (»Zion's Datter«, 
»De troende Sjæle«), medens Arier, Duetter, 
Ensembler og store Korstykker i moderne Kon
certstil give P. et nyt, kun lidet stilret musikalsk 
Indhold. Med den hamburgske Skoles Kompo
nister, Keiser , M a t t h e s o n , T e l e m a n n, ogsaa 
H a n d e l , ere vi hermed helt inde paa det rent 
operamæssige. Det er S e b . Bach's Fortjeneste, i 
dette Virvar at have skabt kunstnerisk Ligevægt, 
idet han for Evangelieteksten og dens musikalske 
Behandling anvendte de gamle Former, medens 
han af det ny tilkomne tog det med, der kunde 
give Udtrykket større Rigdom, Fremstillingen 
mere Liv uden at bryde den kirkelige Stil. I alt 
har han komponeret 4, maaske 5 Passioner, en 
efter hver af de fire Evangelister og en til blandet 
Tekst, men kun 2 af dem, Johannes-P. og Mat-
thæus-P., ere endnu bevarede. Med ham naaede 
P. sin kunstneriske Højde. Hans Efterfølgere, 
Graun , H a y d n , N a u m a n n , F r . S c h n e i d e r , 
Spohr , ja selv B e e t h o v e n (»Christus paa Olie-
bjærget«) betegne i Forhold til hans monumen
tale Værker kun et lavere Standpunkt. A. H. 

Passidnsskuespi l se P a s s i o n s s p i l . 
Passionsspil , dramatisk Fremstilling af Christi 

Lidelseshistorie. Selve Gudstjenesten gav i Middel
alderen let Anledning dertil, først paa Latin, siden 
i de nyere Sprog, ligesom overhovedet til det 
religiøse Skuespil (»Mysterierne«), og Lidelses-
dramaerne knyttedes da naturlig til Paaskefesten. 
Et enkelt Moment af den bibelske Beretning var 
i Middelalderen særlig Genstand for scenisk Frem
stilling, nemlig Opstandelsen; noget senere frem
kom Stykker om hele Christi Lidelse og Død, 
og det berømte parisiske Broderskab, som i 15. 
og 1. Halvdel af 16. Aarh. havde Eneret paa at 
spille Mysterier i den franske Hovedstad, hed 
»Confrérie de la Passion« (s. d.). En Cyklus af 
franske P. er bevaret fra Renaissancetiden. Ogsaa 
i England kendtes P. Medens disse ellers i 
Europa ere for længst skrinlagte, eksistere de 
endnu i Spanien, hvor der paa forskellige Byers 
Teatre i Paasken opføres saadanne, dels til Op
byggelse, dels ogsaa til Forargelse; en anden 
Levning af disse gamle religiøse Skuespil er P. i 
den lille bayerske By O b e r a m m e r g a u (s. d.). 
Det hedder sig, at de mærkelige, endnu florerende 
Forestillinger dér indstiftedes 1634 som Følge af 
et religiøst Løfte under Pesten det foregaaende 
Aar. Rimeligere er det dog, at man 1634 har 
begyndt at opføre Skuespillene med bestemte 
regelmæssige Mellemrum, men at de allerede have 
været til før. Den ældste Tekst deraf, som man 
har, er i et Haandskrift fra 1662; men det er 
paa vist, at den er en Sammensmeltning af 2 
ældre Stykker, man endnu besidder, nemlig et 
(vistnok) augsburgsk P. fra 15. Aarh. og et P. 
af Mestersangeren Sebastian Wild (16. Aarh.): 
begge ere helt optagne i Stykket fra 1662, blot 
noget udvidede og delvis med Omstilling af Scener. 
Midt i 18. Aarh. fremkom imidlertid en ny, 
temmelig smagløs Tekst af Pater Rosner, paa 
Grundlag af den ældre; den forbedrede — dog 
egentlig ikke overdrevent poetiske — Form, hvori 
P. er blevet opført i 19. Aarh., skyldes Byens 
gamle, af P. meget fortjente Præst Daisenberger 
(død 1883). Dialogen er Prosa, vekslende med 
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lyriske Mellemspil og Tableauer, og der er sat Musik 
dertil af en Skolelærer i Byen i 18. Aarh.'s Slut
ning. Teaterbygningen er meget stor, rummer 
langt flere Tilskuere end Verdens største Teater. 
Scenen og til Dels Tilskuerpladsen ere uden Tag. 
De udførende, ogsaa Korets og Orkesterets Med
lemmer, ere alle fra Oberammergau, brave Bønder 
og Billedskærere med Hustruer og Døtre, og den 
naive Alvor, hvormed hele Personalet omfatter Op
gaven, har noget ejendommelig smukt og til
trækkende ved sig. Mange af de traditionelle 
Grupperinger i de forskellige Optrin af Lidelses
historien ere af forbavsende Virkning. Det er Reglen, 
at Skuespillene gentages hvert 10. Aar (sidste Gang 
var det 1900); Opførelserne (7—8 Timer) finde 
Sted hele Sommeren igennem, fra Christi Himmel
fartsdag til Udgangen af September, mest om Søn
dagen. Siden Ed. Devrient ved Midten af 19. 
Aarh. henledede Opmærksomheden paa disse Skue
spil, ere de mere og mere blevne Genstand for 
stærk Tilstrømning af rejsende fra alle Verdens 
Kanter, deriblandt mange Englændere og Ameri
kanere, medens tidligere Publikum væsentlig be
stod af Folk fra Omegnen, der ligefrem søgte og 
fandt Opbyggelse ved Forestillingen. At den 
blotte Nysgerrighed nu har Overtaget hos en stor 
Del af de tilrejsende, kan vel nok antages, lige
som det vel knap kan helt undgaas, at Byfolkene 
selv komme til efterhaanden at opfatte deres 
fromme Spil vel meget som en Forfængeligheds-
og Forretningssag. (Li t t . : Der er skrevet meget 
om P. i Oberammergau; fremhæves kunne: D e u-
t i n g e r , »Das Passionsspiel in Oberammergau« 
[Miinchen 1851]; L. Clarus 'es Bog med samme 
Titel [2. Udg. smst. 1860]; A. H a r t m a n n , 
>Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner 
altesten Gestalt« [Leipzig 1880]). £. G. 

Passionstid, (Christi) Lidelsestid. 
Passiv (lat.), uvirksom, udeltagende; lidende. 

Jfr. de følgende Art. 
Pass iv (Lideform), er i Grammatikken Be

nævnelse paa et af Verbets Genera (se Genus) . 
Den dannes i de indoeuropæiske Sprog paa for
skellig Maade og ved forskellige Midler, og det 
saaledes, at der mellem nærbeslægtede Sprog ofte 
hersker stor Uoverensstemmelse, medens der om
vendt mellem langt ude beslægtede Sprog ofte 
hersker stor Overensstemmelse, ja endog inden 
for samme Sprog findes der ofte stor Uensartet
hed med Hensyn til Dannelsen af P. Latin lige
som Dansk danner P. dels ved Bøjning, dels ved 
at Perfektum Participium forbindes med et Hjælpe
verbum i aktiv Form: lat. amor (jeg elskes ell. 
bliver elsket; amo, jeg elsker), atnatur (han 
elskes ell. bliver elsket; amat, han elsker), amatus 
sum (jeg elskedes ell. blev elsket ell. er bleven 
elsket). I de romanske Sprog dannes P. ved 
Hjælpeverbum eller ved Tilføjelser af det refleksive 
Pronomen s ig (se Ref leks iv ) . I slaviske Sprog 
dannes P. ligeledes ved Hjælp af s ig. I Lita-
visk og i de skandinaviske Sprog er dette s ig 
i ældgammel Tid ganske smeltet sammen med 
Verbet: e l s k e s (oprindelig e l s k e sig). I 
mange Tilfælde bruges den Dag i Dag begge 
Former i Flæng: h æ n d e sig, hændes . Se 
Medium. P.K.T. 

Passiv , Flertal P a s s i v e r eller Pass iva . Ved 
Opgørelse af en hvilken som helst Formuetilstand 

forstaas ved P. alt, hvad der maa fradrages Ejen
delenes ( A k t i v e r n e s ) Sum for at faa den virkelig 
tilstedeværende Formue fastslaaet. P. vil som 
Regel kun bestaa af Gældsposter af forskellig 
Art, Prioritetsgæld, Varegæld, Vekselgæld, Bank-
laan eller andre Pengelaan o. s. v. Se A k t i v og 
S t a t u s o p g ø r e l s e . C. V. S. 

Pass ive Hindringer spille i den moderne 
Befæstningskunst en overordentlig Rolle, idet de 
i høj Grad forøge en Stillings Modstandskraft ved 
at bringe et fjendtligt Angreb til Standsning under 
Forsvarerens virksomste Ild. Det er derfor en 
Hovedfordring til en p. H, at den er saaledes 
beliggende, at den kraftig kan beskydes af For
svareren under Fjendens Forsøg paa at over
skride den eller rydde den af Vejen; selv 
den stærkeste Hindring taber sin Betydning, 
naar dette ikke er Tilfældet. Den p. H. maa 
altsaa ikke hindre Forsvarerens Ildvirkning og 
saa lidt som muligt hans Bevægelsesfrihed, den 
maa ikke paa stor Afstand kunne ødelægges ved 
Artilleriild, ikke kunne omgaas og helst ikke 
kunne bemærkes af Angriberen, førend han staar 
umiddelbart foran den. 

P. H. kunne være n a t u r l i g e eller k u n s t i g e . 
De n a t u r l i g e — i Terrainet eksisterende — 
Hindringer dannes navnlig af Vandløb, Søer, 
Moser, Sumpe, Krat, stejle Skrænter, Mure, Gitre 
o. 1. Kravet om, at de skulle virke overraskende 
paa Angriberen, lader sig her vanskelig gennem
føre, da de, som Terraingenstande, i Reglen ville 
være tilstrækkelig tydelig betegnede paa Kortet. 
Deres Værdi er højst forskellig efter Arten og 
Udstrækningen af Hindringen. Størst Betydning 
have som Regel Moser og Sumpe, der under 
mange Forhold ere ufremkommelige for alle 
Vaabenarter. Vandløb danne ogsaa en god Hin
dring, naar Dybden er mindst Mandshøjde, 1,80 M., 
(den militære Vanddybde) og Bredden mindst 
20 M.; mulige Overgangssteder (Broer, Dæm
ninger) maa ødelægges, Vadesteder gøres impas-
sable. Har Vandløbet ikke tilstrækkelig Dybde, 
kan det dog i visse Tilfælde ved Hjælp af en 
Opstemning af Vandet gøres anvendeligt som 
p. H. Saadanne Foranstaltninger kræve dog som 
Regel større Arbejdskraft og mere Tid, end der 
kan afses i den egentlige Feltkrig. Alle Vand
hindringer have den Mangel, at de om Vinteren 
kunne fryse til, hvorved deres Betydning som 
p. H. elimineres, medmindre der foretages ud
strakte Isningsarbejder eller Issprængninger. 

De k u n s t i g e p. H. anvendes navnlig til For
stærkning af Hovedpunkterne i en Stilling eller 
til Afspærring af Mellemrummene mellem Stil
lingens Støttepunkter. De hyppigst benyttede ere 
nutildags F o r h u g (s. d.) og J æ r n t r a a d s h e g n 
(s. d.); paa enkelte Punkter og i særlige Øjemed 
kan benyttes U l v e g r a v e , Smaap æl e , F l y d e -
b o m m e og S p a n s k e R y t t e r e (s. d.). A. G. N. 

Pass ive Metaller. Visse Metaller, navnlig 
Jærn, kunne under særlige Omstændigheder gøres 
uangribelige af Syrer. Dyppes en Jærntraad i 
fortyndet Salpetersyre, opløses den hurtig; men 
dyppes den i koncentreret Salpetersyre, opløses 
den ikke og kan derpaa uden at opløses videre 
neddyppes i fortyndet Salpetersyre, idet den er 
bleven »passiv«. Ogsaa ved Anløbning over en 
Spiritusflamme kan Jærnet gøres passivt. Passivi-
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teten antages at skyldes den Iltehinde, som dannes 
ved Anløbningen og en tilsvarende fin Dannelse 
ved Neddypningen. Passivt Jærn staar i elektrisk 
Henseende meget nær ved Platin og kan derfor 
anvendes til Elektroder i Voltametre i Stedet for 
dette. Andre Metaller, saasom Vismut, Kobber og 
Tin kunne ogsaa gøres passive, dog i meget 
mindre Grad end Jærn. F. W. 

Passiverende (d. e. uvirksomgørende) Om
d a n n e l s e r kaldes de Stofskifteprocesser, særlig 
hos Frø o. 1. Organer i Modning (s. d.), ved 
hvilke enklere sammensatte Stoffer omdannes til 
højt sammensatte, uopløste Stoffer, der midlertidig 
aflejres i Vævene i passiv Tilstand o : uden at under-
gaa Forandring. (Jfr. O p l a g s n æ r i n g ) . W. J. 

Pass iv Handel se A k t i v h a n d e l . 
Passiv Interessent ell. stille Interessent, den 

kun med sit Indskud hæftende anonyme Deltager 
i et K o m m a n d i t s e l s k a b (s. d.). K. B. 

Passivitet (lat.), Uvirksomhed. 
Passivi tet , J æ r n s . Forbinder man en blank 

Jærntraad med en Platintraad og dypper det hele 
ned i stærk Salpetersyre, saaledes at Jærnet ikke 
kommer til at røre ved Syren før Platinet, vil 
Jærnet ikke angribes af Syren; det er »passivt«. 
Ved Berøring med et Stykke Zink kan man atter 
gøre Jærnet »aktivt«, saa det opløses af Syren. 
Jærn og Platin danne tilsammen med Syren et 
galvanisk Element, i hvilket den elektriske Strøm 
gaar fra Jærn gennem Syre til Platin. Herved 
udfældes Ilt paa Jærnet, og der dannes sandsyn
ligvis et Overtræk, som beskytter mod Syrens 
Angreb. Ombyttes Platinet med Zink, gaar Strøm
men den modsatte Vej, og Beskyttelsen forsvin
der. K. S.K. 

Passo (ital., Skridt), ældre Længdemaal i Rom 
= 5 Fod = i,488 M. N. J. B. 

Passow, F r a n z L u d w i g K a r l F r i e d r i c h , 
tysk Filolog, født i Ludwigslust 20. Septbr. 
1786, død i Breslau, hvor han fra 1815 var Pro
fessor, 11. Marts 1833. Hans mest fortjenstfulde 
Værk er hans »Handworterbuch der griechischen 
Sprache« [5. Opl., 4 Bd., Leipzig 1841—57], 
oprindelig udkommet 1819—24S0111 en Bearbejdelse 
af J. G. Schneider's Leksikon. Endvidere har han 
udgivet adskillige græske og latinske Forfatteres 
Skrifter samt »Grundriss der griechischen und 
ro*mischen Litteratur-und Kunstgeschichte« [2. Opl. 
Berlin 1829]. Endelig maa nævnes Opuscula 
academica [Leipzig 1835] og »Vermischte Schriften« 
[Leipzig 1843]. H.H.R. 

Påssns , romersk Længdemaal, egentlig et 
Dobbeltskridt, udgjorde 5 Fod (pedes), medens der 
gik 125 P. paa et stadium. I detalmindelige latinske 
Sprog betyder P. derimod et Skridt. H, II, R. 

Passy [pasi'J indlemmedes 1860 i Paris, hvis | 
16. Arrondissement det kom til at udgøre, ligger 
paa højre Side af Seinen ud mod Boulogne- I 
Skoven. M. Kr. 

Passy [pasi'J, i) H i p pol y te, fransk Statsmand 
og Nationaløkonom, født 25. Oktbr. 1793, død 1 
1. Juni 1880. Han deltog som Husarofficer i 
Krigene 1812—15, var derefter 2 Aar i Nord
amerika og drev siden Landbrug og nationaløko
nomiske Studier samt skrev i Oppositionsbladene. 
Et lille Skrift om Aristokratiets Betydning 1826 
vakte nogen Opsigt. Han havde 1830—43 Sæde 
i Deputeret- og 1844—48 i Pairskammeret samt 

1848—51 i Nationalforsamlingen; var Febr.— 
Aug. 1836 Handelsminister under Thiers og Maj 
1839—Febr. 1840 Finansminister samt Ministeriets 
egentlige Leder; Decbr. 1848—Oktbr. 1849 v a r 

han paa ny Finansminister. Oprindelig hørte han 
til det saakaldte Mellemparti, men nærmede sig 
siden mere den konservative Retning. Han vandt 
et Navn som Nationaløkonom ved sine mange 
Beretninger til Académie des sciences politiques 
(siden 1838) og Bidrag til »Journal des Écono-
mistes«. Desuden udgav han »Systémes de cul-
ture en France« [1846, 2. Udg. 1853, om det 
mindre Landbrugs Fortrin] og »Des formes de 
gouvernement« [1872, 2. Udg. 1876], der afgjort 
hævder det konstitutionelle Monarki som naturligst 
for Frankrig. E. E. 

2) F r é d é r i c P., foreg.'s Brodersøn, er født 
20. Maj 1822, har udgivet en Mængde national
økonomiske og politiske Smaaskrifter og har siden 
1860 været en flittig Foredragsholder over slige 
Emner; hans »Lecons d'économie politique« ud
kom 1861 i 2 Bd. Endvidere var han Stifter af 
et Selskab til Kundskabers Udbredelse blandt 
Kvinderne. Dog har han især vundet et Navn 
ved sit vedholdende Arbejde for Fredssagen. 1867 
var han ivrig for at hindre et Fredsbrud i An
ledning af Luxembourg-Spørgsmaalet og med at 
stifte den internationale Fredsliga. Derfra udgik 
1870 de franske Fredsvenners Selskab, hvis For
mand han siden har været, ogsaa efter at det 
1890 omdannedes til »Selskab for Voldgift mellem 
Staterne«. Ligeledes var han 1888 Hovedmanden 
for at fremkalde de interparlamentariske Konfe
rencer, af hvilke han siden har været en virksom 
Deltager. 1881—89 var han Medlem af Depu
teretkammeret, men har ikke siden kunnet opnaa 
Valg. For sit Arbejde i Fredssagens Tjeneste 
fik han Decbr. 1901 Halvdelen af den store — 
for første Gang uddelte — Nobel-Pris. E. E. 

Passy [pasi'J, Paul , fransk Sprogforsker, foreg.'s 
i Søn, er født 13. Jan. 1859 i Versailles. 1878 

begyndte han at undervise i Sprog og kom snart 
! til den Erkendelse, at en Lydskrift fremmede 
Undervisningen; i Begyndelsen benyttede han Pit-
man's ret ufuldkomne Betegnelsesmaade, men gik 
efter at have lært videnskabelig Fonetik at kende 
over til nøjagtigere Systemer. P. har arbejdet 
ihærdig paa at udbrede Kendskab til Fonetik og 
i det hele nyere Metoder ved Sprogundervisning, 
især gennem den af ham ledede Association phoné-
tique internationale, hvis Tidsskrift »Le maitre 
phonétique« han redigerer. Efter en Rejse i Ame
rika udgav han »L'instruction primatre aux Etats-
Unis« [1885]. Hans Doktordisputats »Etude sur 
les changements phonétiques« [1890J belønnede 
Instituttet med Volney-Prisen. 1894 blev han an
sat ved VÉcole des Hautes Etudes som Lærer i 
Fonetik, og 2 Aar efter blev han Directeur-
adjoint ved samme. Foruden en Del Smaaskrifter 
om og til Brug ved Sprogundervisning har P. 
skrevet »Les sons du frangais« [5. Udg. 1899] og 
sammen med H. Michaelis: »Dictionnaire phoné
tique de la langue francaise«. O. Jsp. 

Pasta, dejagtig Masse. I Farmacien forstaas 
ved P. en dejagtig Masse tilberedt af Sukker og 
Gummi tilsat et eller andet Lægemiddel. A. B. 

Pasta, G i u d i t t a , fødtNegr i , italiensk Opera
sangerinde, født af jødiske Forældre 9. Apr. 1798 
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i Saronno ved Milano, død i. Apr. 1865 paa sin 
Villa ved Como-Søen, gennemgik Konservatoriet 
i Milano, optraadte 1815 —18 i Italien, Paris og 
London uden at vække synderlig Opsigt, under
kastede sig derefter paa ny grundige Studier i 
Italien under Scappa, vendte tilbage til Paris og 
London og vakte nu stor Begejstring, navnlig ved 
sit lidenskabelige og udtryksfulde Foredrag, sin 
prægtige sceniske Skikkelse og sine fremragende 
dramatiske Evner. Bellini skrev »Søvngængersken« 
og »Norma« for hende. S. L. 

Pastaza, Biflod til Maranon, udspringer i Ecua
dor paa Quito's Kordillerer under Navn af Rio 
de los Bafios, har først østlig, siden sydlig Ret
ning, inden den efter et Løb paa 520 Km. ud
munder paa peruansk Grund. Den er farbar for 
Dampere til Andras, for mindre Fartøjer til Saray-
acu. M. Kr. 

Pastelfarver ere meget bløde Farvestifter, der 
let afgive deres Farve. De bestaa af et blødt, 
meget fint malet Mineral som Gips, Talk eller 
Ler, der er blandet med det fornødne Farvestof 
og netop saa meget af et eller andet Bindemiddel, 
som er nødvendigt for at holde de pulverformede 
Stoffer sammen til et Hele. K. M. 

Pastelmaleri, Maleri eller rettere Tegning 
med tørre Farvestifter (se P a s t e l f a r v e r ) paa 
Pergament, ru Papir eller præpareret Lærred. Da 
Farveafskygningerne ikke her som ved Olie- og 
Akvarelmaleriet kunne frembringes ved en Blanding 
af selve Farverne, maa hver Farvestift saa at sige 
repræsentere sin Nuance (man har adskillige 
Hundrede saadanne, haarde, halvhaarde og bløde). 
Ved at »fordrive«, udjævne, Farverne, naar de ere 
satte paa Underlaget, enten med Fingrene eller 
med Kork o. 1. opnaar man den fine Sammen
smeltning af Farverne, som i Forbindelse med 
disses egen Friskhed og Skønhed giver P. dets 
bløde Ynde og Farvernes fløjlslinde Overflade. 
Denne er stærkt modtagelig for ydre Paavirkning 
og maa derfor skærmes (ogsaa for Sollys, Støv 
og Fugtighed) ved Glas. P., som man vil føre 
tilbage til 15. og 16. Aarh. (i hvilken Tid der 
dog væsentlig kun er Tale om Tegninger med 
forskelligfarvet Kridt), kom stærkt frem i 18. 
Aarh., Rokokokunstnerne manøvrerede dets Tek
nik med megen Gratie. Fra 1737 udstillede La 
Tour i Frankrig sine fortrinlige Pastelportrætter, 
der hurtig kom paa Moden, om end Akademiet 
1747 afslog at optage flere Pastelmalere som Med
lemmer (La Tour var allerede 1746 bleven det). 
Andre berømte Pastelkunstnere paa den Tid: 
Liotard, Vivien, Chardin, i Italien Ros. Carriera, 
i Tyskland R. Mengs, i England J. Russell, i 
Sverige Lundberg. Dresden-Galeriet har en for
træffelig Samling Pasteller fra denne Periode. Efter 
at P. dernæst i længere Tid havde ligget saa 
temmelig brak, er det atter i nyere Tid kommet 
stærkt paa Mode. I Paris var det især Italieneren 
de Nittis, der igen bragte P. til Anseelse, i Eng
land har Whistler udmærket sig. Af nyere danske 
Kunstnere, der have dyrket P., kunne eksempelvis 
nævnes Krøyer, Anna Ancher, Niss og Fru 
Wandel, af norske GSrbitz, Fr. Thaulow og Asta 
Nørregaard. A. Hk. 

Pasteur [pastolr], L o u i s , fransk Kemiker og 
Gæringsfysiolog, født 27. Decbr. 1822 i D61e i 
Jura-Departementet, hvor Faderen var Garver, 

død 28. Septbr. 1895. p - o I e v 1843 optagen som 
Elev i Ecole normale i Paris, hvor han valgte 
Kemien til sit Fag og hurtig vakte Opmærk
somhed ved sin store Flid og sine betydelige 
Evner; allerede 1846 blev han Præparatør ved 
samme Institut og forblev i denne Stilling til 
1848, da han forflyttedes til Dijon som Professor 
vedLyceet; her forblev han kun nogle Maaneder, 
da han 1849 blev ansat som Professor i Kemi 
ved Universitetet i Strassburg, hvor han virkede 
til 1854. I dette Aar blev han ansat ved Fakul
tetet i Lille, og 1857 forflyttedes han til Paris, 
hvor han 1857—67 virkede som Directeur des 
etudes ved Ecole normale og 1867—75 som 
Professor i Kemi ved Sorbonnen. 

P. hørte til de betydeligste Mænd, Frankrig 
havde fostret i 19. Aarh.; hans Livsarbejde blev 

! baaret af en bestemt begrænset, sammenhængende 
j Udvikling hos ham selv, men bar samtidig Frugt 

for mange særlige Fag: Gæringsindustri, Ager
brug, Mejerivæsen, Botanik, Fysiologi, Sundheds
pleje og Læren om Husdyrenes og Menneskenes 
Sygdomme; hans Undersøgelser virkede i viden
skabelig Henseende reformerende i mange af disse 
Fag, foruden at de ogsaa førte til praktiske Re
sultater af den største Rækkevidde. 

P. var i det første Tiaar af sin Virksomhed 
(1847—57) væsentligst optagen af Undersøgelser 
over Krystallisation; det var Forholdet mellem 
Krystallernes Form og deres optiske Egenskaber, 
der var Genstand for hans Studium; som det 
vigtigste af hans Arbejder fra den Tid kan 
anføres Undersøgelsen over Druesyren og dens 
Spaltning i Vinsyre og Antivinsyre, et Arbejde, 
for hvilket han 1856 fik den Rumford'ske Me-
daille af Royal society i London. Ved sine kry
stallografiske Undersøgelser var P. netop ført ind 
paa Studiet af enkelte Gæringer, og da han blev 
ansat ved Fakultetet i Lille, hvor Egnens Hoved
erhverv er Fabrikationen af Alkohol, altsaa 
Gæringsindustri, laa det nær, at han optog 
Gæringsfænomenerne til nærmere Studium og 
gjorde dem til Genstand for Forelæsninger. 
Allerede 20 Aar før P. optog Spørgsmaalet om 
Gæringernes og Forraadnelsesfænomenernes Natur 
til nærmere Undersøgelse, havde Cagniard-Latour 
og, uafhængig af ham, Schwann fundet, at den 
Gær, der dannes ved den almindelige Vinaands-
gæring, alene bestaar af en lille, for det blotte 
Øje usynlig, levende Plante, Gærsvampen; i Mod
sætning til Liebig's ældre Teori, som var ren 
kemisk, foranledigede denne Iagttagelse, at der 
blev opstillet en ny Teori, der tydede Gæringen 
som betinget af en ren Livsvirksomhed, altsaa en 
vitalistisk Teori. Da P. optog sine Undersøgelser, 
var Striden mellem disse to Opfattelser i fuld 
Gang; han viste da, at der var andre Gæringer 
end Alkoholgæringen, ved hvilke der dannedes 
en Gær, som bestod af levende Organismer; dette 
efterviste han saaledes for Mælkesyre-, Smørsyre-
og Eddikesyregæringens Vedkommende, ligesom 
han leverede afgørende Bevis for, at Gæringen 
var betinget af Gærsvampenes Livsproces, og for, 
at nogle af Gærsvampene som nødvendig Be
tingelse for deres Livsvirksomhed krævede Ude
lukkelse af Luftens Ilt, saaledes at man maatte 
skelne mellem aerobe og anaerobe Mikrober. 
P. undersøgte ogsaa Forrådnelsesprocessen og 
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viste, at den første Betingelse for Forraadnelsen 
er Nærværelsen af Forraadnelsesbakterier, og at 
det er disses Livsproces, som bevirker den frem
skridende Sønderdeling af de forraadnende Stoffer. 
Fremdeles viste P. ved sine Forsøg, at der aldrig 
indtraadte Gæring eller Forraadnelse, naar man 
holdt Gærsvampene eller Forraadnelsesbakterieme 
borte fra de Stoffer, som vare i Stand til at gære 
eller raadne. P. søgte og fandt væsentlig Sporerne 
til Gærsvampe og Bakterier samt disse selv i 
Luftens Støv og førtes herved ind paa en Række 
Undersøgelser over Luftens Indhold af Mikrober, 
ligesom han førte Spørgsmaalet om »Selvdannelsen« 
til en eksperimental Afgørelse, idet han konsta
terede, at der ikke findes noget videnskabeligt 
Bevis for, at der overhovedet eksisterer Selv
dannelse af levende Væsener. —Ved sine Gærings-
undersøgelser kom P. endvidere til det Resultat, 
at hver Art Gæring besørges af sin bestemte Art 
Gærsvampe, hvilket dog ikke har holdt Stik i 
alle Enkeltheder. P. fremhævede Nødvendigheden 
af at skaffe sig Renkulturer, ublandede Kulturer, 
af de Gærsvampe, hvis Livsvirksomhed man vil 
undersøge, og han paaviste Grundlagene for de 
Metoder til Fremstilling af Renkulturer, som 
senere have udviklet sig. P.'s Undersøgelser fik 
den største Betydning i Praksis; han henvendte 
sin Opmærksomhed paa de saakaldte Sygdomme 
i Vinen, ved hvilke der aarlig gik store Summer 
tabt i Frankrig, og han fandt baade Aarsagen til 
disse Sygdomme og Midlerne derimod. Aar-
sagerne vare fremmede Mikrober, som forstyrrede 
Resultaterne af den normale Vingæring; Midlet 
derimod var en simpel Opvarmning til 6o°, hvor
ved de skadelige Mikrober standsedes i deres 
Udvikling og Vinen bevaredes; denne Proces er 
efter P. bleven kaldet P a s t e u r i s e r i n g , og an
vendes nu ikke alene over for Vin, men ogsaa 
paa 01, idet P. paaviste, at ogsaa Ølgærens Virk
ninger kunde lide Skade ved Indtrængen af 
fremmede Organismer, og at disse kunde uskade
liggøres ved Pasteurisation. Ogsaa Mejeriet er i 
Gæld til P. for sin Udvikling; Pasteuriseringen 
af Mælk har stor praktisk Betydning. At P.'s 
Arbejder havde den største Betydning for Ind
førelsen af den antiseptiske Behandling efter 
Lister's Metode, skal ogsaa anføres her. Frem
deles skal nævnes P.'s utrættelige og med stort 
Held kronede Undersøgelser over Silkeormenes 
Sygdomme og over smitsomme Sygdomme hos 
Husdyrene: Miltbrand, Hønsekolera og Rødsyge; 
han fandt Vaccine mod alle disse tre Sygdomme, 
og i disse Undersøgelser have vi den første Be
gyndelse til de Erfaringer, hvorpaa den saakaldte 
Serumterapi senere blev grundet. P. har ogsaa 
ført Bevis for, at samme Smitstof hos forskellige 
Dyrearter kan fremkalde helt forskellige Syg
domme. Ved Opdagelsen af sine Vacciner viste 
P., at den Jenner'ske Vaccination kun var et Led 
i en hel Række saadanne Indpodninger, og at 
det var muligt vilkaarligt at skaffe det nødvendige 
Materiale til disse. Den sidste Undersøgelses-
række, som P. kom til at udføre, bragte særlig 
paafaldende Resultater og vilde i og for sig alene 
have været nok til at sikre ham en Plads blandt 
Samfundets Stormænd; den omhandlede Vand
skræk eller Hundegalskab; Undersøgelsen be
gyndte 1880 og afsluttedes 1886. Det lykkedes 

I her P. at finde et Indpodningsmiddel mod denne 
frygtelige Sygdom, og Meddelelsen om, at dette 

[ Middel ogsaa med Held kunde lade sig anvende 
I paa Mennesket, offentliggjorde P. i Akademiet 
i 26. Oktbr. 1885; V2 A-ar efter kunde han allerede 

give Meddelelse om Behandlingen af 350 Mennesker, 
hvoraf kun 1 var død. Senere blev Metoden ud
videt og finder nu med Held stadig Anvendelse. 

Det ny og banebrydende i P.'s Arbejder maatte 
selvfølgelig vække Modstand; han gik imidlertid 
sejrrig ud af Kampene; han svarede, naar An
grebenes Natur tillod det, med saa simple og 
overbevisende Forsøg, anstillede i Nærværelsen 
af flere Vidner, at det blev ham let at føre 
Sejren hjem. Hele Verden erkendte til sidst hans 
Betydning, og da Tanken om et Institut til Be
kæmpelse af Hundegalskaben blev fremført, greb 
man den overalt med Begejstring, saa at der i 
faa Maaneder var tegnet Bidrag paa over 2!/2 
Mill. frc.; 1888 blev det indviet og fik Navnet 
P . - In s t i t u t t e t . Af P.'s Hovedværker kunne 
nævnes: »Etudes sur le vin« [2. Udg. 1872], »Le 
vinaigre« [1868], »Etudes sur la biére« [1876]. 
(Li t t . : B o u r n a n d , P, sa vie, son ceuvre [Paris 
1896]; C . J .Sa lomonsen , »L. P.« [i »Hospitals-
tidende« 1892]; J. G . D i t l e v s e n , »L. P.« [Kbhvn. 
1896]). O. C. 

Pasteurisering se Pasteur. 
PastiCCio [pastit'tso] (ital.: »Postej«, fr.: pa

stiche), Kopi af et Kunstværk eller Efterligning af 
en bekendt Kunstners Arbejde i den Hensigt at 
skuffe Publikum med Hensyn til Kunstnernavnet; 
et Maleri, hvori en Kunstner i utilladelig Grad 
eftergør en anden og større Kunstners Manerer 
og Stil; Makværk. A. Hk. 

Pastiche [pasti's] (fr.) se P a s t i c c i o . 
Pastiche [pasti's] (ital.: pasticcio, egl. »Postej«), 

Betegnelsen for de navnlig paa italienske Scener 
tidligere forekommende Sammenskrabsoperaer, der 
vare sammenflikkede af Musikstykker, Arier eller 
hele Scener af forskellige ældre Operaer og 
forskellige Komponister og forsynede med ny 
Tekst. _ S.L. 

Pastiller (Trockisci') ere smaa runde, i Reglen 
fladtrykte Kager eller Skiver, bestaaende i Hoved
sagen af Sukker, Gummi, Chokolade o. 1. tilsat et 
eller andet Lægemiddel. P. tilberedes ved, at 
man enten laver de paagældende Ingredienser til 
en Dej, der rulles ud til en Plade, af hvilken P. 
udstikkes ved et Stempel; eller Ingredienserne 
udsættes i Pulverform for et stærkt Tryk i pas
sende Maskiner. P. tilberedte paa sidstnævnte 
Maade indeholde ofte kun det paagældende Læge
middel uden nogen Tilsætning. A. B. 

Pasti l les galantes [pastijgala t], Pastiller med 
Medikamenter, som stimulere Kønsdriften (se 
Afrodis iaca) . 

Pastinåca se P a s t i n a k . 
Pastinak {Pastinåca L.), Slægt af Skærm

planterne (Pastinakgruppen), toaarige eller fler-
aarige Urter med enkelt fjersnitdelte Blade, hvis 
Afsnit ere ægdannede og savtakkede. Stor- og 
Smaasvøb mangle eller bestaa kun af faa Blade. 
Kronerne ere gule eller røde. Frugten er sammen
trykt fra Ryggen; Vingerne paa Sideribberne slutte 
tæt sammen, og Rygribberne ere kun svage ; Olie
kanalerne naa ikke helt ned til Frugtens tGrund. 
14 Arter. A l m i n d e l i g P. (P. sativa L.) er en 
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50 Cm.— i M. høj, toaarig Urt med furet og kantet 
Stængel, blanke Blade, hvis Afsnit ere æg— 
lancetdannede og groft savtakket-lappede, og gule 
Blomster. Den er i Danmark almindelig ved Veje, 
Gærder, i Nærheden af Byer, paa høje Enge o. s. v.; 
sjælden i Norge. Den blomstrer i Juli — August. 
Af Hensyn til den kraftige Pælerod dyrkes den 
som Køkkenurt og har længe været i Kultur. Tid
ligere vare Frugterne officinelle. A. M. 

Af Pastinak-Varieteter skelner man mellem korte 
og lange, og heraf ere de sidstnævnte de hyppigst 
dyrkede. Frøet saas først i Maj, 5 Rækker paa 
langs af i>60 M. brede Bede. Planterne udtyndes 
til 20 Cm.'s Afstand i Rækken. Om Efteraaret 
optages Rødderne og indslaas i en Jordkule fra Fri
land. L. II. 

Pasto, San J u a n de P., By i den sydameri
kanske Republik Columbia, Dep. Cauca, i en 
frugtbar Dal, 2,544 M. o. H., har en højere Skole, 
et Seminarium, driver Fabrikation af Uldvarer, 
Hatte og Lakarbejder, Agerbrug og Kvægavl, 
med 13,000 Indb. Tæt ved Byen ligger Vul
kanen P., 4,264 M. P. grundlagdes 1539 og 
ødelagdes 1827 ved Jordskælv. M.Kr. 

Pastor se S tære . 
Pastor (lat.: Hyrde) se Præst . 
Pastoral (lat.), hyrdemæssig, idyllisk; landlig, 

skildrende Landlivet; præstelig, hvad der hører 
til Præstestanden. 

Pastoralbreve eller H y r d e b r e v e , Betegnelse 
for de tre Breve i Ny Test. til Timotheus og 
Titus. Navnet skriver sig fra, at disse Breve for 
en væsentlig Del handle om Hyrdeembedet i 
Menigheden. A. Th. J. 

Pastoråle (ital.), 1) Hyrdespil, Idyl, en scenisk 
Fremstilling af Hyrdelivet, med Anvendelse af 
Musik og Ballet; stammer oprindelig fra Italien 
omkring 15. Aarh., men satte særlig Blomst i 
Frankrig, hvor den blev Forløberen for den franske 
Opera. 2) Et Musikstykke, i Reglen i 6/8, 9/8 
eller 12/g Takt, der skal vække Forestillingen om 
en landlig Scene, og som oftest faar sin pastorale 
Karakter ved en Efterligning af Skalmejen (Obo) 
eller Sækkepiben (med den liggende Baskvint), 
ved landlige Danse og Naturskildringer. S. L. 

Pastoråledigtning (af lat. fastor, Hyrde) er 
fremgaaet af en Higen efter at komme bort fra ! 
de civiliserede eller, som man synes, overkulti- , 
verede Forhold, man lever under; man idealiserer i 
da Landlivet, dets Sceneri og dets Personer, digter 
Fortællinger, Dramaer eller Lyrik, som bevæge 
sig i en Sfære, der skal være mere naturlig end 
Bylivets, men ofte er kunstig nok. Den klassiske 
Oldtid havde sin P. (Theokrit, Vergil, Longus'es 
»Daphnis og Chloe« m. fl.); Navnene fra denne 
— Daphnis, Damon o. s. v. — gik igen i Renais-
sancens italienske og latinske Efterligninger, hvori
blandt Tasso's Hyrdespil »Aminta«, Guarini's »Il 
pastor fido«, Sannazaro's Roman »Arcadia«. 
Spanske, franske og tyske Efterlignere tulgte i 
disses Spor, og helt op til Norden strakte Genren 
sig (Søren Terkelsen's Fordanskning af D'Urté's 
»Astrée« med dens Sange). Den egentlige P., 
nemt glidende over i Affektation og Føleri og 

a endnu i Slutn. af 18. Aarh. repræsenteret ved 
Florian, hos hvem de snehvide Lam og silke-
baandsmykkede Hyrdestave endnu ikke ere for
svundne, skiller sig fra den kraftigere og mere j 

realistiske Idylpoesi, som Geszner forbereder, og 
som bringes til Blomstring af Vosz og især Goethe. 
19. Aarh.'s Landsbyfortællinger ere Aflæggere 
heraf. Smig. for øvrigt A r k a d i e r n e , B u k o l i s k 
Poes i , E k l o g e , H y r d e r o m a n og Idy l . E.G. 

Pastorålseminarilim, Betegnelse for en An
stalt til Uddannelse af de teologiske Kandidater 
i praktisk Teologi. Saadanne P. findes i Kjøben-
havn (oprettet 1809) og i Christiania (oprettet 
1848). A.Th.J, 

Pastoralsymfonien, den sjette af Beethoven's 
Symfonier, i F-Dur; saavel Navnet som den for
klarende Tekst til de enkelte Satser skyldes Bee
thoven selv. S. L. 

Pastoralteologi, den Gren af den praktiske 
Teologi, som behandler Præstens Virksomhed, 
nemlig hans Forberedelse til Embedet og hans 
Embedsgerning selv med alle dens Omraader. (L i 11.: 
Claus Harms , »P.« [Kiel 1837]; A l e x a n d e r 
V i n e t,» P.« [overs, paa Dansk 1893]). A. Th. J. 

Pastorat, en Præsts Kald og Sogn. 
Pastoret [paståræ'], Emmanue l , fransk Poli

tiker og Videnskabsmand, født 24. Decbr. 1755 i 
Marseille af en gammel anset Slægt, død 28. Septbr. 
1840. Han fik allerede 1781 et Dommerembede 
i Paris, sluttede sig 1789 til Frihedspartiet og 
blev Formand for Valgmandsforsamlingen, men 
afslog i Efteraaret 1790 Kongens Tilbud om at 
overtage Indenrigsministeriet. 1791 blev han 
Prokurør for Seine-Departementet og foreslog som 
saadan efter Mirabeau's Død Panthéon's Oprettelse 
(talte senere for Voltaire's Overførelse hertil). 
S. A. valgtes han til Nationalforsamligen, tilraadede 
Negerslaveriets Afskaffelse gradvis og Indførelse 
af borgerlige Civilstandsregistre; men støttede 
ellers Kongedømmets Sag og maatte derfor etter 
dets Fald 1792 skjule sig i Sydfrankrig. 1795 
valgtes han til de 500's Raad, hørte ogsaa her 
til det maadeholdne Parti, forsvarede Pressefriheden 
og de forfulgte Præster, men angreb Direktoriets 
radikale Flertal og krævede Klubberne lukkede. 
Efter Statskuppet Septbr. 1797 maatte han flygte 
til Udlandet for at undgaa Landsforvisning. Han 
kom tilbage under Konsulatet, blev 1804 Profes
sor i Retsvidenskaben, 1809 Senator og 1810 
Greve. Han vilde 1814 ikke medvirke til Napo-
leon's Afsættelse, men sluttede sig straks efter til 
Bourbon'erne, blev Pair og 1817 Markis; fik 1826 
Titel af Minister og 1829 af Kansler, men mistede 
alle sine Stillinger, da han 1830 nægtede Ed til 
det ny Kongedømme. Derimod overtog han 1834 
Hvervet som Værge for de Godser i Frankrig, 
som tilhørte Hertugen af Berry's Børn. Allerede 
tidlig havde han hengivet sig til Studiet af Old
tidens Lovgivere og Sædelærere og skrev senere 
en lærd »Histoire de la législation des anciens« 
[11 Bd., 1817—37]. Hans »Traité des lois pe-
nales< [2 Bd., 1790] havde for sin Tid stort 
Værd. E. E. 

Paslos G (ital., fr. påteux, dejagtig), i Maler
kunsten: »pastos«, med tykt Farvelag. 

Pastourelle [pasturæ Tj (fr.), i Middelalderens 
nordfranske og provencalske Litteratur et lille 
episk lyrisk Digt i Strofer, hvis Emne er Mødet 
mellem en Hyrdepige og hendes landlige Elsker 
eller en Ridder, der bejler til hende. Som i det 
berømte »Jeu« kaldtes Personerne hyppig Robin 
og Marion. P. ere udgaaede fra Folkedigtningen, 
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men faa tidlig et — ofte vidtdrevet — Kunstpræg. 
Det er ogsaa Navnet paa en Dans. K. Bartsch 
har samlet en Del P. i »Altfranzosische Romanzen 
und P.« [Leipzig 1870]. E. G. 

PastøS, dejagtig, benyttes i Lægevidenskaben 
for at angive, at en syg Del har denne Konsi
stens. Lp. M. 

Pasuruan, Residentskab i den østlige Del af 
Java, har et Areal af 5,307 • Km. med (1896) 
1,067,973 Indb., hvoraf 2,000 Europæere, 1,000 
Arabere, 6,000 Kinesere. I Tenger-Bjærgene lever 
en Stamme, der bekender sig til Hinduismen. 
Landet er meget frugtbart og frembringer Kaffe, 
Tobak og Sukker. Ved Kysten vindes spiselige 
Svalereder. Hovedstaden P. ligger ved Nord
kysten og har (1891) 34,366 Indb. M. V. 

Pasv ike lven , Afløb for den store finske Indsø 
I nar i (Enaretrask, s. d.), gaar først i omtrent 
nordøstlig Retning gennem F i n l a n d og antager 
derpaa et mere nordligt Løb. Herunder danner 
den paa en Strækning af ca. 100 Km. Grænse 
mellem N o r g e (Sydvaranger) og R u s l a n d , 
hvorefter den er helt russisk i en Længde af om
trent 2,5 Km., idet Rusland her ogsaa ejer et lidet 
Stykke Land paa Elvens vestlige Bred omkring 
Kirken B o r i s Gleb . I de sidste Par Km. af 
sit Løb, indtil Elven ved E lvenes falder i Bøk-
f jorden, en Arm af Va r ange r f jo rden , er den 
helt norsk. P. er en ganske mægtig Elv, der har 
mange store Vande, afbrudt af til Dels stærkt 
strømmende Elvepartier med enkelte større Fosse
fald, blandt hvilke fremhæves Skog fossen 
(Månnikøfossen), H a r e fossen og S k o l t e f o s s e n . 
P. er omgiven af lave Fjeldpartier med for største 
Delen store Furuskove, og nu (Efteraaret 1902) 
meldes der om Fund af store Malmfelter paa 
Elvens vestlige (norske) Side, særlig i Nærheden 
af Fjorden. P. N. 

Pasværk d. s. s. O val værk (s. d.). 
Pat (,fr. af ital. patto), i Skakspil Kongen, naar 

den ikke mere kan trække uden at sætte sig i Skak. 
Pataca, Marie-Theresia-Thaier; i Portugal den 

spanske Peso; brasiliansk Sølvmønt = i/8 Pa-
tacåo. N. J. B. 

PataCaO, brasiliansk Sølvmønt af Finvægt 
24,64 Gr-_ N. J. B. 

Patagonien, den sydlige Del af Sydamerika's j 
Fastland, mellem 39O 10' og 530 53' 43" s. Br. 
Det begrænses af Atlanterhavet, af Rio Negro | 
og Rio Limay mod Nord, af Åndes-Kæden og ! 
Magalhaes-Strædet og omfatter 793,980 Q Km., ! 
hvoraf ved Grænsefreden 23. Juli 1881 de 672,593 
• Km. tilfaldt den argentinske Republik, medens 
Resten, 121,387 Q Km., tilegnedes af Chile. | 
Atlanterhavskysten har flere store Indbøjninger 
som den ørige Bahia Bianca, Bahia St. Matias, 
der ved en Landtange er skilt fra Golfo Nuevo, 
og sydligere to brede Bugter: Golfo de San Jorge 
og Bahia Grande, men ikke des mindre er der 
Fattigdom paa gode Havne. Inden for en bjærg-
rig, vegetationsfattig Kystzone stiger Landet gennem 
Terrasser op til et ensformigt Plateau, gennem-
skaaret af talrige Dale. De største Højder findes 
Vest paa, hen imod Åndes, saaledes Vulkanen 
Tronado, 2,980 M., og sydligere Chalten, 2,170 
M. I den sydlige Del af P. naar enkeltstaaende 
Grupper en Højde af 1,500 M. I det hele maa 
P. betragtes som en Højslette paa 100—500 M. 

med Stigning fra Øst mod Vest. Flodløbene ere 
parallelle og delvis sejlbare, men deres Nyttevirk
ning indskrænkes ved Strømsnævringer og Fald, 
hvor de træde ind i Terrassezonen, eller ved Af
lejringer i Mundingerne. Deres Kilder ere en 
Række store Søer ved Foden af Andes-Kæden. 
Nordligst ligger N a h u e l - H u a p i , hvorfra R i o 
L i m a y gaar til R i o N e g r o , sydligere kommer 
S e n g e l fra F o n t ana-Søen for siden at gennem
strømme C o l h u e og M u s t e r s , inden den falder 
i R io Chubu t . Fra B u e n o s - A y r e s - S ø e n 
flyder Rio D e s e a d o , og Søerne St . M a r t i n , 
V i e d m a og A r g e n t i n o have Afløb gennem 
C h i c o - og S an ta-Cruz-Floderne. P. bestaar 
overvejende af tertiære Dannelser, hvis nederste 
Lag ere aflejrede i Havet. Stedvis rage mesozoiske 
Lagstene og arkæiske Stenarter op fra Under
grunden. Over det hele er der udbredt et Lag 
af Basalt og Istidsaflejringer: Stenblokke og 
Morænedannelser. 

K l imae t er ikke saa ugæstmildt, som det frem-
gaar af ældre Beretninger. Vestenvindene ere de 
herskende, og Åndes-Kæden er for lav til at 
være nogen Hindring for dem; men de afgive 
deres Regnmængde paa Vestskraaningen, saa P. 
kommer til at lide af Tørhed. Medens Puerto 
Montt paa Vestkysten har 245 Cm. Regn, har 
Bahia Bianca paa Østkysten ikke mere end 49 
Cm. og Punta Arenas ved Magalhaes-Strædet, 
hvor man fra Sommerregnens Bælte er naaet ind 
i Vinterregnens, 57 Cm. Med Hensyn til Varme
forholdene har P. Fastlandspræg, hvilket ses ved 
en Samstilling af Temperaturerne i Puerto Montt: 
Aaret 11°, Aarsekstremernes Middelværdi 25,9° og 
-r- 1,4°, og Bahia Bianca, omtrent 30 nærmere 
Ækvator: Aaret 15,2°. Aarsekstremernes Middel
værdi 38,2° og -7- 2i,8°. Omtrent ved Rio Negro 
hører Pampaen op, og man betræder S. f. denne 
Flod P.'s tørre Stepperegion, der fortsætter sig 
lige til Magalhaes-Strædet. Lave Tornebuske 
skifte med brune Smaabuske og haarde Græsser, 
der sjælden naa en Højde af 1 M. Blandt de 
faa Arter ere Plantago-, Verbena-, Acaena- og 
Margycarpus-hx\.zT de mest fremtrædende. Træer 
ere saa sjældne, at nogle smaa Akacier, der fore
komme i de nordligste Strøg, af de indfødte an
ses for hellige. Kun i de vestligste Egne, hvor 
der falder mest Regn, strække de store Naaleskove 
sig ogsaa om paa Østskraaningen af Åndes; men 
det er kun bestemte Arter som Araucaria imbri-
cata, Libocedrus tetrogona, Fitzroya patagonica, 
Podacarpus og enkelte andre, der ynde dette 
Strøg. Dyreverdenen udmærker sig ved en Række 
for P. karakteristiske Dyreformer: Paa de sandede 
Sletter, der gennemrodes af Bæltedyr, færdes 
Flokke af Guanakos. Indtil Magalhaes-Strædet 
forekommer der Hjorte, og i Strækningerne paa begge 
Sider af Åndes den store Bæverrotte (Myopota-
mus), og Kysterne besøges af Mankesælen {Otaria 
jubata). Rovdyrene ere repræsenterede ved Pu
maen, Tsjatien (Felis mitis), Pampaskatten {Felts 
pajeros) og den brasilianske Ræv ( Canis azarae). 
Blandt de talrige Fugle ere Nanduen, den ameri
kanske Struds, der forekommer i Flokke, den 
ejendommeligste. Krybdyrene ere faatallige; dog 
forekommer en Slægtning af Klapperslangen i visse 
Egne. Blandt Insekterne, der alle have mørke, 
afdæmpede Farver, findes talrige Biller. 
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Den oprindelige Befolkning, der selv kaldte 
sig C h o n e k (Mænd, Folk), af Naboerne kaldtes 
T e h u e l c h e r (Sydboer) og af Europæerne Pa ta -
g o n i e r e (Storfødder), udgør kun 5,000 og ere for
trængte til den sydlige Del af Landet. Men i de 
nordlige Egne findes flere Stammer af Pampas-
Indianere, der med Magt ere trængte ned S. f. 
Rio Negro, langs hvilken der er anlagt Forter for 
at holde dem ude fra det egentlige Argentina. 
Patagonierne, om hvem der længe herskede eventyr
lige Forestillinger med Hensyn til deres Størrelse, 
have efter d'Orbigny en Middelhøjde af 173 Cm., 
Kvinderne 162 Cm., en plump og kraftig Legems
bygning, et stort Hoved, men smaa Hænder og 
Fødder. Dog anlægges der store Støvler, der 
nok kunne have givet Anledning til deres Navn. 
Ansigtet er bredt, med fremstaaende Kindben og 
males ofte med røde eller sorte Farver. Skæg
væksten er svag, og de fremkomne Haar udrykkes. 
Haaret er sort, groft og glat. Patagonierne deles 
i to Folk, et nordligt og et sydligt, tidligere med 
Santa Cruz som omtrentlig Grænse. De leve som 
Jægere; et Telt af Guanako-Huder er deres Bolig, 
Heste og Hunde er deres Rigdom, og Parforce-
jagten paa Slettens Dyr deres Erhverv. Deres 
Dragt, omtrent ens for Mænd og Kvinder, er en 
Kappe af Guanako-Skind og dertil om Vinteren 
et Uldtæppe. De leve i mindre Horder og for
ene sig under en Anfører til Krig og Røvertogter. 
Deres Vaaben ere Jærnknive, Lanser, Lasso og 
Bola o: en Snor med en tung Sten i fastsyet 
Læder, og i den nyere Tid ogsaa Ildvaaben. De 
ere fredsommelige, aabne og ærlige; men Drab 
straffes med Blodhævn. — De første Kolonier 
anlagdes af Spanierne, 1584 ved Sarmiento (ved 
Magalhaes-Strædet) og 1780 paa Østkysten, men 
de gik til Grunde. Derimod trives den vallisiske 
Koloni ved Chubut og den engelske Koloni ved 
Santa Cruz. Det er dog Egnene langs Andes-
Bjærgene, der egne sig bedst for Agerdyrkning. 
P. er siden 1869 bleven berejst og udforsket af 
Musters, argentinske Officerer og flere lærde 
(Moreno, Moyano, Fontana o. a.). M. Kr. 

Patåla, Underverden (under Jorden), hvor de 
overvundne Asura'er (f. Eks. Bali) ere indesluttede. 
Ogsaa den underste Afdeling af Underverden (se 
B r a h m a n i s m e S. 499 Fig.), hvor NSga'erne 
(Slangeguderne) bo i Bhogavati. P. opfattes i 
Alm. som et overordentlig behageligt Opholds
sted. De dødes Opholdssted (Yama's Bolig) 
synes der i Alm. ikke at tænkes paa ved P. Man 
kan trænge derned ved Gravning, Dukning, etc. 
I Astronomien (Surya- SiddhSnta etc.) findes P. 
inde i Jorden. P. maa ikke forveksles med Helvede 
(Naraka), som ligger lavere og er højst ubehage
ligt. S. S. 

Patan, Navn paa mange Byer i Forindien, 
hvoraf i) By i Fyrstendømmet Baroda, med (1891) 
32,646 Indb., er bekendt for sine Biblioteker, der 
indeholde værdifulde Manuskripter. 2) By i Nepal 
med ca. 30,000 Indb. M. V. 

Patani , siamesisk Vasalstat paa Malaka, har 
et Areal af 13,000 Q Km. med ca. 30,000 Indb. 
Hovedstaden P. med ca. 10,000 Indb. udfører 
Kautsjuk, Tømmer, Tin, Bly, salt Fisk. M. V. 

PatapSCO [pata'psko.u], Flod i U. S. A., Stat 
Maryland, udmunder i Chesapeake-Bugten, er kun 
80 Km. lang, men af en meget betydelig Bredde 

og spiller i sit øvre Løb en Rolle som Driv
kraft for talrige Fabrikker. H. P, S. 

Patåra, Oldtidsby i Lykien med et berømt 
Apollon-Tempel. Betydelige Ruiner findes ved 
det nuværende F u r nas. H. H. R. 

Pataria (lat. af pata = Smaahandler), op
rindelig Navn paa et Fattigkvarter i Milano, der
efter Betegnelse for et Parti i Norditalien i 11. 
Aarh., som bekæmpede Præsteægteskabet. Hoved
manden i Partiet var Diakonen A r i a l d i Varese. 
P. bredte sig over hele Norditalien og for ofte 
frem med stor Voldsomhed. Pave Nicolaus II 
stillede sig velvillig over for P., og Petrus Damiani 
(s. d.) blev sendt op for at hjælpe dem, da de 
havde fundet stærk Modstand mange Steder. Ved 
Siden af Ariald traadte senere ogsaa H e r l e m b a l d 
frem som Fører, og det kom under ham til blodige 
Kampe, men Paverne, især Gregor VII, saa stadig 
mildt til dem, da de ogsaa stræbte efter at gennem
føre Cølibatet. Den egentlige P. holdt sig i øvrigt 
ikke længe, men Navnet gik i Arv til forskellige 
Vranglærere, navnlig Katharerne. A. Th. J. 

Patavlum se Padova . 
Patay [patæ'J, Landsby i det vestlige Frankrig, 

Dep. Loiret, 22 Km. N. V- f. Orleans, er Jærn-
baneknudepunkt og driver Tilvirkning af Land
brugsmaskiner, har (1896) 1,454 Indb.; i Hi
storien er P. bekendt for de Franskes Sejr 18. 
Juni 1429 over Englænderne, kaldet »den blodige 
Jagt ved P.<, hvori Jeanne d'Arc deltog. 1870 
stod her flere Kampe mellem tyske og franske 
Tropper. M. Kr. 

Patch [pS'ts] (eng.), en Slags Medaillon. 
Patchouli [pa'tsuli], er en æterisk Olie, der 

faas af Bladene af Patchouliplanten, idet disse 
straks efter Afplukningen tørres, henlægges i 
Dynger til en svag Gæring og derpaa destilleres 
med Vanddamp. En Del Olie udvindes paa 
Malaka; men Hovedmængden destilleres i Europa 
af indførte Blade, og Udbyttet andrager her ca. 
4 p. Ct. af Bladenes Vægt. De indførte Blade 
ere imidlertid i høj Grad forfalskede ved Ind
blanding af Sand, Jord og fremmede Blade, f. Eks. 
Ocimum Basilicum, Urend lobata o. a. P. er 
en gullig- eller grønligbrun til mørkebrun, tykt
flydende Olie med en meget gennemtrængende og 
vedhængende Lugt. Den har en Vægtfylde = 
°:970—~°>995 °S e r opløselig i sit lige Rumfang 
90 p. Ct.'s Alkohol. Hvad det er for Stoffer, 
der betinge Lugten, ved man eudnu ikke. K. M. 

Patchouliplanten se Pogostemon. 
Pate [paltj. I Porcelænsindustrien forstaas 

herved selve Porcelænsmassen, hvoraf de forskel
lige Kar m. m. fremstilles. I sin naturlige Tilstand 
er Massen af hvid-gullig Farve, men kan ved 
Anvendelse af forskellige kemiske Fremgangs-
maader gives flere varierende Farver. R. B. 

Patélla (lat.), Knæskal (se Knæ). 
Patellårrefléks, eller P a t e l l a r s e n e r e f l e k s , 

den R e f l e k s (s. d.), som opstaar i Laarets 
Strækkemuskler, naar der slaas paa Senen neden 
for eller oven for Knæskallen. Mangel paa P. 
eller dens Tilstedeværelse i særlig høj Grad tyder 
hen paa Tilstedeværelsen af uregelmæssige Lednings-
forhold i Rygmarven. Kaldes ogsaa Knæfæno
menet. E. A. T. 

Patellidae se A l b u e s k æ l . 
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Patene (lat.), Tallerken eller Skaal til Ob
laterne ved Nadveren. A. Th. J. 

Patenier se Pa t in i r . 
Patent (lat.), et Dokument, der angiver, at dets 

Ejermand er i Besiddelse af en vis Stilling, f. Eks. 
»Officers-P.«, eller er berettiget til at udøve en 
vis Virksomhed, f. Eks. »Skipper-P.«. Om Ordets 
almindeligste Brug se i øvrigt P a t e n t r e t t e n . 

Paténtblaat, eks t ra , bestaar af Kalksalte af 
Sulfosyrer af tetraalkylerede w-Oxydiamidotri-
fenylkarbinoler. Det er et kobberrødt eller blaat 
Pulver, som er meget letopløseligt i Vand med 
blaa Farve. P. farver Uld grønligblaa. O. C. 

Paténtformning se F o r m n i n g . 
Paténtgødning se Gødning s. 223. 
Paténtlog se Log. 
Patentretten er den af en Opfindelse ud

springende Ret til at nyde Fordelene af den i 
Opfindelsen liggende Idé om et nyt teknisk, — i 
videste Forstand — industrielt Virkemiddel. Juri
disk set grunder P. eller Opfinderretten sig paa, 
at man bør anerkende Ejendomsret ikke alene 
til materielle, legemlige Goder, men ogsaa til 
immaterielle, ideelle Goder (under den franske 
Revolution opførte man Opfinderretten blandt 
»Menneskerettighederne^; praktisk set har Op
finderretten vundet Anerkendelse paa Grund af 
den faktiske Kendsgerning, at Beskyttelse for 
Opfindelser er det bedste og kraftigste Virke
middel for tekniske Fremskridt. Det ligger 
imidlertid i denne Ejendomsrets Natur, at den 
ikke som andre Arter af Ejendomsrettigheder kan 
vare evigt; thi da Formaalet med Opfindelsen er, 
at den skal indgaa som Led i det tekniske Liv, 
maa den, for ikke netop at blive Hindring for 
Teknikkens Fremskridt, i Tidens Løb gaa over 
til at være alment Fælleseje; naar Staten nu yder 
Opfinderen sin Beskyttelse, sker det derfor kun 
paa Betingelse af, at denne efter en vis nærmere 
fastsat Tids Forløb opgiver sin Ejendomsret til 
Fordel for Almenheden. 

P. hører til Nutidens seneste Retsinstitutioner; 
dens Anerkendelse har været en nødvendig Konse
kvens af Nutidens rige industrielle Udvikling og 
et Korrelat til Princippet om den fri Konkur
rence. P. har historisk udviklet sig af Privilegie
systemet, idet Beskyttelsen for Opfindelser be
tragtedes ikke som en af Opfindelsen flydende 
Ret, hvorpaa der havdes Krav, men som en 
Naadesakt, ofte med det Biformaal derigennem 
at skaffe Herskeren eller Staten økonomiske For
dele; Opfinderen fik Monopol paa Udøvelse af 
Opfindelsen. Den første almindelige Anerkendelse 
af P. som et immaterielt Gode, paa hvis Be
skyttelse Opfinderen havde retslig Krav, skete 
ved en engelsk Lov af 1623 — Opfinderrettens 
magna charta som den er kaldt — hvorved der 
tilsikredes the true and first inventor en Be
skyttelse for 14 Aar. I Slutn. af 18. Aarh. vinder 
P. Anerkendelse i de nordamerikanske Fristater 
og i Frankrig, men først i Løbet af 19. Aarh. 
trænger den igennem i de øvrige europæiske og 
tillige i mange oversøiske Landes Lovgivninger, 
saaledes i alle engelske Kolonier, de fleste ameri
kanske Stater, i Japan, o. m. fl. St. De vigtigere 
Staters nugældende Patentlove ere af følgende 
Datoer: Tyskland 7. Apr. 1891, Østerrig 11. 
Jan. 1897, Frankrig 5. Juli 1844, England 25. 

Aug. 1883, U. S. A. 1870, Japan 1. Marts 1899 
Schweiz 29. Juni 1888, til Dels revideret ved 
Lov af 23. Marts 1893, Sverige 16. Maj 1894; 
Norge's nugældende Lov er af 16. Juni 1885, 

. men denne anses almindelig for ikke tidssvarende, 
og Forarbejderne til en ny Lov ere vidt frem
skredne; Danmark fik først Patentvæsenet lov
ordnet ved L. af 13. Apr. 1894, jfr. L. af 16. 

I Marts 1900 og L. af 29. Marts 1901; tidligere 
I uddeltes der »Eneretsbevillinger< gældende for 
I 5 Aar; Patentloven af 1894 gælder ikke for 

Færøerne, Island og Grønland eller de vestindiske 
I Øer, hvor endnu Bevillingssystemet er i Kraft. 

Den første Betingelse for, at en P. kan aner
kendes, er den, at der foreligger en O p f i n d e l s e . 
Lovene definere ikke Begrebet Opfindelse, idet 
det overlades til enhver Tids Retsopfattelse at 

j fastslaa dette nærmere; Opfindelsen kan i Korthed 
betegnes som en ny teknisk Anvendelse af Natur -

I kræfterne; det er tilstrækkeligt, at der foreligger 
en ny Konstruktion eller Anordning af kendte 
Elementer, der skaber et nyt, hidtil ukendt Re
sultat, hvorved Naturkræfter sættes i Virksomhed; 

I der foreligger derfor ikke nogen Opfindelse ved 
Konstruktionen af en Rumform, der ikke er 
Midlet for Skabelsen af ny tekniske Kræfter; 
her er kun Tale om en Model, der eventuelt vil 
kunne blive mønsterbeskyttet; Grænsen er her 

• langtfra skarp eller klar, og naar der som i 
Danmark og Norge ikke findes særlige Mønster-
beskyttelseslove, ville mange Opfindelser, der egent
lig hørte ind herunder, finde Beskyttelse ved 
Patentlovene. Nogen Opfindelse foreligger heller 

I ikke, naar det blot drejer sig om O p d a g e l s e 
af ny Naturkræfter som Elektricitet, Magnetisme; 

j der kan derfor heller ikke i Alm. faas Patent 
paa kemiske Produkter og kemiske Kombinationer, 
idet Kombinationens Mulighed ikke beror paa 
det menneskelige Arbejde, men paa Stoffernes 
egen Natur; noget andet er, at Patent kan med
deles paa den F r e m g a n g s m a a d e , hvorved det 
kemiske Produkt fremstilles; efter dansk og norsk 
Lov er der dog intet til Hinder for at faa Patent 
ogsaa paa Opfindelser af kemiske Produkter. 
Patent kan ikke meddeles paa teoretiske Lære
sætninger eller paa ny Metoder for det menneske
lige Arbejde; af Samfundshensyn udelukker man 
fra Beskyttelsen Nærings-, Nydelses- og Hel-
bredelsesmidler, idet saadanne kunne være af saa 
stor Betydning for den hele Menneskehed, at 
Opfinderens økonomiske Interesse er for intet 
herimod at regne; af Samfundshensyn udelukkes 
endvidere saadanne Opfindelser, der maatte stride 
mod de almindelige Sædelighedsprincipper og 
mod Lov og Orden i Samfundet. Af mere prak
tiske Hensyn nægter man Anerkendelse for ganske 
ubetydelige Opfindelser, eller som dansk Lov ud
trykker det: Opfindelser, der som saadanne maa anses 
for at være uden al væsentlig Betydning; For
dringerne i saa Henseende maa imidlertid altid 
stilles lavt, da det ofte vil være umuligt ved en 
fra Begyndelsen maaske ganske ufuldkommen 
Opfindelse at paavise dens Værdi eller Mangel 
herpaa. Det bestemmende ved denne Afgørelse 
bliver, om Opfindelsen kan udnyttes paa erhvervs
mæssig, forretningsmæssig Maade (Dansk Lov: 
Patent meddeles paa Opfindelser, der kunne ud
nyttes i Industrien, eller hvis Fremstilling kan 
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gøres til Genstand for industrielt Erhverv). — Den 
væsentligste Betingelse for, at en Oprindelse skal 
kunne anses som patentbar, er Fordringen om 
N y h e d . Opfindelsen maa ikke være kendt i den 
tekniske Verden, enten ad teoretisk eller praktisk 
Vej. Da den tekniske Videnskab er et kosmo
politisk Fælleseje, kan der ved Afgørelsen af, 
om en Opfindelse er kendt gennem Beskrivelse, 
ikke tages Hensyn til Grænserne for det Land, 
hvor Opfindelsen er gjort, eller hvor Patentet 
søges. Nyheden udelukkes derfor, naar Op
findelsen alt er kendt gennem offentlige, alment 
tilgængelige Skrifter affattede paa de almindelige, 
levende Kultursprog; at Opfindelsen har været 
omtalt i gamle antikverede Skrifter, bør ikke 
kunne være til Hinder for, at Patent nu kan 
meddeles; har Opfindelsen nemlig ikke været 
holdt i Kraft af det praktiske Liv, maa den efter 
en vis Tids Forløb siges at være gaaet ud af 
den tekniske Viden, og dens Fremdragelse paa 
ny kan med Rette anses for en Nyskabelse; der 
sættes ofte en positiv Grænse, som i den tyske 
Lov 100 Aar. Offentliggørelsen maa være af 
saadan Art, at sagkyndige ere i Stand til efter 
Beskrivelsen at udøve Opfindelsen. Da det fordres, 
at Skriftet skal være offentligt tilgængeligt, virker 
en trykt Meddelelse, der kun er bestemt for en 
snæver, afgrænset Kreds, ikke nyhedsskadelig, 
men det er i saa Henseende ikke tilstrækkeligt, 
at Meddelelsen foreligger »trykt som Manuskript«, 
da denne Betegnelse ikke i Alm. dækker mod 
en videre Udbredelse. — Opfindelsen kan foruden 
ved Skrift og lignende være kendt ad praktisk 
Vej, idet den er bleven saaledes offentlig og 
alment benyttet, at der uden Indtrængen i det 
private Liv kan erhverves saadan Kundskab om 
Opfindelsen, at den kan genfremstilles. Adgangen 
til gennem den praktiske Anvendelse at erhverve 
saadan Kundskab vil imidlertid faktisk være 
betydelig ringere end gennem trykte Skrifter, 
hvorfor man ogsaa indskrænker den nyhedsskade-
lige Virkning deraf til kun at gælde en Benyttelse 
af Opfindelsen i det Land, hvor Patentet søges. 

Naar Opfindelsen foreligger i patentbar Form, 
kan Opfinderen faa >Patent« o: oprindelig det 
Aktstykke, hvorved Staten anerkendte Opfinderens 
Ret, men almindelig Betegnelsen for den Op
finderen tilkommende P. Patentet kan kun omfatte 
een Opfindelse; denne vil sjældent straks fore
ligge i saadan fuldendt Form, at den ikke til
trænger Forbedringer. For saa vidt der er Tale 
om saadanne mindre Forbedringer ved Patentet, 
at dette dog alligevel maa siges at være den 
samme Opfindelse, kan der meddeles Indehaveren 
af Hovedpatentet et T i l l æ g s p a t e n t , der ind-
gaar som Bestanddel af hint og staar og falder 
med det. Foreligger der derimod en i og for sig 
selvstændig Opfindelse, som imidlertid til nød
vendig Forudsætning har et ældre bestaaende 
Patent, kaldes det et A f h æ n g i g h e d s p a t e n t ; 
det kan meddeles enhver som helst, men kan ikke 
udøves uden Samtykke af Ejeren af Hoved
patentet, medens til Gengæld denne heller ikke 
kan gøre Brug af Afhængighedspatentet. For
holdet mellem de tvende Parter vil vel oftest 
kunne ordnes ved privat Overenskomst, idet den 
ene af Parterne, mulig begge, faar Tilladelse til 
at udøve den andens Opfindelse (Licens); men 

da Parternes Interesser hyppig kunne være saa 
modstridende, at en privat Løsning er umulig, 
have mange Lovgivninger, i Betragtning af, at det 
er af Vigtighed for Samfundet, at saa mange 
Opfindelser som muligt komme til Udøvelse, ind
ført Licenstvang, o: en Pligt for den ene af 
Parterne til at afstaa Brugsretten til sin Opfindelse 
til den anden mod en vis Afgift, medens ved
kommende bevarer sin Ejendomsret til Patentet. 
Tvangslicens ordnes i Reglen gennem ved
kommende Patentmyndighed. 

Berettiget til at faa Patentet er Opfinderen 
eller hans Retsefterfølger. Da den Mulighed ikke 
er udelukket, at en Idé samtidig kan opstaa hos 
flere, vil Spørgsmaalet om, hvem der skal anses 
som rette Opfinder, foreligge. Til Løsningen 
heraf gaa nogle Lovgivninger, som den nuværende 
norske og nordamerikanske, den Vej, at de ube
tinget anerkende den patentberettiget, der er første 
Opfinder, o: den, der først har bragt Opfindelsen 
til Udførelse, medens andre Love som den tyske 
tilkende den første Anmelder Patentet; tysk Ret 
tilsidesætter kun den første Anmelder, naar den 
egentlig berettigede kan bevise, at Anmelderen 
har stjaalet Opfindelsen fra ham. Dansk Ret 
følger i Realiteten samme Princip, idet den vel 
tilkender Opfinderen Patent, men for det Tilfælde, 
at der fremkommer flere Ansøgninger om Patent 
paa samme eller væsentlig samme Opfindelse, 
erklærer den, der først har indleveret Ansøgning, 
fortrinsberettiget til at faa Patent. Fortrinsberet-
tigelsen afgøres i Reglen af Patentmyndighederne 
(ofte som i Danmark i Forbindelse med den 
tekniske Realitetsundersøgelse eller som i Tysk
land af særlige dertil indrettede Afdelinger af 
Patentmyndigheden); hvor der ikke finder nogen 
Forundersøgelse (se nedenf.) Sted, vil Spørgs
maalet oftest være at afgøre af Domstolene. Da 
Patentet udgør en Enhed, kan P. som saadan 
ikke udstykkes i flere af hinanden uafhængige 
Rettigheder, tilhørende forskellige. Saavel over 
for Tredjemand (ved Patentets Ophør eller 
Ugyldiggørelse) som over for det offentlige (med 

1 Hensyn til Afgifterne) maa Patentets Indehaver 
være en Enhed; der er dog intet til Hinder for, 
at Patenthaveren overlader Brugsretten af de 
enkelte Dele af Patentet til flere, saafremt dette 
af tekniske Grunde er muligt. Medens Reglen er, 
at den er Opfinder, som virkelig har gjort Op
findelsen, gøres der almindelig den Undtagelse, 
at for saa vidt vedkommende har gjort Op
findelsen, medens han stod i en andens Tjeneste, 
tilkommer Opfinderretten Arbejdsherren; efter 
dansk og norsk Ret maa dette Spørgsmaal af
gøres efter de almindelige Kontraktsregler, idet 
der (alene i Danmark) er givet den positive Be
stemmelse, at ingen, saa længe han er ansat i 
Statens Tjeneste og i et Tidsrum af 3 Aar efter 
Udtrædelsen deraf, uden vedkommende Ministers 
Samtykke kan faa Patent paa en Opfindelse, om 
hvilken det kan antages, at han helt eller delvis 
er naaet til den gennem sit Arbejde for Staten. 

Da det industrielle Produkt ikke saaledes som 
det litterære Arbejde og Kunstværket i sig selv 
bærer et saadant Individualitetspræg, at Ejen
domsretten til den Opfindelsesidé, der har fundet 
sit Udtryk i Produktet, dermed er givet, maa 
Opfinderen foretage visse ydre Handlinger for at 
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Spørgsmaal, naar Tredjemand, efter at Patent er 
meddelt, anlægger Sag, idet han mener, at 
Patentet er bortfaldet i Henhold til visse nærmere 
angivne Ophørsgrunde (se nedenf.), eller fordi 
det maa anses som stridende mod en ham til
kommende bedre Ret, eller fordi den patenterede 
Opfindelse ikke har den Nyhedskvalitet, som 
Loven fordrer. Andensteds som i Tyskland kan 
Patentmyndighedens Kendelse i sidste Instans 
bringes for de civile Domstole. Hvor Anmelde-
©g Opbudssystemet anvendes, ville i Reglen alle 
Spørgsmaal om Patentets Gyldighed være at af
gøre af de almindelige Domstole. 

Virkningen af et Patent, der bliver at bedømme 
efter Indholdet af Patentkravet, til hvis rette For
tolkning Beskrivelsen og de dermed følgende 
Bilag yde det bedste Bidrag, er den, at Inde
haveren er eneberettiget til positivt at udnytte 
Opfindelsen, hvoraf følger, at andre ikke maa 
fremstille, falholde eller bruge Opfindelsens Gen
stand; saafremt Patentet angaar en Fremgangs-
maade, gælder Forbudet efter mange Patentlove, 
deriblandt ogsaa den danske, ikke alene selve 
Fremgangsmaaden, men ogsaa den derved frem
stillede Genstand. Fremstillingen o. s. v. ved 
andre end den patentberettigede er dog kun for
budt, for saa vidt saadan Fremstilling o. s. v. sker 
i Erhvervsøjemed, o: Opfindelsen maa ikke af 
uvedkommende Tredjemand gøres til Genstand 
for industriel Virksomhed, ej heller benyttes som 
Hjælp for saadan. En Undtagelse fra Reglen om, 
at der kun er een til den patenterede Opfindelse 
berettiget, gælder, for saa vidt nogen, forinden 
Patenthaveren har søgt Patent, paa retsmæssig 
Maade har gjort Brug af Opfindelsen, idet der 
da tilkommer denne en lovmæssig Licens til 
fremdeles inden for visse Grænser at udøve Op
findelsen samtidig med Patenthaveren. — Hvornaar 
Virkningen af Patentet begynder at løbe, afgøres 
meget forskellig i de forskellige Love; den fulde 
Virkning af Patentet indtræder selvfølgelig først, 
naar dette endelig er meddelt, og regnes da fra 
Ansøgningens Indleverelse; fra dette Tidspunkt 
og indtil Patentets Meddelelse tilkommer der Op
finderen en midlertidig Beskyttelse, ifølge hvilken 
han — i Alm. dog først, efter at der er udgaaet 
Bekendtgørelse om Ansøgningens Indleverelse — 
kan forbyde den, der efter hans Ansøgnings Ind
leverelse har gjort Brug af Opfindelsen, at fort
sætte hermed og i visse Tilfælde endog fordre 
Erstatning og Straf, nemlig naar Patentindgrebet 
er sket med Forsæt eller som Følge af grov 
Uagtsomhed; dansk Ret opstiller her den ene-
staaende Regel, at der med Bekendtgørelsen 
skabes en Formodning for, at Tredjemand er 
vidende om, at Ansøgning er indleveret. 

Retten efter Patentet giver i Tilfælde af Ind
greb i P. Adgang til Skadeserstatning og i Reglen 
Konfiskation af de uretmæssig forfærdigede Gen
stande, hvorhos der i visse Tilfælde kan blive 
Tale om Straf, bestaaende i Bøder og eventuelt 
Fængsel. 

Patentets Virkning udstrækker sig kun til det 
Lands Omraade, for hvilket Patentet er meddelt. 
Ønskes Beskyttelse for Opfindelsen i andre Lande, 
maa Patent udtages i hvert enkelt Land efter de 
Regler, som der gælde. I Reglen gøres der af 
internationale Hensyn den Undtagelse fra et Pa

tents stedlige Virkning, at der ikke foreligger 
noget Patentindgreb, naar Genstande, der ellers 
vilde stride mod et i vedkommende Land meddelt 
Patent, midlertidig indføres der i Forbindelse med 
eller som Led af almindelige Samfærdselsmidler. 

Patentets Varighed er forskellig efter de for
skellige Love, men oftest er den længste Be
skyttelse sat til 15 Aar, som i Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, Østerrig-Ungarn, Frankrig, 
o.m. n. Stater; i England er Fristen kun 14 Aar, 
hvorimod i U. S. A. 17 Aar, i Belgien endog 

I 20 Aar. Inden for disse Tidsgrænser beror det 
paa Patenthaveren, hvor længe han ønsker at 

I bevare sin P., der vedvarer, saa længe han be-
' taler de fastsatte Afgifter. For den Beskyttelse, 
I Staten yder, kræver den nemlig, foruden visse 
I Gebyrer for Patentets Meddelelse, en aarlig Af

gift, der skal erlægges forud for bestemte Tids-
j perioder, eet eller flere Aar ad Gangen; For-

maalet med denne Afgift er dels, at Staten skal 
have Vederlag for den ydede Beskyttelse og det 

! dermed forbundne Arbejde, dels, at man gennem 
i Afgiften vil hindre, at mindre betydende Op

findelser holdes i Kraft til Hinder for den videre 
tekniske Udvikling og til Gene for det alminde-

I lige Samkvem; dette opnaas ved Afgifter efter 
I en stærkt stigende Skala; i de første Aar bør 
I Afgiften være endog ganske ringe, for at der 
kan være en let Adgang til, at ogsaa tilsyne
ladende ubetydelige Opfindelser kunne komme 
frem og faa deres Værdi prøvet i det praktiske 
Liv. I Danmark er Afgiften de tre første Aar 
25 Kr. aarlig, stigende for hvert 3. Aar til 300 
Kr. aarlig for det 13.—15. Aar. I Norge erlægges 
en aarlig Afgift, der begynder med 10 Kr. for 
Patentets andet Aar og stiger med 5 Kr. for hvert 

• af de følgende. 

P. ophører, foruden ved Ikke-Betaling af Af
giften, naar Patenthaveren, for saa vidt han op
holder sig i Udlandet, ikke sørger for den for
nødne Repræsentation i Patentlandet, i Reglen 
ved Ikke-Udøvelse, samt de fleste Steder ved 
Ekspropriation, naar Almenvellet kræver det og 
da mod Erstatning. Med Undtagelse af U. S. A., 
hvor der ikke gælder nogen Udøvelsestvang, og 
England, hvor Ikke-Udøvelse giver Tredjemand 
Ret til mod en vis Afgift at faa Licens paa Ud
øvelsen, er Opfinderen ellers altid forpligtet til 
at bringe sin Opfindelse til Udførelse inden en 
vis Tids Forløb, i Reglen 2 å 3 Aar, eller i alt 
Fald træffe de mulige Foranstaltninger hertil, 
idet der da, naar Udøvelse ikke inden den Tid 
har kunnet finde Sted, kan gives en Forlængelse 
af Fristerne. Han er endvidere forpligtet til stadig 
at udøve Opfindelsen, idet en Ikke-Udøvelse i et 
vist Antal Aar ellers medfører Patentets For
tabelse. Da Udøvelsestvang i strengeste Forstand 
i de fleste Tilfælde vilde virke tilintetgørende 
for Opfindelsen, hvis man fordrede, at Opfinderen 
skulde have industrielt Etablissement i hvert 
Land, hvor han har erhvervet Patent, modificeres 
Fordringerne ofte derhen, at det er tilstrækkeligt, 
at Opfindelsens Genstand holdes til Salg i ved
kommende Land, eller at Opfinderen tilbyder at 
meddele Licens. 

P. har som saadan en meget stærk international 
Karakter, idet en Opfindelse ofte først faar Be
tydning, naar Fremstillingen af den sikres Op-
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finderen i Afsætningslandene, navnlig i de store 
Industrilande. Der fandtes derfor ogsaa tidligere 
mellem de fleste Stater traktatmæssige Bestem
melser (enten som Specialkonventioner eller som 
Del af Handelstraktater), hvorefter fremmede 
Opfindere ifølge Gensidighedsprincippet ligestilles 
med Landets egne Undersaatter med Hensyn til 
at faa Patent. Da Landenes forskelligartede Lov
givninger imidlertid kunne virke højst skadelige 
for Opfinderen, naar Patent søges mange Steder, • 
har der vist sig en stærk Trang til at søge fast- | 
slaaet fælles Grundprincipper for Patentlovene. 
Der er i den Hensigt dannet en »international 
Union til den industrielle Ejendomsrets Be- , 
skytteise« (20. Marts 1883 i Paris), hvoraf Dan- i 
mark har været Medlem siden 1894, Norge siden 
1885, og som i øvrigt er tiltraadt af de fleste | 
Stater med Patentlovgivninger. Unionen, der har 
et permanent Bureau i Bern, og som udgiver ! 
Tidsskriftet »La propriété industrielle<, har den | 
generelle Virkning for Undersaatter i Unions- i 
staterne, at der ydes deres Patenter Beskyttelse | 
i de Lande, hvor saadanne ere udtagne, uanset ! 
de politiske Forhold, der ellers maatte være ! 
Staterne imellem; selv Krigstilstand ophæver j 
ikke Beskyttelsen. Med Hensyn til fælles Regler 
er man endnu ikke naaet særlig vidt, naar und
tages den meget væsentlige Regel med Hensyn i 
til Anmeldelsens Betydning i de forskellige Lande, i 
Da det faktisk er umuligt at anmelde et Patent ; 
samtidig i en Række Lande, vilde Nyheds- ' 
karakteren ofte gaa tabt, naar Patentet offentlig- ] 
gjordes etsteds, før det var anmeldt eller meddelt 
andetsteds, saa fremt der ikke gjaldt visse Priori-
tetsfrister. Der er her gennem Unionen skabt 
den ensartede Regel, at naar en Ansøgning inden 
6 Maaneder (en Frist, der fra 14. Septbr. 1902 er 
udvidet til 12 Maaneder, jfr. D. L. af 29. Marts 1901) 
fra Indleveringen af den første Anmeldelse ind
gives andensteds, skal den der regnes som an
meldt samtidig med den første Anmeldelse i 
fremmed Stat, uanset om Opfindelsen imidlertid 
maatte være offentliggjort paa en ellers nyheds-
skadelig Maade. Betydningen af en rigelig Priori-
tetsfrist viser sig navnlig derved, at en Opfinder 
da i Reglen vil kunne naa at faa sin Opfindelses 
Patentbarhed afgjort et Sted, før han sætter sig 
i Bekostning med at anmelde den andensteds. 
(Li t t . : K l o s t e r m a n n , »Die Patentgesetzgebung 
aller Lander« [Berlin 1876]; K o h l e r , »Hand-
buch des deutschen Patentrechts« [Mannheim 
1900]; Paul Schmid, »Die Gesetze zum Schutz 
des gewerblichen Eigenthums« [Berlin 1897]; 
Se l igsohn , »Patentgesetz etc.« [Berlin 1892]; 
»Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwesen«; 
»Zeitschrift fur gewerblichen Rechtschutz«; Ma-
n o g e t t a von Beck ; »Das neue dsterreichische 
Patentrecht« [Wien 1897]; Lawson, The Prac-
tise as to Letters Patent for Inventions [Lond. 
1884J; E d m u n d s , Law andPractice of Letters 
Patent for Inventions [Lond. 1890]; R o b i n s o n , 
Law of Patents for useful Inventions [1890]; 
Myer , Federal Decisions XXV: Patents, Copy
rights and Trådes Marks [St. Louis 1886J; 
Couhin , La propriété industrielle [Paris 1894]; 
P a t a i 11 e s, Annales de la propriété industrielle; 
P o u i l l e t , Traité théorique et practique des 
brevets d'invention [Paris 1889]; Boze r i an , La 

convention internationale du 20. Mars 188J 
[Paris 1885]; S ind ing , »Om Nyordning af det 
norske Patentvæsen« [Chra. 1897]; La propriété 
industrielle [Bern]). — Alle officielle Offentlig
gørelser om indkomne Patentansøgninger, med
delte og udløbne Patenter meddeles i de af de 
enkelte Landes Patentmyndigheder udgivne Patent
tidender. Kontorchef H. B. Krenchel. 

Pater (lat.), Fader, i den katolske Kirke 
almindelig Betegnelse for Præsten. A. Th. y. 

Pater [patælr], J e a n B a p t i s t e J o s e p h , 
fransk Maler, (1695 — 1736). P., Søn af Billed
huggeren P. (1670—1747), var kort Tid i Maler
lære i sin Fødeby Valenciennes og uddannede sig 
senere under Watteau. Han er en af den franske 
Rokokos mest karakteristiske og betydelige Malere, 
men naar dog ikke stort ud over en Efterligning 
af Watteau. Mange Billeder i Frankrig (Louvre 
eta), ogsaa Arbejder i Berlin's Slot, Stockholm etc. 
(L i t t . : D o h m e , »Kunstu.Kiinstler«,III). A. Hk. 

Pater [på't8], W a l t h e r H o r a t i o , engelsk 
Kritiker født i London 1839, død i Oxford 30. 
Juli 1894. Efter at have studeret i Oxford til
bragte han lang Tid paa Rejser i Italien, Tysk
land og Frankrig, hvorefter han vendte hjem og 
bosatte sig i Oxford. Af hans Værker, der ud
mærke sig ved fin Forstaaelse og udmærket Stil, 
kunne nævnes: »The Renaissance; Studies in Art 
and Poetry« [1873, 4. Opl. 1893]; »Marius the 
Epicurean« [1885]; »Imaginary Portraits« [1887]; 
»Appreciations« [1889]; »Plato and Platonism« 
[1893]. Efter hans Død udkom 1895: »Greek Studies« 
og »Miscellaneous Studies and Essays«. T, L. 

Patéra (lat.), en flad Skaal med Fod, som brugtes 
til at drikke af og navnlig til Ofringer. H. R. H, 

Paterculns se Ve l l e ju s P a t e r c u l u s . 
Pater familias (lat), Familiefader, Husfader, 

kaldtes hos Romerne Familiens mandlige Over
hoved, hvem der ifølge den gamle, strenge Ret 
var tildelt en overordentlig stor Magt over Familien, 
idet saavel Hustru som Børn og Børnebørn egent
lig regnedes for hans Ejendom lige saavel som 
Slaverne. Faderen havde Ret til at dræbe eller 
udsætte sine spæde Børn, hvis de vare vanskabte, 
og over de voksne Børn havde han Straffe
myndighed; dog maatte i alvorligere Tilfæde et 
Familieraad høres. Hvad Børnene erhvervede, 
tilhørte strengt taget Faderen, og han havde 
endogsaa Ret til at sælge sine Børn. Men selv
følgelig var Faderens Ret i Praksis langtfra saa 
udstrakt som i Teorien, og efterhaanden ind
skrænkedes den ogsaa ved Lovene. Se i øvrigt 
P a t r i a p o t e s t a s . H. H. R. 

Patemitét (lat.), Faderskab, Faderstand, Fader
værdighed. 

Paternitetsbevis. Medens et sikkert Bevis 
for, at en som Fader til et Barn udlagt Mand 
ikke kan være Fader til det, efter Omstændig
hederne temmelig let kan tænkes tilvejebragt 
(f. Eks. gennem Bevis for Impotens eller Fra
værelse), vil et sikkert Bevis for, at en Mand 
virkelig er Fader til et vist Barn, kun under 
ganske eksceptionelle Forhold kunne tilvejebringes. 
Dansk Ret for sit Vedkommende hjælper sig 
over denne sidstnævnte Vanskelighed paa følgende 
Maade. For de i Ægteskab fødte Børn opstiller 
den i Overensstemmelse med den almenkendte 
Regel: pater est quem nuptiae demonstrant, 
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Formodning for, at Ægtemanden er Fader. For 
de uden for Ægteskab fødte Børn giver den 
Moderen Ret til at forlange Underholdsbidrag til 
Barnet af enhver, der under en mod ham af 
hende rejst Sag ikke med Ed tør fralægge sig at 
have haft Samleje med hende paa en saadan Tid, 
at han kan være Fader til Barnet. E. T. 

Efter norsk Ret, hvor i øvrigt det samme 
gælder, er det Manden, som har at rejse Sag, 
naar han efter at være udlagt som Fader af Øvrig
heden er paalagt Udredelse af Underholdnings
bidrag. Eden kan efter Omstændighederne blive 
at aflægge af Moderen. H. S. 

PatemitétSSag, en Sag, anlagt af Moderen 
til et uægte Barn mod den Mand, som hun ud
lægger som Barnefader, for at faa fastslaaet ved 
Dom, at denne enten er Fader til Barnet eller i 
hvert Fald har haft Samleje med hende paa 
en saadan Tid, at han kan være Fader til 
Barnet. E. T. 

Paté rno , By paa Sicilien, Provins Catania, 
ligger i en usund Egn S. V. f. Ætna paa samme 
Sted som den gamle Sikelerby Hybla Geleatis. 
(1881) 15,230 Indb. P. har et Kastel fra 1073 
og driver Vin-, Oliven- og Høravl. H. P. S. 

Paternoster (lat.), Fadervor. 
Paternoster-Skær, en Gruppe lave Klipper, 

der ligge i Kattegat, ud for Marstrand. Far
vandet mellem dem er opfyldt af mange blinde 
Skær, som Søen ofte bryder paa. Der er dybt 
Vand lige ind til Skærene, navnlig paa Sydsiden, 
hvor Dybden er ca. 55 M. Paa det sydligste 
Skær, Hamnskær, er opført et Fyrtaarn, hvorfra 
der vises hvidt Blinkfyr og gives Taagesignal 
med Skud. G. F. H. 

Paternosterværker. Hermed betegnes en Del 
forskellige Løfteapparater for faste eller flydende 
Legemer, der bestaa af en endeløs Kæde eller 
Rem, hvorpaa med Mellemrum er befæstet Brikker, 
Bægere, Spande, Hylder m. m., og som bevæger | 
sig over Skiver foroven og forneden eller blot j 
foroven. Navnet hidrører fra Apparaternes Lighed \ 
med Katolikkernes »Paternoster« eller Rosenkrans. 

Der findes mange forskellige Former af P., 
saaledes Kædepumper (s. d.), Kornelevatorer, Mur-
stenselevatorer, Spandkæder m. fl. (se E l e v a 
t o r e r og U d d y b n i n g s m a s k i n e r ) . H.H.S. 

Paternosterært se Ab ru s. 
Paternosterøer (Pulo Tenga) , Gruppe af 

smaa Klippeøer, ligge i Java-Søen N. f. Sum-
bava. M, V. 

Pater patråtns se F e t i a l e r . 
Pater patriae (lat.), »Fædrelandets Fader«, 

en Ærestitel, som tildeltes de fleste romerske 
Kejsere. H. H. R. 

Pater peCCåvi (lat.), »Fader, jeg har syndet«, 
Citat efter Luk. 15, 18 og 21. H. H. R. 

Paterson [pa'tassn], By i U. S. A., Stat New 
Yersey, ligger 20 Km. V. N. V. f. New York 
ved Passaic River, der her danner 12 M. høje 
Fald, og har betydelig Tilvirkning af Silkevarer 
samt Læder-, Vogn- og Maskinindustri. (1900) 
105,170 Indb. H.P. S. 

Paterson [pa'tsssn], Wil l iam, Grundlæggeren 
af England's Bank, født i Skotland 1658, død 
1719. P.'s Navn er uopløselig knyttet til Bank 
of England's Historie, idet det var hans Plan, 
der dannede Grundlaget for det kongelige Charter 

af 27. Juli 1694, hvorved Banken blev oprettet. 
P. var tillige Ophavsmand til det skotske Darien 
Company, et Foretagende, der gik ud paa at 
kolonisere Strædet ved Darien-Bugten i Ny-Cale-
donien for der, tværs over den smalle Land
strimmel, at skabe en ny og lettere Handelsvej 
mellem det atlantiske og det stille Ocean, men 
som ganske mislykkedes. P. var ogsaa økonomisk 
Forfatter og som saadan en af de tidligste For
kæmpere for fri Handel lige over for Merkan
tilismens Privilegiepolitik; han foreslaar Oprettelse 
af et Handelsraad og af en fagkyndig Domstol i 
Handelssager. Hans anonymt udgivne Afhand
linger ere samlede i »The writings of W. P., 
with Biographical Notices, by S. Bannister« [3 
Bd., 2. Udg., Lond. 1859]. (Li t t . : J o h n F r a n 
cis, History of ihe Bank of England, its times 
and traditions [2 Bd., Lond. 1848]). K. V. H. 

Pate Sur Pate [pa.tsyrpalt], Porcelænsmasse 
paa Porcelænsmasse. I Alm. forstaas herved De
koration med Porcelænsmasse paa Masse af en 
anden Farve. Den Masse, hvormed der dekoreres, 
paaføres Underlaget ved Hjælp af Pensel eller 
Modelerpind og danner, efter at Brændingen og 
Glaseringen er færdig, en dekorativ Enhed med 
selve det dekorerede Legeme, med hvilket det 
fuldstændig smelter sammen. P. s. P. danner der
for en fuldstændig Modsætning f. Eks. til Weedge-
wood-Porcelænet, hvis Dekoration er udformet 
selvstændigt og først bagefter ad mekanisk Vej 
er paaført Underlaget, saa at de enkelte Linier 
staa skarpe og tydelige mod Baggrunden. P. s. P. 
fremkom i Midten af 19. Aarh. og anvendtes 
vistnok første Gang af den franske Keramiker 
Solon. R. B. 

PatetiCO (ital.), musikalsk Foredragsbetegnelse: 
patetisk, ophøjet. 

Patetisk (græ.), lidenskabelig, følelsesfuld 
(ogsaa med Bibetydning: svulstig); højtidelig, 
fuld af Værdighed. 

Patia, Flod i Columbia, kommer fra Vulkanen 
Sotora, løber 200 Km. i sydlig Retning mellem 
Kordillerernes Parallelkæder, gennembryder Kyst
kæden, optager Rio May o og falder i det store 
Ocean ved Sala Honda. Den er sejlbar paa en 
Strækning af 150 Km. Flodvandet er guldholdigt, 
ved San Pablo forefindes Kobber og ved Øvre
løbet Kullejer. M.Kr. 

Patiala, indobritisk Vasalstat under Provinsen 
Pandshab, ligger ved Foden af Himalaja og har 
et Areal af 15,247 • Km. med (1891) 1,583,521 
Indb. Efter Religion ere (1891) 942,739 Hinduer, 
352,046 Muhamedanere, 285,348 Sikher. Landet 
er fladt, og de talrige Floder, der strømme ned 
fra Himalaja, levere det til Agerbruget nødvendige 
Vand. Der udføres Korn, Skifer, Bly og Kobber. 
Hovedstaden P. har (1891) 55,856 Indb. M. V. 

Patibulum (lat.), et Strafferedskab, der brugtes 
af de gamle Romere, og som bestod af to sammen
føjede Bjælker, der anbragtes saaledes, at der i 
Midten blev en Aabning, hvori Hovedet af den, 
der skulde lide Straffen paa P., indesluttedes, 
medens Armene bandtes fast eller nagledes til 
Bjælken, udstrakte til begge Sider (smig. Kors 
fæs te l se ) . Som Forøgelse af Straffen maatte den 
dødsdømte selv bære P. til Retterstedet. P. for
veksles undertiden med Furca (Fork), men er 
forskellig derfra. V. S, 
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Patience [pas'a's] (fr.), Taalmodighed; ogsaa 
et Slags Kortspil. 

PatillOS [pati'ljos], Havneby i Chile, Provins 
Parapacå, Udskibningssted for Salpeter, staar ved 
en 150 Km. lang Bane i Forbindelse med Sal
peterlejerne ved Sular Grande. M. Kr. 

Patin [patåV], H e n r i J o s e p h Gu i l l aume , 
fransk Filolog, født i Paris 21. Apr. 1793, død 
smst. 19. Febr. 1876. Han blev 1815 Professor 
ved École normale og 1833 ved Sorbonnen. 
1843 optoges han i Akademiet, hvis Sekretær 
han var fra 1871. Af hans Skrifter, som fortrins
vis behandle den antikke Litteraturhistorie, mærkes 
»Mélanges de littérature ancienne et moderne« 
[Paris 1840J, »Etudes sur les tragiques grecs« 
[1841—43], »Etudes sur la poésie latine« [1869]. 
Efter hans Død udkom »Discours et mélanges 
littéraires« [1876]. H.H.R. 

Patina, Overtræk paa Bronzesager, frembragt 
ved, at de i længere Tid udsættes for Luftens 
iltende Virksomhed. Antikke Bronzesager ere 
overtrukne med en grøn P. som en Skal eller 
Email (An t ikb ronze ) . Beskaffenheden af den j 
Jordbund, i hvilken en antik Bronzegenstand har 
ligget, kan gøre P. blaa. Renaissancens Bronze
statuer ere ofte smukt brunt patinerede. De moderne , 
Bronzestatuer, som udsættes for Storstædernes Støv, 
Smuds og Skorstensrøg, faa desværre oftest en 
smudsig sort P. Forskellen skyldes ikke Bronzens 
Sammensætning. Da der kræves meget lang Tid 
for at opnaa en naturlig smuk, glat, matglinsende, 
gennemskinnende P., har man forsøgt kunstig at 
frembringe den i kort Tid, og til alle Tider har 
man forstaaet at frembringe kunstig P. med grøn 
eller brun Tone. I vor Tid forstaa de franske 
Bronzestøbere dette bedst. Hinduer, Japanesere og 
Kinesere ere Mestere i at frembringe brun, rød
lig og guldagtig P. Man søger at befordre Patina
dannelsen paa offentlige Monumenter ved at af-
vadske dem med Sæbe og aftørre dem med Olie, 
eller ved særegne Processer. Mindre Bronzesager 
bejses med Opløsninger, dels af Syrer og Salte, 
dels af Plantesaft. Hovedfordringen her er, at 
Tonen er virkelig metallisk og ægte, ikke til
vejebragt ved Paabørstning af Voks eller Lak
farver, som saa ofte bruges ved moderne Bronzer 
fra Italien og Paris. F. W. 

Patinere, forsyne med kunstig Patina. 
Patinir (Pa t in i e r , P a t e n i e r ) , J o a c h i m , 

flamsk Maler, født før 1500 i Dinant, optagen 
1515 i Lukas-Gildet i Antwerpen, død smst. 1524. 
I Modsætning til flere samtidige Landsmænd, der 
i deres Kunst paavirkedes stærkt af den italienske 
Renaissancekunst, sluttede P. sig stærkt til den 
gammelflamske Skole og lægger Hovedvægten paa 
det landskabelige i en saadan Grad, at det figur
lige Indhold — et eller andet religiøst Emne — 
bliver blot og bar Staffage. Billeder af P. findes 
i Antwerpen, Wien, Berlin, Karlsruhe og særlig 
talrige i Prado, Madrid. A. R. 

Patkul, J o h a n n R e i n h o l d , liflandsk Stats
mand, født ca. 1660, død 1707, blev temmelig 1 
tidlig Kaptajn i svensk Tjeneste. 1690 var han ! 
blandt de deputerede for den liflandske Adel, som i 
sendtes til Stockholm paa Karl XI's Befaling for | 
at tilvejebringe større Klarhed angaaende de for ' 
den liflandske Adel gældende Privilegier, og P. 
var ved denne Lejlighed en af dem, der samlede 1 

og ordnede disse Privilegier. P. fremtræder fra 
den Tid som den mest fremragende Forkæmper 
for den liflandske Adel og dens feudale Fortrins
rettigheder, hvilke mentes krænkede af den svenske 
Øvrighed, fortrinsvis ved den strenge Reduktion. 
P. vilde opfatte Lifland som kun i en Slags Per-
sonalunion forbundet med det svenske Monarki, 
og hans Ideal i Henseende til Statsorganisation 
var en selvstændig og selvraadig Adelsrepublik. 
Paa en Landdag i Wenden 1692 gennemførte P. 
Nedsættelsen af et Udvalg, som skulde fungere i 
Mellemtiden mellem Landdagene, og foreslog til
lige, at der fra Ridderskabet rettedes en Hen
vendelse til Kongen i Stockholm, i hvilken i Virke
ligheden Reduktionen og derigennem de kongelige 
Regeringsprincipper og indirekte Enevældet skarpt 
angrebes. P. flyttede herefter 1693 til Kurland, 
dertil ogsaa foranlediget ved en mod ham rettet 
Anklage for Krigsretten. Marts 1694 gav han, 
efter at han med Lejde havde indfundet sig i 
Stockholm, Møde for en kgl. Kommission (tillige 
med andre af de ledende Mænd blandt den lif
landske Adel). Han anklagedes her for adskillige 
af sine Taler paa Landdagen. Efter at hans An
søgning om naadig Fritagelse for Tiltale var bleven 
afslaaet, flygtede han fra Stockholm og dømtes 
derefter til Døden. Han opholdt sig herefter 
nogle Aar i Tyskland, Schweiz, Italien og Frank
rig. 1698 begyndte hans Forbindelse med Kong 
August II af Sachsen-Polen, og hans Virksomhed 
blev nu af den allerstørste politiske Betydning. 
Det var nemlig ham, som gav Stødet til og 
gennemførte de endnu meget svævende Planer 
med Hensyn til et Angreb paa Sverige, der vare 
opstaaede i Danmark, Sachsen og Rusland, og 
han staar i allerforreste Række blandt Ophavs
mændene til den store nordiske Krig. P.'s egen 
Mening var, at Lifland ved Angrebet paa Sverige 
skulde løsrives derfra og organiseres som en med 
Polen temmelig løst forbunden Adelsrepublik; med 
Lifland skulde eventuelt ogsaa Estland og Øsel 
forenes. P. førte nu, medens han trængte ind paa 
August og paa alle Maader forberedte Krigen, 
hemmelighedsfulde og endnu ikke fuldt oplyste 
Underhandlinger med liflandske Adelsmænd, og 
han skulde gøre Tjeneste som Mellemmand i 
Underhandlinger mellem dem og August. I Ka
pitulationen med August maatte P. imidlertid op
tage hemmelige Artikler af den Beskaffenhed, at 
en Sejr over Sverige sandsynligvis vilde have 
medført Lifland's Underkastelse under August 
snarere end dets Selvstændighed. P. virkede des
uagtet livlig for Krigsplanen; han underhandlede 
Foraaret 1699 under Navnet Wallendorf med den 
danske Regering for at faa denne til at bestemme 
sig for Alliancen, og Efteraaret s. A. underhandlede 
han i Moskva om Tsarens Deltagelse i Planen. 
Det turde for en stor Del være P., der foraar-
sagede, at Tsar Peter's i Begyndelsen ret svævende 
og uklare Aggressivformer antoge bestemt Form 
og rettede sig mod at tage fast Fod ved Øster
søen. Forbundet af 1699 var saaledes i alt væsent
ligt P.'s Værk, men den uheldige Udgang af Au
gust's Felttog i Lifland 1700—01 var et haardt 
Slag for P. Han gik da 1701 i russisk Tjeneste 
og havde i de følgende Aar ikke ringe Betydning 
for Nyorganiseringen af de russiske Strids
kræfter. Han var yderst virksom i diplomatisk 
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Henseende for at knytte Alliancen mod Sverige 
fastere og søgte at rejse endnu flere Fjender mod 
Karl XII, særlig Preussen, Dette lykkedes dog 
ikke, men Oktbr. 1703 fik P. Forbundet mellem 
Peter og August fornyet. 1704 kommanderede P. 
den russiske Hær, som skulde hjælpe August, men 
havde ikke Held med sig i sit Forsøg paa at tage 
Byen Posen. P. var paa denne Tid (siden 1703) 
bl. a. russisk envoyé hos August, men hans For
hold til denne sidste blev stedse værre, og han 
optraadtemereog mere fjendtlig over for de sachsiske 
Interesser. Vistnok tænkte han 1705 paa ved preus
sisk Mellemkomst at søge at forsone Tsaren med 
Karl XII med fuldstændig Tilsidesættelse af Au
gust; sandsynligvis har P. nu betragtet August's 
politiske Stilling som et synkende Skib, hvilket 
man nu burde forlade. Katastrofen lod ikke længe 
vente paa sig. Med et unægtelig ret groft Brud 
paa Folkeretten lod August 30. Decbr. 1705 P. 
fængsle, til Trods for at denne var en anden Magts 
Afsending. Da Freden mellem August og Karl XII 
sluttedes i Altranstadt (Septbr. 1706), bestemtes 
det bl. a., at P. skulde udleveres til Svenskerne, 
uagtet Sachserne naturligvis vidste, hvilken Skæbne 
der ventede P. Man gjorde ej heller Brug af 
den Udvej, som maaske stod til Raadighed, nem
lig at lade P. flygte, men Apr. 1707 udleveredes 
han. Karl XII befalede, at Dødsdommen skulde 
fuldbyrdes over P. som Højforræder, og P. af
livedes ved Radbrækning 10. Oktbr. 1707 ved 
Kazmierz i Polen. Bøddelens Uduelighed gjorde 
Henrettelsen i ganske særlig Grad uhyggelig. 
(L i t t . : W e r n i c h , »Der Livlånder J. R. von P. 
und seine Zeitgenossen« [Berlin 1849]; S jSgren, 
»J. R. P.« [Stockholm 1882J; Buchho l t z , 
»Beitrage zur Lebensgeschichte J. R. P.'s« [Riga 
1893])- p A. S. 

Patmore [pa'tma], C o v e n t r y K e a r s e y 
De igb ton , engelsk Digter, er født i Essex 23. 
Juli 1823. Han var 1846—68 Underbibliotekar 
ved British Museum og bosatte sig derefter i 
Hastings. Af hans meget læste Digtsamlinger, i 
hvilke han særlig priser Hjemmet og dets Poesi, 
kunne nævnes: »Poems« [1844], »The Angel in 
the House« [4 Dele, 1854 — 62, 7. Opl. 1896], 
»The unknown Eros« [1877], »Amelia« [1878], 
Religio poetae [1893], »Rod, the Root, and the 
Flower« [1895]. Desuden har han udgivet: »Prin-
ciple in Art, and other Essays« [1889]. T. L. 

PatniOS, Pa tmo , ital. San G i o v a n n i di 
P a t i n o , 0 ved Kysten af Lilleasien, ligger 34 
Km. S. S. V. f. Samos. Arealet er 41 • Km. 
med ca. 4,000 Indb. af græsk Nationalitet. P. er 
klippefuld, træfattig og lidet opdyrket, hvorfor 
Beboerne til Dels maa søge Arbejde paa de nær
liggende Øer. En god Havn findes ved Byen 
Pa tmos . — I Oldtiden benyttede Romerne P. 
som Forvisningssted, og i en Hule, man endnu 
påaviser, skal Apostelen Johannes have skrevet 
sin Aabenbaring. 1088 stiftede den græske Munk i 
Christodulos den hellige Johannes'es Kloster, der 
eksisterer endnu, og hvor der findes en meget , 
rig Haandskriftsamling af kirkelig Litteratur. 
(Li t t . : Guér in , Description de l'ile de P. 
[Paris 1856]). H.P. S. 

Patna , Division af den britiske Provins Ben
galen i det nordøstlige Forindien, har et Areal 

paa 61,316 • Km. med (1901) 15,461,386 Indb. 
eller 252 pr. • Km., af hvilke ca. l/10 ere Mu
hamedanere. — Hovedstaden P., P a t t a n a eller, 
som Muhamedanerne kalde den, A s i m a b a d , 
ligger 468 Km. N. V. f. Kalkutta paa højre Bred 
af Ganges. (1901) 135,172 Indb., hvoraf ca. 1/4 
Muhamedanere. P., der i ældre Tid skal have 
haft talrige Palæer, Templer og 350,000 Indb., 
beskrives nu som en slet bygget By med snævre 
Gader, der om Sommeren ere støvfyldte og om 
Vinteren fulde af Dynd. Af Bygninger nævnes 
det store, ubenyttede Kornpakhus (Gola), P. Col
lege samt den stærkt besøgte Moské i Forstaden 
Ban k ip ur. P. har en betydelig Bomuldsindustri 
og tillige Tilvirkning af Lervarer, Salpeter, To
bak samt Opium, for hvilken sidste Vare P. er 
Hovedmarked. P.'s Handel gaar væsentligst i 
Retning af Nepal og Kalkutta, og den har be
tydelig Trafik paa Ganges. Divisionens Admini
stration sker fra Bankipur, og Garnisonen ligger 
i Forstaden D i n a pur . P. er utvivlsomt det gamle 
Pataliputra, Grækernes Palibothra, der under 
Kongerne af Magadha var Indien's vigtigste By, 
men allerede i 1. Aarh. e. Chr. laa den delvis i 
Ruiner. I den nyere Tid oprettede Eng
lændere, Danske, Hollændere og Franskmænd 
Faktorier i P., og 1763 gik Byen over til Eng
lænderne. H. P. S. 

Patogen (græ.) betyder i Lægevidenskaben syg-
domsvækkende. Mest benyttes dog Ordet p. om de 
Mikroorganismer, der vise sig som sygdomsvækkende 
i Modsætning til de uskadelige Arter. E. A. T. 

Patogenese (græ.) benyttes i Lægevidenskaben 
for at betegne Udviklingen af en Sygdom fra dens 
første Begyndelse. En Sygdoms Fremkomst skyldes 
flere forskellige Aarsager, der ved at virke paa 
Personen fremkalde Sygdommen. Denne Kombi
nation af Aarsager samler man under Begrebet 
Æ t i o l o g i (s. d.). Fra det Øjeblik, Aarsagerne 
have fremkaldt sygelige Forhold, taler man om 
P., der behandler alle Spørgsmaal om, hvorledes 
Aarsagerne til Sygdommen have kunnet fremkalde 
netop de for den karakteristiske Ejendommelig
heder, ligesom den nærmere beskriver, hvorledes 
Sygdommen navnlig i dens første Stadier viser 
sig. En Sygdoms P. har selvfølgelig en stor 
Betydning dels i teoretisk Henseende, dels ogsaa 
praktisk set. Thi dels tjener en nøje Viden om 
P. til, at man paa et tidligt Stadium kan erkende 
Sygdommen, dels tjener denne Viden til — i mange 
Tilfælde i hvert Fald — at vi kuane undgaa en 
Sygdoms Opstaaen, og til, hvis den er opstaaet, at 
indrette sin Behandling paa bedste Maade. Som 
Eksempel kan nævnes Blodprop. Dennes P. lærer 
os, at den er opstaaet ved, at sammenløbet Blod fra 
Blodaarerne er løsnet fra disse og gaaet til Hjertet 
og Lungerne. Denne Viden siger os da, at naar 
Aarsagen til denne Sammenløben af Blodet er til 
Stede i Form af Aarebetændelse eller lignende 
Forhold, maa vi sørge for, at saadanne Momenter, 
der kunne fremkalde Blodproppens Løsning (stærke 
Bevægelser, uhensigtsmæssigt Leje o. 1.), afværges. 
Vor Viden om Saarsygdommenes P. har lært os 
at undgaa disse gennem Anti- og Aseptikken og, 
naar de ere opstaaede, behandle dem ved Indsnit, 
Omslag o. 1. P. lærer os fremdeles at erkende 
de smitsomme Sygdomme saa tidlig, at vi derefter 
kunne tage vore Forholdsregler for at undgaa 
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Smitteudbredelse. Sætningen Principiis obsta 
støtter sig saaledes væsentlig paa P. E.A. T. 

Patoguomik (græ.), Læren om Sygdommenes 
Erkendelse af de Tegn (Symptomer), med hvilke 
de fremtræde (P. er altsaa en Del af Diagno
stikken). P a t o g n o m o n i s k e kaldes de Symptomer, 
der ere saa fremtrædende og saa ejendommelige 
for den enkelte, bestemte Sygdom, at denne kan 
erkendes af Tilstedeværelsen af det p. Symp
tom. Lp. M. 

Patologi (græ.) betegner Læren om Sygdoms-
fænomenerne. Man taler om den a l m i n d e l i g e 
P., der omhandler de sygelige Forandringer, for 
hvilke Vævene i al Alm. kunne være Sæde, saa-
ledes Betændelseslæren, Svulstlæren, Læren om 
de i Alderdommen indtrædende Vævsforandringer. 
Fremdeles omhandler den almindelige P. Læren 
om Smitstoffernes Indvirkning paa Cellerne og 
disses Reaktion mod Bakteriernes Virksomhed. 
Den almindelige P. bliver saaledes Fysiologien for 
de Tilstande, vi kalde sygelige — i Modsætning 
til den normale Fysiologi, der søger at konstatere 
Livsfunktionerne i normal — sund — Tilstand. 
At paa denne Maade den almindelige P. har 
temmelig ubestemte Grænser, turde være ind
lysende, dels fordi Grænsen mellem sundt og sygt 
er saa ubestemt, dels ogsaa fordi den almindelige 
P. paa talrige Punkter behandler Emner, der mere 
høre hjemme i den p a t o l o g i s k e Ana tomi 
eller i den s p e c i e l l e P. Denne Gren af P. 
omhandler Læren om den enkelte Sygdom (Tyfus, 
Lungebetændelse) og Læren om de enkelte Or
ganers Sygdomme. At Grænsen mellem den alminde
lige og den specielle P. ej er skarp, turde være 
indlysende. Man skelner mellem den i n t e r n e og 
den e k s t e r n e P., efter som de behandlede Lidelser 
henhøre under indre Medicin eller Kirurgi. E. A. T. 

Pato i s [patvra'J (fr.), Dialekt, især opfattet 
som Bondemaal i Modsætning til dannede Folks 
Sprog eller Skriftsprog. O. Jsp. 

PatOH [pa'tn], J o h n , skotsk Missionær paa 
Ny-Hebriderne, er født 24. Maj 1824. Efter at 
have virket som Bymissionær i Glasgow blev han 
1858 sendt til Ny-Hebriderne, hvor han har virket 
blandt Menneskeæderne indtil nu (1902) paa forskel
lige Øer; ved hans opofrende Virksomhed er det 
lykkedes, at Kristendommen har faaet fast Fod 
paa disse Øer, og en blomstrende Mission er 
kommen i Stand. (Li t t . : J. G. P.\ Autobio-
graphy ; >Blandt Menneskeædere paa Ny-Hebri
derne«, vedStorjohann[Odense 1894]). S. O—d. 

PatODl [pa'tn], 1) J o s e p h Noe l , Sir, skotsk 
Maler, født 13. Decbr. 1821 i Dunfermline, død 
26. Decbr. 1901. Han var Elev af Faderen Joseph 
N. P. og London's Akademi. Fra Faderen 
(Swedenborgianer) modtog han stærke Impulser 
i mystisk-religiøs Retning, saa der i P.'s fantasi
rige og fantastiske Kunst ikke sjælden kommer 
Pust fra Mysticismen. P. blev 1850 skotsk Aka
demimedlem, 1867 adlet. Som skotsk Hofmaler 
malede han bl. a. »D. eng. Dronning ved sin 
Mands Dødsleje«. Til hans tidligere Arbejder 
høre »Rahel« [1845], de t 0 betydelige Værker 
[1846—47] Oberon og Titania stridende og for
sonede [sidste i Edinburgh's Gal.], »Feernes 
Dronning« og >Korsbærende Christus«. Visse 
Træk i hans Personlighed stode Prærafaelismen 
nær. Da denne brød frem, fulgte P. den derfor 

ret langt paa Vej i Stræben efter minutiøs sand
dru Naturgengivelse. Han malede sit berømte, 
sentimentale >Hjem fra Krim-Krigen«, >In memo
riam« [1858, Episode fra Seapoj-Oprøret], Faust 
og Margrete etc. Andre Værker: »Kong Arthur's 
Dødsbaad« [1865], »Lux in tenebris« [1879], 
Kartoner til Dunfermline Abbey's Vinduer, etc. 
Han var ogsaa dygtig Billedhugger og skrev 
Digte. (Lit t . Monografi i »Art Journal« [1895]). 
2) B r o d e r e n W. H. P. (1828—95) var en anset 
Landskabsmaler, skrev om Radererkunsten. A. Hk. 

Paton [pa'tn], R i c h a r d , engelsk Maler, (1717 
—91), har malet talrige populære Slagbilleder fra 
England's Søkrige. Flere Arbejder i Hampton 
Court, i London's Guild Hall: »Lordmayorens 
Procession til Søs«. Ogsaa Raderinger. A. Hk. 

PåtOS (græ.), Lidelse, Lidenskab, ophøjet 
Værdighed; ogsaa i nedsættende Betydning: Svulst 
(falsk P.). 

Pa tos , Lagoa dos, en stor haffagtig Strandsø 
i det sydlig Brasilien, Staten Rio Grande do Sul, 
280 Km. lang og indtil 55 Km. bred. Ved den 
sydlige Ende har den gennem et snævert Udløb, 

i Rio Grande, Forbindelse med Atlanterhavet. Heri
gennem kunne mindre Skibe gaa til Havnen Porto 
Alegre ved Nordenden, hvor Guahyba eller Jacuhy 
udmunder. Gennem den sejlbare Sao Gonc.alo 
staar P. i Forbindelse med den sydligere liggende 
L a g o a mi r im , en mindre haffagtig Strand-
sø. M. Kr. 

Pa t r a s , P a t r æ , By paa Nordkysten af Pelo
ponnes, ligger ved P.-Bugten og er Hovedstad i 
Nomos Achaia og Elis. (1896) 37,958 Indb. P. 
er en moderne By, der dog ogsaa har Bygnings-
rester fra den gammelgræske og den romerske 
Tid. Af Bygninger nævnes Andreas-Kirken, Tea
teret og Posthuset. P. har et Gymnasium og 
er Sæde for en Ærkebiskop. Industrien er ringe; 
men for Handelen med England og Østerrig spiller 
P.'s Havn, der dog kun er en aaben Red, en 
betydelig Rolle. — P. var en af Achaia's 12 

i selvstændige Byer, blev under Augustus en ro
mersk Koloni og naaede i Middelalderen at blive 
Peloponnes'es første Handelsstad. 1822 blev P. 
ødelagt af Ibrahim Pasha, men blomstrede hurtig 
op efter Krigens Slutning. H. P. S. 

Pa t r e s (lat.), »Fædre«, var hos Romerne Be
tegnelse for Senatorerne; undertiden forekommer 
Ordet dog ogsaa i samme Betydning som det 
deraf afledede Patricier (s. d.). H. H. R. 

Pa t r i a (lat.), Fædreland. 
Pat r ia po te s t a s (lat.), Fædrenemagt, den ejen

dommelige vide Fader- og Husbondsmagt, som 
den romerske Husfader udøvede over sit Afkom, 
og som dannede en af de Grundpiller, hvorpaa 
den antikke, altid krigsførende romerske Republik 
grundede sin Styrke gennem det derved skabte, 
fraBarnsben indpodede, Sammenhold og den strenge 
Disciplin og Respekt for Slægtens og dermed for 
de samlede Slægters, Statens Myndighed. Den 

1 romerske Husfader, pater familias, som altid var 
Familiens mandlige Ophav — Kvinder derimod 

I kunde ikke udøve p. p. -—, øvede fra først en 
, ren despotisk Magt over sit Afkom, over sine 
Børn og Børnebørn og over Sønnernes Hustruer, 

I naar de formelig ble ve givne ind under Hus-
! faderens Myndighed {in manus, s. d.). Han havde 
saaledes oprindelig Hals- og Haandsret (jus vitae 
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et necis) over dem, kunde sælge dem og give 
dem i Pant og fri sig for Ansvar for Skade, de 
havde gjort, ved at udlevere dem til den skade
lidende. Han havde altsaa oprindelig samme Ret 
over dem som over sine Slaver, og paa samme 
Maade kunde han ogsaa disponere over deres 
Arbejdskraft ligesom over sine Slavers: alt, hvad 
de under hans p. p. staaende Personer erhvervede, 
tilfaldt oprindelig Husherren alene, medens de 
derimod som Regel ikke kunde forbinde ham ved 
deres Retshandler. Dette strenge Afhængigheds
forhold bortfaldt regelmæssig først for Sønnen 
ved Faderens Død eller, hvis han stod umiddel
bart under Bedstefaderens p. p., da ved dennes 
Død, eller naar Husherren mistede Friheden eller 
sin Borgerret, eller naar Barnet under omstænde
lige Former ligefrem frigaves ved en Emancipa
tion. Forholdets Strenghed maatte dog naturligvis 
efterhaanden mildnes. Hals- og Haandsretten gik 
over til en Revselsesret, Retten til at sælge og 
udlevere Børnene bleve til rene Former, som an
vendtes ved Stiftelsen af Adoption og Emancipa
tion, og fra Reglen om, at Husfaderen erhvervede 
alt, hvad Børnene erhvervede, blev der efterhaanden 
gjort mange og meget væsentlige Undtagelser 
gennem Reglerne om peculium (s. d.). K. B. 

Patriark (græ.), oprindelig, i 4. Aarh., et 
Æresnavn i den græske Kirke for en Biskop. I 
5. Aarh. blev Navnet kun anvendt om Biskopperne 
i Alexandria, Antiocheia, Konstantinopel og Jeru
salem, hvem der tilkendtes særlig Myndighed. I 
den russiske Kirke blev der 1589 oprettet et 
selvstændigt Patriarkat ved Siden af Konstanti-
nopel's. Den romersk-katolske Kirke har bevaret 
Patriarktitelen for ganske enkelte Biskoppers Ved
kommende, men uden at lade den være ledsaget 
af særlig Myndighed. A. Th, J. 

Patriarkalsk (græ.), hvad der vedrører en 
Patriark; gammeldags; enfoldig, jævn, naturlig. 

Patriarkat se M a t r i a r k a t . 
Patriarkkors se Kors S. 941. 
Patrice se Mat r i ce . 
Patricier kaldtes i det gamle Rom den Arve

adel, hvis Oprindelse falder i Byens ældste Tider. 
I Romerstaten synes oprindelig al politisk Ind
flydelse saa godt som udelukkende at have været 
P.'s; Jorden tilhørte dem, og til Senatorer toges 
de patriciske Slægters Overhoveder. Men til hver 
patricisk Slægt sluttede der sig flere eller færre 
Slægter af afhængige Klienter (se K l i e n t e l ) , og 
allerede i en tidlig Tid voksede der ved Ind
vandring eller Erobring af nærliggende Byer et 
nyt Befolkningslag, Plebejere, op uden om dem. 
Men P. vedbleve alligevel at danne en afsluttet 
Kreds for sig; den sidste Tilgang skulle de have 
faaet 504 f. Chr., da den sabinske Høvding Attus 
Clausus flyttede til Rom med hele sin Slægt 
og optoges blandt P.; indtil 445 havde endog 
Ægteskaber mellem P. og Plebejere ingen juridisk 
Gyldighed. P. havde alene Adgang til Repu
blikkens højeste Embede, Konsulatet, saavel som 
til Præsteskaberne, og Statens Jord {ager publicus) 
bortforpagtedes alene til dem. Da nu Tilgangen 
til P. ophørte, og adskillige Slægter med Tiden 
uddøde, medens Plebejernes Antal stadig tiltog, 
og mange Plebejere ogsaa erhvervede sig betyde
lig Formue, bleve Forholdene saa forandrede, at 
P., som oprindelig havde udgjort Hovedmassen af 

Befolkningen, til sidst bleve en lille privilegeret 
Klasse. Efterhaanden tabte deres Overmagt sig 
ogsaa (se nærmere under P lebe je re ) , og det 
endte med, at de kun havde nogle ganske enkelte 
Forrettigheder tilbage, f. Eks. Eneadgang til nogle 
faa af de højeste Præsteskaber. P.'s Plads ind
toges i Republikkens senere Tid paa en Maade 
af den ny Embedsadel, Nobiliteten (s. d.), men 
selvfølgelig vaagede de patriciske Slægter, der 
vare tilbage, med Skinsyge over deres gamle Adel. 
I Kejsertiden hændte det dog hyppig, at ny 
Slægter optoges blandt P., ligesom Kejserne selv 
regnedes for P. H. H. R. 

PatriciUS (lat.), Patricier (s. d.). I den seneste 
romerske Kejsertid forekommer P. som en person
lig Hæderstitel, der tildeltes af Kejseren og med
førte høj Rang og betydelige Privilegier. H. Et. R. 

Patrick [pa'trik], Irland's Apostel og Helgen, 
levede i 5. Aarh., men hans Oplevelser ere saa 
overgroede af Sagn, at man ikke ved meget med 
Vished om ham. Han skal være Søn af en Dia
kon og født i Britannien. 16 Aar gi. blev han 
fanget af Sørøvere og ført til Irland, og her blev 
han vakt til levende Kristendom. Han kom til
bage til sit Fødeland, men følte sig dragen til 
Irland og drog da atter didhen som Missionær. 
Hvor meget han udrettede, er uvist, men han 
grundlagde i hvert Fald en Menighed paa Øen. 
Hans Missionspraksis var først at gaa til Høv
dingerne og derefter til Folket. Af de Skrifter, 
som tillægges P., synes to at være ægte, Confessio 
og Epistola; det første er en Slags Selvbiografi. 
(Li t t . : Fr . N ie l sen , >Haandbog i Kirkens Hi
storie« [II, »Middelalderen«, 1897]; H e r z o g ' s 
>Realencyklopadie« Bd. XI). A. Th. % 

Patrick-Orden (d. heil. Patricius'es Ridder
orden), irsk Fortjenstorden, stiftet 1783 af Georg III. 
England's Konge er dens Overhoved. Medlemmer: 
en Prins af det kongelige Hus, 22 Knights coni-
panions (der mindst maa være Grever) og for
skellige Embedsmænd. Ordenstegn: ovalt hvidt 
Skjold, i hvis Midte et rødt, med Kløverblad 
forsynet Patricks-Kors, der er omgivet af en Guld
ring (hvorpaa Omskriften: Quis separabit, 1783) 
med Kløverkrans. Lyseblaat Baand. 

PatricOt[patriko'],Jean, moderne fransk Kunst
ner, gik paa Lyon's Kunstskole, vandt her 1883 Prix 
de Parts, uddannede sig i Hovedstaden under 
Henr. Dupont og Cabanel og fik 1886 Grand 
prix de Rome. P. har udstillet gode Landskaber 
(»Hagar i Ørkenen«) og Portrætter (G. Perrot 
[1899], Mme Loubet [1902]), men har dog i 
senere Tid særlig henledt Opmærksomheden paa 
sig ved fortrinlige Stik efter Botticelli (Judith, 
Venus'es Fødsel), Fiesole og særlig B. Gozzoli 
(Freskerne i Pal. Riccardi, Firenze) og moderne 
Kunstnere. Han er ogsaa peintre-graveur. (Li t t . : 
R. Marx, J. P. Peintre etgraveur [Billedværk, 
1902]). A. Hk, 

Patrie, La [Iapatri'], parisisk Dagblad, stiftet 
1841. Det støttede fra 1848 Louis Napoleon og 
er derefter blevet Bonapartisternes Organ. 

Patrimonialjurisdiktion, Dommermyndighed, 
grundet paa Besiddelsen af Jordejendom af en vis 
Størrelse, undertiden i Forbindelse med adelig 
eller anden personlig privilegeret Stand hos Be
sidderen. For Danmark's Vedkommende bortfaldt 
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al P. endelig 1850 (se N e l l e m a n n , >Civilpro-
cessens alm. Del« § 15). E. T, 

Patr imonium (lat.), Arv, særlig Fædrenearv, 
Arvegods, Formue. H. H. R. 

Patrimonium Sancti Petri se Kirkestaten. 
Pat r in i t se B o u m o n i t . 
Pa t r io t (græ.), egl. Landsmand, Fædrelandsven. 
Pat r io ter , politisk Partinavn, 1) for det Parti, 

som i 18. Aarh. i den hollandske Republik var 
Modstander af Arvestatholderens Regering, og 2) 
for det klerikale Parti i Bayern, som efter 1866 
bekæmpede en nærmere Sammenslutning med Nord
tyskland. Desuden brugte de franske Republikanere 
1792 ff. at kalde sig med dette Navn. E. E. 

P a t r i o t i s m e (nylat.), Fædrelandskærlighed. 
Pa t r io t l iga var Navn paa et fransk politisk 

Samfund, som dannedes 1882 af Paul Derouléde 
(s. d.) med det Formaal at vække en stærk natio
nal Stemning i Folket og derved fremme Elsass-
Lothringen's Genforening med Frankrig. Den gav 
sig gentagne Gange til Kende ved ret voldsomme 
anti-tyske Demonstrationer, og 1886—87 rejste 
Derouléde til Rusland for at knytte Forbindelse 
med det panslavistiske Parti. Da han siden sluttede 
sig til den af Boulanger vakte Bevægelse, frem
kaldte han en Sprængning; den nyoprettede P. 
betegnede det derefter som sin Opgave >at refor
mere de republikanske Institutioner, revidere 
Frankfurt-Traktaten og genvinde Elsass-Loth-
ringen«. Nu blev Boulanger Æresformand, medens 
de egentlige Ledere vare foruden Derouléde: 
Clovis Hugues, Laguerre, Laisant, Naquet. Marts 
1889 blev P. opløst af Ministeriet Tirard som 
ulovlig; men ud af den samme Stemning opvoksede 
senere det politiske Parti >Nationalister« (s. d.) 
samt en ny Ligue des interéts f rangais (1895) 
og det sideordnede Samfund Patrie fran-
faise. E. E. 

Pa t r ipas s i åne re (lat., af pater= Fader og 
pati = lide), oldkirkelige Vranglærere, som under 
deres Bestræbelse for at hævde Guds Enhed førtes 
til den Antagelse, at det var den samme Person, 
som havde udsendt Christus, og som aabenbarede 
sig i Christus, nemlig Faderen selv. Det var alt-
saa Faderen, som led og døde for Menneske
slægtens Skyld. A. Th. J, 

Pa t r i s t i cnm. Ifølge dansk kgl. Resol. af 17. 
Decbr. i849,ved hvilken Brugen afdet latinske Sprog 
ved den teologiske Embedseksamen ganske bort
faldt, blev der oprettet en særlig Latinprøve som 
Betingelse for at tage teologisk Embedseksamen. 
Den kaldtes populært P. Prøven maatte kun tages ! 
af saadanne, som mindst 2l/2 Aar havde studeret 
Teologi, og bestod i en skriftlig Oversættelse af 
et Stykke og mundtlig Oversættelse af nogle 
forelagte StykkeT af de latinske Kirkefædre (heraf 
Navnet). Eksamination og Censur besørgedes af 
Medlemmerne af det teologiske Fakultet. Karak
tererne vare de samme som ved den teologiske 
Embedseksamen. Den blev ophævet ved kgl. 
Resol. af 5. Aug. 1902. J. C. J. 

Pat r i s t ik (eller Pa t ro log i ) , den historiske 
Videnskab, som har Kirkefædrene (s. d.), deres 
Liv, Skrifter og Lære til Genstand. Allerede 
Oldkirken havde en begyndende P., navnlig i 
Hieronymus'es Skrift De viris illustribus. I 
Middelalderen samlede man Kirkefædrenes ekse-
getiske Udtalelser i Katener og deres Udtalelser 

angaaende den kristelige Lære i Sentenssamlinger. 
Men navnlig Humanismen bringer et mere om
fattende Studium af Kirkefædrene, og Reforma
torerne dyrkede dem ivrig og hentede fra dem 
Vaaben mod Skolastikken og den herskende Teo
logi. Til Dels for at kunne værge sig mod Prote
stanterne lagde saa ogsaa Katolikkerne megen 
Vind paa patristiske Studier, og i Løbet af 17. 
Aarh. toge de Førerstillingen i saa Henseende; 
navnlig i Frankrig indlagde forskellige Munke
ordener, fremfor alle Maurinerne, sig stor For
tjeneste af P. I de sidste to Aarhundreder have 
saa Katolikker og Protestanter med lige stor 
Ihærdighed dyrket P. Udgaver af Kirkefædre 

S .d. y.c.y. 
Patr i t lUS, Renaissancefilosof, født i Clissa i 

Dalmatien 1529, død i Rom 1597, var i sin 
Ungdom fattig og maatte tjene sit Brød snart 
hos den ene, snart hos den anden. Med sine 
forskellige Herrer kom han vidt omkring i 
næsten alle Middelhavslandene. Til sidst fandt 
han en Velynder i Biskoppen paa Cypern; denne 
førte ham med sig til Venezia og satte ham i 
Stand til at følge sin Lyst til Studeringer. Peri-
patetikerne skaffede ham en Lærestol i Ferrara, 
og han vandt her snart et saa stort Ry, at Paven, 
Clemens VIII, kaldte ham til Rom. IBegyndelsen 
søgte han at finde en Forsoning mellem Aristo
teles og Plato, men snart vendte han sig med 
den største Voldsomhed mod Aristoteles og 
anerkendte kun Plato. Han gik saa vidt, at han 
endogsaa opfordrede Pave Gregor XIV til at 
forbyde den aristoteliske Lære som stridende 
mod Kristendommen. I et Hovedværk: Nova de 
universis philosophia fremsætter han en selv
stændig filosofisk Lære, som væsentlig er et ny-
platonisk Elaborat. C. St. 

PatfOCinium (lat.), Beskyttelse, Patronatsfor-
hold, se K l i e n t e l og P a t r o n u s . 

Pa t rok los , Menoitios'es tapre Søn fra det lo-
kriske Opus, Achilleus'es trofaste Ven fra Barn
dommen af. Som Barn var han kommen til at 
dræbe en af sine Legekammerater og blev derfor 
af sin Fader sendt til Peleus i Phtia for at op
drages sammen med dennes Søn, med hvem han 
sluttede det inderligste Venskab. Som voksen 
fulgte han Achilleus til Troja. I Iliaden skildres, 
hvorledes han deler sin Vens Forbitrelse over 
Krænkelserne fra Agamemnon og ligesom han en 
Tid lang holder sig fjernt fra Kampen. Men da 
det derefter gaar Grækerne ilde, og Fjenden endog 
begynder at sætte Ild paa Skibene, faa andre 
Følelser Overhaand hos P.; han gaar til sin Ven 
og beder ham, hvis han ikke selv endnu vil 
glemme Harmen mod sine Landsmænd, saa dog 
at tillade ham at føre Myrmidonerne i Kamp og 
laane ham sin Rustning. Achilleus giver efter for 
hans Ønsker, og for P. vige Troerne tilbage. Han 
kæmper med selve Hektor om Sarpedon's Lig og 
vinder hans Rustning, men lader sig derefter af 
Kampiver forlede til mod Achilleus'es Advarsel 
at forfølge Fjenderne hen over Sletten, helt hen 
til Troja's Mure. Men da træder Apollon ham i 
Møde, dulgt i guddommelig Taage. Han slaar 
Hjælmen af P.'s Hoved, døver hans Sanser og 
gør ham til et let Bytte for Euforbos og Hektor; 
døende varsler han Hektor's nære Død; men 
Achilleus'es Vaaben blive dennes Bytte. P.'s Lig 
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lykkes det dog, især ved Menelaos'es Tapperhed, 
at føre tilbage til den græske Lejr. (En bekendt 
Gruppe i Firenze fremstiller vistnok Menelaos 
med P.'s Lig). Synet af den døde Ven vækker 
nu Achilleus'es dybeste Sorg og Hævntørst. Hans 
Moder Thetis bevarer Liget mod Opløsning; om 
Natten viser den døde P. sig for sin Ven og 
beder om snarlig Jordefærd samt om, at begges 
Aske maa gemmes i samme Urne. Da Hævnen 
saa er tagen og Hektor falden for 
Achilleus'es Haand, fejrer denne P.'s 
Ligfærd med al tænkelig Ære; efter 
selve Baalfærden følge prægtige 
Kamplege. I Underverdenen saa 
Odysseus de to Venner sammen. Efter 
Achilleus'es Død, hedder det, gemte 
Grækerne Vennernes Aske i samme-
Urne og gravsatte den i en Høj ved 
Stranden ved Hellespont, nær For
bjærget Sigeion. Her fandtes senere Heroskultus 
for dem. Ogsaa i Opus nød P. nogen Dyrkelse. — 
Foruden i Iliaden og det efterhomeriske Epos var 
Forholdet mellem P. og Achilleus behandlet af 
Tragikerne. Sammen med de andre græske Helte 
var P. fremstillet af Polygnotos paa det berømte 
Maleri i Leschen i Delfoi. H.A.K. 

Patrologl se P a t r i s t i k . 
Patron (tekn.), Muffe af Træ eller Metal, som 

tjener til Arbejdsstykkets Fast
spænding, se D r e j e b æ n k . 

Patron (lat.) eller Kirke
patron kaldes den Enkeltmand, 
der har Overbestyrelsen af en 
Kirkes Anliggender eller er i 
Besiddelse af Patronatsretten 
(s. d.). O. D. 

Patron til Haandskyts er nu overalt Enheds-
patron (s. d.). P. bestaar af Projektil, Ladning 
og Tændmiddel, forenede i et Metalhylster. Til 
Projektilet bruges Bly, legeret med et haardere 
Metal, især Tin eller Antimon, det saakaldte 
»hærdede Bly«. Ved m o d e r n e Militærgeværer 
er Projektilets Blykerne omgivet af en Kappe af 
haardere og sejgere Metal, Staal, forniklet Staal 
eller Kobbernikkel (Fig. i og 2). Projektilerne, 
der tidligere støbtes, blive nu enten prægede 
efter Støbningen eller pressede ud i 
en Traad før Prægningen, hvorved 
Støbeblærer og andre Formfejl und-
gaas; deres Form er cylindrisk med 
ægdannet, mere eller mindre slank 
Forpart og en lidt udhulet Bagflade ; 
deres Kaliber ligger mellem Løbets 
Kaliber og Kalibret -f- den dob
belte Riffelgangsdybde; derved for
ceres under Skuddets Affyring Pro
jektilet ud i Riffelgangene og tvinges til at 
følge disses Snoning; deres Vægt varierer fra 
10 til 15 Gr. og Længden er 4 a 5 Kalibre 
d. v. s. ca. 30 m/m. Ved enkelte moderne Mi
litærgeværer er kun Forparten af Projektilet be
klædt med en Metalkappe, medens den cylindriske 
Del har Papirbevikling. Ladningen (s. d.) er 
røgfrit Krudt (s. d.), dens Vægt 2—3 Gr. Tænd-
midlet er en midt i Hylstrets Bund fastsat Fæng-
hætte med Tændsats, der bringes til at eksplodere 
ved et Slag af Laasens Slagstift og ved at møde 
en saakaldet Ambolt (Fig. 3), et lille Legeme, 

der enten er indsat under Fænghætten eller formet 
ud af selve Hylsterets Bund; fra Fænghætten slaar 
Ildstraalen ind i Ladningen gennem et Par fine 
Ildkanaler, der ere borede gennem Hylsterets 
Bund. Metalhylstret beskytter Ladningen, til
vejebringer under Skuddets Affyring, idet det 
ved Krudtgassens Tryk presses op mod Kam
merets Vægge, en saa fuldstændig Tætning, 
at der ingen Gasudstrømning sker bagud af Ge-

Fig. l. 

i Mm.'s Patron (østerrigsk Model 1888). 

været. Hylsteret er af Messing og tilvejebringes, 
efter som en cirkulær Skive at være stemplet ud 
af en Metalplade, ved en Række Udsprængninger, 
vekslende med Udglødninger og Afskæringer af 
det overflødige Metal, indtil det faar sin endelige 
Form; denne er svagt kegledannet, for at det 
tomme Hylster efter Skuddets Affyring let kan 
trækkes ud; fortil er Hylsteret indsnævret til en 
Hals, der omslutter og fastholder den bagerste 

Pig. 2. 

8 Mra.'s Patron (tysk Model 1888). 

Del af Projektilet; bagtil har Hylsteret enten en 
Udtrækkerkrave (Fig. 1), der ved at støtte mod 
Bagenden af Geværpiben giver P. et fast Leje. 
eller en Udtrækkerrille (Fig. 2); efter Skuddets 
Affyring griber Laasens Udtrækker med sin Hage 
ind over Kraven eller i Rillen og fører ved 
Laasens Aabning det tomme Hylster ud af Ge
været. Ved ældre Militærgeværer, der endnu 
ere i Brug uden for Europa, og af hvilke der i 
nogle europæiske Stater endnu findes Behold-

Fig. 3. 

11 Mm.'a Patron (fransk Model 1874). 

ninger fra tidligere Tid, er Projektilet uden Metal-
kappe, men forsynet med Papirbevikling (Fig. 3) 
for at modarbejde Blyafsætning i Geværløbet 
under Skydningen, eller med Riller (Fig. 4), 
hvori der er anbragt et Fedtstof, i Reglen 
Tælle; det vejer 20—25 Gr. Ladningen er det 
gammeldags Salpeterkrudt og vejer ca. 5 Gr. 
Tændmidlet er i Reglen som ved moderne Ge
værer; dog findes ogsaa P. med Randantændelse 
(Fig. 4), d. v. s. Tændsatsen er anbragt i den 
hule Krave af Hylsteret og bringes til at eks
plodere ved et Slag af Slagstiften mod denne 
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Hylsteret er i Reglen af strakt Messingblik, dog 
bruges ogsaa Tombakshylstre (Fig. 4). I enkelte 
Stater har man omdannet de ældre Geværer til 
P. med røgfrit Krudt, idet man har forsynet Pro
jektilet med Metalkappe, givet P. en massiv 
Krave og anbragt Tændmidlet centralt i Hylsterets 
Bund. En P., der nu ganske tilhører Historien, 
men som har spillet en Hovedrolle i det 19. 
Aarhundredes Krige, er D r e y s e ' s P a p i r s p . 
(Fig. 5), der brugtes i det bekendte preussiske 
Tændnaalsgevær. Denne P. har et ægformet 
Projektil, der er sat ned i Papspejl, som har et noget 
større Kaliber end Løbet og derved tvinges til 

Fig. 4. 

11 Mra.'s Patron (dansk Model 1867). 
sammen med Projektilet at antage en omdrejende 
Bevægelse svarende til Riffelgangenes Snoning. 
Bag i en lille Fordybning i Papspejlet er Tænd
satsen anbragt og bringes til at eksplodere, ved 
at en Naal fra Laasen jages ind i Satsen gennem 
Krudtladningen. Det hele er omsluttet af et 
Papirshylster, der er sammensnøret over Projek
tilets Spids. P. til P i s t o l e r og Revolvere ere 
i Hovedsagen konstruerede efter samme Princip 
som Geværpatronerne. P. til J a g t b r u g have i 
Regelen et Paphylster, der ved Krudtgassens Tryk 
udfører Tætningen og enten er forsynet med en 
Fænghætte centralt i Bagfladen eller en indvendig 

Fig. 5. 

Dreyse's Tændnaalspatron. 

Fænghætte, der støtter mod Siden af Hylsteret og 
tændes ved en diametralt siddende Stift, der jages ned 
i Satsen ved et Slag af Hanen. P. til S a 1 o n br u g 
er i Reglen en Fænghætte med Tændsats og med 
eller uden en lille Krudtladning, et rundt eller 
cylindrogivalt lille Projektil. Til militært Brug 
anvendes ved Øvelser nu i Stedet for Salonp. en 
P. med reduceret Ladning og Projektil, men i øvrigt 
med samme Hylster og Tændmiddel som Krigsp. 
Af Ø v e l s e s p . skal nævnes: Eksercerp., blind 
P. (s. d.) samt løs P., hvilken sidste, der bruges 
ved Fægtningsøvelser i to Partier, i Stedet for 
Blyprojektil har en Filtprop eller et Projektil af 
en let Træsort og i øvrigt er forsynet med røgfrit 
Krudt. E. P. 

Patronåt (lat.) kaldes den Myndighed, der har 
Overbestyrelsen af de selvejende Kirkers Anliggen
der, naar disse ikke ere henlagte til en Enkeltmand 
som Patron. Se K i r k e . O. D. 

Patronatsret {juspatronatus) er et kirkeretsligt 
Begreb, hvis Oprindelse skyldes tidlige middelalder
lige Forhold. Ved de paa Romerrigets Omraade ind
strømmende germaniske Stammers Overgang til 

Kristendommen blev det nemlig, paa Grund af den 
germaniske Retsopfatnings ensidig privatretsligej Ka
rakter, Skik, at de store Grundejere, i Stedet for at 
indordne deres Besiddelser under offentlige, af dem 
uafhængige Kirker og Sognepræster, lode opføre 

i Gudshuse paa deres egne Ejendomme og for egne 
j Midler, hvorved de ikke alene selv bleve Kirkernes 

Ejere, men ogsaa tiltoge sig selv at ansætte og 
lønne Præsterne. Denne meget udbredte Ordning 
stred imidlertid stærkt mod den strengt kirkelige 
Norm, og der arbejdedes derfor fra kanonisk Side 
stadig paa at trænge Kirkeejeren tilbage og re
ducere ham til »Kirkepatron» {patronus ecclesiae), 
hvem der ikke tilkom Ejendomsret, men alene For-
valtningsopsigt over Kirkerne og i Henseende til 
Præsternes Ansættelse alene en Forslagsret. Først 
i 12. Aarh. lykkedes det dog, navnlig under Pave 
Alexander III (1159—81) endelig at drive disse 
Krav igennem og gøre dem til alment anerkendte 
Led i det gældende kanoniske Retssystem. Men 
i Kristenhedens mere afsides Egne holdtes dog 
Kampen herom endnu længe staaende. I N o r g e 
dannede saaledes Kongens og Høvdingernes P. 
et af Hovedstridspunkterne under det voldsomme 
Sammenstød mellem verdslig og gejstlig Magt 
under Kong Sverre (1184—1202), og paa I s l a n d 
blussede fra 1202 af en langvarig Uenighed op 
om det samme Emne. I den samtidig hermed 
ogsaa i Norge paagaaende Kirkestrid spillede P. 
vistnok en mere underordnet Rolle; men Stødet 
gaves dog til, at Kong Haakon V 1308 fik op
rettet en egen kongelig »Kapelgejstlighed«, hvis 
Personer og Kirker (>kgl. Kapeller«) ganske stode 
under Kongens Styre, en ejendommelig og betyd
ningsfuld Institution, der først bortfaldt med den 
katolske Kirkeforfatning. Hvad angaar P.'s Frem
træden i Norge efter Reformationen, holdt den 
for saa vidt Skridt med den neden for skildrede 
Udvikling i Danmark, som Kongen i 17. Aarh. 
(fra 1649 af) overdrog sin P. og dermed sammen
hængende Rettigheder ogsaa over visse norske 
Kirker til privilegerede Privatmænd, der saaledes 
bleve Kirkepatroner. Men dels forbleve disse i 
Norge faatallige, og dels vare deres Indtægter af 
Kirkerne forholdsvis smaa. P.'s Hovedindhold, 
Kaldsretten, afskaffedes endelig ved Adelsloven 
af 1821. (Li t t . : S tu tz , »Geschichte des kirch-
lichen Beneficialwesens« [Berlin 1895 ff.]; E. 
H e r t z b e r g , »Om Ejendomsretten til det norske 
Kirkegods« [Chra. 1898]; Fr. B rand t , »Tings
retten« [2. Udg. Chra. 1878, S. 223]). E. II. 

I D a n m a r k indbefattede P. paa den Tid, 
da Reformationen blev indført, kun Kalds
retten til gejstlige Embeder {jus vocandi), 
medens det, som i senere Tid har udgjort en væ
sentlig Bestanddel af Kirkepatronens Rettigheder 
og en Tid maatte anses for den materielle Basis 
for Patronens Kaldsret, Adkomsten til Kirkens 
Tiende og andre Indkomster, i den første Tid 
efter Reformationens Indførelse ikke var indbefat
tet under den verdslige P. Man tænkte sig 
næppe heller et saadant Forhold som muligt, da 
Reformationen blev indført; thi ikke alene den 
kanoniske Ret, men ogsaa den nationale Ret 
maatte lede til at betragte Kirkerne og deres 
Ejendomme som selvstændige juridiske Personer, 
der vel stode under en højere Bestyrelse og maatte 
tjene Kirkens almindelige Øjemed med deres Over
skud, men dog nærmest vare berettigede til at 
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oppebære deres Indkomster til eget Tarv. Kir
kernes økonomiske Administration forestodes af 
Kirkeværger — to for hvert Sogn — under Til
syn af Stiftslensmændene som Kirkernes Forsvar. 
Da Erfaringen havde vist, at disse ikke tilbørlig 
kunde overkomme de dem paahvilende Forret
ninger, skete der i 1582 den Forandring, at Stifts-
lensmændenes Funktioner m. H. t. Kirkerne 
bleve overdragne til Lensmændene. Fra at bestyre 
Kirkernes Gods til at oppebære deres Indkomster 
mod Forpligtelse til at afholde deres Udgifter var 
dengang Skridtet ikke langt. Kirkens og Præ
stens Bønder kom under Patronens Herlighedsret, 
Patronen kunde fæste Tienden til sig selv eller 
mulig gøre sig en ren Indtægt ved Bortfæstningen 
af den og Jordegodset, og han kunde sidde inde 
med Kirkens Kapitalformue, og saa længe Kir-
ktn vedligeholdtes tilbørlig og alle Afgifter ud
rededes, blev der næppe Spørgsmaal om Kapi
talen selv eller Renter. I Løbet af Christian IV's 
Regering har der da udviklet sig et Patronat med 
Adkomst til Kirkens Renter, og i den Kolding
ske Reces af 1643 findes saadan P. omtalt som 
lovhjemlet. Det ældre Regnskabspatronat for
svinder snart aldeles; under Navn af P. (jus 
patronatus) sælges nu Kirketienden og Kirkens 
øvrige Indtægter, og som oftest tillige Konge
tienden, ligefrem som Krongods for en fast Takst, 
og i Lovsproget bliver P. enstydigt med Besid
delse af Kirkens Indkomst og Tiende med paa
hvilende Forpligtelser, og for denne Betydning af 
Ordet træder det, der oprindelig laa i det, nem
lig Kaldsretten, tilbage eller underforstaas som 
Appendiks. Kirkernes almindelige Overgang i 
privat Eje eller Salg kan regnes fra 1684. I 
nogen Tid blev denne Kirkehandel dreven under -
haanden paa samme Maade, som P. tidligere var 
bleven solgt paa Ansøgning, men hurtig gik den 
over til en almindelig Trafik. De, som samlede 
Jordegods, købte Konge- og Kirketienden, og 
Statskassen, der tidligere havde indskrænket sig 
til Kontributioner af Kirker og Gejstlighed, søgte 
nu almindelig ad denne Vej Resourcer i Kirke
formuens Realisation. Ved alle Salg blev vel 
Kirkernes Vedligeholdelse gjort til den strengeste 
Pligt, og man stræbte at sikre Kirkeejendommenes 
Integritet bl. a. ved at forudsætte, at Kirkeejeren 
førte et ordentligt Kirkeregnskab, om hvilket der 
dog kun blev Spørgsmaal i Tilfælde af Mislig
holdelse ; men Følgerne af den hele Handel — 
der næppe har sit Sidestykke i Kristenheden — 
bleve dog væsentlig sørgelige. Ejerens Fordel 
blev i de fleste Tilfælde det fornemste Hensyn, 
og Menigheden berøvedes i væsentlig Grad den 
naturlige Interesse for sin Sognekirke, da den 
blev en privat Købers Ejendom. Efter at Kalds
retten er ophørt med at være en Del af P., er 
imidlertid Forskellen mellem Kirkepatroner og 
Kirkeejere udvisket, og i Lovgivningen behandles 
de under eet og benævnes nu almindelig Kirkeejere 
eller Kirketiendeejere. (L i t t . : E n g e l s t o f t i 
>Theol. Tidsskr.c 1842). O. D. 

Patronfører, den Mekanismedel af Gevær
magasinet, i Reglen en Fjeder eller en Vægt
stang, der under Skydningen bringer Patronen fra 
Magasinet op bag ved Geværløbet, saaledes at den 
ved Laasens Lukning føres ind i Kammeret. E. P. 

Patronholder, Apparat, hvori Patronerne ere 
anbragte paa en saadan Maade, at de af Skytten 

I hurtig og let kunne indføres i Geværet eller 
I Magasinet (se H a a n d s k y d e v a a b e n Fig. 19) 

eller sidde sikkert og bekvemt i Patron
tasken. E. P. 

Patronkarre se Patronvogn. 
Patrontaske af-Læder, hvori Soldaten fører 

sin Ammunition, er, oftest ved Hjælp af 2 Stropper 
paa Bagsiden, anbragt paa Livremmen, er for
synet med Laag, der er fastknappet ved en 
Læderstrop til en Knap paa For- eller Undersiden 
af Tasken, er undertiden inddelt i Rum, hvert til 
en Patronholder (s. d.) til 5 eller 10 Patroner, 
eller forsynet med trappeformede Afsatser i Bunden, 
hvorved "Patronholderne komme til at staa i for
skellig Højde. I en lille Lomme indvendig i 
Laaget medføres en lille Olieflaske og lidt Blaar 
til Geværets Indsmøring og Rengøring. P. rummer 

I 40—50 Patroner, og hver Mand bærer paa sin 
: Livrem 2 P., undertiden tillige en tredje, der i 

saa Fald anbringes under Tornysteren. E. P. 
Patronus (lat.), Forsvarer, Beskytter, brugtes 

i det antikke Rom som Betegnelse for den for
nemme og ansete Borger i Forhold til hans 
Klienter (se K l i en te l ) , hvis Tarv han paa mange 
Maader havde at varetage. Ligeledes valgte ofte 
fremmede Stater en anset Romer til P., for at 
han kunde varetage deres offentlige og private 
Interesser i Rom. H. H. R. 

Patronvogn, det Køretøj, hvori Afdelingerne 
medføre deres Reserveammunition under Felt
forhold. P. er enten et 4 Hjuls Køretøj med 1 
eller 2 Spand Heste, og der haves da i Reglen 
kun 2 P. ved hver Bataillon, eller en 2 Hjuls 
Karre med 1 Spand Heste, i hvilket Tilfælde der 
findes 1 P. for hvert Kompagni. P. ere kon
struerede saaledes, at de i de raskeste Gangarter 
kunne føres frem gennem Terrainet; de ere der
for bredsporede, med høje og svære Hjul, stærkt 
byggede og forsynede med Gaffelstang. Efter som 
P. er 2 Hjuls eller 4 Hjuls Køretøj, rummer den 
12—15,000 elier 25—30,000 skarpe Patroner, 
der ere fordelte i Bundter eller Kasser i P.'s 
forskellige Rum. Desuden er den forsynet med 
nogle Pionerredskaber, Tovværk, Lygter o. I., der 
ere fastspændte udvendig. De Afdelingerne til
delte P. høre til det saakaldte Fægtningstrain, 
der under Krigsmarcher følger umiddelbart efter 

j Marchekolonnerne, og som, saa snart Afdelingerne 
; udvikles til Fægtning, sendes frem bag Fægtnings-

linien. Desuden findes der i Ammunitionskolonnen 
et Antal P., der skal afløse de foranværende, 
efterhaanden som disse under Kampen blive tømte 
af Afdelingerne. E. P. 

Patronymikon (græ.; Plur. P a t r o n y m i k a ) 
i kaldes i Grammatikken et Ord, der er dannet af 

en Mands Navn og bruges som Benævnelse paa 
hans Afkom. Er Afstamningsnavnet dannet af en 
Kvindes Navn, Moderens Navn, kaldes det Metro-
nymikon. Brugen af P. er almindelig i Sanskrit, 
Græsk og flere andre gamle Sprog, f. Eks. græ. 

, Pe le ides ,Søn af Pe leus o: Achilleus;Tantalis, 
Datter af T a n t a l o s . I Germansk falder den 
patronymiske Orddannelse til Dels sammen med 
Diminutivdannelsen (se D i m i n u t i v ) : Sk jo ld
u n g e r (af Skjold) , Y n g l i n g e r (af Yngve), 
K a r o l i n g e r (af Kar l ) o. s. v. — En gammel 

I vidt udbredt Navneskik er det ligeledes, at 
Faderens Navn (i Genetiv, med eller uden Til
føjelse af »Søn«, »Datter«) eller et deraf afledt 
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Adjektiv føjes som Tilnavn til Sønnens og Datterens 
Navn: Josva Nun's Søn, Harald Gorm's Søn, 
Asfrid Odinkar's Datter — Darius Hystaspis, Mil-
tiades Kimon's — Peter's — Petri, Zachariæ (La-
tinisering af Pedersen, Zachariassen). De russiske 
Efternavne dannes adjektivisk af Faderens Fornavn 
og ende i Maskulinum paa -v i t sch , i Femininum 
paa -vna. De nygræske ende paa -po los (ety
mologisk samme Ord som dansk Føl ) . Armenieren 
kendes paa sit -ian-Navn. Den keltiske Afstam
ning kendes paa det foransatte O', Mac'(O'Brien, 
Mac'Adam). Oprindelig føjedes -sen o g - d a t t e r 
til Faderens Fornavn. Hed Faderen Peder Jensen, 
saa hed Sønnen Jens Pedersen og Datteren Kirsten 
Pedersdatter. I det daglige Omgangssprog nævnedes 
baade Fornavn og Efternavn ikke blot om Mænd, 
men ogsaa, hvad der lige til vore Dage har været 
almindelig Skik i Jylland, om Kvinder. Heri maa 
man søge Grunden til, at »Søn« er blevet svækket 
til -sen og »Datter« i Jydsk til -de(r). I Sønder-
jylland's sydligste Egne ere de danske-sen-Navne 
tidlig under den tyske Indflydelse blevne faste, 
arvelige Slægtsnavne, ikke blot for Mænd, men 
ogsaa for Kvinder. Senere bredte denne Navne
skik sig videre i Danmark blandt Befolkningen 
uden for Bondestanden. I 18. Aarh. blev den 
lovbefalet i Sønderjylland, i 19. Aarh. i det øv
rige Danmark. Endnu den Dag i Dag kan man 
ved Hjælp af Efternavnene kende de oprindelige 
Nationalitetsforhold i Sydslesvig. Befolkningen af 
dansk Afstamning har -sen-Navne (Pe te rsen) . 
Frisernes Efternavne ende paa s (Peters) . Tysk
erne bære Slægtnavne. P. K. T. 

Patrouille [patru'lje] (fr.) er en mindre Styrke, 
bestaaende af Fodfolk eller af Rytteri eller af 
begge Vaaben, der udsendes til Løsning af et 
særligt Hverv. Sammensætningen af P. er afhængig 
af Opgavens Art, af Forholdene hos Fjenden og 
i Terrainet, samt af den Hurtighed, hvormed 
Maalet ønskes naaet, og af den Vejlængde, der 
skal tilbagelægges. Maalet for P. kan være for
skelligt ; hyppigst drejer det sig om Indhentelsen 
af Efterretninger. Ganske smaa P., der skulle 
skaffe Efterretninger, benævnesSnigpat roui l le r . 
E f t e r r e t n i n g s p a t r o u i l l e r søge som Regel at 
løse deres Opgave uden Kamp, til hvilken de 
paa Grund af deres Lidenhed ikke egne sig, og 
som ikke er Maalet, men vel kan blive Midlet til 
at naa Maalet. Hensigten med Udsendelse af P. 
kan ogsaa være Undersøgelse af Terrainet, eller 
at holde Forbindelse mellem marcherende Styrker, 
F o r b i n d e l s e s p a t r o u i l l e r , eller at kontrolere 
Forbindelsen mellem Sikringsdelenes forskellige 
Led, overbringe Befalinger og Meldinger mellem 
disse samt paase, at Posterne ere aarvaagne, Vis i -
t e r i n g s p a t r o u i l l e r . P., der under Fodfolkets 
Kamp udsendes til Observation, benævnes F æ g t -
n i n g s p a t r o u i l l e , og saadanne P., bestaaende 
af en Fører og nogle faa Mand, skærme ved Ob
servation altid Rytteriets saarbare Flanker paa 
Valpladsen. De fortsætte Observationen under 
selve Ataken, i hvilken de ikke tage Del. Om 
O f f i c e r s p a t r o u i l l e r s. d. B. P. B. 

Patrouillebaad [patru'lje-], et lille, hurtig 
løbende Krigsfartøj, forsynet med stærkt elektrisk 
Lys, armeret med hurtig skydende Skyts, men 
uden Torpedoinstallationer. Det bruges i lukkede 
Farvande til Vagttjeneste ved Minelinier, som 
Forpostbaad o. 1., men er kun beregnet til at op-

! tage Kamp mod andre Smaafartøjer. I den danske 
! Marine anvendes en Del P. ved Kjøbenhavn's 
! Defension som Vagtskibe ved Minelinierne, hvor-
fra de skulle alarmere, naar fjendtlige Skibe nærme 

! sig, samt belyse dem fra deres elektriske Projek-
! tører, hvorefter Forterne da kunne aabne Ilden 
mod disse Angribere. C. L. W, 

Patschuli se P a t c h o u l i . 
Patta, den største af V i tu -Øerne ved Afrika's 

Østkyst, ligger paa 2O s. Br., er meget frugtbar 
og overvejende beboet af Suahelier. Fra 1889 
hører den til Britisk Østafrika. C. A. 

Pattedyr. Som man stiller Hvirveldyrene højest 
blandt Dyrerækkerne, stiller man inden for dem 
igen P. højere end de andre Klasser. Ikke blot 
hører den højest udviklede Dyreform, Mennesket, 
herhen, men Sanseorganerne ere mere fuldkomne, 
Bevægelsesevnen mangfoldigere uddannet, kortsagt: 
hele P.'s Organisme er saaledes bygget, at Legemet 
lettere end nogen anden Hvirveldyrklasses tilpas
ser sig efter de Krav, Levemaaden stiller; endelig 
naa ogsaa de sjælelige Evner kun her en saadan 
Perfektibilitet, at vi med nogenlunde Lethed kunne 
tæmme og afrette selv store, kraftige Dyr. — P. 
danne en vel afgrænset Orden; ganske vist fin
des der stærkt afvigende Former, der vise Slægt
skab med de andre Hvirveldyrklasser; men i det 
hele og store falde disse Afvigelser dog paa ret 
underordnede Punkter, og naar nogle P. have væ
ret henførte til andre Klasser, har det ikke været 
paa Grund af dem, men fordi vedkommende For
mer, som f. Eks. Hvalerne, i deres Levemaade og 
deres derved erhvervede, rent ydre Habitus have 
skuffet Iagttagerne. — Som Træk, der ere ka
rakteristiske for P.'s Bygning, kan nævnes: Huden 
er næsten altid beklædt med Haar; de have et 
fuldstændig forbenet Kranium med 2 Nakkeled-
knuder; Underkæbens Grene bestaa hver af en 
enkelt Knogle, der er indleddet paa Tindinge
benet, medens Ledbenet optræder som en af Øre
knoglerne, Hammeren. P. aande ved Lunger, som 
sammen med Hjertet, der har 4 helt adskilte 

1 Kamre, ligge i Brysthulen, hvilken bagtil begræn-
: ses af Mellemgulvet. Den store Hjernes to Halv-
I dele ere forenede ved en Hjernebjælke (corpus 
j callosum). Fosteret er udstyret med Fosterhinder 
; (Amnion og Allantois); efter Fødselen ernæres 
i Ungerne en Tid ved at die Moderen, heraf Nav-
; net P. (Mammalia). 

B e k l æ d n i n g . P.'s Hud er bygget som Men-
,' neskets (se Hud), men er som Regel langt rige

ligere forsynet med Haar (s. d.); kun hos mange 
Hvalarter mangle saadanne fuldstændig. Sparsomt 
findes de hos P., hvis Overhud er stærkt for
tykket, som hos Flodheste, Næshorn og Elefanter, 
eller danner tykke Hornplader, som hos Skæl
dyrene, eller hvor der som hos Bæltedyrene fin-

'. des Benplader i Læderhuden, dækkede af tynde 
Overhuds-Hornplader. Haar mangler endvidere 
paa Oversiden af det yderste Finger- og Taaled, 
hvor der findes en Hov, Negl eller K l o (s. d.)( 
og paa Drøvtyggernes H o r n (s. d.) — Til Hu
den er knyttet de to Slags H u d k i r t l a r (s. d.), 
Sved- og Fedtkirtler. Af disse sidste findes af 
og til nogle særligt udviklede, samlede i enkelte 
indsænkede Partier, der virke som en enkelt, 
større Kirtel, saaledes Analkirtlerne hos mange 
Rovdyr, Violkirtlerne paa Rævens og andre Hunde
arters Hale, Sidekirtlerne hos Spidsmus, Drøv-
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tyggernes Klovkirtler, Moskusdyrets Moskuskirtel 
o. fl . Mælkekirtlerne ere omdannede Fedtk i r t le r ; 
kun hos Kloakdyrene (Mcnotremata) er det om
dannede grenede Svedkirtler. — H v a d F a r v e n 
angaar, mangle P. næsten altid de skinnende, 
klare Toner , der ere saa hyppige hos Fuglene. 
Rene Undtagelser er det skinnende røde og blaa 
paa forskellige Bavianers Kinder og Sædepuder 
og det karmoisinrøde Ansigt hos den sydameri
kanske Abe, Brachyurus; ligeledes naar adskillige 
Egernarter ere rødbrune med Overgange til skarpt 
rødt og orange. Nuancer af graat, brunt og brun
gult, overensstemmende med Jordbundens og det 
visne Løvs Farve, er det almindeligste; helt sorte 
P. ere ikke sjældne. Undersiden er næsten altid 
lysere end Oversiden, hyppig helt hvid; dette gør 
Dyret mindre synligt i Landskabet , mens en Bug 
af Oversidens Farve, beskygget af Kroppen , bli
ver mørk og derved synlig i større Afstand. Sort 
Bug findes mest hos Former som Ilder, Grævling, 
Hamster , der bo i Huler, og hvem et hvidt Bryst 
let vilde røbe , naar de listede sig frem fra deres 
mørke Smuthuller. Hel t hvide P. f indes næsten 
kun i Polarlandes I s - og Sne
marker ; dog findes en hvid 
Flaggermus (Diclidurus albus) i 
Sydamerika. Pletter og Striber, 
navnlig Tværstr iber , ere hyp
pige, hvilket dog langtfra gør 
Dyret iøjnefaldende; saaledes 
falde Tigerens Striber netop 
stærkt sammen med Djunglens 
Virvar af Plantestængler, der 
tegne sig mod Jordbundens 
visne Blade, og selv Zebraens 
sort og hvidt smelte i nogen 
Afstand sammen til et graat, 
der næppe kan skelnes i S tep
pen. Kor t sagt, jo mere man 
iagttager P. i deres naturlige 
Omgivelser, des mere slaaende 
er Overensstemmelsen mellem 
deres Dragt og Omgivelserne. 
— Navnlig paa fugtige Lokal i 
teter optræde af adskillige ander
ledes farvede Arter meget mørke 
eller helt sorte Racer (Melanisme), ligesom man 
endnu hyppigere kan finde helt hvidfødte Eksem
plarer, Albinos (s. d.). 

S k e l e t t e t hos P. er i alt væsentligt bygget 
som hos Mennesket (se Skelet) ; kun de mest af
vigende Bygningsforhold skulle derfor omtales 
her. — H o s alle P. er der vel udviklede Hvi rv
ler. Hvirvellegemet har for hver Ende en flad 
Skive (Epifyse), men alle disse Dele smelte med 
Alderen sammen. F ra Legemet og Buen udgaar 
der følgende Udvækster (Processer, Apofyser), der 
som Regel ere exogene o. forbene fra Hvirvlen, 
i ) T o r n t a p p e n (Neurapofysett) fra Buens T o p , 
2) T v æ r t a p p e n e (Parapofyser) rettede til Si
den fra Buens nederste eller Legemets øverste 
De l ; af og til optræder der 2 over hinanden, 
den øvre kaldes da Diapofyse. 3) L e d t a p p e n e 
(Zygapofyser), dels fremad rettede med opad- og 
indadvendte Ledflader, dels bagudret tede med 
Flader , der vende nedad og udad; de udspringe 
fra Buens øverste Del . 4) Foruden disse findes 
hyppig, navnlig i Lænderegionen, nogle smaa 

i Tappe , der udspringe fra Buens Sider; rettede 
I fremad og udad, sidde højt oppe paa Buen de 

svære, afrundede V o r t e t a p p e (Afetapofyser), la
vere nede og ret tede bagud de tynde B i t a p p e 
{Anapofyser). 5) Midt paa Hvirvellegemets cen
trale Side kan der, som paa Harens Lændehvirv
ler, vokse en slank T a p frem, eller der kan her 
danne sig en skarp Kam, saaledes paa mange 
Hovdyrs Halshvirvler, eller der kan endelig paa 
Halehvirvlerne paa dette Sted danne sig en n e 
d r e T o r n t a p med dobbelt Grund (Hypapofysé). 
— Hvirvlernes Antal varierer ikke lidt. H a l s -
fa v i r v i e r n e s er dog næsten altid konstant 7 , 
kun har et tofingret Dovendyr (CAo/oepus Hof-
manni) og Manaterne 6 og det trefingrede Doven
dyr (Bradypus) 9. Halsens forskellige Længde 
beror kun paa de enkelte Hvirvlers forskellige 
Udvikling; hos de fleste Hovdyr , der som Slet te
dyr ere gode Løbere med lange Ben og samtidig 
Græsædere, der skulle naa Jorden, er Halsen, 
altsaa ogsaa de enkelte Hvirvler, meget l ang ; 
da tilmed Hvirvel tappene ere korte, og der er en 
virkelig Ledforbindelse mellem de enkelte op i -

stocoele Hvirvellegemer, er her en langt friere 
bevægelig Hals end hos andre P. Allermindst 
bevægelig er den hos Hvalerne, hvor de enkelte 
Hvirvler ere tynde Skiver, der hyppigst ere 
voksede sammen i større eller mindre Partier. 
B r y s t h v i r v l e r n e have ikke lange Legemer ; 
de bære udviklede Ribben, Tværtappene ere 
korte . Torntappene ere navnlig fortil, hvor H a l 
sens og Forlemmernes Muskler fæste sig, meget 
lange, især dog hos de langhalsede Hovdyr ; de 
aftage i Længde bagtil, og mens de forreste ere 
ret tede bagud, blive de længere tilbage stadig 
mere opadret tede, til sidst endog rettede lidt 
fremad. For det meste er der 12—15 Hvirvler 
i dette Par t i ; nogle Flaggermus have kun 11, 
nogle Hvaler helt ned indtil 9 (Døglingen). Ad
skillige have over 15, de perissodaktyle Hovdyr 
og Elefanten 18—20, Søkøerne 17—19, adskil
lige Insektædere et lignende Tal , Kloakdyrene 
16—17, Dovendyrene helt op til 24. Hyppigs t 
er der kun 6—7 L æ n d e h v i r v l e r , 9 findes kun 
hos Slanklorien (Stenops gracilis), 4—5 ret jævn-

Fig. 1. 

Skelet af Løve. cd Halehvirvler, ep Fodrod, er Kavncnæbsprocessen paa 
Skulderbladet, cv Halshvirvler, d Brysthvirvler, fb Lægbeuet, fm Laarbeii, 
h Overarm, il Hofteben, isch Sædeben, l Lændehvirvler, m Mellemfod, mc 
Haandrod, p Knæskal, pi Skamben, ph Finger- og Taaled, pv Bækken, sy 
Spoleben, s Bækkenhvirvler, se Skulderblad, ti Skinneben, ts Fodrod, u 

Albuben, zy Kindbue. 
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lig, 2—3 hos Myreslugere, de fleste Bæltedyr 
(Slægten Taiusia 5) og Kloakdyrene. Det er de 
største af alle Hvirvlerne med store, til Dels af 
Ribbensrudimenter dannede, autogene Tværtappe, 
hvilket staar i Forbindelse med, at dette er Ryg
gens mest bevægelige Parti, udrustet med kraf
tige Muskler. B æ k k e n h v i r v l e r n e smelte sam
men til et ubevægeligt Hele. Hyppigst er der 
3—4; hos mange Pungdyr og enkelte andre er 
der dog kun 2, hos enkelte Hovdyr og de fleste 
Gumlere derimod mange, helt op til 8 hos Flod
hestene og 13 hos de to Bæltedyr, Priodon gigas 
og Tolypeutes conorus; hos disse er da ikke 
blot Hoftebenet, men ogsaa en stor Del af Sæde-
benet fast forbundet med Hvirvlerne. — Ha le 
h v i r v l e r n e endelig variere stærkt i Tal fra 4 
hos de >haleløse« Aber til 49 hos det langhalede 
Skældyr (Manis macrura). Disse Halehvirvlers 
Udvikling og Størrelse staar ikke i direkte For
hold til Halens Længde; bedst uddannede ere de 
hos dem, der som Hvalerne og Kænguruerne have 
Halen omdannet til særligt Brug. De forreste ere 
næsten altid udstyrede med Bue og Tappe, men 
disse blive bagtil stadig svagere udviklede, for
svinde til sidst, og hele Hvirvlen bestaar da kun 
af et langt, tyndt med svage Lister udstyret 
Legeme. — De tre sidstnævnte Hvirvelafsnit gaa 
hos Hvalerne, hvor Bækkenet aldrig naar at træde 
i Forbindelse med Hvirvelsøjlen, jævnt over i 
hinanden; Grænserne drages da saaledes, at man 
regner, at Halehvirvlerne begynde der, hvor den i 
forreste Hypapofyse viser sig under Hvirvellege- ' 
met. — R i b b e n e n e have som Regel en dobbelt 
Forbindelse med Brysthvirvlerne, idet Hovedet 
(capituluni) fæster sig paa Hvirvellegemet, mens 
Knuden (tuberculum) forbinder sig med Tvær
tappene; hos Monotrememe træde de dog alene 
i Forbindelse med Legemet, hos Hvalerne oftest 
kun med Tværtappene. Mens Ribbenenes ven-
trale Del oftest er brusket, kan den dog f. Eks. 
hos Tandhvaler, Gumlere og Næbdyr være for
benet. Oftest er det Flertallet af Ribben, der 
ere ægte o: naa hen til Brystbenet, men f. Eks. 
hos Hvalerne er det langt det største Antal, der 
er uægte. Brystbenet er her kun en bred Plade, 
mens det ellers er langt, smalt og fladt, delt i 
saa mange Stykker, som der er ægte Ribbens-
spær. En fremspringende Kam til Muskelfæste 
findes hos Flaggermus og — mindre udviklet 
—hos adskillige gravende Former. Skulderblade 
(scapulæ) findes altid, hyppigst er det flade, tre
kantede Knogler med en fremstaaende Kam (spina 
scapulæ); denne løber oftest ud i en Spids (acro-
tnion), der kan bidrage til at danne Ledskaaler j 
for Overarmen. Desuden sidder paa det forreste ! 
Hjørne den autogene Ravnenæbsudvækst (cora-
coideuni), udviklet til en særlig Knogle hos Kloak
dyrene (s. d.), hvor hele Brystbens- og Skulder
partiet er ejendommelig krybdyragtig bygget. 
N ø g l e ben (clavicula) findes næsten kun udvik
let hos flyvende, gravende og klatrende Former, 
der bruge deres Forlemmer meget i Retningen 
udefra-indad, mens det hos de løbende og svøm
mende, hvor Lemmet har mest Bevægelse i Ret
ning bagfra-fortil, enten er rudimentært som hos 
Rovdyr og Gnavere eller mangler helt, som hos 
Hovdyr, Sæler og Hvaler, Ogsaa Gumlere mangle 
Nøgleben. —• F o r l e m m e r n e omformes hos P. 
stærkt efter Levemaaden. Til Gravefødder hos 

Muldvarpen (s. d.), til Flyveredskaber hos Flager
musene (s. d.), til Luffer (s. d.) hos Hvalerne; 
særlig lange Forben findes hos klatrende P. som 
Aber og Dovendyr, særlig korte hos Sælerne. — 
O v e r a r m e n (humerus) omformes kun i mindre 
Grad; den er næsten altid kortere end Under
armen, stærkt forkortet er den hos de bedste 
Løbere, Hovdyrene. — Oprindelig ligger A l b u e 
b e n (ulnd) og S p o l e b e n {radius) henholdsvis 
paa den bageste og forreste Rand af Lemmet, 
saaledes som Stillingen er bevaret i Hvalernes 
Luffer, men hos næsten alle andre P. ere de 
drejede, saa at de ligge overkors; Spolebenet 
forrest, med sin øverste Ende pegende noget udad, 
sin nederste indad, Albuebenet bagest og omvendt. 
Kun hos Aberne kan Underarmen drejes frit, saa 
at Haanden snart er i Pronatio, snart i Supinatio; 
nogen Frihed er der ogsaa hos flere Rovdyr, 
men hos de allerfleste ligger Haanden i Pronatio. 
Bevægeligheden er reduceret til Fordel for Fast
heden. Spolebenet er det mest udviklede og bæ
rer næsten alene Haanden, mens Albuebenet væ
sentlig danner Ledforbindelsen med Overarmen; 
en Sammenvoksning af Knoglerne finder hyppig 
Sted, ja Albuebenet kan f. Eks. hos Hesten reduceres 
saa stærkt, at det kun er til Stede som en Ud
vækst bagtil paa Spolebenets øverste Ende. — 
H a a n d r o d e n (carpus) bestaar egentlig af to 
Rækker Smaaknogler, en øvre med 3 (radiale, 
intermedium, ulnare), en nedre med 5 (carpale 
I—V) og endelig imellem Rækkerne en lille 
9. Knogle (centrale). Hos P. ere carpale IV og 
V altid sammenvoksede, og centrale mangler of
test. Yderligere Sammenvoksninger finde ofte 
Sted, saaledes radiale og intermedium hos Rov
dyr, Flaggermus, mange Insektædere og Gnavere. 
Hos de fleste P. optræder der ved Randene af 
carpus 2 Seneforbedringer (sesamoidea), af hvilke 
navnlig det ved den indre Rand, os pisifortne, 
Muldvarpens halvmaanedannede os falciforme, er 
konstant. — Af M e l l e m h a a n d s b e n (metacar-
palia) og F i n g r e (digitt) er der aldrig mere end 
5; de benævnes med Nr. 1—5, regnet fra den 
indre, radiale Side; een eller flere Fingre kan 
være rudimentære eller mangle, hyppigst sker det 
i Ordenen I., 5., 2., 4.; samtidig reduceres det 
tilsvarende metacarpale mer eller mindre. Kun 
Hvalerne kunne have mere end 3 Led i en Finger, 
færre findes jævnlig, Tommelen, Nr. 1, har 
aldrig mere end 2. Hos Drøvtyggere omdannes 
Mellemhaanden, idet 3. og 4. vokse sammen, 
mens 2. og 5. kun hos Dværghjortene ere til 
Stede i hele deres Længde. — B a g l e m m e r n e , 
der jo under Gang og Løb væsentlig levere Driv
kraften, ere i det hele længere og kraftigere end 
Forlemmerne; ligeledes er Forbindelsen med Krop
pen fastere end hos disse, idet Bækkenet og 
Bækkenhvirvlerne indgaa i en meget fast Forbin
delse med hinanden. Alle 3 Bækkenknogler, 
H o f t e b e n (ossa ilii), S æ d e b e n (ossa ischii) og 
S k a m b e n (ossa pubis) findes hos alle, undtagen 
Hvaler og Søkøer, hvor hele Partiet er dannet at 
I eller (hos Dygongen) 2 løst liggende Smaa
knogler, der dog hos Søkøerne med Baand staa 
i Forbindelse med Hvirvelsøjlen. Hyppigst er 
Bækkenet langt og smalt; Knoglerne paa hver 
Side smelte altid fuldstændig sammen. Symfysen 
er snart indskrænket til Skambenene, snart om
fatter den ogsaa Sædebenene; hos Muldvarp, 
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Spidsmus og nogle Flagermus mangler den helt. 
Om P u n g b e n {epipubes) se Pun gdyr . —Grund
planen i Baglemmerne er i øvrigt den samme som 
i Forlemmerne, og hyppigst ere de ogsaa ganske 
analogt udviklede; kun hvor Forlemmerne ere 
specielt uddannede til Gravning, Svømning eller 
Flugt, fraviges dette. Baglemmer mangle helt hos 
Hvaler og Søkøer; kun hos nogle Hvaler, som 
Grønlandshvalen, er der ubetydelige Rudimenter 
tilbage. — Gennemgaaende er Baglemmet lidt 
mere frit end Forlemmet. Laarhovedet sidder 
hyppigst paa Enden af en kort Hals, der dog 
mangler hos Hovdyrene, hvor hele Knoglen er 
meget kort; særdeles kort er den ogsaa hos Sæ
lerne. Foran Knæledet ligger der oftest en 
Knæskal, Forbening i Senen til Ledets Strække-
muskel. Som Regel staar kun den forreste af 
Underbenets Knogler, S k i n n e b e n e t {tibia), i 
Ledforbindelse med Laarbenet; det bageste Læg
ben {fibula) er altid meget svagere, hyppig rudi
mentært; saaledes er kun dets øverste Ende til 
Stede hos Hesten, kun dets nederste hos de fle
ste Drøvtyggere. Hos Pungdyrene findes en albue
agtig Udvækst paa Lægbenets øvre Ende, mens 
Knæskallen til Gengæld mangler. F o d r o d e n 
{tarsus) har altid i øverste Række 2 Knogler, 
S p r i n g b e n e t (astragalus) og H æ l b e n e t (cal-
caneus), af hvilke det første ligger mere dorsalt 
og næsten udelukkende danner Ankelledet, det 
sidste mere ventralt og forlænges bagud med 
H æ l e n {tuber caicis), hvortil Senen fra Fodens 
Strækkemuskel fæster sig. Et centrale findes her 
som i Haandroden, men ligger altid forskudt til 
Fodens indvendige, tibiale Side, mens Hælbenet 
naar helt til den nederste Knoglerækkes yderste, 
større Knogle, hvortil baade 4. og 5. M e l l e m -
f o d s b e n {metatarsale) fæste sig. Desuden er 
der en Fodrodsknogle, svarende til hvert af de 
andre 3 metatarsalia. Af S e s a m k n o g l e r findes 
en vel udviklet paa Tarsens Midte ved dens in
dre Rand hos mange Rovdyr og Gnavere; mindre 
hyppig ogsaa en ved den ydre Rand. I Alminde
lighed ligger der ogsaa en Sesamknogle under 
Ledet mellem hver Taa og dens Mellemfodsben. 
Bygningen af disse Dele og deres Udvikling er 
ganske som i de tilsvarende Partier af Forlem
merne. 

K r a n i e t . Da Hjernens og Kæbernes Udvik
ling varierer stærkere end i nogen anden Dyre
klasse, finder man ogsaa her større Vekslen i 
Kraniets Bygning, hvortil kommer, at dette tit 
indeslutter store luftfyldte Rum i Pandebenet og 
andre Knogler, og at der ofte findes store Ben
kamme til Fæste for Tygge- og Nakkemusklerne. 
Karakteristisk for P. er i øvrigt de dobbelte Nakke-
ledknuder, den enkelte paa Tindingebenet direkte 
indleddede Underkæbeknogle og den ubevægelige 
Overkæbe. Kun hos Kloakdyrene smelte alle 
Knoglerne tidlig helt sammen, saa at man ikke 
ser de ellers tydelige Sømme. De enkelte Styk
ker og deres indbyrdes Beliggenhed er i det væ
sentlige som i Menneskets Kranie (se Hoved ) , 
kun er Mellemkæbebenet selvstændigt, optages 
ikke som hos Mennesket allerede i Fostertilstan
den i Overkæben, og Pandebenene vokse som 
Regel ikke sammen. Et kileformet Mellemisseben 
{interparietale) bagtil mellem Issebenene findes 
jævnlig; hos nogle Rovdyr smelter det sammen 
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med Nakkebenet, hos Drøvtyggerne med de her 
sammenvoksede Isseben; hos flere Gnavere er det 
frit hele Livet. De forskellige Kranieformer ere 
omtalte under de enkelte Grupper, her derfor 
kun nogle almindelige Bemærkninger. Hos Aberne 
er Formen endnu omtrent som hos Mennesket; 
men Ansiglspartiet, Kæberne, det vegetative, spil
ler allerede en betydelig Rolle over for Hjerne
kassen, Hjernen, det intellektuelle, og hos de an
dre P. er Forholdet udviklet videre i denne Ret
ning. Lugte-, Sporsansen og Tyggeredskaberne 
kræve stadig mere Plads, hos Dyr med høje. foldede, 
hypsodonte Tænder, der fordre stærk Udvikling af 
Kæben, som Hesten eller Elefanten, der tillige 
har mægtig udvidede Lufthuler i Knoglerne, bli
ver Hjernekassen forholdsvis meget lille, aller
mindst dog hos Bardehvalerne, hvis Mund skal 
give Plads til det store Bardeapparat, der maa til, for 
at tilstrækkelig store Vandmængder kunne sies igen
nem og afgive deres Indhold af Smaadyr. Nakke
hullets Beliggenhed og dermed den Vinkel, Ho
vedet danner med Kroppen, er meget karakteri
stisk. Hos Mennesket og Aber danne Hoved-
og Kropaksen omtrent en ret Vinkel, Nakkehullet 
ligger paa Hjernekassens Grundflade; hos de fle
ste andre er Vinkelen stump, her ligger Hullet i 
Kanten mellem Grund- og Bagfladen; helt i denne 
ligger det hos Søkøer og Hvaler, hvor Snuden 
peger i Kroppens Forlængelse. — Karakteristisk 
er ogsaa Øjenhulernes Stilling; de vende fremad 
hos Mennesker, Aber og Halvaber, hos de fleste 
andre til Siden, hos Sælerne stærkt opad. Luk
kede Øjenhuler med en Benvæg som Grænse ind 
mod Tindingehulen findes kun hos Mennesker og 
Aber, en lukket Benring om Øjet hos nogle, som 
Halvaber, Heste og Drøvtyggere; hos de fleste 
antydes Grænsen mellem de to Huler kun ved et 
Fremspring fra Pandebenet {processus postorbitalis), 
dette mangler dog hos Muldvarpe, Spidsmus, 
Myreslugere, Skældyr o. fl. Ved Underkæben er 
den væsentligste Variation den, der opstaar ved, 
at den opstigende Forlængelse {processus coronoi-
deus) helt mangler hos saadanne P., der ikke 
tygge deres Føde, som Hvaler, Myreslugere o. 1. 

P.'s Muskler svare i det hele til Menneskets 
(se M u s k l e r ) . Hudmusklerne ere dog langt 
mere udviklede, hvilket viser sig ved, at P. kunne 
rejse Børster og ryste med Huden for at fjerne 
Insekter; særlig stærkt ere de udviklede hos de 
P., der som Pindsvin og Bæltedyrslægten, Toly-
peutes, rulle sig sammen. I øvrigt staar Musklernes 
større eller mindre Udvikling i nøje Forbindelse 
med Skelettets Bygning, alt i Samklang med de 
Bevægelser, Dyrets Levemaade kræver. — P. be
væge sig mest fremad i G a n g ; kun Mennesket 
gaar opret, alle de andre P. gaa paa alle fire. 
Et Forben og Bagbenet paa den modsatte Side 
føres hos de fleste samtidig frem, kun Elefanter, 
Flodheste, Kameler, Giraffer og adskillige Anti
loper ere normalt Pasgængere, o: bevæge Benene 
paa samme Side samtidig. Bedst ere Gangarterne 
og Afvigelserne fra det normale, som Halten o. 1. 
studerede hos Hesten (se G a l o p , T r a v , Sk r id t ) . 
Efter Maaden, hvorpaa Foden sættes til Jorden, 
tale vi om Saalegængere, Taagængere og Hov-
gængere. Der er dog en jævn Overgang mellem 
disse Typer, og som Inddelingsprincip taber For
holdet helt sin Betydning, naar vi vide, at alle 
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eocene Pattedyr, baade Insektædere og Gnavere, 
Hovdyr og Rovdyr, ere Saalegængere, og at de 
forskellige P. først senere have erhvervet sig Ev
nen til at træde lettere paa Jorden, ligesom Hæn
der (se Ha and) først senere træffes mellem P. — 
De fleste P. kunne s v ø m m e , saa snart de komme 
i Vandet; hos Former, der jævnlig færdes der, 
uddannes der Svømmefødder ved, at der udvikler 
sig en Svømmehud mellem Tæerne, eller hos ad
skillige smaa P. ved, at der langs Randen af 
Tæerne vokser stive Børster frem. Yderligere 
uddannede til Svømning ere Sæler, Hvaler og 
Søkøer (s. d.). — De eneste P., der virkelig 
kunne flyve, ere Flagermusene (s. d.) med deres 
store nøgne Flyvehud væsentlig støttet af de helt 
omdannede Forlemmer; men adskillige andre, som 
Flagreegern (Sciuropterus og Pteromys), Galeopite-
kenog Flagrepungaber (Petaurus) have mellem For-
og Baglemmer, langs Kroppens Sider til helt ud 
langs Halen udspændt en haaret Hud, der tjener 
til Faldskærm under lange Spring. Hos disse og 
alle springende Former sker Bevægelsen i Sæt, 
hvorved Bagbenene sætte af samtidig; disse have ' 
næsten overtaget hele Bevægelsen, ere derfor 
overordentlig lange og kraftige, medens Forbenene I 
ere langt svagere, svagest hos dem, hvor de som 
hos Kænguruer og Springmus aldrig røre Jorden 
under Bevægelsen. 

N e r v e s y s t e m e t . Hos P. er Hjernen (s. d.) 
og da navnlig den store Hjerne mere udviklet i 
Forhold til Rygmarven end hos de andre Hvirvel
dyr. Storhjernens to Halvkugler brede sig, saa 
at de f. Eks. altid skjule Sehøjene {corpora quadri-
%etnina), hos Mennesket og de højere Aber dække 
de endog hele den lille Hjerne. Mellem dem er 
der en meget fuldkommen Forbindelse, idet utal
lige Nervetraade danne den saakaldte Hjerne
bjælke (corpus callosum); denne er dog rudimen
tær hos Pungdyr og Kloakdyr. Den lille Hjerne | 
er udstyret med Sidelapper, der ere forbundne 
ved Hjernebroen (pons Varolii). I Forhold til 
Legemets Masse er Hjernen hos P. større end 
hos nogen anden Dyreklasse; men det er dog 
i øvrigt langt fra, at man i Størrelsen har et Maal 
for Dyrets Intelligens, om end de to Forhold 
staa i en vis Forbindelse med hinanden. Menne
skets Hjerne er mange Gange større end Hjernen 
hos noget andet Dyr af samme Størrelse, men en 
Mus har i Forhold til sit Legeme en betydelig 
større Hjerne end et Menneske; i det hele have 
nemlig de smaa Former forholdsvis de største 
Hjerner, og skal man kunne drage Slutninger fra 
Størrelsen til Intelligensen, maa man først og 
fremmest sammenligne Former af omtrent samme 
Legemsvægt. Hos de store Hvaler er der en 
yderst lille Hjerne i Forhold til Legemet, men 
tager man en mindre, af Vægt med et Faar, og 
sammenligner Hjernen med dette Dyrs, staar Hva
len langtfra tilbage. Baade i dét enkelte Dyrs 
og i Slægtens Udvikling holder Hjernens Vækst 
langtfra Skridt med Legemets. — Intelligensen 
er i endnu højere Grad afhængig af den Mængde 
Furer og Folder, der findes paa Storhjernens 
Overflade, end af Vægten. Naar de ere stærkt I 
udviklede, bliver der stor Plads til den graa I 
Bark, Intelligensens Sæde, og til Karhinden {pia 
mater), der sørger for Hjernens Ernæring, saa at I 
den bedre kan trænge ind til alle Hjernens Dele. •• 

For at bedømme Forholdet mellem Folderne og 
Intelligensen rigtig, maa man dog atter i høj Grad 
tage Hensyn til Individets Størrelse; hos smaa 
Arter af alle Grupper, blandt Aber som blandt 
Pungdyr, findes der glatte Hjerner og hos store 
Former furede; nogle af de mest ujævne Hjerne-
overflader findes saaledes hos de store Hvaler. — 
Ved at undersøge Hjernekassen hos uddøde P. 

I viser det sig, at Hjernen baade i Størrelse og i 
Retning af Foldning har udviklet sig stærkt gen
nem Tiderne, Intelligensen rimeligvis da ogsaa. 
— Fra Hjernen udgaar der som hos de fleste 
andre Hvirveldyr 12 Par Nerver, hvoraf dog det 
første Par, Lugtenerverne, ere rudimentære eller 
mangle hos Tandhvalerne. Alle de andre Nerver 
udgaa fra Rygmarven, der ligger i den af Hvir
velbuerne dannede Kanal, med et Par for hver 
Hvirvel gennem Mellemrummene mellem Buernes 
Grund; hver Nerve har en dobbelt Rod paa dette 
Sted, den ene er Bevæge-, den anden Følenerve, 
der herefter følges ad i samme Traad ud i Lege
met. De Partier af Rygmarven, der afgive Ner
ver til Lemmerne, ere noget opsvulmede, og hvor 
Baglemmernes Traade udgaa, opløses den hele 
Marv gerne i Bundter af Nerver, der grene sig 
vifteformig ud, den saakaldte Bækkenfletning 
{cauda equina), saa at den bageste Del af Ryg
marvskanalen ingen Marv indeholder. Det sym-
pathiske Nervesystem, der styrer det uvilkaarlige 
Livs Muskler (Fordøjelseskanalens, Hjertets o.s. v.), 
er altid vel udviklet, bygget som hos Mennesket 
(se Sympa th i cus ) . 

S a n s e r n e . F ø l e s a n s e n (s. d.) har sit Sæde 
overalt i Huden, men er finest enten i visse sær
lig byggede nøgne Partier, der ere stærkt ud
styrede med Følelegemer, saaledes i Menneskets 
og Abernes Fingerspidser, paa Undersiden af 
Brølabernes Følehale, i Flagermusenes Flyvehud 
og Hududbredninger paa Hovedet, i Spidsen af 
Elefantens Snabel o. 1. eller i de saakaldte Knur-
haar (viårissae), hvis Grund sidder i blodrige Ske
der, der ere stærkt udstyrede med Grene fra An
sigtets Følenerve. — S m a g e n har sit Sæde i de 
saakaldte Smagsløg, Papiller af ejendommelig 
Form paa den bageste Ende af Tungeryggen. 
Hyppig findes kun en enkelt eller et Par saa-
danne Papiller, hvorfor man mener, at Smagen 
kun er svagt udviklet hos P. Paa Tungens øv
rige Del findes som Regel Papiller af anden 
Form, i hvilke en meget fin Følelse har sit Sæde, 
naar de ikke som hos Kattene f. Eks. ere om
dannede og ende med spidse Horntænder. Er 
Smagen ikke fin hos P., er til Gengæld L u g t e n 
meget skarp hos de fleste. Lugteorganet dannes 
af Forgreninger af Lugtenerven i den foldede 
Slimhinde, der breder sig i den øverste Del af 
Næsehulen (se N æ s e) ud over Muslingebenene. 
Disse ere tynde, skøre, stærkt foldede og sam
menrullede Benlameller, der dels udgaa fra Si
benet, dels ere særskilte Knogler, der fæste sig 
til Overkæbebenene; de tjene til at gøre Næse
hulens Overflade stor, saa at der bliver god Plads 
til Lugtenerverne, og ere derfor stærkest udviklede 
hos Former med særlig skarp Lugtesans; den 
fugtige, blodrige Slimhinde varmer og renser til
lige Luften, der skal ned i Lungerne. I Reglen 
findes der i Pande-, Kile- og Overkæbeben Hu
ler, der staa i Forbindelse med Næsehulen og 
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ere stærkest udviklede hos de P., der lugte skarpt; 
kun Hvalerne mangle saadanne Huler, men deres 
Lugtesans er ogsaa svag, den mangler som om
talt hos Tandhvaler. Lugtesansen er hos mange 
P. mærkelig specialiseret, saa at nogle ere i Stand 
til at opfange Lugte, som andre ikke kunne opfatte, 
og omvendt; navnlig er Sansen udviklet i Ret
ning af at advare dem mod deres Fjender og at 
opdage Individer af samme Art. Der er ogsaa 
en tydelig Forbindelse mellem denne Evne og 
Udviklingen af Hudkirtler som Rovdyrenes Anal
kirtler, Drøvtyggernes Klovkirtler o. 1. — I Bun
den af Næsehulen, hyppig indlejret i Næseskille
væggen, ligger hos mange P. det saakaldte Jacob-
son'ske Organ (s. d.), der staar i Forbindelse med 
de, oftest af Slimhinde lukkede Gange, der gaa 
gennem Hullerne i Mellemkæbebenets Ganedel 
(foramina incisiva); kun hos Hovdyrene staa Næse-
og Mundhule her i Forbindelse med hinanden. 
— Næsen bruges foruden til Lugte- ogsaa ofte 
til Roderedskab, den bliver en Tryne, ofte afsti
vet med en særlig Tryneknogle, saaledes hos 
Svin, Muldvarpe o. fl. — H ø r e l s e n s Sæde er 
Øret (s. d.), der i alt væsentligt er bygget som 
hos Mennesket; kun Kloakdyrene afvige i et væ
sentlig Punkt, idet Sneglegangen her ikke er rul
let op i en Spiral, men som hos Fugle og Kryb
dyr kun danner en svagt krummet, lukket Gang. 
De 3 Høreknogler findes hos alle, men ere for
skellig formede; hos Søkøer, Hvaler og Sæler 
ere de særlig massive, navnlig hos Søkøerne større 
end hos alle andre P. Stigbøjlen er hos de fle
ste gennemboret, men hos Gumlere, Pungdyr og 
Kloakdyr ere Benene i Bøjlen sammenvoksede, 
hele Knoglen kan blive en Stav med et bredere 
Fodstykke, og navnlig i sidstnævnte Gruppe lig
ner den meget Fuglenes eneste Øreknogle {Colu-
melld). — I Pattedyrfosteret ligger Trommehinden 
i Niveau med Kraniets Overflade, saaledes hele 
Livet hos Vestaberne, men hos de fleste danner 
der sig en lang, benet Øregang, ved hvis inderste 
Ende den ligger; hos Hvalerne indsnævres Øre
gangen meget stærkt af Fedtvæv. Hos disse som 
hos andre Vanddyr og gravende Dyr mangler der 
et ydre Øre, der ellers altid findes, støttet af et 
senet Bruskvæv og hyppig udstyret med Muskler 
til at bevæge det med. — Syne t er knyttet til 
Øjet (s. d.). Intet P. mangler Øjne, selv de blinde 
som B lindmus {Sfalax) og Blindmuldvarp {Talpa 
coeca), have saadanne, men de ere meget smaa og 
skjulte under Huden. Øjets Størrelse staar langt
fra i Forhold til Dyrets; Hvaler og Elefanter 
have saaledes forholdsvis meget smaa Øjne, me
get store findes navnlig hos smaa Natdyr. Kun 
hos Mennesket og Aberne ere Øjenakserne paral
lelle, hos de andre ere de rettede hver til sin 
Side. Øjeæblet er som Regel kuglerundt, men 
mere fladt hos Hvaler og mange Hovdyr; Sene
hinden er aldrig forbenet. Hos de fleste P. er 
Aarehinden (choroided) bagest i Øjet omdannet til 
det saakaldte »Spejl« {tapetum lucidum), et me
talglinsende Lag, der er udviklet paa Pigment- j 
kornenes Plads og tilbagekaster Lyset, — naar 
Kattens Øjne »lyse i Mørke«, skyldes det Lys j 
udefra, der kastes tilbage af »Spejlet«. Linsen, 
der har faaet Navn efter den Form, den hyppigst 
har, er hos Vanddyrene kugleformig som Fiske- ; 
nes. — Foruden de 3 Muskelpar, der bevæge i 

Øjet hos Mennesket, findes hos de fleste P. en 
Muskel {retraclor bulbt), der kan trække Øjet 
længere ind i sin Hule. Hos Søkøerne og enkelte 
andre ere Øjenlaagene ikke delte, men danne en 
ringformig Hud. der snører Øjenaabningen sam
men til et Punkt. En Blinkhinde som Fuglenes, 
men langt mindre udviklet, findes hos alle P, 
undtagen Hvalerne; hos Mennesket og Aberne 
er den helt rudimentær, danner kun den lille Fold 
{plica semilunaris) i den indre Øjenkrog. Taare-
kirtler mangle hos Hvalerne. 

F o r d ø j e l s e n . Hos P. er der i Fordøjelses
kanalen en skarpere Sondring mellem og en mere 
forskelligartet Udvikling af dens enkelte Afsnit, 

\ en større Rigdom paa Kirtler, i det hele en 
• højere Udvikling end hos de andre Hvirveldyr. 
. Forholdene ere i alt væsentligt som hos Menne-
! sket (se F o r d ø j e l s e ) ; men en Del Forskellig-
i heder kan dog paapeges, i første Række rettende 

sig efter Føden. I Munden er der størst Varia-
: tion i Tandforholdene (se T æ n d e r ) ; de vigtigste 

Typer af Kindtænder ere den knudrede hos de 
frugt- og altædende Former, den savtakkede hos 
Kødæderne, den spidstakkede hos de insekt-
ædende, den foldede hos dem, der skulle tygge 
sejg Planteføde ; stumpe Knuder ere de hos Hav
dyr, der leve af Skaldyr, en lang Række Spidser 
hos dem, der æde Fisk. Tænder mangle helt 
hos Myreslugere, Skældyr, Kloakdyr og Barde
hvaler, eller de ere kun til Stede i Fosterlivet 
uden nogen Sinde at bryde frem. — Mens de fle
ste P. ere Difyodonter o: have et, hos Pungdyrene 
til 1 Kindtand i hver Kæbehalvdel reduceret, 
Mælketandsæt, der senere afløses af et blivende 
Sæt, ere nogle faa, som Dovendyr og Tandhvaler, 
Monofyodonter o: Tandskifte mangler helt. — 
Kun Næbdyr og Hvaler mangle bløde Læber. — 
Ganens Slimhud har næsten altid Tværfolder, der 
fortsætte sig ud paa den bløde Gane; denne bæ
rer hos Mennesket og nogle Aber paa Midten 
den saakaldte Drøbel (se Svælg) . Tungen er af 
højst forskellig Form, lige fra Myreslugernes, der 
er lang, ormformig og kan strækkes langt ud af 
Munden, til Marsvinets {Pkocænd), hvor den er 
kort, siddende og næsten ubevægelig; den er 
støttet af Tungebenet {hyoideuni), hvis forreste 
»Horn« fæste sig til Tindingebenets Fjælddel, 
medens de bageste træde i Forbindelse med 
Strubehovedet. Midtstykket [basihyale) er hyp
pigst fladt, sjældnere sammentrykt; hos Brøleaberne 
er det kugleformigt og opsvulmet, tyndvægget og 
luftfyldt, idet det tjener som Resonanskasse for 
at forstærke Stemmen. — I de muskuløse Kinder 
findes undertiden Udposninger, Kæbeposer hos 
planteædende Dyr, der her opbevare indsamlet 
Føde, indtil de i deres Skjul faa Ro til atter at 
tage den frem og tygge den — en Dannelse alt-
saa, der biologisk svarer til Drøvtyggernes Vom. 
— Af yderste Vigtighed for Fødens Behandling 
i Munden ere Spytkirtlerne; af disse ligge Parotide-
kirtlerne omkring og under den ydre Øregang og 
aabne sig bagtil foroven i Munden, samme Sted 
aabner sig ogsaa et Par Kirtler, der under
tiden findes fortil under Kindbenet; fremme under 
Tungen aabne sig dels Underkæbekirtlerne, der 
ligge langt bagtil ved Underkæbevinkelen, dels 
hyppig et Par. der ligge længere fremme under 
Tungen. Desuden findes smaa Follikulærkirtler 

8* 



116 Pattedyr. 

og Druekirtler indlejrede næsten overalt i Mun
dens Slimhinde og Vævet derunder. Mens Paro-
tidekirtlerne give et mere vandagtigt Sekret, der 
er rigeligt hos de Dyr, der leve af tør og sej 
Føde, er det. der stammer fra de andre Kirtler, 
mere slimet; stærkest udviklet er denne Sekretion 
hos Myreslugere, Skældyr og Myrepindsvin, hvor 
den gør Tungen klæbrig nok til, at Myrer og an
dre Smaadyr kunne hænge fast deri. Hvalerne 
mangle Spytkirtler. — Fødens Beskaffenhed og 
den Behandling, den har undergaaet i Munden, 
spiller vel nok en stor Rolle for Bygningen af 
de følgende Afsnit af Fordøjelseskanalen, adskil
lige fælles Træk gaa stadig igen hos Former, 
der leve paa samme Maade; men Familietypen, 
det forskellige Grundlag, hvoraf Slægten har ud
viklet sig, gør sig tit i endnu højere Grad gæl
dende. Ko og Hest f. Eks. tage omtrent samme 
Føde, have omtrent ens Tænder, men have dog 
højst forskellig bygget Fordøjelseskanal. — Gen
nem Svælget og Spiserøret naar Føden ned lige 
under Mellemgulvet til M a v e s æ k k e n (ventri-
culus). Dennes Bygning varierer meget, snart er 
den kun en simpel Udvidelse, snart en stor Sæk, 
der er delt i forskellige Afsnit. Mavemunden 
(cardid) kaldes det Sted, hvor Spiserøret aabner 
sig ind i Maven; den er hos Hesten lukket ved 
en Spiralfold i Slimhinden. Den forreste Del af 
Maven {pars cardiacd) er hos Mennesker og Rov
dyr kun en flad Udbugtning, hos andre bliver 
den til en stor Blindsæk. Den Del (pars pyloricd)^ 
der ligger ved Mavens anden Ende, ved Mave-
porten (pylorus), hvor der er lukket ved en Ring
muskel, der først tillader Føden at glide ud i 
flydende Tilstand, er undertiden afsat som en 
særlig Afdeling, saaledes hos Sæler. Naar baade 
pars cardiaca og pars pylorica ere skarpt af
grænsede fra den egentlige Mave. bliver der 3 
tydelige Afsnit som hos Marsvinet (Phocænd) og 
andre Hvaler. Paa Midtstykket kan der opstaa 
større Blindsække (hos Søkøer), eller Væggen 
kan faa mange smaa celleformede Indbugtninger, l 
saaledes hos planteædende Pungdyr og Abeslæg- ! 
ten Semnopithectis. Mest indviklet er dog Byg- j 
ningen hos Drøvtyggerne (s. d.) En nogenlunde 1 
lignende Indretning af Maven finde vi atter hos 
Hasselmas (Myoxtis), Dovendyr (Bradypus) og ! 
Kænguru (Macropus). Kirtler, som udsondre den 
sure Mavesaft med sit Indhold af Pepsin, findes 
mest kun i visse Afsnit af Maven, mens Slim
kirtler findes overalt. — T a r m e n falder i de 
samme Afsnit og er forsynet med de samme Kirt
ler som hos Mennesket (se Tarm) . Den varierer 
meget i Længde, navnlig Tyndtarmen er meget 
længere hos Planteædere end hos Kødædere. Hos 
disse er hele Tarmen 4—5 Gange saa lang som 
Dyret, hos Frugtæderne 6—9, hos Oksen 22, ja 
hos Faaret endog 28 Gange Dyrets Længde. En 
af Tarmens mest variable Dannelser er Blind
tarmen (coecuiri)% der kan veksle i Omfang lige 
fra en flad Udbugtning til en stor af mange Dele 
sammensat Sæk af umaadeligt Omfang, hos He
sten f. Eks. er den 2/3 M. lang og i/3 M. i Dia
meter. Kun Planteædere have en stor Blindtarm, 
og der synes at være det Forhold, at denne er 
simpel, hvor Maven er kompliceret, og omvendt. 
Hos alle placentale Pattedyr aabner Gattet sig 
alene oven over Urogemtalsystemets Munding, 

Kloakdyrene have derimod netop deres Navn af, 
at der hos dem er en fælles Kloak, hos Pung
dyrene er denne kun en kort Grube. Af For-
døjelseskirtlerne er navnlig Leveren meget vari
abel, uden at man dog kan paapege nogen abso
lut Forbindelse mellem dens Form og Dyrets 
Føde. Hos Hovdyrene er den lille og simpel, 
hos Rovdyrene stor og sammensat, men dette 
passer ikke paa de andre Plante- og Kødædere. 
Hos Hvaler, Hjorte, Kameler, nogle Gnavere o. 
fl. mangler Galdeblæren. 

A a n d e d r æ t s r e d s k a b e r n e hos P. ere i alt 
væsentligt som hos Mennesket (se L u f t r ø r og 
L u n g e r ) . Normalt aande P. igennem Næseborene, 
kun Tandhvalerne have et enkelt saadant. Hos 

Fig. 2. 

Hjerte og Arteriebuer af et Pattedyr, a højre, a' ven
stre Forkammer, ao Aorta, s og s' Arterier til Forlem
merne, v højre, o' venstre Hjertekammer, 1, 1', 2, 2', 4, 

4' Arteriebuer. 

Dyr, der dykke meget, som Sæler og Hva
ler, kan det lukkes helt til. Gennem Svælget 
naar Luften ned i Luftrøret; dette holdes aabent 
af Bruskringe fortil i Luftrøret, mens det bagtil 
begrænses af en blødere Hinde. Hos nogle Hva
ler ligger denne dog fortil, hos andre ligger 
Brusken ikke i Ringe, men i Spiraler. Luft
rørets Længde retter sig mest efter Halsens 
Længde, hos et Dovendyr Bradypus tridactylis 
gaar det dog helt ned til Mellemgulvet og bøjer 
derfra tilbage op til det Sted, hvor det deler sig 
til de to Lunger. Hos nogle Hvaler og artiodak-
tyle Hovdyr deler det sig her i 3 Grene, af 
hvilke de to gaa til højre Lunge. Strubehovedets 
Bruske ere omdannede hos Hvalerne, der mangle 
Stemmebaand her, og i Forbindelse med Strube-
laaget (epiglottis) danner hele Partiet en Tud, der 
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fatter om de indre Næsebor, saa at der, med fri 
Adgang ned til Spiserøret, dannes en lukket Luft
vej fra Næsen ned til Lungerne. Hos Flodheste 
og nogle andre Hovdyr kan der findes noget 
lignende. — Lungerne ligge i Brysthulen, der 
altid er lukket nedadtil med et Mellemgulv; dette 
har stor Betydning for Aandedrættet (s. d.); højre 
Lunge er for det meste større end venstre, har 
4—7 Lapper, men denne har 2—3 ; udelte ere 
de begge hos Hvaler og Søkøer, hos disse sidste 
overordentlig store. Foruden de allerede om
talte Lufthuler i Kraniets Knogler staa ogsaa ad
skillige andre Luftsække, der hos forskellige 
Hvaler, Aber, perissodaktyle Hovdyr o. fl. fin
des i Hovedet og Halsen, i Forbindelse med 
Næse- og Svælghulen. 

B l o d o m l ø b e t (se Blod.) Imellem højre For-
og Hjertekammer findes hos Kloakdyrene foruden 
de sædvanlige hudagtige Klapper to muskuløse 
Blade, der dække hen over Aabningen ligesom 
hos Fuglene. Hos de fleste store Hovdyr findes 
en Hjerteknogle, en For -
bening i Skillevæggen mel
lem Hjertets højre og ven
stre Side. — Kroppens store 
Pulsaare (aorta) afgiver fra 
sit første Parti, der danner 
en stor Bue op mod Hovedet, 
Blodkar til Hoved- og For
lemmer paa en for de for
skellige Dyregrupper ka
rakteristisk Maade. Højre 
Hoved- og Armpulsaare 
følges næsten altid ad ved 
Udspringet, danne arteria 
anonytna; hos de fleste 
Hovdyr udspringe de til
svarende Aarer til venstre 
Side fra samme Stamme; vi 
faa en aorta anterior; hos 
Mennesket, Aber, Gumlere 
og Kloakdyr udgaa sidst
nævnte Aarer derimod hver 
for sig fra selve Aorta. 
Hos Flagermus og Insekt
ædere danne de en fælles Stamme, en venstre 
arteria anonytna. Hos Elefanterne udspringe de 
to Hovedpulsaarer samlet, Armpulsaarene hver 
for sig. Det almindeligste er endelig, at venstre 
Hovedpulsaare udgaar fra arteria anonytna, mens 
Armpulsaaren kommer direkte fra aorta. — De 
saakaldte retia mirabilia ere stærkt spaltede Ar
terier, der paa de mærkeligste Maader ere flettede 
sammen. De findes hos Delfiner, Søkøer, Doven
dyr og Dovenaber og tjene sikkert til under Dyk
ning og i hængende Stillinger at sagtne Blodets 
Gang og hindre det i at opstuves for stærkt. — 
I Venerne mangle Klapper hos Hvalerne, og hos 
de andre P. i de store Venestammer, i Lever-, 
Hjerte-, Lunge-, Hjerne- og Rygmarvsvener. Mens 
alt Blodet fra Legemets forreste Del hos de fle
ste P., som hos Mennesket, samles til en vena 
cava superior, er der hos Kloakdyr, Pungdyr, 
nogle Gnavere, Insektædere, Flagermus og Ele
fanter to saadanne ligesom hos Fuglene. — Hos 
Sæler og andre dykkende Dyr er der en stærk 
Udvidelse paa vena cava inferior, hos Hvalerne 
er Bagkroppens Venevæv i det hele stærkt ud

viklet; i begge Tilfælde kan Blodet samles her 
under Dykningen for atter at strømme til Hjertet 
og Lungerne, naar Dyret har aandet. — Et Le-
ver-Portaaresystem findes altid, hvorimod Nyrerne, 
som hos Fuglene have et lignende, her aldrig ere 
udstyrede dermed. — Mærkelig er de røde Blod
legemers Form hos Kameler og Lamaer; de ere 
nemlig aflange, mens de hos alle andre P. ere 
runde. — L y m f e k a r s y s t e m e t er stærkt ud
viklet hos P., og navnlig er det altid rigelig ud
styret med Kirtler; pulserende Lymfekirtler mangle. 

De l u k k e d e K i r t l e r (se K i r t e l ) . M i l t e n 
(s. d.) varierer meget i Størrelse og Form. Me
get lille er den hos Hvaler, hos Delfinerne op
løst i flere Smaadele. Mest er den rundagtig, hos 
Kloakdyr og Pungdyr dog trefliget. S k j o l d 
b r u s k k i r t e l e n (s. d.) er som Regel dobbelt, kun 
hos Mennesket og nogle faa andre ere de to 
Halvdele forbundne ved et smallere Parti. Ogsaa 
B i n y r e (s. d.) og B r i s s e l (s. d.) ere konstante hos 
alle P., i hvert Fald hos Ungerne, med Alderen 

»lg. 3. 

De Miillcr*ske Gange og Urogenitalkanalen hosforskellige Pattedyr. A hos Puug-
dyr, B dobbelt, C tohornet, Z> simpel Uterus, b Udmundingssted for Blæren, o 

ydre Munding for Urogenitalkanal, t Tubus, ir Tragt, w Uterus, v Skede. 

blive de mindre, Brisselen forsvinder som Regel helt. 
U r i n o r g a n e r n e . N y r e r n e (s. d.) ere for 

det meste »sammensatte«, som Menneskets, med 
mange Pyramider, der hver sende en Papil ind 
i et Nyrebæger; dette fører ind til Urinlederens 
øverste Ende. Hos de fleste Aber, Rovdyr, 
Gnavere o. fl. findes der derimod en »simpel« 
Nyre med en enkelt Papil, der rager ind i et 
Bæger (calyx), selve Urinlederens øverste Ende. 
Sammensatte Nyrer ere, i hvert Fald i Foster
livet, ujævne, lappede paa Overfladen, senere tit 
glatte. Hos Bjørne, Sæler og navnlig hos Hvaler 
ere de enkelte »Lapper< af Nyren mere selv
stændige, kun løsere forbundne ved Bindevæv og 
have hver sin Leder, der dog straks forene sig 
med de andre fra samme Nyre. — Hos alle P., 
undtagen Kloakdyrene, aabne Urinlederne sig i 
Urinblæren, der vilkaarlig udtømmes igennem et 
enkelt mediant Urinrør; dette aabner sig ved 
Urogenitalkanalens inderste Ende. Hos Kloak
dyrene er der vel en Urinblære, men denne, saa-
vel som de to Urinledere, aabner sig hver for sig 
i Urogenitalsækkens Bund. 
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K ø n s o r g a n e r n e . P.'s Æggestokke ere for
holdsvis smaa, ovale Legemer med en glat eller 
svagt vortet Overflade; kun hos Kloakdyrene, 
Pungdyrene og Svinene er Overfladen mere ujævn 
med større Knuder, der skyldes, at modne Graafske 
Follikler (se Æ g g e s t o k ) hvælve Overfladen ud 
paa sine Steder. Hos de førstnævnte er tillige 
venstre Æggestok ligesom hos Fuglene rudimen
tær; her er der ogsaa som hos de lavere Hvirvel
dyr kun et enkelt Lag Celler omkring Ægget, 
der er betydelig større end hos de andre P. — 
Æ g g e l e d e r n e opfange de modne, løsnede Æg 
med deres øverste Parti, T r a g t e n , der med sin 
brede Ende aabner sig ud i Bughulen, medens 
den nedefter gaar over i L i v m o d e r e n eller 
B ø r e n {Uterus), et udvidet muskuløst Parti, 
hvori Ægget hos de fleste udvikles til Unge; 
denne glider ved Fødselen ud gennem Skeden 
{Vagina), der fører ud i den for Urin- og Køns
organer fælles U r o g e n i t a l k a n a l , som Regel 
afspærret herfra ved en Hudfold {Hymen). Hos 
de højere P. er denne Kanal saa kort, at Skeden 
næsten kan siges at danne den ydre Kønsaabning. 
Hos Kloak- og Pungdyrene ere Æggelederne som 
hos de lavere Hvirveldyr adskilte lige til Ind-
mundingen i Urogenitalkanalen; hos de andre 
placentale P. derimod er der kun i Skede; i 
denne indmunde de 2 Uteri undertiden hver for 
sig (dobbelt Uterus), eller de ere delvis eller helt 
sammenvoksede, vi faa en tvehornet eller en en
kelt Uterus, der ved hvert af de øverste Hjørner 
bærer en Tragt, her kaldet Tuba Fallopii, Et 
lille rudimentært Organ, clitoris, der svarer til 
Hannernes Parringslem, findes hos de fleste Patte
dyrhunner. — Hos alle Hanner blandt P. ligge 
Testiklerne oprindelig oppe i Bughulen, og her 
blive de liggende hos Kloakdyr, Søkøer, Hvaler, 
Sæler, de fleste Gumlere og Elefanten. Hos de 
øvrige glide de derimod, for bestandig eller kun 
periodisk, i Brunsttiden (adskillige Gnavere, In
sektædere og Flagermus) ned i en Hudpung {scro-
tum) under Bugen, hvori Bughinden {peritonæum) 
forlænger sig ned; kun hos Pungdyrene ligger 
scrotum foran Kønsaabningen, ellers bagved. — 
Gennem Sædlederne føres Sæden ud. De ud
munde hos Kloakdyrene i Bunden af Urogenital
kanalen ; ved dennes anden Ende, hvor den aabner 
sig i Kloaken, sidder Pa r r i n g s l e m m e t {penis), 
der er gennemboret af Sædrøret; Forholdene ere 
ganske som hos Fugle og højere Krybdyr, kun j 
er disses Sædrende i Penis blevet til et Sædrør. 
Kim Sæden udtømmes gennem dette. Hos de i 
andre P., ogsaa Pungdyrene, gaar Urogenital
kanalen direkte over i Sædrøret, saa at baade 
Urin og Sæd udtømmes ad denne Vej. Penis 
bliver endvidere hos de fleste bøjet saaledes, at 
Spidsen vender fremad. Den bestaar af to Lege
mer, corpora cavernosa, der hos alle højere P. 
ere forbundne med Sædebenene, og et mediant 
{corpus spongiosum), der omslutter Urinledernes 
nedre Ende og gaar ud og danner Penis'es Hoved 
{glans). Dette 3. Legeme mangler hos Kloak
dyrene. Ved forøget Blodtilstrømning til disse 
Legemer erigeres Penis, der til yderligere Støtte 
indeholder en Knogle (os penis) hos de fleste 
Aber, Rovdyr, Gnavere, Insektædere og Flager
mus. — Hos alle, men ordnet paa højst forskel
lig Vis, findes Kirtler — Prostatakirtler, Cow-

: per'ske Kirtler, vesiculæ seminales — der ligge 
I omkring og aabne sig ind i Sædlederne og Uro-

genitalgangen. I den Skede, der omgiver Penis, 
Forhudsskeden, aabner sig ogsaa jævnlig Kirtler, 
saaledes hos Bæver og Moskushjort. — Bagtil i 
Hannens Urogenitalkanal udmunder en rudimentær 
Uterus, der dog som Regel kun bliver til en 
lille Fordybning i Prostatakirtelen. — K u n Kloak-
dyrene lægge Æg, alle de andre føde levende 
Unger, der dog hos Pungdyrene ikke ernæres 
gennem en Moderkage, fæstet til Moderdyrets 
Uterus. Om disse Forhold se i øvrigt A l l a n t o i s , 
Amnion, C h o r i o n og P l a c e n t a . 

Hvad angaar P.'s Slægtskab med de andre 
Hvirveldyr, synes deres Forfædre at maatte findes 
i den Afdeling af Padderne, hvor de uddøde 
Labyrintodonter (se U r p a d d e r ) og Anomodonter 

i (se A n o m o d o n t i a ) ogsaa kunne finde deres 
I Udspring, blandt Former, der stode paa Over-
! gangen fra Padde- til Krybdyrtypen. Naar P. 
j fremstode, vide vi ikke, men der er fundet utvivl-
: somme saadanne i Triaslag, saa før den Tid maa 

det i hvert Fald være. Hvad ellers de forskel-
, lige P.'s indbyrdes Slægtskab og deres Syste-
| matik angaar, kan henvises til de enkelte Ord
ner. Som saadanne opstilles Kl o ak dyr, Pung
d y r , G u m l e r e , S ø k ø e r , H v a l e r , H o v d y r , 
G n a v e r e , R o v d y r (herunder Sæler ) , Insekt 
æde re , F l a g e r m u s og A b e r (herunder Halv
aber) . Om P.'s geografiske Udbredelse se Zoo
g e o g r a f i . (Li t t . : F l o w e r o g L y d e k k e r , 
An introduction to the study of Mammals living 
and extinct, [Lond. 1891]; »Saugetiere< i Bronn's 
»Klassen und Ordnungen des Thierreichs«; F l o 
w e r , An introduction to the Osteology of the 
Mammalia; L y d e k k e r , »Die geographische 
Verbreitung und geologische Entwicklung der 
Saugethiere« [Jena 1897]. — Illustr. se S k e l e t , 
I n d v o l d e , B l o d s y s t e m , N e r v e r , H j e r n e , 
Ø j e , Øre) . M. Ml. 

Pat teg las . Det almindelig anvendte P. be
staar af en lille Glastragt med fladt ombøjet 
Krave og saa vid Munding, at den kan passe ned 
over Brystvorten. Tragtens tynde Ende rager 
ind i en Gummiballon med tykke Vægge. Sammen
presses Ballonen, og sættes P. ned over Vorten, 
saa at Glasset trykkes fast med Huden, vil Ballonen, 
naar man slippe den, udvides, og derved Luften 
i P. fortyndes. Der opstaar altsaa en Sugning, 
og herved udtømmes noget af Mælken i Brystet. 
Dette P. egner sig dog mere til at trække Bryst
vorten frem med end til at tømme Brystet. Her
til kan det Budin-Auvard'ske P. (det saakaldte 
»franske Apparat<) benyttes. Det bestaar af en 
lille Glasbeholder, der kan sættes ned over 
Vorten. Fra Beholderen udgaar 2 Rør, af hvilke 
det ene ender med en almindelig Pattetold, det 
andet med et Mundstykke af Glas. Suger man 
nu paa sidstnævnte, medens det første Rør sammen
klemmes, og P. trykkes fast ned over Vorten, 
suges Mælken ud af denne og samles i Beholderen. 
Lader man saa Barnet patte paa Pattetolden, 
medens nu Røret med Mundstykket sammen
klemmes, faar Barnet den i Beholderen samlede 
Mælk. Dette P. kan benyttes, hvis Vorterne ere 
meget smaa, eller hvis de ere saarede. Lp. M. 

Patten [på'tcn], S imon N e l s o n , ameri
kansk Sociolog og Nationaløkonom, er født 1. 
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Maj 1852 i Sandwich, ved Chicago, tog Doktor
graden i Halle 1878 og har siden 1885 været 
Professor i Statsvidenskab ved Wharton school 
under Pennsylvania Universitetet i Philadelphia. 
P. indtager en Forgrundsstilling blandt Amerika's 
Sociologer. I »The premises of political economy« 
[1885], hvortil supplerende slutter sig »The con-
sumption of wealth« [1889], »The principles of 
rational taxation« [1890], »The economic basis 
of protection [1891, fr. Overs. 1899] samt i »The 
theory of dynamic economics« [1892] belyser han 
en Række af Samtidens brændende økonomiske 
Spørgsmaal ud fra en bred Basis af sociologisk
historisk Viden. Endnu mere fremtrædende gør 
denne sig gældende i hans særlig sociologiske 
Værker: »The theory of social forces« [1896], 
»The development of english thought: a study 
in economic interpretation of history« [1899] samt 
i hans sidste aandfulde Arbejde »Theory of 
prosperity« [1902]. Alle hans Skrifter betegne 
en Bestræbelse for at udvide Grænserne for den 
økonomisk-sociologiske Undersøgelse af Samfunds
livet; paa mange Punkter bryde de med tilvant 
Lære, og de have givet Anledning til en frugtbar 
Diskussion. K. V. H. 

Patter kaldes de nedentil fra Dyrenes Yver 
(Mælkekirtler) udgaaende, mere eller mindre frem
springende, oftest kegleformede, hule Forlængelser, 
gennem hvilke Ungerne suge Mælken til sig 
(»patte«). I P.'s Hulhed (»Mælkekammeret«) 
munde de store Kirtelrør (»Mælkegange«) ud, og 
»Mælkekammeretc aabner sig paa P.'s Spids 
gennem een (Ko, Faar, Ged, So), to (Hoppe), 
tre (Æselshoppe) eller flere (Rovdyrene 8—13) 
ganske korte Kanaler (»Mælkekanaler«). P.'s ydre 
Hud er haarløs, fin og meget følsom. G. S. 

Patterson [pa'tasan], E., se B o n a p a r t e S. 324. 
Pattesaks kaldes i den veterinære Kirurgi et 

saksformet Instrument, som benyttes til at af
klippe den yderste Spids af Patten, naar denne 
er saaledes beskadiget, at man ikke paa anden 
Maade kan skaffe Afløb for Mælken (se P a t te-
sygdomme) . G. S. 

Patteson [pa'tesan], J o h n C o l e r i d g e , 
engelsk Missionsbiskop i Melanesien, født 1. Apr. 
1827, død 20. Septbr. 1871. Allerede som Barn 
blev han stærkt grebet af Kristendommen, og 
navnlig gjorde en Prædiken af Biskop Selwyn 
(s. d.) dybt Indtryk paa ham, og da han senere som 
Præst mødte denne Mand, besluttede han at 
drage med ham som Missionær til Sydhavsøerne 
(1855). Efter at have virket som Evangelist og 
Lærer i 6 Aar paa de melanesiske Øgrupper 
blev han udnævnt til Biskop af Melanesien, som 
blev udskilt fra Biskop Selwyn's Stift, Ny-Zealand. 
Han rejste nu paa sit Missionsskib, Sydkorset, 
rundt til de forskellige Øer, tilsaa Arbejdet og 
satte nyt Arbejde i Gang og udfoldede stor Virk
somhed for at ophjælpe de indfødte. Men da 
han 1871 kom til Øen Nukapu af Santa-Cruz-
Øgruppen, blev han myrdet af de vilde, som vare 
ophidsede mod Englændere, der havde bortført nogle 
af dem. (Li t t . : Cha r l . Yonge , 7 . C. P. [Lond. 
1875]; G r o v e - R a s m u s s e n , »Kristelige Levnets-
løb«, I [Odense 1887]). II. O—d. 

Pattesygdomme spille — ligesom Lidelserne 
i selve Mælkekirtlerne — en stor Rolle hos de 
Dyr, der ere udviklede til Malkedyr. De be

handles derfor i et særligt Afsnit af den veteri
nære Kirurgi. De hyppigst forekommende Lidelser 
ere S a a r d a n n e l s e r , fremkomne, enten som en 
Følge af Udslæt (i Reglen Kopper, s. d.), Knus-
ning af Pattens Væg eller ved selve Malkningen. 
Saarene ere ofte meget smertefulde, og Dyrene 
søge derfor at værge sig mod Malkningen, som 
paa denne Maade kan blive meget vanskelig. Af 
let forstaaelige Grunde ere Patterne meget udsatte 
for at blive tilsmudsede og derigennem inficerede 
med Kim, som kunne give Anledning til mere 
eller mindre ondartede og langvarige Betændelses-
processer ; men selv bortset herfra, ville Saar paa 
Patterne som oftest hele langsomt paa Grund af 
den idelig gentagne Irritation ved Malkningen. 
En anden meget vigtig Gruppe af P. danne Ti l -

' s t o p n i n g e r n e af P a t t e n enten ved S k i l l e 
vægge , som under visse Omstændigheder kunne 

! danne sig i Mælkekammeret eller ved T i l l u k -
• n ing af M æ l k e k a n a l e n paa Grund af Be-
I tændelsesprocesser i Pattens Spids, Fortykkelse 
I eller Løsrivning af det overfladiske Lag (Epi-
| telet) af den Mælkekanalen beklædende Slim
hinde. Saardannelserne behandles efter almindelige 
kirurgiske Regler. For at undgaa Irritationen ved 
Malkningen kan det undertiden blive nødvendigt 
at udtømme Mælken gennem et »Malkekateter«, 
»Malkerør« (et Metalrør, som gennem Mælke
kanalen føres op i Mælkekammeret og derved 
tillader Mælken at strømme ud). Skillevægge 
gennemskæres med særlige Instrumenter, indførte 
i Mælkekammeret eller sprænges ved at den 
ovenfor staaende Mælk med Haanden eller med 
tangformede Apparater presses ned mod Skille
væggen. Tilstopninger hæves, ved at Mælke
kanalen udblokkes ved Bougier (Tarmstrenge), 
opspaltes med Kniv (»Mælkenaal«) eller helt fjernes 
ved Afklipning af Pattens Spids. Alle Opera
tioner, ved hvilke der føres Instrumenter ind i 
Mælkekammeret, maa foretages under Antiseptik, 
da man i modsat Tilfælde udsætter sig for at 
fremkalde heftige, infektiøse Betændelsesprocesser 
i Mælkekirtlerne (se Y v e r b e t æ n d e l s e ) . G. S. 

Patti, By paa Sicilien, Provins Messina, ligger 
51 Km. V. S. V. f. Messina i Nærheden af 
Havet, (1881) 5,185 Indb. P. har Domkirke, 
Lyceum, Gymnasium, er Sæde for en Biskop og driver 
Lervaretilvirkning samt lidt Handel. H. P. S. 

Patti, i) A d e l i n a (Ade la Iuafia Maria) , 
italiensk Sangerinde, den ypperste Repræsentant 
i 19. Aarh. for den gamle italienske Sangkunst, 
bel canto, er født i Madrid 19. F'ebr. 1843 af 
italienske Forældre (Faderen S a l v a t o r e P., 
Tenorsanger, født i Catania, Moderen, født i Rom, 
kendt under Navnet Signora B a r i l l i som for
træffelig Sopransangerinde), kom tidlig til New 
York, hvor hun fik sin Opdragelse, blev under
vist i Sang af Stifbroderen Barilli, en dygtig 
Sanger, medens M a u r i c e S t r a k o s c h , der var 
gift med hendes ældre Søster Amalie, senere ind
studerede Partier med hende og blev hende en 
dygtig og opfindsom Impresario. Allerede i en 
Alder af 7 Aar maatte hun, for at understøtte 
Forældrene, optræde som Sangerinde — paa et 
Bord — og sang bl. a. Rosina's Arie af »Barberen* 
ganske i samme Skikkelse og med de samme 
Koloraturer, hvormed hun senere henrykte hele 
Verden. 1859 optraadte hun første Gang paa 
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Scenen i New York i »Lucia«, turnerede det 
følgende Aar i andre amerikanske Byer, og havde 
1861 sin første europæiske Debut paa Covent-
garden-Teateret i London, Aaret efter i Paris, 
og var fra nu af den italienske Operas berømteste 
og mest fejrede Stjerne, forgudet og samlende 
store Rigdomme overalt, hvor hun optraadte, i den 
gamle som i den ny Verden. Hendes Stemme, 
der ikke var særlig stærk, men omfangsrig, fra 
c~f%, havde en bedaarende, sølvklingende Timbre; 
hertil kom en perlende, træfsikker Koloratur, et i 
usvigeligt Øre, en haarfin Intonation, hurtig Op- ; 
fattelse og en fænomenal Hukommelse; dertil en , 
naturlig dramatisk Begavelse og i det hele en 
fortryllende Personlighed, der særlig klædte de 
muntre, lettere Roller, som Zerlina i »Don Juan«, 
Rosina, Norina i »Don Pasquale«, Søvngængersken, 
hvorvel hendes Repertoire, der omfatter over 30 
Partier, ogsaa rummede saadanne udpræget dra
matiske Skikkelser som Semiramis, Violetta i 
»Traviata«, Leonora i »Trubaduren«, Julie, Mar
grete i »Faust« o. s. v. 1868 ægtede P. den 
franske Markis H e n r i de Caux, Napoleon III's j 
Staldmester, fra hvem hun dog atter blev skilt 
1877, f° r derefter (1886) at gifte sig med Tenoristen 
N i c o l i n i , hendes stadige Turnéledsager. Hun 
lever (1902) i Wales paa et Slot Craig-y-Nos, som 
hun har ladet opføre med fyrstelig Pragt. (L i t t . : 
H a n s l i c k , »Musikalische Stationen« [Wien 1880]; 
Law, »14 Jahre mit A. P.« [1884]). 

2) Hendes ældre Søster C a r l o t t a P., født 
1840 i Firenze, død 27. Juni 1889 i Paris, studerede 
først Klaverspil under Henri Herz, kastede sig 
derpaa over Sangen, blev en fortræffelig Koloratur
sangerinde, men maatte indskrænke sig til Koncert
salen, da en uovervindelig Halthed hindrede hendes 
Optræden paa Scenen. Hun foretog talrige 
Koncertrejser i Europa og Amerika; 1879 ægtede 
hun Violoncellisten E r n s t d e M u n c k ( D e m u n c k ) 
i Weimar. S. L. 

Pat t insonér ing , metallurgisk Proces, indført 
1833 af Englænderen Pattinson, og gaaende ud 
paa at fremstille sølvrigere Bly af sølvfattigt Bly, 
som det ikke betaler sig at afdrive (se Afdr iv 
n ing) . P. begrundes paa, at der af smeltet sølv
holdigt Bly (Værkbly), ved Afkøling til en be
stemt Temperatur, udskiller sig Krystaller af Bly 
med mindre Sølvholdighed end den endnu smeltede 
Rest, Krystallerne skilles fra Resten. Man smelter 
paa ny, krystalliserer og skiller og ender med en 
Blylegering med o,5—1,5 p. Ct. Sølv, r i g t Bly, 
som kan afdrives, medens det næsten sølvfri, 
fa t t ige Bly, sendes i Handelen. F. W. 

Pattinson'S [pa'tinsen] Blyhvidt seBlyoxy-
k l o r i d . 

PåtUFages [patyra'z], Kommune i det sydlige 
Belgien, Provinsen Hennegau, ved Jærnbanen 
Mono-—Quiévrain, har store Kulgruber, en Industri-
skole og en Drengerealskole, med (1890) 10,750 
Indb. M. Kr. 

PatUZZi [patut'tsi], G a e t a n o L u i g i , italiensk 
Romanforfatter og Kritiker, er født ved Garda-
Søen 1842. Han blev Lærer ved det tekniske 
Institut i Verona 1874. Skrifter: »Bolle di 
sapone« [Torino 1878], »Perché . . .« [Rom 1883], 
»Volo d'Icaro« [Milano 1884], »Della lingua e 
dello stile« [Verona 1886] m. m. E. G. 

Patzcnaro, By i Mejico, Stat Michoacan, 

ligger 2,300 M. o. H. S. 0. f. den fiskerige P.-
Sø og har Sukkerrørsavl og Bjærgværksdrift. 
(1890) 8,000 Indb. H. P. S. 

Pau [po'J, By i det sydlige Frankrig, Hoved
stad i Dep. Basses-Pyrénées, smukt beliggende 
paa et Plateau, 207 M. o. H., ved højre Bred 
af Gave de P., med en henrivende Udsigt til 
Pyrenæerne, er Knudepunkt paa Sydbanen og paa 
Grund af det milde Klima, 16,-0 for Aaret, 6,-5° 
for Vinteren, et yndet Vinterkursted, med (1896) 
33,100 Indb., der driver en omfattende Fabrika
tion af Lærred, Lommetørklæder, Katun, Læder, 
Hatte, Drejerarbejder og Chokolade. Desuden 
drives talrige Farverier og Handel med Vin: 
Jurangon og andre af Omegnens Vinsorter, Ba-
yonne-Skinker og Kvæg. Blandt Byens offent
lige Anlæg maa mærkes Place royale med en god 
Udsigt og en Marmorstatue af Henrik IV, en 
smuk Bro og Mindesmærket for Marskal Bosquet, 
rejst 1894. I den vestlige Del af Byen hæver 
sig et Slot med 5 Taarne, et Kapel og en stor 
Park. Her fødtes Henrik IV 1553, og her boede 
Abdel-Kader 1848 med sin Familie. Af andre 
Bygninger udmærke sig Kirkerne St. Martin og 
St. Jaques, gotiske Bygninger fra 13. Aarh., 
Justitspaladset, Torvehallen med Arkader, Præ
fekturbygningen, der rummer Kongeriget Béarn's 
Arkiv, og en ny Teaterbygning. Af Institutioner 
besidder Byen et Lyceum, et Lærerseminarium, 
en Tegneskole, et Bibliotek paa 35,000 Bd., et 
Museum, et Erhverskammer og en Sindssygeanstalt. 
Byen er Sædet for Departementspræfekten, en 
Appel- og Assiseret og en Handelsdomstol. P. er 
Bernadotte's Fødeby. P. er vokset op omkring 
et Slot, der opførtes af Greverne af Béarn. 1502 
blev den Fyrsternes Residens og fik sit eget By-
raad og Parlament. Et Universitet blev oprettet 1724, 
men blev ophævet under Revolutionen. M. Kr. 

PaucartambO, Flod i Peru, Dep. Cuzco, ud
springer i den nordvestlige Del af Carabaya-
Bjærgene, flyder i nordvestlig Retning gennem en 
snæver Dal og danner i Forbindelse med Uru-
bamba, Floden Quillabamba, der senere forener 
sig med Tambo til Ucayli. M. Kr. 

Panelsen, Er ik , dansk Maler, født, rimeligvis 
i Landsbyen Bygom i Viborg Stift, 14. Oktbr. 
1749, død i Kjøbenhavn 20. Febr. 1790. Efter 
at han i sin tidlige Ungdom var kommen til 
Hovedstaden, gennemgik han Kunstakademiet og 
vandt dettes Medailler, den store Guldmedaille 
1777 for en »Salomo's Dom« ; samtidig ernærede 
han sig væsentlig som Dekorationsmaler, men ud
førte dog ogsaa en Del Staffelibilleder, dels Por
trætter, dels Genrestykker. 1780 rejste han, der 
kort i Forvejen havde ægtet en velstaaende Pige, 
udenlands og tilbragte tre Aar i Frankrig og 
Italien, hvor han søgte at »uddanne sig efter de 
bedste Mønstre«; at han som saa mange af hans 
samtidige derved nærmest tænkte paa de senere 
Bolognesere, Carracci'erne og deres Efterfølgere, 
ser man af de mytologiske Billeder og de Historie
malerier, han dels fuldendte paa Rejsen, dels ud
førte efter sin Hjemkomst. Flere af dem bleve 
købte til den kgl. Malerisamling, saaledes to 
med Emner fra Psyche's Historie, en Cupido og en 
Venus Urania; de bleve i høj Grad beundrede af 
Samtiden, dels for »Konturernes Ynde« og »den 
ædle Stil«, dels for »udmærket Karnation«; for 
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en senere Slægt frembyde de, konventionelle baade 
i Indhold og Form, som de ere, kun ringe Interesse. 
Bedre ere hans dansk-historiske Billeder, hans 
Landskaber og især en Del af hans Portrætter. 
Blandt de førstnævnte vandt tre stort Bifald, og 
Kobberstik efter dem — af J. G. Preisler og 
Meno Haas — udbredtes i vide Kredse; endnu 
for en Menneskealder siden stødte man hyppig i 
Hjemmene paa Gengivelserne af P.'s »Præsten Hans 
Madsen bringer Rantzau Efterretning om Fjenden«, 
»Anna Colbjørnsen i Norderhoug Præstegaard« og 
»Rolf Krake og hans Kæmper springe gennem 
Ilden«. Det førstnævnte gør, ikke mindst ved 
Figurernes naive Kostumering, et delvis pudsigt 
Indtryk; de to andre ere i Sammenligning med, 
hvad Tiden ellers frembragte hos os, naturlige j 
Kompositioner med ret vel bevægede og tegnede i 
Menneskeskikkelser. Et fjerde Hovedværk, »Knud 
den Helliges Drab« (St. Knuds Kirke i Odense) I 
er atter langt svagere med sin opstyltede For-
tælling og forvirrede Gruppering. Som Land
skabsmaler var P., navnlig efter at han i Slut
ningen af i78o'erne havde foretaget en Rejse til 
Norge, meget virksom og malede saavel for 
Kongen (Frederiksborg Slot) som for rige Privat
mænd ikke faa meget omfangsrige dekorative Pro
spekter; bedre end disse ere dog hans smaa 
Staffelibilleder, hvori han viste sig som en for
holdsvis jævn og ret elskværdig Iagttager af 
Naturen. Størst Ros tilkommer der dog P. i hans 
Egenskab af Portrætmaler; som saadan har han 
ydet meget, der vidner om sund Opfattelse og ikke 
ringe Formdygtighed; han naar aldrig saa højt 
som Juel i dennes ypperste Ting og er langt fra 
at kunne lignes med ham som Virtuos, men bliver paa 
den anden Side næppe nogen Sinde saa indholdsløs og 
flad, som Juel kan være i sine tarveligere Rutine
arbejder. Endnu skal nævnes, at P. har udført 
en god lille Radering »Knud den Store ved 
Strandbredden«. 

P. fik en sørgelig Død: han styrtede sig ud af 
et Vindue i sit Hjem og slog sig ihjel mod Sten
broen. Grunden til Selvmordet blev aldrig op
klaret. Den kgl. Malerisamling ejede, da Spengler 
udgav sit Katalog, io Arbejder af ham, deriblandt 
5 Landskaber; disse Billeder ere nu alle magasinerede; 
derimod er paa Samlingen ophængt to kønne smaa 
Genrestykker, Minder fra hans Forlovelsestid; 
især det ene, hvor det unge Par i en Hyrde
scene overraskes af Gamlingen, er tiltalende ved 
fin Følelse og ved en Udførelse, der aabenbart i 
høj Grad lægger an paa at give Naturen, som den 
ses med et sundt Øje. S. M. 

Paner, i) E rns t , østerrigsk Musiker, er født 
21. Decbr. 1826 i Wien, uddannede sig hos 
Scehter og Franz Lachner og begyndte sin Musiker
bane som Operakomponist, men hans Operaer viste 
sig at være uden blivende Værd. 1851 optraadte han 
med stort Held i London som Klaverspiller og 
bestemte sig herefter til at tage fast Ophold i 
denne By. Her er han optraadt som Virtuos — 
navnlig ved »historiske« Klaverkoncerter — som 
musikhistorisk Foredragsholder og har virket som 
Klaverlærer ved National school. Meget for
tjenstfulde ere P.'s Udgaver af gammel Klaver
musik (»Alte Meister«, »Old english composers 
etc.«). Siden 1896 har P. atter levet i Tysk
land. 

2) Max, foreg.'s Søn, er født 31. Oktbr. 1866 
i London, Elev af sin Fader og af Vincenz Lachner, 
fra 1887—97 Lærer ved Konservatoriet i Kbln. 
derefter i en lignende Stilling i Stuttgart. P. er 
en anset og fremragende Klaverspiller og Lærer, 
særlig skattet som Kammermusikspiller. W. B. 

Pauillac [poja'k], By i det sydvestlige Frank
rig, Dep. Gironde, paa venstre Side af Gironde, 
har stor Vinavl, Stenbrud og Handel med Vin, 
er Forhavn til Bordeaux, med (1896) 5,564 
Indb. M. Kr. 

Pauke (bruges i Reglen i Flertalsformen Pauker, 
ital. timpani, fr. timbales, eng. kettle-drums, da 
den i Orkesteret altid anvendes i et Antal af to, 
i den nyere Musik undertiden tre eller flere), et 
Slaginstrument, der bestaar af en halvkugleformet 
Kobberkedel, hvorover der i en Jærnring er spændt 
et garvet Kalve- eller Æselskind; ved Hjælp af 
Skruer, der ere anbragte i Randen af Kedlen, kan 
Skindet spændes 
strammere eller 
slappere, hvor
ved Tonehøjden 
reguleres; P. er 
altsaa i Mod
sætning tilTrom-
men i Besiddelse 
af bestemt af
stemte Toner. 

Ved P. af nyere 

Konstruktion, 
desaakaldteMa-
s k i n p a u k e r , 

findes en Meka
nisme, hvorved 
man kan stram
me Skindet over 
det hele paa een 
Gang, uden at 
dreje paa de en
kelte Skruer; Omstemningen gøres derved betydelig 
hurtigere og lettere. Man anvender P. i to 
Størrelser; den store kan stemmes i et Omfang 
fra store F til lille c, den lille fra store B til 
lille f, saaledes at de tilsammen spænde over 
en Oktav; som oftest ere de stemte i Tonica og 
Dominant, men i nyere Musik fordres de ofte 
stemte i alle mulige andre Intervaller. P. slaas 
med to Stokke, hvis Hoveder ere beklædte med 
Læder eller Filt. I Militærmusikken anvendes 
P. endnu hist og her i Kavaleriet; før dens Ind
førelse i Orkesteret spillede den en stor Rolle 
ved de gamle Trompeterkorps, hvor den repræ
senterede Grund- eller Basstemmen. S. L. 

Paul, Navn paa fem Paver, 
i) Pau l I (757—767) var Romer og Broder 

til sin Forgænger Stefan I I ; han søgte Værn 
hos Pepin den Lille mod den græske Kejser og 
Longobarderne. Han blev helligdømt. 

2) Paul II (1464—71) hed Pietro Barbo og 
var født 1418 i Venezia. Han vilde være Købmand; 
men da hans Morbroder blev Pave under Navn 
af Eugen IV 1431, valgte han den gejstlige Løbe
bane, og han gik fra Arkidiakonat til Episkopat 
for 1440 at faa Kardinalhatten. Han forstod at 
vinde alle, og 1464 valgte Kardinalerne ham en
stemmig til Pave, efter at han havde udstedt en 
streng Haandfæstning. Straks da han blev Pave, 

Pauke. 
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ophævede han Haandfæstningen og gav til Gen
gæld Kardinalerne Lov til at bære Purpurkapper; 
han herskede enevældig og lagde sig ud med 
Humanisterne i det pavelige Kancelli, men de 
maatte bøje sig; han omgav sig med stor Pragt, 
men styrede Kirkestaten godt. Af Kirken søgte 
han at pine flere Penge ud, han bandsatte Georg 
Podiebrad (s. d.) og pudsede Ungarerne paa ham, 
hvorved Tyrkerne fik Tid til at brede sig endnu 
mere. Han bestemte, at der skulde holdes Jubel-
aar hvert 25. Aar. 

3) Paul III (1534—49) hed Alessandro Far-
nese og var født i Carino 1468, paa mødrene 
Side var han af samme Slægt som Bonifacius VIII. 
Han var humanistisk opdraget, kom ind i det 
pavelige Kancelli, og under Alexander VI, der 
stod i Forhold til hans Søster Julie Farnese, steg 
han til Skatmester, Biskop og Kardinal (»Skørte-
kardinalen«); under de følgende Paver havde han 
ogsaa Fremgang, og 1521 manglede han kun to 
Stemmer for at blive Pave. Ved sine glimrende 
Evner til at forstille sig kunde han bevæge sig 
og opnaa Fordele hos alle Partier, og 1534 lykkedes 
det ham endelig at blive Pave. Samme Aar ud
nævnte han sin 14-aarige Sønnesøn Alessandro 
Farnese og sin 16-aarige Dattersøn Guido Ascanio 
Sforza til Kardinaler, Aaret efter gav han Kar
dinalhatten til flere af Romerkirkens bedste Mænd, 
og han havde den bedste Vilje til med deres 
Hjælp at reformere Kirken. Han nedsatte en 
Kommission til Kirkens Forbedring, han sendte 
Legater til Samtaler med Protestanterne, og han 
arbejdede paa at faa en Kirkeforsamling sammen
kaldt; 1545 sammentraadte den i Trient, men da 
havde han allerede 1542 paa Kardinal Caraffa's 
Raad oprettet Inkvisitionen til Undertrykkelse af 
Protestantismen, og Jesuiterordenen, som han stad
fæstede 1540, havde taget Ledelsen. 1545 gjorde 
han sin Søn Pier Luigi til Hertug af Parma og 
Piacenza, sin Sønnesøn Ottavio fik han gift med 
Karl V's Datter Margrete. Nepotisme var den 
herskende Evne hos ham, der havde saa fin en 
Smag for Kunst og saa glimrende Evner som 
Diplomat og Vilje til at reformere, og det var 
medvirkende Grund til, at han i afgørende Øje
blikke ikke kunde beslutte sig. (Li t t . : Ranke , 
»Geschichte der rom. Påpste in den letzten vier 

Jahrh.« I [6. Opl., Leipzig 1874], se for øvrigt 
R e f o r m a t i o n s l i t t e r a t u r e n ) . 

4) Paul IV (1555—59) hed Giovanni Pietro 
Caraffa og var født i Capriglio 1476. Sammen j 
med Cajetanus (s. d.) stiftede han Theatinerordenen 
(s. d.) for med den at forny den katolske Kirke, 
og efter at han 1536 var bleven Kardinal, var 
han utrættelig i Arbejdet derfor. Han var en 
kraftig, retlinet Natur, der foretrak Dominikanerne 
for Jesuitterne, skrappe Midler som Inkvisitionen 
for List og Krogveje. 79 Aar gi. blev han Pave, 
og som saadan gik han sine gamle Veje med 
Inkvisitionen udadtil og Reformer indadtil, men 
under næsten hele sit Papat laa han i Strid med 
Kejseren og med Spanien. (Li t t . : O. J e n s e n , 
»Giovanni Pietro Caraffa og de religiøse Strøm
ninger i Italien paa hans Tid« [Kbhvn. 1880J). 

5) P a u l V (1605 — 21) hed Camillo Borghese 
og var født i Rom 1552. Han var juridisk opdraget, 
og hans Sjæl blev indsmeltet i Retsformler. Han 
begyndte sin Løbebane i det pavelige Kancelli, 

blev Kardinal og til sidst Pave. Jesuitterne og 
Dominikanerne laa i voldsom Strid om Guds 
Naade og den fri Vilje, Dominikanerne syntes at 
skulle sejre, men saa befalede P., at Striden skulde 
høre op, det var til Gunst for Jesuitterne. Han kom 
i Strid med Venezia, han lagde Interdikt over 
Byen; men Interdiktet, der her blev brugt for 
sidste Gang, var uden Virkning, og P. maatte 
give efter for Venezia. Servitmunken Paolo 
Sarpi (s. d.) førte Republikkens Sag. Som et 
Minde om P.'s Nepotisme staar Palazzo Borghese 
i Rom, men hans Navn nævnes med Hæder i 
Rom's Historie som Fremmer af Kunst og Viden
skab. (L i t t . : Ran k e , »Die rom. Papste«, II 
[6. Opl. Leipzig 1874]). L.M. 

Paul I P e t r o v i t s c h , russisk Kejser, født i. 
Oktbr. 1754, død 23. Marts 1801, Søn af da
værende Storfyrsttronfølger Karl Peter Ulrik 
(Peter III) og hans Gemalinde Katharina (senere 
Katharina II). Paa det Tidspunkt, P. kom til 
Verden, var Samlivet mellem hans Forældre saa 
godt som ophørt, hver gik sine egne Veje, og 
ingen af dem synes at have haft noget til overs 
for den nyfødte Prins, i alt Fald ikke Storfyrsten, 
der ikke kunde være uvidende om, at Rygtet 
med god Grund udpegede en anden (Grev Solti-
kov) som den virkelige Fader; hvis Katharina 
har følt nogen Glæde over at være bleven Moder, 
var det, fordi hun derved undgik den truende 
Fare for en Skilsmisse, der allerede var stillet 
hende i Udsigt af Kejserinde Elisabeth paa Grund 
af hendes hidtidige Barnløshed. Da Karl Peter 
Ulrik var bleven Kejser (Jan. 1762), skal han 
endogsaa have haft i Sinde at udelukke P. fra 
Tronfølgen til Fordel for den fangne Ivan VI 
(s. d.), men Kejserens Afsættelse og Mord (Juli 
1762) tilintetgjorde denne Plan, hvis den ellers 
har været andet end et flygtigt Indfald. Faderens 
Død gjorde dog ikke P.'s Barndomsdage lykke
ligere, da Katharina II aldrig kom til at nære 
hjertelige Følelser for sin Søn; Forholdet mellem 
dem vedblev at være koldt og forværredes med 
Aarene, fordi Kejserinden, mistroisk mod P. i 
Følelsen af den Uret, hun havde tilføjet ham ved 
sin Usurpation af Tronen, systematisk udelukkede 
ham fra enhver Andel i Statsstyreisen og aldrig, 
uden paa Papiret, betroede ham nogen militær 
Myndighed. Harmen over denne tvungne, men 
uforskyldte Uvirksomhed, den stadige Frygt for 
ny Krænkelser og Tilsidesættelser, den bitre 
Følelse af alle Vegne at være omgiven af Spioner 
og den magtesløse, stedse voksende Uvilje over 
det skamløse Favorituvæsen havde en højst 
uheldig Indflydelse paa den rettænkende og i 
Grunden godmodige Fyrstes Karakter og gjorde 
ham til en indesluttet, mistroisk, pirrelig og stiv
sindet Mand, haard og ufølsom efter den alminde
lige Tro. Følgen af hans mangeaarige Isolation 
blev naturligvis en fuldkommen Mangel paa Kend
skab til al Regeringspraksis, og han var derfor 
yderlig slet forberedt til det store Kald, der 
ventede ham, endog saa uskikket dertil efter 
Moderens Mening, at hun i Slutningen af sit Liv 
tænkte paa med Forbigaaelse af P. at erklære 
hans ældste Søn, Alexander, for Tronfølger, men 
Kejserindens uventede Død (17. Novbr. 1796) 
sparede dog P. for denne Ydmygelse. Den ny 
Kejser var ikke blottet for Evner og Kundskaber 
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og har sikkert nok, da han besteg Tronen, været 
besjælet af Pligtfølelse og oprigtig Iver for sit 
Folks Vel, og dog blev han med sit Snæversyn, 
sit i højeste Grad nervøse og stemningsbevægede 
Temperament, sine overspændte Forestillinger om 
den Ærefrygt og Lydighed, der skyldtes en Selv
hersker, en udpræget Despot, hvis Herredømme 
i Længden maatte blive uudholdeligt, fordi hans 
smaatskaarne Personlighed manglede alle de Egen
skaber, der saa ofte før havde bragt Russerne 
til at bøje sig for en tyrannisk Tsar. I Be
gyndelsen af hans Regimente var hans Optræden 
dog moderat, f. Eks. mod Polakkerne, hvis Førere 
han behandlede med Hensynsfuldhed (ogsaa senere 
kan der paavises spredte Træk af brav og ret
færdig Tænkemaade hos ham), men meget snart 
fik de uheldige Sider af hans Karakter Over-
haanden, og nu bleve hans skiftende Stemninger 
i Virkeligheden den eneste Rettesnor for hans 
Handlinger. Hvad der især satte hans Sind i Be
vægelse og derved fik den største Indflydelse paa 
hans indre og ydre Politik i den længste Del af 
hans kortvarige Regeringstid, var hans Had til 
den franske Revolution og dens Ideer, hvis Ud
bredelse han ansaa det for sin Opgave at hindre, 
da han i dem saa en overhængende Fare for 
Europa's Fred og Lykke. Derfor modtog han 
Ludvig XVIII og Emigranterne med Velvilje og 
gjorde sit Rige til et Fristed for Malteserridderne, 
for hvem han fra tidligere Tid havde en mærke
lig Forkærlighed, idet han vistnok betragtede 
dem som en Støtte for de konservative Interesser 
i Vesteuropa; til Forbavselse for Alverden lod 
han sig endog af de i Rusland tilstedeværende 
Riddere vælge til Ordenens Stormester trods 
Pavens Protest. For at skærme Rusland mod 
Smittefare fra det ugudelige Frankrig blev Ind
førsel af franske Bøger og Aviser forbudt, den 
strengeste Censur anordnedes (ogsaa Danmark 
kom til at lide under P. 's Frygt for Jakobinismen, 
idet Presseloven af 1799 blev til væsentlig af 
Hensyn til ham), en ulidelig Pastvang paabødes, 
ja selv Brugen af franske Moder (lange Benklæder, 
kort afklippet Haar, rund Hat o. s. v.) straffedes; 
Spioner og hemmeligt Politi vaagede over, at 
ingen overtraadte de kejserlige Forordninger, 
hvad der gav Anledning til talrige Forvisninger 
til Sibirien, ligesom Hæren, der bevarede de 
gammeldags Uniformer med Pudder og Haarpisk, 
skulde holdes til Lydighed ved de haardeste 
Disciplinærstraffe. Direkte Krig mod Frankrig 
indlod P. sig dog først paa, da han 1798 gav 
efter for Østerrig's og England's Opfordringer og 
deltog i 2. Koalition. En stor russisk Hær (over 
100,000 Mand) blev i to Afdelinger sendt til 
Nederlandene og Schweiz—Italien for at forene 
sig med Englænderne og Østerrigerne, men begge 
Steder blev det endelige Resultat (Septbr. 1799) 
uheldigt, i Nederlandene paa Grund af den 
engelske Overgenerals Uduelighed, i Schweiz, 
fordi Suvarov (s. d.) kom for sent til at undsætte 
Korsakov ved Zttrich, og i Vinteren s.A. maatte 
Tilbagetoget til Rusland tiltrædes. Bittert skuffet 
i sine stolte Forventninger om sine Troppers 
Uovervindelighed vendte han sin Vrede mod sine 
Forbundsfæller, hvis Egennytte han gav Skylden 
for Ulykken (for Englændernes Vedkommende 
ikke uden Grund), og da Napoleon vidste at be

nytte sig heraf til at vinde ham ved sin tilsyne
ladende Højmodighed, indtraf et saadant Omslag 
i Tsarens Stemning over for Frankrig, at han 
faktisk opgav Koalitionens Sag, befalede Lud
vig XVIII og Emigranterne at forlade Rusland 
og endog indlod sig i venskabelig Korrespon
dance med Napoleon, medens han rigtignok sam
tidig erklærede dennes allierede, den spanske 
Konge, Krig, blot fordi Karl IV ikke vilde er
kende ham for Malteserordenens Stormester. Som 
saadan forlangte han nu Malta udleveret; men da 
Englænderne nægtede dette, kom han i det 
heftigste Sindsoprør og besluttede til Napoleon's 
Glæde at rette et føleligt Slag mod sin nylige 
Forbundsfælle. Neutralitetsforbund sluttedes med 
Sverige og Danmark-Norge (Decbr. 1800—Jan. 
1801), engelske Skibe beslaglagdes, og Rustninger 
sattes i Gang, men Krigen kom ikke til Udbrud, 
da P. forinden havde lidt en voldsom Død. Mis
fornøjelsen med hans planløse og kortsynede Po
litik og Frygten for den ophidsede Kejsers ube
regnelige Luner, der, hvad Øjeblik det skulde 
være, kunde styrte enhver uden Persons Anseelse 
i Ulykke, bragte nemlig en Del højtstaaende 
Mænd, omtrent 30 i Antal (Hovedmændene vare 
Generalerne Pahlen, Bennigsen, Uvarov, Oberst
løjtnant Tatischev, Fyrst Platon Subov samt 
Greverne Nikolaus og Valerian Subov) til at 
danne en Sammensværgelse med det Formaal at 
aftvinge P. en Tronfrasigelse, og denne Plan blev, 
da Kejseren havde kastet sin Vrede paa sine to 
ældste Sønner, Alexander og Konstantin, hvem 
han vilde lade arrestere, og havde ladet sig for
lyde med, at han vilde udnævne sin Gemalindes 
Brodersøn, Prins Eugen af Wurttemberg, til Tron
følger, billiget af Alexander, dog paa den Be
tingelse, at der ikke øvedes Vold mod Faderen. 
Henad Midnat 23. Marts 1801 trængte de 
sammensvorne ind i P.'s Soveværelse (i det Mi-
chailovske Palads) og forelagde ham en Tron
frasigelse, men da han ikke vilde underskrive 
Dokumentet, blev han efter en fortvivlet Mod
stand kvalt med sit eget Skærf. 

P. var første Gang gift med Vilhelmine af 
Hessen Darmstadt (1773), anden Gang med Sofie 
Dorthea af Wurttemberg (1776), med hvem han 
havde 10 Børn, derimellem Sønnerne Alexander 
(Alexander I), Konstantin, Nikolaus (Nikolaus I) 
og Michael; blandt Døtrene blev Katherina Dron
ning af Wurttemberg, Anna Dronning af Neder
landene. (Li t t . : K o b e k o , Paul Petrovitsch 
[tysk Overs., Berlin 1886]; B i e d e m a n n , »Aus 
den Tagen Kaiser Pauls« [Leipzig 1886]). CF. 

Paul, H e r m a n n , tysk Germanist, er født i 
Salbke ved Magdeburg 7. Aug. 1846. Han blev 
1874 ekstraord. Prof. i tysk Filologi i Frei
burg i Br., 1877 ord. Prof. smst., 1893 i Miinchen. 
Han har udgivet »Untersuchungen uber den ger-
manischen Vokalismus« [1879], »Principien der 
Sprachgeschichte« [2. Opl. 1886], »Mittelhoch-
deutsche Grammatik« [4. Opl. 1894], sammen med 
W. Braune: »Beitråge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Litteratur« [1874—91], »Altdeutsche 
Textbibliothek« [siden 1882], »Deutsches Worter-
buch« [især etymologisk, 1897], samt forestaaet 
Udgivelsen af det betydelige Værk >Grundriss 
der deutschen Philologie« [3 Bd., 1889—93], af 
hvilket større Dele skyldes ham selv. C. A. N. 
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Paul , Oskar , tysk Musikforfatter, (1836—98), 
var bl. a. Elev af Richter og Hauptmann, hvilken 
sidste særlig øvede Indflydelse paa P. Denne tog 
1866 Doktorgraden i Leipzig, blev Lærer ved 
Konservatoriet der og fra 1872 overordentlig 
Professor i Musik ved Universitetet. P. har ud
givet teoretiske og historiske Skrifter: >Lehrbuch 
der Harmonik« [1880], »Geschichte des Klaviers« 
[1869], »Handlexikon der Tonkunst« [1873] 
m. m. W.B. 

Pan låne re se B a r n a b i t t e r . 
Paul ding [på Ildijj], J a m e s K i r k e , amerikansk 

Forfatter, født i Pleasant Valley, New York 22. 
Aug. 1779, død i New York 6. Apr. 1860. Han 
var i lang Tid knyttet til Marinestyrelsen og var 
1837—41 Marineminister, men trak sig derefter 
tilbage fra det offentlige Liv. Allerede 1807 be
gyndte han sin litterære Løbebane med Artikler 
i det af ham og Brødrene Irving udgivne Tids
skrift »Salmagundi«. 1819—20 udgav han alene 
en Fortsættelse deraf. De Angreb, som Amerika 
var Genstand for i de engelske Blade under og 
efter Krigen 1812—14, fremkaldte fra P. en 
Række Satirer: >Lay of a Scotch Fiddle« [1813], 
»The United States and England« [1814], »The 
Diverting History of John Bull and Brother 
Jonathan« [1816], der udmærke sig ved livlig 
Humor, men ringe Kunst. Af P.'s mange andre 
Arbejder kunne nævnes: »Letters from the South« 
[1817], en Skildring af Livet i Virginia; Digtet 
»The Backwoodsman« [1818], »Koningsmarke, 
the Long Finne« [1823], der giver en humori
stisk Skildring af Svenskernes Bosættelse i Dela
ware; »Merry Tales of the Three Wise Men of 
Gotham« [1826], »Tales of the Good Woman« 
[1829], »Chronicles of the City of Gotham« 
[1830], »The Dutchman's Fireside« [1831] og 
»Westward Ho!« [1832], to Romaner, der i sin 
Tid vare meget populære, men nu saa godt som 
glemte; »Life of Washington« [1835], »Slavery 
in the United States« [1836], »The Book of St. 
Nicholas« [1837], »A Gift from Fairy Land« 
[1838], »The Old Continental« [1846], »American 
Comedies« [1847], »The Puritan and his Daughter« 
[1849]. — Som det ses, var P. en meget pro
duktiv Forfatter og maa regnes til de betyde
ligere i den tidligere amerikanske Litteratur; naar 
han ikke har faaet saa stor Betydning som 
Washington Irving, ligger Grunden i hans Mangel 
paa Kunst. Hans Bøger ere livlige, fulde af 
humoristiske Blink, men han mangler ganske 
Kritik, og de ere derfor i høj Grad ujævne og 
daarlig byggede. Hans Værker ere flere Gange 
udgivne, og hans Liv er skildret af hans Søn i : 
»Literary Life of J. K. P.« [1867]. T. L. 

Paul i , G e o r g , svensk Maler, er født 1855 i 
JonkQping. Efter Akademitiden fortsatte han sin 
Uddannelse i Paris og Italien. P. har malet ad
skillige italienske Landskaber og stemningsfulde 
Skildringer fra Stockholm og Omegn, men især 
mange Genrebilleder, Interiører med vel truffen 
Lysvtrkning, ikke ringe Soliditet i den tekniske 
Gennemførelse og ofte med Hjemlivets intime 
Hygge over sig. Bekendte Arbejder: Aftenlæs
ning, Sygesengen [1885], Konfirmandens Toilet, 
Sommeraften [1887], Min Hustru, Legende, Ofelia 
etc.; Malerier af ham i Stockholm's Nationalmus. 

(»Katekisationen« [1886]), Goteborg's og Fiirsten-
berg's Gal. A. Hk. 

Pau l i , G eo rg R e i n h o l d , tysk Historiker, 
I født i Berlin 1823, død i Bremen 1882, arbejdede 

1847—55 ved engelske Biblioteker og sluttede 
I Venskab med mange engelske lærde og Stats
mænd. P. blev Professor i Historie i Rostock 
1857, i Tubingen 1859, men afsat paa Grund af 
en Artikel i »Preuss. Jahrbucher«, 1866, hvori 
han havde kritiseret Wurttemberg's Politik. Den 
preussiske Regering gjorde ham til Professor i 
Marburg 1867 og GOttingen 1870. P. har skrevet 
flere ansete Værker om England's Historie, saa-
ledes Fortsættelse af Lappenberg's »Geschichte 
von England« [3.—5. Bd., Tiden fra 12. til Beg. 
af 16. Aarh., 1853—58] og »Geschichte Eng
lands seit den Friedensschlussen von 1814 und 

1815« [1864-75]- J-L. 
Paul i , J o h a n n e s , tysk Forfatter, født ca. 1455, 

død i Thann 1530. Han var Franciskaner og 
Læsemester i Klosteret Schlettstadt i Elsass 1515. 
Han er især bekendt for sin spøgefulde Historie
bog (»Schwankbuch«) »Schimpf und Ernst« 
[1519; ny Udg. ved Oesterley 1866, Simrock 
1876]. C.A.N. 

Paul iåua actlO (lat). Efter den r o m e r s k e 
Ret kunde, naar en Skyldner i den H e n s i g t 
at s k a d e s ine K r e d i t o r e r forringede sin 
Formue, den Kreditor, der paa Grund deraf ikke 
opnaaede Fyldestgørelse, ved P. a. angribe Rets
handelen, dersom Medkontrahenten havde indgaaet 
den med Kundskab om Skyldnerens svigagtige 
Hensigt, eller hvis det var en Gaveretshandel, 
ogsaa selv om Medkontrahenten var i god Tro. 
Ifølge de fleste fremmede Landes Konkurslove 
gælder denne Regel endnu som en almindelig 
Afkræftelsesregel ved Siden af de mere specielle 
i Tilfælde af Konkurs hjemlede Afkræftelses-
regler, hvorimod den næppe under Lovens Tavs
hed kan anses hjemlet efter den danske Konkurs
lov. (Li t t . : D e u n t z e r , »Den danske Skifteret« 
[1885] S. 390 ff.). K. B. 

Paul ik iånere se P a v l i k i a n i s m e . 
P a u l i n u s , P o n t i u s M e r o p i u s Anic ius , 

Biskop i Nola, født i Bordeaux 353, død 431. 
Han var af fornem og velstaaende Æt, men da 
han var bleven optagen i den gejstlige Stand, 
opgav han al sin Ejendom og levede som Biskop 
i Nola meget asketisk. Han oplevede Begyndelsen 
af den pelagianske Strid og stod i personligt 
Venskab med begge Parter, hvorfor han ikke 
ønskede at tage Del i Forhandlingerne paa Kon
cilerne. P.'s Skrifter ere udgivne bl. a. af Mu-
r a t o r i 1736 i Verona. (Li t t . : L a g r a n g e , »Ge
schichte des heiligen P. von Nola« [1882]; He r -
zog's »Realencyklopadie«, Bd. XI). A. Th. J. 

PauliUUS fra Aquileja, Patriark i Aquileja, 
død sandsynligvis 802. Han hørte til Karl den 
Stores Kreds og var baade Kongens og Alcuin's 
fortrolige Ven. P. var en frugtbar Forfatter og 
skrev bl. a. mod Adoptianerne. Hans samlede 
Værker ere udgivne med en Biografi af P. af 
M a d r i s i u s 1737 i Venezia. A. Th. J. 

Paul inze l l e , Flække i Fyrstendømmet Schwarz -
burg-Rudolfstadt, 11 Km. fra Schwarzburg, har 
(1895) 100 Indb. P. er bekendt ved sit Cister-
cienser Nonne- og Munkekloster, stiftet 1106 af 
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Pauline, Datter af en thiiringsk Ridder Moricho. 
Abbediet ophævedes 1534, Bygningerne ere senere 
ødelagte af Lynet. Ruinerne af Kirken høre til 
de smukkeste i Thuringen. Joh. F. 

Paull't se P y r o x e n g r u p p e n . 
PaillitSChke, P h i l i p p V i c t o r , østerrigsk 

geografisk rejsende og Videnskabsmand, er født 
24. Septbr. 1854 i Cermakowiz i Måhren. Han 
berejste 1880 Ægypten og Nubien, 1884—85 
Somali- og Galla-Landene. Fra 1899 har han 
været Professor i Geografi ved Universitetet i 
Wien. Af hans Skrifter kunne nævnes »Die geogr. 
Erforschung des afrik. Kontinents von altesten 
Zeiten bis auf un: ere Tage* [Wien 1880], »Die 
geogr. Erforschung der Adallander und Harars 
in Ostafrika« [Leipzig 1884], »Forschungsreise 
nach den Somali und Gallalander Ostafrikas« 
[Leipzig 1888], »Etnographie Nordostafrikas« 
[Berlin 1893]- C A. 

Paulli, Dan ie l , dansk Bladudgiver og Bog
handler, født i Rostock 23. Maj 1640, død i 
Kjøbenhavn i Novbr. 1684, P. var Søn af den 
bekendte Livkirurg og Botaniker Simon P. (s. d.), 
og det var formodentlig ved dennes Mellem
komst, at P., som havde lært Boghandelen i 
Niirnberg, indkaldtes til Danmark for at forestaa 
Enkerne Moltke's Boghandel, Kjøbenhavn's største. 
Heraf blev dog paa Grund af Parternes Uenig
hed intet; derimod oprettede P. en egen Boglade, 
ligesom han havde Udsalg paa Børsen, og han 
synes at have drevet en ret anselig Forretning 
med ikke faa Forlagsartikler. Et interessantere 
og for den danske Dagspresses Historie vigtigere 
Vidnesbyrd om P.'s Foretagsomhed er dog hans 
Virksomhed som Udgiver af de første danske 
Aviser. I Sommeren 1672 begyndte han at ud
sende en ottesidet Avis i Duodez »Extraordi-
naire Relationes«, der udkom to å tre Gange om 
Ugen efter Stoffets Mængde, undertiden ledsaget 
af et »Appendix«. Indholdet var udelukkende 
udenrigspolitiske Nyheder, rubricerede efter Land, 
og med Hamburg-Aviserne som Kilde. Efteraaret 
s. A. udsendtes en dansk Maanedsavis i Kvart-
Format (»Extraordinaires maanedlige Relationer 
om alt hvad særdelis nyt som sig i Europa for-
nemmeligen har tildraget«). Krigen med Sverige 
gav Anledning til et Tillæg »Oeresundische Re
lation«, som ledsagede den tyske Avis. Og ende
lig, da en Maanedsavis naturligvis ikke kunde 
tilfredsstille Folks Nyhedslyst, udsendte P. fra 
1675 v e d Siden af hver Uge »Dansk Avis« i et 
halvt Folioark. Undertitlen »Extract af alle fremmede 
Adviser« angiver Karakteren af denne den første 
danske Avis, der dog ogsaa synes at have inde
holdt nogle indenlandske Nyheder, skønt det er 
vanskeligt at faa noget egentligt Begreb herom, da 
nu kun nogle ganske enkelte Eksemplarer ere op
bevarede. (L i t t . : S to lpe , »Dagspressen i Dan
mark«, i i ) . y. Cl. 

Paulli, H o l g e r S imon, dansk Musiker, født 
22. Febr. 1810 i Kjøbenhavn, død 23. Decbr. 
1891 smst. Allerede som ganske ung viste han 
musikalsk Begavelse og blev af Balletkomponisten 
Schall anbragt som Violinelev i det kgl. Kapel, 
hvor han fik fast Ansættelse kun 18 Aar gi. 
Med Wexschall som Lærer drev han det vidt 
paa Violinen, optraadte paa Koncerter og vika
rierede som Solospiller i Kapellet. Hans Evner 

som praktisk Musiker bleve snart opdagede af 
Bournonville, der anvendte den unge Mand 
som Balletrepetitør, i hvilken Egenskab han dog 
først fik fast Ansættelse 1842. Med offentlig 
Understøttelse rejste han 1839—41 paa Studie
rejse til Udlandet. Da han 1849 udnævntes til 
anden Kapelmester (»Koncertmester«) ved det 
kgl. Teater i Kjøbenhavn, bevarede han endnu sin 
Stilling ved Balletten. Til en hel Række Bournon-
ville'ske Balletter har P. komponeret Musikken, 
saaledes til en Del af »Fantasiens 0« , »Napoli« 
og »Blomsterfesten i Genzano« samt med faa Aars 
Mellemrum til »Bellman«, »En Børnefest«, »Kon
servatoriet«, »Kermessen i Briigge«, »Brudefærden 
i Hardanger«, endvidere til »Nymfen Cloris«, 
»Den hvide Rose«, »Zulma«, »I Karpatherne« 
og »Abdallah«. Samtidig deltog han med Iver i 
Hovedstadens Musikliv, var blandt andet en søgt 
Kvartetspiller (Bratsch). Efter Glaser's Død 
blev P., efter Gade's korte Interregnum, 1863 
udnævnt til første Kapelmester ved det kgl. 
Teater, i hvilken Stilling han virkede indtil 1883 
med stor Dygtighed og utrættet Arbejdsevne til 
Fremme for Operaen. Desuden dirigerede han 
Musikerforeningens store Koncerter(i865 —70) samt 
1872—77 Cæciliaforeningens Koncerter. Ved Op
rettelsen af Kjøbenhavn's Musikkonservatorium 
1866 blev han sammen med Gade og Hartmann 
Meddirektør, og i Kammermusikforeningen be
klædte han Formandsposten fra denne Forenings 
Stiftelse 1868 til sin Død. Han har udgivet en 
Violinskole samt et Hæfte Violinetuder. Efter 
sin Fratræden som Kapelmester levede han sine 
sidste Aar i stille Tilbagetrukkethed. A. H. 

Paulli, J a k o b P e t e r Myns te r , dansk Præst, 
Søn af nedenn. J. H. V. P., er født 24. Marts 1844 i 
Kjøbenhavn. P. blev cand. theol. 1868 og beskæf
tigede sig derefter nogle Aar med Lærervirksomhed, 
samtidig med at han fortsatte sine Studier. 1871 
blev han residerende Kapellan i Asminderød og 
Grønholt, og 1876 forflyttedes han til Vor Frue 
Kirke i Kjøbenhavn, hvortil han har været 
knyttet siden, først som anden residerende Kapel
lan og derefter fra 1892 som Sognepræst og 
Stiftsprovst. P. har i kirkelig Henseende indtaget 
det samme Stade som sin Fader, han staar som 
en af de mest udprægede »højkirkelige« Præster 
i den danske Kirke og som en tro Bærer af de 
Mynster-Martensenske Traditioner, men dog med 
aabent Blik for de Forandringer, som Kirkefor
holdene i den sidste Menneskealder ere under-
gaaede. Som Prædikant er P. meget betydelig. 
Han har stedse forstaaet at samle en stor Me
nighed om sig, og hans Prædikener udmærke sig ved 
en fast Støbning, et billedrigt Sprog og en fin psy
kologisk Iagttagelse, samtidig med at der gaar 
en dyb evangelisk-luthersk Understrøm gennem 
dem. 1884 blev P. kgl. Konfessionarius og 1887 
Lærer i Homiletik ved Pastoralseminariet. P. har 
taget virksom Del i det kirkelige Arbejde i 
Kjøbenhavn, 1880 blev han Bestyrelsesmed
lem i »Kirkelig Forening for indre Mission i 
Kjøbenhavn«, og i senere Aar har han arbejdet 
bl. a. for Kirkesagen. Han har været en frugtbar 
Forfatter. Sammen med H. Stein udgav han 

I 1869—76 »Kristelig Kalender« og leverede her 
I flere interessante Bidrag, og 1872 udkom »For 
I syge og bedrøvede«. Men navnlig er han kendt 
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for sine Prædikensamlinger »Prædikener« [1882], 
»Frelsens Vej« [1885], »Gennem Kamp til Fred« 
[1888], »Rigdommen i Kristus« [1891], »Herren 
og Tjenerne« [1895], og opbyggelige Skrifter 
»Fra Naadens Rige« [1884], »Livet opad« [1887], 
»Fadervor« [1890], »Paa Helliggøreisens Vej« 
[1894] og »Af Jesu Lignelser« [1901]. Ogsaa flere 
Salmer har P. skrevet; den mest kendte er Bryllups-
salmen »Jert Hus skal I bygge«. 1902 udgav han en 
fin, overvejende religiøs Digtsamling »Skygger og 
Lys«.(Litt.:»Biogr.Leks.«[Bd.XIIj). A.Th.J. 

Paul l i , J o a c h i m (Jochum) R i c h a r d , dansk 
Litterat, født omkr. 1690, død i Kjøbenhavn 31. 
Marts 1759. P. var først Sekretær i Hofretten, 
senere knyttet til Toldetaten, 1733 udnævntes 
han til Brevkammerskriver i Rentekammeret og 
forblev i denne Stilling til sin Død. I denne 
Egenskab udarbejdede han Registre til danske 
og norske Lov, til Kirkeritualet og Toldrullen; 
men Erindringen om P.'s Navn er dog nu ude
lukkende knyttet til hans Virksomhed som dra
matisk Skribent for den første danske Skueplads, 
Teateret i Lille-Grønnegade. 1723 forestillede 
Aktørerne her hans Treakts Komedie »Dend 
Seendis Blinde« og ved Juletid s. A. »Julestuen 
og Masqueraden«, ogsaa et Treakts Stykke, vist
nok skrevet paa Bestilling. Begge disse Komedier 
ere tomme Intrigestykker med Forklædningsscener 
o. 1. og uden Forsøg paa Karakterskildring, men 
i Betragtning af Mangelen paa Forgængere dog 
ikke saa slette, som man har villet gøre dem til. 
Der er en vis Duft af Dagliglivets Interiører 
over dem, som giver dem nogen kulturhistorisk 
Interesse. P. havde ret store Tanker om sin egen 
Forfattervirksomhed, og 1724 tog han sig for at 
korrigere Holberg's »Politiske Kandestøber«. Han 
ledsagede sit uheldige Forsøg med en Fortale, i 
hvilken han paa en Maade opfordrede Holberg 
til Medarbejderskab. Her kom han imidlertid til 
den urette: Holberg gav ham et meget afvisende 
og haanligt Svar i »Tvende splinder nye Breve, 
som tiene til Den politiske Kandestøbers Oplius-
ning«. P. har endvidere givet en Beskrivelse (paa 
Tysk og Dansk) og Tegning af det 1734 fundne 
Guldhorn. Hans største Arbejde er »Christ-op- j 
byggelig Tids-Fordriv, bestaaende udi allehaande 
baade verdslige Materier og aandelige Betragt
ninger«, en sladdersalig Postil, som det lykkedes 
den skrivelystne P. at faa udstrakt til fire Dele 
[1734—3°]- (Li t t . : J. R. P.'s »Politiske Kande
støber«, paa ny udgivet af F. Bætzmann 
[1867]). _ ' J. Cl. 

Paillli , Jus t H e n r i k V o l t e l e n , dansk Præst, 
født 6. Marts 1809 i Kjøbenhavn, død 11. Juli 
1865 smst, blev 1833 cand. theol., 1835 Kateket 
ved Helligaandskirken, og forflyttedes allerede 
1837, da han var bleven kendt som en begavet 
Prædikant, til Christiansborg Slotskirke som Slots
præst. Her virkede han i tyve Aar, indtil han 
1857 kaldedes til Stiftsprovst og Sognepræst ved 
Vor Frue Kirke. 1864 blev han tillige kgl. Kon
fessionarius. P. stod Mynster nær i Henseende 
til kirkeligt Grundsyn og var stærkt paavirket af 
ham. Han blev i øvrigt Mynster's Svigersøn. 
Martensen og P. vare fortrolige Venner, og Mar
tensen hørte til Stadighed P.'s Forkyndelse. P. 
har derfor været en af Hovedmændene inden for 
den saakaldte »højkirkelige« Retning i den danske 

Kirke. Den videnskabelige Teologi syslede P. ogsaa 
j med, trods sin stærkt optagne Tid, og navnlig 

Pastoralteologien studerede han. 1851 blev han 
1 Dr. theol. paa en Afhandling om »Dr. Niels Hem-
', mingsen's Pastoralteologi, et Bidrag til den prak

tiske Teologis Historie«, 1854 Lærer i Homiletik 
1 ved Pastoralseminariet. Af øvrige Skrifter fra 
I P.'s Haand kunne nævnes en Prædikensamling 

»Prædikener om Kirken og Sakramenterne« [1844J 
og »Kristelige Bønner« [1845] samt »Taler i 
Kirken og ved særegne Lejligheder«, samlede 
efter hans Død af C. L. N. Mynster og ud
givne 1866. Endnu kan nævnes, at P. var For
mand for Kjøbenhavns gejstlige Konvents Salme-
bogskomité, der 1844 udgav et Prøvehæfte Salmer. 
Kongehuset stod P. meget nær. (L i t t . : »Biogr. 
Leksikon« [Bd. XII]). A. lk.y. 

Paull i , Simon, dansk Læge, født 6. April 
1603 i Rostock, død 23, April 1680 i Kjøbenhavn. 
Efter at have studeret rundt om i Europa blev 
P. Dr. med. 1630 i Wittenberg og 1639 Pro
fessor i Anatomi, Kirurgi og Botanik ved Kjø
benhavns Universitet, men fratraadte sit Embede 
1648. Han var derefter Hofmedikus og Liv-

] medikus. P. synes særlig at have interesseret sig for 
Botanik, men størst Betydning fik han som den, 
der fik indrettet Kjøbenhavn's senere saa berømte 
Domus anatomica 1644. G. N. 

Paul l in ia L., Slægt af Sapindaceae, nær Ser* 
' jania, klatrende Buske med Mælkesaft; Bladene 
, ere ulige finnede, og de hvide Blomster sidde i 
! Klaser fra Bladhjørnerne. Frugten er en 3-klappet 
Kapsel. 121 Arter, næsten alle i varme Egne af 
Amerika. P. Cupana Kunth (P. sorbilis Mart.) 
lever i Brasilien; de koffeinholdige Frø give 
Guarana (s. d.); af Frugtskallerne faas et gult 
Farvestof. Af dyrkede Arter kan nævnes P. 
thalictrifolia Juss. P. pinnata L. er giftig. A. M. 

PaulO, V. de, se V i n c e n t i u s de P a u l o . 
Paulowuia S. et Z., Slægt af Maskeblomstrede 

med en enkelt Art, P. tomentosa (Thunbg.) Baill., 
et 10—15 M. højt Træ, der dog kun i sine 
Hjemlande naar denne Højde. Bladene ere store, 
hele, temmelig kredsrunde og haarede. Blom
sterne, der sidde i en Top, ere store og have 
en violet Krone med et langt, noget krummet 
Rør og en 2-læbet Krave; 4-tomægtige Støv
dragere. Træet hører hjemme i Japan's Bjærge 
og er hurtig voksende. Det dyrkes i europæiske 
Haver, ogsaa i Danmark, hvor det holder sig 
godt, om end Blomstringen som oftest hindres af 
Kulden. I Norge fryser Træet. A. M. 

P. kan dyrkes som Staude og er som saadan 
en meget dekorativ Bladplante, der hver Sommer 
skyder ca. 2 M. høje Skud; om Efteraaret af
skæres disse ved Grunden, og Jorden dækkes 
med Tang eller lign. Paa de sydlige Øer kan 
P. blive et middelhøjt Træ; men hvis det skal 
lykkes, er man nødt til at dække Stammen og 
Grenene meget omhyggelig, navnlig i de tørste 
Aar. De fordre en lys, lunt beliggende og sol-
aaben Vokseplads og en næringsrig, ikke for tør 
Muldjord. P. formeres ved indført Frø. L.H. 

Paulsen , Adam F r e d e r i k Wive t , dansk 
Fysiker, er født i Nyborg 2. Jan. 1833. P. tog 
Magistergraden i Fysik 1866, blev 1873 Time
lærer ved Metropolitanskolen, 1878 Adjunkt 
smst. og 1884 Hoffmeyer's Efterfølger som Be-
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styrer af det meteorologiske Institut i Kjøbenhavn. 
1882 — 83 var han Leder af en dansk Ekspedition, 
der som Led i en international Undersøgelses-
kæde i Polarlandene skulde studere meteorologiske 
og jordmagnetiske Forhold i Grønland. Herved 
kom han ind paa Studiet af Nordlyset, og i 
Videnskabernes Selskabs Oversigter for 1889 og 
1894 har han offentliggjort en Række Under
søgelser over dette Fænomen. (Om hans Nord
lysteori se P o l a r ly s). Som Leder af meteoro
logisk Institut har P. faaet dettes Virksomhed 
udvidet, idet han har faaet oprettet et magnetisk Ob
servatorium (s. d.) i Kjøbenhavn og har indført ord
nede Iagttagelser over Vandstanden i de danske 
F'arvande. Tillige har han udført en Mængde 
magnetiske Maalinger i Danmark, især paa Born
holm. Af hans Skrifter maa nævnes: »Natur
kræfterne« [1874—79; 2. Udg. 1891—95], »Lære
bog i Optik« [1876; 2. Udg. 1893], »Lærebog i 
nautisk Meteorologi« [1886J og »Lærebog i Me
teorologi og Jordmagnetisme« [1890] foruden 
mange Afhandlinger i danske og fremmede Tids
skrifter. 1899—1900 var P. Leder af en Polar-
lysekspedition til Island. En foreløbig Meddelelse 
af Resultaterne findes i »Mémoires du congrés 
international de Physique« [Paris 1900]. K. S. K. 

Paulsen, F r i e d r i c h , tysk Filosof, er født 
16. Juli 1846 i Langenhorn i Nordfriesland, stu
derede i Erlangen og Berlin og blev 1875 ^ ° " 
cent ved Universitetet i Berlin, 1878 ekstraord., 
1896 ordinær Prof. Han har ved sin klare og 
besindige Tænkning øvet en ikke ringe Indflydelse 
paa Ungdommen og hører til de betydeligere 
Repræsentanter for den nyere kantiske Skole. Et 
af hans klareste Skrifter er en Afhandling ved 
100-Aars Jubilæet for »Kritik d. reinen Vernunft«: 
»Was uns Kant sein kann«. Hans første Skrift 
var »Versuch einer Entwickelungsgeschichte d. 
Kantischen Erkenntnissteorie« [Leipzig 1875]. 
Hans omfangsrigeste, men mindst betydelige Værk 
er »System d. Ethik« [1889, 3- Op1- 2 B d- l 894]-
I Sybel's »Hist. Zeitschrift« har han offentliggjort 
et Par Afhandlinger om Universitetsstudiets Hi
storie [1881, 1885], senere Lejlighedsskriftet 
»Das Realgymnasium und die humanistische Bild-
ung« [1889] samt til Brug ved Forelæsninger 
»Einleitung in die Philosophie« [1891, 3. Opl. 
1894]- C.St. 

Paulsen, F r i t z , tysk Maler, 1838—98, har 
udmærket sig som Portrætmaler (Fr. Franz II af 
Mecklenburg) og udført adskillige glatmalede, i 
Tyskland populære Genremalerier (Besøg i Børne
stuen, Bondefangere [1874], Fæstekontor, Beret
ning om Ballet [1886J eta). I Gal. i Schwerin, 
hans Fødeby, ses flere af hans Værker (»Hævnen« 
[ 1867]). Han var mecklenburgsk Professor. A, Hk. 

Paulsen, J o h a n n e s , tysk Præst og Forfatter, 
er født 18. Marts 1847 i Witzhave i Holsten. 
Da han blev teologisk Kandidat 1870, tænkte 
han paa at kaste sig over Teologien, men som 
midlertidig Medhjælper hos Præsten i Kropp i 
Sydslesvig fik Lysten til praktisk kirkeligt Ar
bejde Overhaand, og i 1872 blev han efter Me
nighedens Ønske Præst i Kropp. Han gjorde 
Kropp til et Midtpunkt for Modstanden mod den 
preussiske Unions Indtrængen i Hertugdømmerne 
og for et indre og ydre Missionsarbejde, han op
rettede der en Præsteskole til Uddannelse af 

I Præster for Nordamerika, en Diakonskole, et 
Vajsenhus med Opdragelsesanstalt, et Bogtrykkeri 
og en Boghandel m. m. Han udgiver »Kropper 
kirchliche Anzeiger«, hvori han tit har faret 
voldsomt frem mod det preussiske Kirkeregimente 
og i det hele mod de preussiske Overgreb, saa 
han baade er bleven dømt til Bøder og Fængsel. 

I Trods sine uhyre Arbejdsevner er det store Ar
bejde vokset ham over Hovedet, og han har ikke 

' forstaaet at vælge sig de paalideligste Medhjæl-
I pere. Til Trods for hans Menigheds trofaste 
I Vedhængen og hans mange Venner maatte alle 
i hans mange Indretninger under Administration, og 

han er foreløbig lammet i sin Virksomhed. L. M. 
Paulsen, J o h n Olaf, norsk Forfatter, er født 

I i Bergen 15. Februar 1851. Allerede i sin tid-
ligste Ungdom dyrkede han litterære og kunst
neriske Interesser, og han støttedes heri af kyn
dige Mænd. Efter endt Skolegang maatte han 
imidlertid gaa over i det praktiske Liv. I flere 
Aar var han nu ansat paa et Konsulatkontor i 
sin Fødeby; de rigelige Fritimer benyttedes til 
litterær Produktion og videregaaende Kundskabs-
søgen. I denne Tid begyndte han at optræde 
som Forfatter i Bergensaviserne; han fik trykt 
forskellige mindre Ting: Digte, Fortællinger og 
kritiske Studier. Men først i 1875 fremtraadte 
han for et større Publikum med Novellesamlingen 
»Af Bylivet«, som Aaret efter fulgtes af et Bind 

I Vers »Mol og Dur«. P. var nu bestemt paa at bryde 
sig en Bane som Skribent og drogVaaren 1876 til Ud
landet, hvor han siden for det meste har opholdt 

I sig. Med Anbefaling af Henrik Ibsen fik han i 
! 1878 et større Statsstipendium. Blandt P.'s talrige 
senere Arbejder kunne nævnes: »Sjødronningen« 
[1876], »Dorothea« [1877], »Margherita« [1880], 

' »Langt fra Norge« [1881], »Norsk Provinsliv« 
I [1881], »Familien Pehrsen« [1882], »Moderne 

Damer« [1883] — i kunstnerisk Henseende hans 
betydeligste Roman —, »EnDigters Hustru« [1884], 
»Stedbørn« [1886], »Kunstnernaturer« [1895], Digt
samlingen »I September« [1897], »Lille Fru Thea« 
[1902]. I de to Bind »Mine Erindringer« [1900] og 
»Nye Erindringer« [1901] har P. underholdende og 
elskværdigt fortalt om sit Samvær med Tidens litte
rære og kunstneriske Celebriteter. Særlig interessante 
ere hans Meddelelser om Camilla Collett og Henrik 
Ibsen. ( L i t t . : »Norsk Forf. Leks.« og det auto
biografiske Forord til Fortællingen »Enkens Søn< 
[1901]). CarlNærup. 

Paulsen, J u l i u s , dansk Maler, er født i 
Odense 22. Oktbr. 1860. Efter som Dreng at 
have modtaget nogen Undervisning i Tegning af 
sin Moder kom han i Malerlære og gennemgik 
den tekniske Skole i sin Fødeby; 1879 fik ^ a n 

sit første Billede, Portræt af en lille Pige, antaget 
til Charlottenborgudstillingen og gik s. A. til 
Kjøbenhavn, hvor han var Elev af Akademiet 
indtil Foraaret 1882. 1880 og 1881 udstillede 
han forskellige mindre Arbejder, deriblandt i 
sidstnævnte Aar et Billede af en gul Rose, der 
til Trods for sine ringe Dimensioner vakte Op
mærksomhed ved den fine Naturopfattelse, hvor
om det vidnede. Det var dog først 1883, at 
Almenheden ret fik Øje for P.'s ejendommelige 
Begavelse; hans »Portræt af Kunstnerens Fader, 
Knæstykke« vakte Beundring i vide Kredse ikke 
mindre ved den Friskhed og Naturlighed hvor-
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med Figuren var stillet, og ved sin lige saa 
elskværdige som dybe Karakteristik end ved over
legen dygtig Formgivning og fin Kolorit; Akade
miet lønnede det med den Neuhausen'ske Præmie. 
Ikke mindre betydeligt var det Portræt af Provst 
Warburg, som P. 1886 udstillede sammen med 
et yndefuldt lille Aftenbillede og sin første Eva-
Figur, der vel nærmest kan betragtes som en 
Forstudie til det store Billede »Adam og Eva«, 
der 1887 hædredes med Aarsmedaillen og ind
købtes til Nationalgaleriet, et saavel i Stemningen 
som i Komposition og Kolorit fremragende Kunst
værk. 1888 rejste Kunstneren med Akademiets 
Understøttelse til Italien, hvor han malede en 
Del Studier, saavel Figurer som Landskaber, 
hvilke dog ikke direkte fik stor Betydning med 
Hensyn til hans følgende Virksomhed; hverken 
paa denne Rejse eller paa dem, han senere fore
tog, modtog han Paavirkninger, der uden for det 
rent tekniske satte kendelige Mærker i hans 
Kunst. I det hele har P., bortset fra enkelte 
historiske Kompositioner, væsentlig skildret Hjem
landets Natur og Mennesker. Blandt hans Portræt
malerier bør særlig fremhæves de to, han har 
udført for Udstillingskomiteen, L. Frølich og V. 
Bissen, dernæst Prof. Carl Lange (kirurgisk Aka
demi), Fru Betty Hennings (det kgl. Teaters 
Foyer), Arkitekten Herholdt (Nationalgaleriet) og 
det pragtfulde Billede af Lensgrevinde Ahlefeldt 
Laurvig, der 1893 indbragte Kunstneren den 
Thorvaldsen'ske Udstillingspræmie. Med ikke 
mindre Energi end den, P. har lagt for Dagen 
som Portrætmaler, har han, særlig i de senere 
Aar, dyrket Landskabskunsten, og paa dennes 
Omraade indtager han mellem de danske Malere 
en meget fremragende Plads; der er over hans 
bedste Landskabsbilleder en rig og ejendommelig 
Lyrik, der, hvor den optræder mest udpræget, 
svinger stærkt hen imod den Stemning, som 
raader i Folkets gamle Eventyr og Viser, en 
koloristisk Finhed og Duft, der næppe er over-
truffen af nogen Nutidsmester. Som Landskabs
maler er P. ypperlig repræsenteret saavel i 
Nationalgaleriet som især i den Hirschsprung'ske 
Samling. Af hans større Kompositioner ejer 
Nationalgaleriet »Den hellige Cæcilia«, et med 
stor Dygtighed anlagt og gennemført Kunstværk, 
der dog i Henseende til sjæleligt Indhold næppe 
staar paa Højde med hans »Adam og Eva«, med 
de ypperste af Enkeltportrætterne og Land
skaberne og med det store, 1902 udstillede 
Gruppebillede af Malerne Irminger, Tuxen, 
Schwartz, Zahrtmann og Haslund, hidtil vel den 
aandfulde og højt udviklede Kunstners ypperste 
Værk. S. M. 

Paulsen, P a u l D e t l e v C h r i s t i a n , dansk 
retslærd, født i Flensborg 10. Jan. 1798, død smst. 
28. Decbr. 1854. Han fik sin Uddannelse paa tyske 
Gymnasier og Universiteter (juridisk Eksamen paa 
Gottorp 1821), men vaagnede tidlig til klar Be
vidsthed om sin danske Natur. 1822 drog han 
til Kbhvn. for at studere dansk Ret, begyndte 
ogsaa at holde Forelæsninger som Privatdocent 
ved Universitetet her, men kaldedes 1824 til 
overordentlig Professor ved Universitetet i Kiel, 
særlig i dansk, slesvigsk og holstensk Ret. U. J. 
Lornsen's Skrift om Slesvig's og Holsten's Forfat-
ningssag (1830) kaldte P. frem til politisk For

fattervirksomhed, thi han skønnede straks, at den 
Agitation, som her var begyndt, tilstræbte Sles
vigs Løsrivelse fra Danmark. 1831 udgav P. 
»UberVolkstiimlichkeit und Staatsrecht des Herzog-
tums Schleswig«, hvori han gjorde Rede for den 
danske Nationalitets Stilling i Hertugdømmet og 
krævede den genindsat i dens naturlige Ret, 

i især ved at Dansk blev indført som Retssprog 
; overalt, hvor det endnu var Folkesprog. Hertil 
sluttede sig i 1836 hans andet Hovedværk »Fur 
Danemark und flir Holstein«, hvori han gendrev de 
da nylig fremkomne slesvig-holstenske Paastande 
om Hertugdømmernes fælles Arvefølge, paaviste, 
at Kongelovens Arvefølge gjaldt i Slesvig, og 
fremdrog den augustenborgske Hertugs Hyldingsed 
1721 »secundum tenorem Legis Regiæ«. Ved 
fiere andre Skrifter i de følgende Aar virkede 
P. til Forsvar for Danskheden i Slesvig, og han 

j havde en væsentlig Del i Bladet »Danevirke«'s 
Oprettelse 1838; heri skrev han i en Aarrække 
en Mængde værdifulde Artikler. Samtidig blev 

j hans Stilling i Kiel stadig vanskeligere, og ved 
j Oprørets Udbrud 1848 maatte han flygte til 
I Kjøbenhavn, hvor han de følgende Aar efter Evne 

virkede for Slesvig's Sag og efter Novembermini-
I steriets Opfordring udarbejdede et Udkast til en 

særlig slesvigsk Forfatning, hvorefter Hertug
dømmet saa godt som helt skulde indlemmes i 
Kongeriget og kun beholde Rets- og Kommunal
væsen som særlige Anliggender. 1851 var han 
Medlem af Notabelforsamlingen i Flensborg og 
skrev Motiverne til dens Forfatningsforslag. Lige
ledes var han Medlem af Appellationsretten i 

i Flensborg. Før sin Død oplevede han endnu, ved 
j C. Moltke's Sprogreskripter, at se det danske 
I Sprog sat i Højsædet i det snævrere Hjemland, 
! for hvis historiske og folkelige Ret hans bedste 
I Manddomsgerning var gjort. H. L. M. 

Paultre, Le, se L e p a u t r e . 
Paulun (mellemtysk af fr. pavillon), Telt, Hytte. 
PaulUS, A p o s t e l . Med sit jødiske Navn Saul 

(græciseret Saulos) benævnes han Ap. Gern. 7, 
58 — 13, 9. Han var født i Tarsus i Kilikien 
(Ap. Gern. 9, 11; 21, 39; 22, 3), et af Hoved
sæderne for græsk Aandsliv. Han var af en 
Farisæerslægt (Ap. Gern. 23, 6), der hørte til 
Benjamin's Stamme (Rom. i l , 1; Phil. 3, 5). 
Fra sin Fader havde han arvet romersk Borgerret 
(Ap. Gern. 22, 28), et Fortrin, som under hans 
Virksomhed oftere kom ham til Gode (Ap. Gern. 
16, 37 f.; 22, 25 ff.; 23, 27; 25, 11). Allerede 
som Dreng eller ganske ung (Ap. Gem. 22, 3) 
blev P. sendt til Jerusalem for der at opdrages 
til skriftlærd; som hans Lærer nævnes (Ap. Gern. 

I 22, 3) den berømte Farisæer Gamaliel (s. d.), 
j og P. blev selv Farisæer med Liv og Sjæl 
(Ap. Gern. 26, 5; Gal. I, 14). Desuden 
lærte han — som almindeligt hos de jødiske 
skriftlærde — et Haandværk, nemlig Teltmageriet, 
hvilket senere kom ham til Nytte paa hans Rejser 
(Ap. Gern. 18, 3; 20, 34; 1. Kor. 4, 12). At 
han har haft Lejlighed til personlig at blive 

I Vidne til Jesu Virksomhed, er ingensteds sagt i det 
I nye Testamente, heller ikke 1. Kor. 9,1 ; 2. Kor. 
I 5, 16, men er i og for sig troligt. Men som Farisæer 
i °g iv r 'g Forkæmper for de fædrene Overleve

ringer (Gal. 1, 14) blev han en bitter Modstander 
. af Evangeliet; Stefanus'es Stening overværede han 
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med Glæde (Ap. Gern. 8,1), og i den derefter 
udbrydende Forfølgelse mod de Kristne var han 
en af Hovedmændene (Ap. Gern. 8, 3), hvad 
han senere med Sorg tænkte tilbage paa (1. Kor. 
15, 9; Gal. i, 13; Phil. 3, 6; 1. Tim. I, 15). 
Af sin forkristelige aandelige Tilstand, saaledes 
som den senere reflekterede sig for ham, giver 
han en Skildring i Rom. 7, 7—24. Da Forføl
gelsen bidrog til at skaffe Evangeliet Udbredelse 
(Ap. Gem. 8, 4), skaffede P. sig hos Synedriet 
Fuldmagt til at paagribe de Kristne ogsaa uden 
for Palæstina og drog i dette Øjemed til Da
maskus. Paa Vejen hertil oplevede han, vel 
omtrent Aar 34, den Ap. Gern. 9, 22—26 skil
drede Omvendelse, som han selv omtaler 1. Kor. 
9, 1; 15, 8; Gal. 1, 1 —16. Efter at være 
bleven døbt af Ananias begyndte han ifølge 
Ap. Gern. 9, 20 straks at prædike om Jesus, 
drog derefter (Gal. I, 17) ud i den arabiske 
Steppe, hvor han synes at have levet i Stilhed, 
og vendte saa tilbage til Damaskus (Gal. 1, 17)1 
hvor han imidlertid blev efterstræbt af Jøderne, 
hvorfor han (Ap. Gern. 9, 25) flygtede fra Byen 
og drog til Jerusalem, vel Aar 37 (Gal. 1, 18; 
Ap. Gern. 9, 26). Her blev han først modtagen 
med nogen Mistro fra Disciplenes Side; men da 
han blev anbefalet af Barnabas, som fortalte om 
hans Omvendelse og Virksomhed i Damaskus, 
bleve de beroligede. Af Apostlene traf han da 
kun Peter; tillige Jakob, Jesu Broder (Gal. 1, 
18—19). E f t e r e t P a r Ugers Ophold der (Gal. 
i, 18) maatte han flygte for Jødernes Efterstræ
belser og drog til Tarsus (Ap. Gern. 9, 29—30), 
jfr. Gal. I, 21). Det ligger nær at antage, at 
han har benyttet sit Ophold her bl. a. til at 
gøre sig bekendt med den græske Aandsdannelse. 
Efter at have opholdt sig i Tarsus nogle Aar 
blev han ca. Aar 43 af Barnabas hentet til Antiocheia 
(Ap. Gern. 11, 25) for at ordne de ejendomme
lige vanskelige Forhold, der vare fremkomne der 
ved, at ogsaa Ikke-Jøder vare blevne optagne i 
Menigheden. Den Ap. Gern. 11, 30; 12, 25 
omtalte Rejse af P. til Jerusalem (med en Gave 
til Menigheden der) synes vanskelig forenelig med 
P.'s egen Fremstilling i Gal. 1, 21—2, I. Fra 
Antiocheia foretog P. sammen med Barnabas sin 
første Missionsrejse (Ap. Gern. 13—14), der gik 
over Cypern til Lilleasien, hvor han prædikede 
i Perge i Pamfylien, Antiocheia i Pisidien, Ikonion, 
Lystra og Derbe, hvorefter han vendte tilbage 
gennem de samme lilleasiatiske Byer til Attalia 
og derfra til Søs til Antiocheia. Omtrent Aar 51 
falder P.'s Rejse til Jerusalem til Apostelkonventet 
(s. d.), Ap. Gern. 15; Gal. 2, 1 —10, og ikke længe 
derefter hans Sammenstød med Peter i Antiocheia I 
Gal. 2,11—14. Omtrent i Aarene 51—54 falder I 
P.'s anden Missionsrejse, Ap. Gern 15, 40—18, 
22. Det var Hensigten, at Barnabas skulde følge j 
med ham; men paa Grund af en Uenighed mellem i 
dem angaaende Markus (Ap. Gern. 15, 37) droge 
de hver sin Vej, Barnabas i Forbindelse med 1 
Markus til Cypern, P. med Silas over Land til ! 
Lilleasien, hvor han fra Lystra tog Timotheus j 
med (Ap. Gern. 16, 3). Rejsen gik videre gennem I 
Frygien, Galatien, Mysien til Troas, hvorfra de ' 
sejlede til Makedonien (nu med Lukas til Rejse
fælle indtil Philippi). Fra Philippi droge P., Silas j 
og Timotheus til Thessalonika, derfra til Berøa, | 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

i hvor Silas og Timotheus bleve tilbage, medens 
P. drog til Athen. Her kom Timotheus til ham, 
men blev saa sendt tilbage til Thessalonika (1. 
Thess. 3, 2), hvorpaa P. drog til Korinth, hvor 
Silas og Timotheus igen stødte til ham. I Korinth, 
hvorfra P. skrev de to Thessalonikerbreve, blev 
han il/g—2 Aar, hvorpaa han sejlede til Efesos og 
derfra til Cæsarea, Jerusalem og tilbage til Antio
cheia (Ap. Gern. 18, 22). Den tredje Missions
rejse (ca. Aar 55—59; Ap. Gern. 18, 23—21, 14) 
gik gennem Galatien og Frygien til Efesos, hvor 
P. opholdt sig henimod 3 Aar, og hvorfra han 
skrev et nu tabt Korinthierbrev samt vort 1. Kor., 
rimeligvis ogsaa Galaterbrevet; videre gik Rejsen 
til Makedonien, hvorfra han skrev 2. Kor., og 
Korinth, hvorfra han skrev Romerbrevet. Paa 
denne Rejse har han ogsaa været i Illyrien (Rom. 
15, 19). I Foraaret 59 rejste han gennem Ma
kedonien til Troas, Assos, videre til Søs til Milet, 

! og derfra til Tyrus; videre over Land til Ptole-
mais, Cæsarea og Jerusalem. Her blev P. paa 
Anklage af Jøderne (Ap. Gern. 21, 23) fængslet 
og sendt til Cæsarea, hvor Prokuratoren Felix 
holdt ham fangen i to Aar (Ap. Gern. 24, 27). Da 
Felix'es Eftermand Festus vilde paadømme P.'s 
Sag, appellerede P. til Kejseren og blev saa sendt 
til Rom, hvor han efter den vanskelige Sørejse 
(Ap. Gern. 27) ankom Foraaret 62. I Rom blev 
han i to Aar holdt i mildt Fangenskab, og fra 
denne Tid stamme rimeligvis Brevene til Efesos, 
Kolossai, Philemon og Philippi. Om Pauli Livs
afslutning meddeles intet i Ap. Gern.; men hvis 
Pastoralbrevene (s. d.) ere ægte, maa han være 
bleven frigiven og have foretaget en fjerde Rejse, 
paa hvilken han bl. a. er kommen til Kreta (Tit. 
i , 5), Efesos, Makedonien (1. Tim. I, 3), maaske 
Nikopolis (Tit. 3, 12), igen Efesos (1. Tim. 3, 14), 
og derpaa over Milet og Korinth (2. Tim. 4, 20) 
til Rom, hvor han saa paa ny er kommen i Fan
genskab. Fra Rejsen har han saa skrevet Titus-
brevet og første Timotheusbrev, fra Fangenskabet 
i Rom andet Timotheusbrev. Og ere Pastoral
brevene uægte, indeholde de dog Vidnesbyrd om, 
at en saadan Rejse af Forf. er forudsat. An
tagelsen af denne fjerde Rejse kan ogsaa støttes paa 
enkelte, dog ikke helt klare Ytringer i Clemens 
Romanus'es første Korinthierbrev og i Muratori's 
Kanon samt paa senere patristiske Meddelelser. 
Men det hele Spørgsmaal, ligesom Spørgs-
maalet om Pastoralbrevenes Ægthed, er temmelig 
indviklet. Efter den oldkirkelige Tradition, der 
naar op til 2. Aarh., har P. lidt Martyrdøden 
i Rom under Nero, Det maa, hvis den fjerde 
Rejse er historisk, være sket ca. Aar 66. An
gaaende P.'s Breve se de enkelte Art., angaaende 
Kronologien se T i d s r e g n i n g , b i b e l s k . 

Hovedpunkterne i P.'s Teologi ere, som hos de 
andre Apostle, først og fremmest Christi frelsende 
Død og hans Opstandelse (1. Kor. 2, 2; 15, 3); 
men dernæst navnlig Betoningen af Frelsen som 
et Naadesforhold betinget af Tro. Gennem sin 
farisæiske Fortid havde P. erfaret selv den al
vorligste Stræbens Magtesløshed over for Op
fyldelsen af Guds Vilje og Tilfredsstillelsen af 
Samvittighedens Krav (jfr. særlig Rom. 7, 7 ff.), 
og hans Hovedbestræbelse blev da Indskærpelsen 
af, at med Christus er Moseloven afskaffet, og 
Gudsforholdet overhovedet ikke et ved Lov be-
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stemt Forhold, men et ved Troen paa Christus 
betinget Naadesforhold. Derfor hans stadige 
Bekæmpelse af de forskellige Former, hvorunder 
i de unge Menigheder Omskærelsen og Mose
loven, helt eller delvis, bleve gjorte gældende 
som paahvilende ogsaa de Kristne. Derfor hans 
stærke Universalisme, der stiller Hedninger og 
Jøder ens over for Frelsen, hans stadige Hævdelse 
af de menneskelige Gerningers Fortjenstløshed, 
saaledes navnlig i Romer- og Galaterbrevet, dog 
ogsaa ellers, f. Eks. 2. Kor. 11; Kol. 2; Phil. 3. 
Selv følte han sig fra først af (Gal. 1, 16, jfr. 
Ap. Gern. 9, 15; 22, 21 ; 26, 17) særlig som 
Hedningeapostel, om han end paa sine Rejser 
gerne begyndte med at prædike i Synagogerne. 
Pauli Polemik mod Judaismen er af Baur (s. d.) 
bleven fremstillet som et skarpt Modsætnings
forhold ogsaa til de gamle Apostle, særlig Peter. 
Det er en stor Overdrivelse af en rigtig erkendt 
forskellig aandelig Ejendommelighed. (L i t t . : 
Talrige Behandlinger af Pauli Liv og Lære, f. Eks. 
af Baur, Hausratli, Luthardt, Farrar). J. C. J. 

Paulus, E d u a r d , tysk Forfatter, er født i 
Stuttgart 16. Oktbr. 1837. Han har bl. a. været 
Konservator ved de wiirttembergske Kunst- og 
Antikvitetssamlinger og i mange Aar arbejdet for 
sit Lands Topografi, Kunsthistorie og Arkæologi 
og i disse Retninger udgivet en Del Billedværker 
med Tekst, navnlig: »Das Konigreich« (fra 1882); 
desuden flere Digtsamlinger og »Der neue Merlin, 
ein Gedicht aus dem nachsten Jahrhundert« (1888). 
»Gesammelte Dichtungen« (1892). C.A.N. 

Paulus, H e i n r i c h E b e r h a r d G o t t l o b , 
tysk protestantisk Teolog, f. 1. Septbr. 1761 i 
Lemberg i Wiirttemberg, d. 10. Aug. 1851 i Hei
delberg, hvor han 1811 var bleven Professor. 
Han var den mest udprægede Repræsentant for 
den gamle Rationalisme; især var han berygtet 
for sine flove Bortforklaringer af de bibelske 
Undere, og hele hans omfattende Forfatterskab er 
nu ganske forældet og glemt. y. P. B. 

Paulus, J u l i u s , en af de fem »store« ro
merske Jurister. Om hans Herkomst og Fødeby 
vides intet sikkert. Medlem af det kejserlige 
Koncil under Septimius Severus, forvist af Helioga-
bal, praefectus praetorio under Alexander Severus, 
rimeligvis efter Ulpian's Mord. I litterær Frugt
barhed og Mangesidighed overgaar P. alle romer
ske Jurister. Ham skyldes Formuleringen af den 
berømte Sætning: Non ex regula jus sumatur, 
sed ex jure, quod est, regula fiat. Af P.'s Skrifter 
skulle kun nævnes hans Kommentar Ad edictum 
libri LXXX og Sententiarum ad filium libri quin-
que, det sidste Værk er sammen med Gaius'es In-
stitutiones optaget i Lex Romana Visigothorum. 
Af P.'s Skrifter ere 2,080 Steder excerperede i 
Digesterne, o: udgøre ca. l/0 af disse. P.'s Sen-
tentiae ere bl. a. udgivne af Arndts, Kriiger og 
Huschke. (Litt.: O. K a r Iowa, »RSmische Rechts-
geschichte«, I [1885]). Fz.D. 

Paulus DiaconilS, langobardisk Historieskri
ver, f. i Friaul ca. 725, d. 795. P. D. opholdt 
sig i sin Ungdom ved forskellige langobardiske 
Fyrsters Hoffer, særlig hos Hertugen af Benevent. 
Efter Opfordring af dennes Hustru, Adelperga, 
skrev han Historia Romana, en Udvidelse af 
Eutropius'es Værk samt Fortsættelse for Tiden 
364—553. Da Langobardernes Rige var falden 

'•• (774)> gik han i Kloster i Monte Cassino. Se-
; nere drog han til Frankrig for at virke for sin 
Broders Løsladelse, blev modtagen med største 
Velvilje af Karl den Store og opholdt sig ved 
hans Hof 782—786. P. D. blev Medlem af den 
litterære Kreds ved dette Hof, og der findes som 

i Minde herom Digte, udvekslede mellem ham og 
Karl, Gaader o. lign. Efter Kongens Opfordring 
besørgede han sammen med Alkuin en stor Præ
dikensamling Homiliarium, der vandt uhyre Ud-

! bredelse og endnu bruges i den katolske Kirke. 
— Hans mest kendte Værk er dog Historia 
Longobardorum, hvori han skildrer sit Folks 
Skæbne fra de ældste Tider til 744. Med stor 
Kærlighed til sit Emne og meget dramatisk Liv 
fortæller han de gamle Folkesagn, og hans Patrio-

, tisme er ikke til Skade for hans Sandhedskærlig
hed. Begge hans historiske Værker bleve over
ordentlig læste i Middelalderen, og der findes 
mere end 100 Afskrifter af dem; iblandt Folke
historierne fra Middelalderens første Aarhundreder 
indtage de den første Plads. — P. D. tilbragte sine 
sidste Leveaar i sit kære Monte Cassino. {Hist. 

I Long. udg. af Waitz i Mon. Germ. Hist., oversat 
paa Dansk af Gustav Bang 1897). J. L, 

PaulUS fra Samosata, Biskop af Antiocheia, 
en monarkiansk Vranglærer, levede i det tredje 
Aarhundrede. Antiocheia hørte dengang under 
Palmyra, og Dronning Zenobia, som regerede her, 
støttede P. og gjorde ham endog til Vicekonge. 
260 tiltraadte P. sit Bispeembede, men han vakte 
snart Forargelse i Menigheden baade ved sin 
Forfængelighed og ved sit sanselige Levned. 
Hertil kom hans Vranglære. Han lærte, vistnok 
oprindelig paavirket af den antiochenske Skole, 
at Sønnen og Aanden kun ere Egenskaber ved 
Gud. Logos er for ham en upersonlig Kraft, 
der har virket i Profeterne først og derefter paa 
særlig Maade i Jesus, som oprindelig var et blot 
og bart Menneske, men som ved jævn Fremad-
skriden udviklede sig til at blive Gud og til at 
leve et inderligt og uopløseligt Samliv med Fade
ren. P. blev anklaget for en Synode i Antiocheia, 
men snoede sig fra Anklagen. Over for en ny 
Synode lovede han Genkaldelse; men da han 
fremturede i Vranglæren, blev han endelig afsat 
og ekskommuniceret af en tredje Synode 268. 

I Zenobia holdt imidlertid stadig Haanden over 
ham, og først da Aurelian 272 indtog Byen, blev 
P. endelig fjernet. A. Th. J. 

Paulus fra Theben (ell. Thebais) i Øvre
ægypten skal efter Hieronymus være den første 
kristne Eneboer, der i Midten af 3. Aarh. gik ud 
i Ørkenen, men vi vide intet historisk om ham. 
Hieronimus har skrevet Vita St. Pauli Eremitæ, 
men det er en Roman, som muligvis er bygget 
over en historisk Person. Romanen fortæller i 
Indledningen en pikant Historie om en ung Mands 

' Fristelser, fortæller saa om den rige, højtdannede 
16-aarige Paulus, der under den deciske Forføl
gelse (250) gaar ud i Ørkenen, hvor han til
bringer hele sit Liv; men om det ved Hieronymus 
intet andet end om hans Møde med Antonius (s. 
d.) og hans Død. Denne Roman var yndet Læs-

! ning i Klostrene, den gav Munkene Anvisninger 
paa god Tone og kunstneriske Motiver. L. M. 

Paumann, C o n r a d , tysk Orgelmester (d. 
'473)1 Organist ved Sebaldus-Kirken i Nurnberg, 
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senere i Miinchen, regnes for Organisternes Ne
stor. Skønt han var blindfødt, berømmes han 
højt for sin Færdighed, ikke blot paa Orgel, men 
ogsaa paa Lut, Gige, Fløjte og Krumhorn. Tre 
Bøger Orgelstykker i 2-stemmig Sættelse bevares 
af ham, Fundamentum organisandi, de ældste 
selvstændige Instrumentalstykker, vi kende (udg. 
paa ny i Chrysander's »Jahrbiicher«, II). A. H, 

Paiime [po!m] (fr. af lat. palma, Haandflade), 
et Boldspil, som i Frankrig indtil Revolutionen 
blev spillet overordentlig meget og om høje Sxim-
mer. Enhver større Stad havde sin bestemte 
Plads til denne Tidsfordriv. P. anses for at have 
overordentlig høj Alder; allerede Galenus anbe
falede det for Hypokondri. K. A. IC. 

PaiimotU-Øer se Tuamotu -Øer . 
Paiincefote [palnsfot], J u l i a n , engelsk Diplo

mat, f. 1828, d. 24. Maj 1902. Han blev 1855 
Sagfører og drog 1862 til Hongkong, hvor han 
1865—69 var Attorney-general og som saadan 
Medlem af Koloniens udøvende Raad; han gen
nemførte en ny Civilproces og andre Retsrefor-
mer. 1874 ansattes han i det engelske Koloni
ministerium og overflyttedes 1876 til Udenrigs
ministeriet, hvis faste Understatssekretær han blev 
1882. Endelig blev han 1889 Sendemand i Wa
shington, hvor han under ret vanskelige For
hold med Iver og Dygtighed arbejdede for at 
fremme et godt Forhold mellem England og 
Nordamerika. Han fik 1896 en Aftale i Stand 
om faste Regler for Voldgift mellem de to Lande, 
men den forkastedes af Senatet; senere sluttede 
han Traktaterne af Febr. 1900 og Novbr. 1901 
om Nicaragua-Kanalen med stor Imødekommen 
over for Nordamerika. Han deltog 1899 i Freds
kongressen i Haag, var en af dens virksomste 
Arbejdere og blev ogsaa Medlem af den faste 
Voldgiftsret. Allerede 1873 var han bleven Rid
der (Sir) og ophøjedes 1899 til Peer. Ved hans 
Død vistes der usædvanlige Hædersbevisninger 
fra den nordamerikanske Regerings Side. E. E. 

Paunchea, ostind. Guldmønt, se F a n a m . 
Pauperies (lat.) egl. Fattigdom, efter romer

retlig Terminologi den af et Husdyr tilføjede 
Skade. Den, der led Skade, kunde ved actio de 
pauperie søge Erstatning herfor hos Dyrets Ejer, 
der dog slap for Erstatning, naar han udleverede 
Dyret til den skadelidende. K. B. 

Pauperisme (nylat.; fr. -isme, eng. -ism, af 
lat. patiper, fattig) er Betegnelsen for Fattigdom 
som Massearmod, altsaa som social Foreteelse til 
Forskel fra den blot individuelle Fattigdom, eller 
sociologisk udtrykt: Forarmelsens Optræden som 
en kronisk Sygdom i og deraf følgende konstitu
tionel Svækkelse af Samfundsorganismen. Under 
P.'s Nødstilstand vil altid en relativt betydelig 
Del af et Lands Befolkning forskyldt eller ufor
skyldt lide Mangel paa de til nødtørftigt Livsophold 
tilstrækkelige Midler (smig. F o l k e e r n æ r i n g , 
E k s i s t e n s m i n i m u m ) . I sine Udslag minder P. 
hyppig om en Epidemi; Elendigheden breder sig 
lig en snigende Smitte, ophobes og fortættes, 
forværres i sine Ytringsformer, for undertiden at 
slaa saa haardnakket Rod, at Hjælpemidler blive 
vanskelige at bringe i Anvendelse og i hvert Fald 
af langsom Virkning. P. er i sig selv det mest 
omfangsrige sociale Onde, og den afgiver tillige 
den frugtbareste Spiregrund for de øvrige sam-

\ fundspatologiske Fænomener. P. angriber nemlig 
Befolkningen baade i dens fysiske og moralske 
Egenskaber. Racen bliver under dens Indflydelse 
blodfattig og forkrøblet (*/actory-leg« i England), 
reduceret i Modstandskraft mod Tuberkulose og 
alle andre endemiske Sygdomme; og den legem
lige Udartning ledsages som Regel af moralsk 

I Degeneration : Alkoholisme, Prostitution, Krimi
nalitet, etisk Selvopgivelse og Sløvhed for Kul-

I turens Paavirkning. P. frembyder saaledes ikke 
I blot et gruopvækkende Billede af menneskelig Nød 

og Nedværdigelse, men indebærer ogsaa den alvor-
I ligste Fare for vedkommende Samfunds Trivsel. 

Og saa meget nødvendigere er det at optage 
Kampen mod den med alle overkommelige Mid
ler, som den umiskendelig overalt viser Tilbøje
lighed til at vokse i Udbredelse og Intensitet med 
Befolkningens Forøgelse og særlig med dens sti
gende Tæthed; hvor Byernes centripetale Kraft 
efterhaanden har formaaet at opsluge store Be
folkningsmasser, har denne Udvikling stedse og
saa haft P. i sit Følge. Fænomenet fremtræder 
allerede i Oldtidens Storbyer, men har navnlig 
faaet Betydning gennem den moderne Tids Indu
strialisme efter Maskinteknikkens Indførelse, da 
Slag i Slag Hærskarer af Arbejdere ere blevne 
fordrevne fra deres Levebrød for at trykkes ned 
i det erhvervs- og besiddelsesløse Proletariats 
Reservearmé, og dette samtidig med, at Kultur
verdenens Befolkning, hvis Forøgelse under de 

I økonomisk stabile Forhold i Tidsrummet mellem 
1 det antikke Romerriges Opløsning og Overgangen 

fra det 18. til det 19. Aarh. havde været yderst 
langsom, siden sidstnævnte Tidspunkt har skudt 
en meget rask Vækst. Begge disse Omstændig
heder have i det 19. Aarh. i høj Grad skærpet 
Kampen om Eksistensmidlerne og øget Tallet af 
dennes Ofre. Inden for Landbefolkningens Rækker 
har P. kun sjældnere ytret sig som et over et 
større Omraade udbredt Onde af længere Tids 
Varighed; saadanne Undtagelser ere f. Eks. Til
standene i Tyskland efter Trediveaarskrigens alt-
ødende Hærgninger, i Frankrig i anden Halvdel af 
det 18. Aarh., i England i det 16. Aarh., i det 
19. Aarh.'s Irland. I vore Dage har P. sin væ
sentligste Aarsag i den kapitalistiske Storindustris 
Tendens til Koncentration med deraf resulterende 
Udskillen af overflødiggjort og derfor kasseret 
menneskelig Arbejdskraft. De Problemer, P. for 
nærværende stiller, staa af denne Grund i nøje 
Forbindelse med Spørgsmaalet om den i alle 
Lande, i større eller mindre Udstrækning, men 
altid tilstedeværende A r b e j d s l e d i g h e d . Hvor 
en saadan i større Omfang opstaar som Følge af 
relativ Overbefolkning, der atter afføder Overud
bud af Arbejdskraft, eller, som Følge af tekniske 
Fremskridt, økonomiske Kriser og Konjunktur
ændringer, Overproduktion eller hvad andre Aar-
sager, der frigøre menneskelig Arbejdskraft, over
alt vil i slige Tilfælde P. dukke frem; den i 
Samfundene hidtil organiserede Hjælpevirksomhed 
viser sig utilstrækkelig til at hindre dette. Ingen 
Fattigpleje vil altsaa formaa at raade Bod paa det 
sociale Onde, det her gælder. Hvilke Hjælpemid
ler har man da grebet til eller bragt i Forslag 
for at holde Masseforarmelsen Stangen? De ere 
dels af præventiv, dels af repressiv Art. De 
præventive søge' at sikre den arbejdende Stand 

9* 
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dens engang erhvervede Levefod, som f. Eks. ved 
de forskellige Arter af Arbejder forsikring, Fag
foreningsorganisationer, Arbejdsanvisning, Ar
bejderbeskyttelseslovgivning overhovedet eller 
ved Indskrænkning af Fødslernes Antal; de re
pressive Midler ere først og fornemmelig det of
fentlige Fattigvæsen (s. d.), Oprettelsen af Jord
brugs-, Arbejds- eller Fattigkolonier, Udvandring, 
indre Kolonisation, JLomestead-Love (s. d.), An
ordning gennem Stat eller Kommune af offentlige 
Arbejder (se N a t i o n a l v æ r k s t e d e r ) , det sidst
nævnte en formentlig i Fremtiden mere systema
tisk benyttet Udvej", endelig har der i flere Lande 
været bragt paa Bane Indførelsen af en alm., af 
Staten organiseret og garanteret Alderdoms- og 
Invaliditets-Forsikring af det hele Folk, en Re
form, der dog kræver saa overordentlige øko
nomiske Ofre, at dens praktiske Iværksættelse vel 
endnu længe tør lade vente paa sig. Den mo
derne Socialøkonomi anvender i sin Kamp mod 
P. de fleste af de opregnede Midler jævnsides, og 
uden — som den sociale Revolutions Tilhængere 
— at tro paa noget Universalmiddel, haaber den 
ad Reformernes Vej at naa til efterhaanden at ud
rydde P.'s Kræftskade af Samfundene. (L i t t . : 
Foruden den under Fattigvæsen anførte se E. 
M i i n s t e r b e r g , »Bibliographie des Armenwe-
sens« [Berlin 1900]; S i r F r . E d e n , The State of 
the Poor [3 Bd., London 1797]; Fr. E n g e l s , 
>Die Lage der arbeitenden Klassen in England«, 
1844 [2. Udg. Stuttg. 1892]; K l e i n s c h r o d , 
»Der Pauperismus in England« [3 Bd., 1845 
—1851]; C h a r l e s B o o t h , Life and Labour oj 
the People in London [1891 ff.]; General Booth , 
In darkest England and the way out [London 
1890]; G. Drage , The Unemployed [London 1894]; 
H o b s o n , The problem of the unemployed [Lon
don 1896]; B. S e e b o h m R o w n t r e e , Poverty, 
a study of town life [London 1901]; G. Schanz , 
»Zur Frage der Arbeitslosenversicherung« [Bam-
berg 1895]; samme, »NeueBeitrage« [Berlin 1897]; 
samme, »Dritter Beitrag« [Berlin 1901]; E. C a r o u , 
Le p. [Paris 1879]; V i c t o r Modes te, Le p, en 
France\ J. S iegf r i ed , La misere; C . R . H e n d e r 
son, Dependent, defective and delinquent classes 
[Boston 1893]; L. B r a m s e n , »Ubemidledes 
Forsørgelse« [Kbhvn. 1890]; C o r d t T r a p , 
»Ubemidledes Alderdomsforsørgelse« [Kbhvn. 
1892D. K.V.H. 

Paupertét (lat.), Armod, Usselhed. 

Paur, Emil , østerrigsk Musiker, er født 29. 
Aug. 1855 i Czernowitz og Elev af Konservatoriet 
i Wien. P. gjorde sig navnlig bekendt ved sit 
betydelige Dirigenttalent. Han blev 1880 Hof
kapelmester i Mannheim, 1891 Dirigent ved Stadt-
teateret i Leipzig og 1893 Nikisch'es Efterfølger 
som Leder af Symfonikoncerterne i Boston. 1898 
blev P. Direktør for Konservatoriet i New 
York. W. B. 

Pausanias, en Spartaner af kgl. Slægt, Søn 
af Kleombrotos, blev 479 f. Chr. efter Kleom-
brotos'es Død Formynder for den unge Kong 
Pleistarchos, Søn af hans Farbroder Leonidas. I 
denne Egenskab ledede han i flere Aar Sparta's 
Politik og anførte den samlede græske Hær ved 
Plataiai (479). Næste Aar bevægede han i Spidsen 
for en græsk Flaade flere af Øerne ved Lilleasien 

1 til at falde fra Perserne og erobrede Byzantion. 
I Men da de asiatiske Ionere, som vare misfornøjede 
I med P.'s hovmodige Optræden, gjorte Mytteri, 

maatte P. overlade Anførselen til Athenerne og 
vendte tilbage til Sparta, hvor han blev anklaget 
baade for sin Adfærd over for Forbundsfællerne 
og for at have spillet under Dække med Perserne, 
men han blev frikendt. Senere vendte han atter 
tilbage til Byzantion, men denne Gang ganske 
paa egen Haand. Han søgte nu at skabe sig en 
selvstændig Magtstilling her, men hverken Spar
tanerne eller de andre Grækere vilde tillade dette. 
Athenerne fordreve ham fra Byzantion, og Spar-

1 tanerne kaldte ham hjem og rejste paa ny Be
skyldninger mod ham for at have staaet i for
ræderisk Forbindelse med Perserne. P., hvis Skyld 
næppe har ladet sig bevise, indlod sig imidlertid 
i Forbindelser med Heloterne for ved deres Hjælp 

• at faa Magten i Sparta; men da Eforerne gik ener
gisk til Værks mod ham, flygtede han til Athena's 
Tempel og blev her indespærret og, som det 
hedder, sultet til Døde (omtr. 470). H. H. R. 

Pausanias, spartansk Konge, Søn af Pleistoa-
nax, regerede 408—394. Han deltog i den pelo-

1 ponnesiske Krig og var med til Belejringen af 
j Athen (404). Efter Krigen, da Lysandros havde 
j faaet indsat de saakaldte 30 Tyranner i Athen, 

hjalp P. med til Genoprettelsen af det atheniske 
Demokrati, da han frygtede Lysandros'es Over
magt. 395 sendtes han med en spartansk Hær til 
Boiotien; men da Lysandros, som uden at afvente 
hans Ankomst havde indladt sig i Slag, var bleven 
slaaet ved Haliartos, maatte P. med uforrettet Sag 
vende hjem. Som Følge heraf blev han forjaget 
fra Sparta og flygtede til Tegea, hvor han endnu 
levede nogle Aar. H. H. R. 

Pausanias, græsk Forfatter i Slutn. af 2. Aarh. 
e. Chr., synes at have hørt hjemme i Lilleasien, 
men hans personlige Forhold ere os ellers ukendte. 

I Vi have af ham en udførlig Beskrivelse af Græken-
\ \vxÅ(JliQir\"/r]6i$ rrjgc EA.Xtt§os)i lo Bøger. Skriftet 
1 var nærmest beregnet paa at være en Slags Rejse-

haandbog; dog giver det ingen praktiske Oplys
ninger for de rejsende, men derimod en topografisk 
Skildring af alle de Bygninger, Mindesmærker og 
Kunstværker, som kunde have Interesse for de 
rejsende, og dertil historiske og mytologiske Op
lysninger om Forhold, der staa i Forbindelse der
med. I 1. Bog beskrives Attika, dernæst de for
skellige Landskaber paa Peloponnes og endelig 
Boiotien og Fokis. P. havde selv berejst hele 
Routen, men hans Noticer ere for en stor Del 
hentede fra ældre Forfattere. Til Trods for mange 
Unøjagtigheder og Ufuldstændigheder er P.'s Værk 
dog af meget stor Betydning for os og giver os 
ofte værdifulde Bidrag til Tydningen af de endnu 
opbevarede Mindesmærker. Det er udgivet af 
Siebelis [5 Bd., Leipzig 1822—28], Schubart og 
Walz [3 Bd., Leipzig 1838—39] m. fl. En stor 
kommenteret Udgave af Hitzig og Bluemner [Ber
lin 1896 ff.] er endnu (1902) ufuldendt. Kommen
tar findes ogsaa i Frazer's engelske Oversættelse 
[6 Bd., Lond. 1898]. (L i t t . : K a l k m a n n , »P. 
der Perieget« [Berlin 1886]). H. H. R. 

Pause (græ. jtavcig, Ophør, Standsning, fr. 
pause ell. silence, eng. rest), Hviletid, Afbrydelse; 

1 i Musikken det Tidsrum, i hvilket en enkelt eller 
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flere Stemmer i et Musikstykke tie, pausere; og-
saa Benævnelse for de i Nodeskriften brugelige 
Tegn, der, svarende til de forskellige Nodeværdier, 
angive Tavshedens Varighed (se Node) . Tie 
samtlige Stemmer i et Musikstykke en hel Takt 
eller mere, kaldes det G e n e r a l p a u s e . S. L. 

Pansere (lat.), hvile, holde inde, standse (se 
Pause) . 

PausiaS, græsk Maler, samtidig med, men mindre 
berømt end Apelles. Han nævnes som den, der 
først ret anvendte den enkaustiske Teknik (Voks
farver) og bragte den i Ry, ligesom han først 
indførte Loftsmalerier med Farver. Han gav sig 
navnlig af med Genrebilleder (Børn) og Blomster
maleri. Lucullus gav 2 Talenter for en Kopi af 
et af P.'s Malerier. H. A. K. 

Paus inger , F r a n z v., østerrigsk Maler, er født 
1839 i Salzburg. P. har gjort sig bekendt ved 
Fremstillinger af skarp Iagttagelse fra Jagtvildtets 
Verden: Gemser, Krondyr etc.;. han ledsagede 
1881 Kronprinsen af Østerrig paa en Orientrejse 
og leverede talrige Illustrationer til Kronprinsens 
herom 1884 udgivne Rejseskildring. Arbejder af 
ham i Wien's Hofmuseum. A. Hk. 

Pauthier [potje'J, J e a n P i e r r e Gu i l l aume , 
fransk Sinolog, født i Besancon 4. Oktbr. 1801, 
død i Paris I I . Marts 1873. P. udgav Oversættel
ser af forskellige kinesiske Digte og andre Skrifter, 
saaledes: »La doctrine de Tahio« [1831, ny Udg. 
1838], »La Chine« [1837, i »Univers pittoresque«], 
»Les Livres sacrés de l'Orient« [1840], »Con-
fucius et Mencius« [1841, 4. Udg. 1862]. Hans 
Oversættelser kritiseredes stærkt af Stanislas Julien 
(s. d.) i flere Skrifter [1842 og 1846]. P. svarede 
skarpt i » Vindiciae sinicae novae: Abel Rémusat 
défendu contre les imputations mensongéres de St. 
Julien« [Paris 1872]. P. gav sig ogsaa af med 
Ægyptisk og anstillede sammenlignende Under
søgelser mellem ægyptiske Hieroglyffer og kinesisk 
Skrift (se hans Sinico-Aegyptiaca [1842]). V. S. 

Pauvre hoilteux [povrotø'J (fr.), ærekær 
fattig, der skjuler sin Fattigdom og foretrækker 
Armods Kaar fremfor at bede om Almisse. 

Pauwels [pa'uv^ls], W i l h e l m F e r d i n a n d , 
belgisk Maler, er født 13. Apr. 1830 i Eckeren 
ved Antwerpen. Uddannet i denne By under Du-
jardin og Wappers, derefter paa en 4-aarig Italiens-
Rejse, har han faaet ikke ringe Betydning dels 
umiddelbart gennem sin Kunst, der i Farve, Emne
valg (Belgien's Historie) og Syn slutter sig til 
Wappers og hører til de bedste Ydelser af den 
saakaldte historisk-realistiske belgiske Skole med 
dens stærke Eftertryk paa kraftig koloristisk Virk
ning, dels gennem sin vidtstrakte Lærervirksom
hed; 1862 — 72 var han Professor i Weimar, fra 
1876 knyttet til Dresden's Akademi. Hans første 
større Arbejde var »Balduin I's Møde med Datteren 
Johanna« [1851], 1852 kom »Coriolan foran Rom« ; 
Frugter af Studietiden i Italien ere »Deborah« 
og »Saul's Hustru Rispa ved Sønnernes Lig« 
[1856]; i Antwerpen malede han »Jacob v. Arte-
velde's Enke« [1857, Mus. i Bruxelles] og »De 
af Alba landsforviste« [Privateje i Berlin] m. m. 
Derefter fulgte »Genterborgere for Filip den 
Dristige«, det store »Amerika afskaffer Slaveriet« 
[Washington], »Protestanterne forfølges« [Konigs-

| berg's Mus.], »Ludvig XIV modtager Republikken 
Genova's Deputation« [Miinchen's Maximilaneum], 
7 Vægbilleder (Luther's Historie) paa Wartburg, 
»Filip af Elsass besøger Marie-Klosteret i Ypern« 
[1877, Dresden's Gal.], 6 historiske Vægbilleder 
i Aulaen i Meissen's Fyrsteskole og en Række 
store Vægmalerier, der afsluttede den af de Groux 
paabegyndte Cyklus i Ypern's Tøjhalle. A. Hk. 

Pavåne (Padovana , Paduana) , en gammel 
Dans af italiensk Oprindelse (fra Padova), i lige 
Takt og langsomt, gravitetisk Tempo; den var i 
16. og 17. Aarh. Modedans ved Hofferne i hele 
Europa, hos Katharina af Medici som bos Dron
ning Elisabeth af England, og gik særlig under 

I Navnet den »store Dans«: »Fyrsterne dansede 
den i deres Fyrstekaaber, Ridderne med Kappe 

i og Kaarde, Øvrighedspersonerne i deres folderige 
Rober, Damerne med lange Slæb«. Som saa 

• mange andre af Datidens Danseformer blev den 
optagen i Instrumentalmusikken, oftest efterfulgt 
af den livligere Gaillarde. S. L. 

Pave (lat. papa, græsk pappas, Fader) kaldes 
Biskoppen i Rom som den romersk-katolske Kir
kes synlige Overhoved og Christi Statholder paa 
Jorden. I Oldkirken brugtes P. ikke alene om 
alle Bisper, men i hvert Fald i den østerlandske 
Kirke om alle præsteviede; særlig blev det dog 
brugt om Patriarkerne i Rom, Alexandria, Anti-
ocheia, Jerusalem og Konstantinopel. Biskop Avitus 
i Vienne (490—525) kaldte Patriarken i Jerusa^ 
lem for Pave og Kirkens Primas (Ep. 23, Migne, 
Patrol. L I X 239), og han jævnstiller Paverne i 
Konstantinopel og Rom som Dioskureme; paa 
Kirkemødet i Konstantinopel 680 kaldes Honorius 
for P. i Gammel-Rom og Kyros for P. i Alex
andria, men snart blev det almindeligt i Vesten 
kun at kalde Rom's Biskop for P. Leo den Store 
(440—461) synes at være den første, der kalder 
sig summus pontifex, pontifex maximus (Ypperste
præst), 722 kalder Tyskland's Apostel Bonifacius 
Paven for »St. Peter's Stedfortræder«, og Innocens 
III kaldte ham for Jesu Christi eller Guds Sted
fortræder. Gregor den Store kaldte sig servus 
servorum Dei, og hermed begynde alle Pavebuller. 
Foruden at være den rom.-kat. Kirkes Overhoved 
er P. tillige Biskop i Rom og dets Omegn i en 
Kreds af 40 Miglier, Ærkebiskop i den romerske 
Kirkeprovins, Primas over Italien og omliggende 
Øer. Han er formelt endnu Kirkestatens Suve
ræn, og blandt de katolske Fyrster er han den 

! fornemste. 
Efter rom.-kat. Opfattelse af Matth. \d,y^—jg 

og Joh. 21,15—17 gav Jesus Christus Apostelen Peter 
den øverste præstelige Magt (Nøglemagten), den 
øverste Læremagt og den øverste Ledelse af Kir
ken, men Peter var Biskop i Rom, og hans Magt 
gik i Arv til hans Efterfølgere paa Bispestolen 
der; med St. Peter's Stol fulgte St. Peter's Nøgler 
til at lukke op og lukke i for Himmeriges Port. 
Historisk Bevis for det sidste kan naturligvis ikke 
føres, og det vatikanske Kirkemøde nøjes da og
saa med at henvise til, at det gennem alle Aarh. 
har været en bekendt Sag, at St. Peter, Apostle
nes Fyrste og Hoved, selv har grundlagt Kirken 
i Rom og indviet den med sit Blod, og at denne 
hellige Apostel stadig lever i sine Efterfølgere, 
den romerske Stols Bisper, fører Forsædet og ud
øver Dommerembedet. Det er et Dogme og en 
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uforanderlig Grundsætning for Romerkirkens For
fatning. 

De historiske Grunde til den romerske Biskops 
enestaaende Stilling ere mange. Rom var Verdens 
Hovedstad og Midtpunkt, og Menigheden der fik 
alene derved en Særstilling. De rom.-kat. Historie
skrivere ville, at Apostelen Peter (Udgangspunktet 
er Ap. Gern. I2,17) har grundlagt Menigheden i 
Rom Aar 42; det er dog ubevisligt, men at han 
har virket der, kan ikke bestrides. Rom var den 
eneste By i Vesten, hvor Apostle, og det de to 
største, Peter og Paulus, havde virket, det var 
Vestens eneste »apostolske Sæde« og som saadan 
Bærer af den sande Overlevering. Alle de øster
landske Patriarker, undtagen Konstantinopel's, kom
promitterede sig i de dogmatiske Kampe; de ro
merske, der ikke vare Teologer, men Statsmænd, 
holdt sig saa vidt muligt uden for Striden, deres 
Voldgift kunde derfor æskes, og de fældede de
res Kendelser med sund Sans. Dertil kom, at 
den romerske Menighed udmærkede sig fremfor 
andre ved Kristenkærlighed. Bispen i Konstanti
nopel var trykket af Kejseren, der vilde være 
hans Overhoved, mens Bispen i Rom stod som 
Byens første Personlighed, og da Rom under 
Folkevandringen vaklede, og Verden syntes at 
vakle med det, stod Roms Biskop fast som en 
Klippe. Og imidlertid var P. ved Gaver og Køb 
bleven Italiens største Grundejer. — I 2. Aarh. 
henvise Vestens største kirkelige Personligheder, 
Irenæos og Tertullian, til Rom som den sande 
Overleverings Bærer. I Nikæa 325 vises der den 
romerske Biskops Stedfortræder særlig Ære. Paa 
en Synode i Sardica (Sofia) 343 blev det bestemt, j 
at den romerske Bisp skulde have Lov til at mod
tage Appel fra afsatte Bisper, men denne Be
stemmelse blev ikke godkendt i Østen og i Afrika. 
Kejser Gratian (død 383) lovgav, at »Religionens 
Ypperstepræst (Rom's Biskop) med sine Fæller« 
skulde være Dommer i religiøse Spørgsmaal; her
ved gjordes der Skel mellem Statens og Kirkens 
Domsmyndighed, og den romerske Bisp fik Ret 
til sammen med Embedsbrødre at dømme vester
landske Bisper. Innocens I (402—417) krævede, 
at alle større Sager skulde forelægges den romer
ske Stol. Leo den Store, »Pavedømmets Cyprian« 
kaldet, fordi han har samme Betydning for Papatet 
som Cyprian for Episkopatet, grunder Pavens Magt 
paa Matth. I6,18, og i et Dekret af 445 anfører 
Kejser Valentinian III som Grund til Rom's kirke
lige Betydning Peter's Primat, Byen Rom's Vær
dighed og Synodens (Sardica's, men der tænkes 
vist paa Nikæa's) Autoritet, og det siges, at der 
først vil blive Fred alle Vegne i Kirkerne, naar 
hele Verden vil erkende Romerbispen som sin 
Styrer, den apostolske Stols Beslutninger skulle 
være Lov for alle, og den Bisp, som sidder Romer
bispens Stævning overhørig, skal ved Hjælp af 
paagældende Provinses verdslige Styrer tvinges 
til at møde. Leo den Store, der efter Sagnet fik 
Hunnerkongen Attila til at vende om, knyttede 
Bisperne i fjerne Lande til sig ved at gøre dem 
til romerske Vikarer. Paa Kirkemødet i Kalche-
don 451, hvor Leo den Stores Løsning af de | 
dogmatiske Vanskeligheder blev godkendt, blev 
der gjort et Forsøg paa at hæve Konstantinopel 
op ved Siden af Rom; det øgede kun Skinsygen 
mellem de to Byer, og i 484 satte Pave Felix III 

Konstantinopel's Biskop i Band »til evige Tider«, 
fordi han tiltog sig andres Rettigheder og holdt 
til med Kættere. Denne Spaltning mellem Rom 
og Konstantinopel varede til 519, men efter 451 
holdt Rom en Nuntius (Apocrisiarius) ovre i Østens 
Hovedstad for at holde Øje med Forholdene der. 
Gelasius (492—96) skrev til den græske Kejser, 
at »denne Verden styres hovedsagelig ved to Ting, 
Præsternes hellige Myndighed og Kejsermagten, 
og Præsternes Betydning er saa meget større, som 
de jo ved Guds Dom skulle aflægge Regnskab for 
Kejseren«. Her har man Programmet for Kirkens 
Kamp med Staten i Middelalderen, det er den 
samme Gelasius, der udstedte den første Indeks 
(s. d.). I det 6, Aarh. var der ubetydelige Paver, 
som ikke kunde hævde sig over for den verdslige 
Magt, men en Synode i Rom (Palmesynoden) er
klærede, at den paa Grund af St. Peter's store 
Anseelse, som var gaaet over paa hans Efter
følgere, ikke vovede at dømme en P. 

Det 6. Aarh. ender med Gregor den Store 
(590—604), hvis Person var lige saa stor som den 
Magt, han beklædte. Da Konstantinopel's Bisp 
kaldte sig økumensk Patriark, protesterede han 
og kaldte sig servus servorum Dei (Guds Tjeneres 
Tjener), for med denne Titel at betegne, at P. var 
Kristenhedens øverste Bisp. Medens Germanerne 
ellers havde taget den arianske Kristendom, havde 
det førende Folk blandt dem, Frankerne, med 
Chlodovech sluttet sig til den romerske Kirke, og 
Gregor tog sig med Forkærlighed af dem og ar
bejdede paa at føre Langobarderne til Rom; 
596 sendte han Benediktinermunke til England, 
og de vandt Angelsachserne for Romerkirken og 
med dem hele den germanske Verden. Hermed 
var Romerbispens øverste Myndighed i Vesten 
fastslaaet, og fra nu af har P. en staaende Hær 
i Munkene, der vare Bærere af Middelalderens 
kraftigste religiøse Liv; de vilde unddrage sig 
det besværlige Tilsyn af den Bisp, i hvis Stift 
Klosteret laa, og gav sig derfor umiddelbart ind 
under Paven. 

I det 8. Aarh. stillede »Tyskland's Apostel«, 
Bonifacius, hele sit store Arbejde i Pavens Tje
neste. 752 befalede Pave Zacharias »i Kraft af 
sin apostolske Myndighed«, at Pepin skulde være 
Frankernes Konge, og 756 gav Pepin til Gen
gæld Ravenna og 20 andre Byer i Eksarkatet til 
St. Peter og hans Efterfølgere og lagde derved 
Grunden til Kirkestaten, hvis Værneherrer de 
frankiske Konger bleve i Egenskab af »Romernes 
Patriciere«. Gregor III (731—41) var den sidste 
Pave, der lod sin Udnævnelse stadfæste af Kejse
ren i Konstantinopel, for Fremtiden søgte de 
Stadfæstelse hos de germanske Kejsere. Efter at 
Karl den Store i 800 var bleven kejserkronet af 
Leo III, øgede han sin Fader Pepin's Gave, men 
han vilde fastholde den frankiske Kirkes nationale 
Selvstændighed, som under de svage Merovinger 
var bleven sat til Side af Bonifacius til Gunst for 
Rom, og de frankiske Rigsdage vare tillige Kirke
møder, han betragtede Paven som Kirkens øverste, 
men han skulde samvirke med Kejseren. Under 
de svage Karolinger fik P. Overtag over Kejseren, 
men saa kom der en Fare for Pavemagten fra 
Ærkebisperne, der vilde hævde deres egen og 
deres Kirkers nationale Selvstændighed over for 
Rom; Bisperne foretrak imidlertid den fjernere P. 
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for den nære Ærkebisp, og i 9. Aarh. blev der 
i de pseudo-isidorske Dekretaler (s. d.) begaaet et 
Falskneri for at berøve Ærkebisperne deres Sær-
indflydelse til Gunst for P. I de pseudo-isidorske 
Dekretaler indføjedes det tidligere Falskneri Donatio 
Constantini (s. d.), alt for at give Pavemagten 
ogsaa verdslig en Forrang for Statsmagten. Niko-
laus I (858—867) godkendte de falske Dekretaler, 
han gav de pavelige Dekretaler samme Myndighed 
som de økumenske Synoders Beslutninger og 
hævdede med Kraft Rom's Primat baade over for 
Ærkebisper og Fyrster. 

Det 10. og den første Halvdel af n. Aarh. er 
Pavedømmets mørkeste Tidsrum (Sæculum ohscu~ 
rum, Jærnalderen, Pornokratiets Aarh.). Mark
grevinderne Theodora og Marozia satte deres 
Elskere, deres Børn og Børnebørn paa St. Peter's 
Stol. Statsmagten maatte gribe ind for at gøre 
en Ende paa Forargelsen. 963 afsatte Otto den 
Store Johannes XII og indsatte Leo VIII, Otto 
III indsatte Gregor V og Sylvester II, og da der 
kom tre P. for een, afsatte Kejser Henrik III dem 
alle tre i Sutri 1046 og indsatte Clemens II. Nu 
havde Kejsermagten Overtaget over Pavemagten, 
men den havde hjulpet dygtige Mænd paa Pave
stolen for i dem at faa dygtige Modstandere. 
Den cluniacensiske Munkebevægelse (s. d.) havde 
i den højere Gejstlighed og Adel skabt et nyt 
kraftigt religiøst Liv, af det blev Hildebrand baa-
ren oppe; og han ledede P., indtil han selv 
1073 blev P. som Gregor VII. 1054 fuld
byrdedes det endelige Brud mellem Rom og Kon
stantinopel, 1059 gaves Pavevalget til Kardinal
kollegiet, og alt var lagt til Rette, saa Gregor VII 
kunde tage Kampen op med Kejseren i Inves-
titurstriden (s. d.), og ved at forbyde Præsterne 
at gifte sig dannede han af dem en for P. lige 
saa slagfærdig Hær som Munkenes. Han maatte 
vel dø i Landflygtighed, efter at han havde haft 

Graven. Hvad er da den sande Kristendom ? De 
fik Øjnene op for, at det ny Testamentes Kristen
dom var noget andet end Romerkirkens, og fra 
da af blev hele Middelalderen gennemtrængt af 
en kraftig selvvirkende Religiøsitet, radikal og 
demokratisk. Pavedømmets Magt beror for en 
ikke ringe Del paa, at det har forstaaet at holde 
de revolutionære Strømninger inden for sine egne 
Grænser, det har i Klostrene haft en Sikkerheds
ventil for religiøs Radikalisme. Men Albigenserne 
(s. d.) og Valdenserne (s. d.) kunde P. kun faa 
Bugt med ved voldsom Forfølgelse, og Inkvisi
tionen (s. d.) var i stadig Virksomhed over for de 
bestandig om sig gribende Kætterier. I det 13. 
Aarh., da P.'s Magt syntes større end nogen Sinde, 
underhuledes den ustandselig, men den reddes af 
Frants fra Assisi (s. d.) og Domingo de Guzman 
(s. d.). Disse to vilde virkeliggøre den apostolske 
Kristendom, men i Lydighed mod Rom, og som 
Cluniacenserne fik den religiøst vakte Adel til 
at slutte sig om P., fik Tiggermunkene den reli
giøst vakte Borgerstand i det 13. Aarh. til at 
slutte sig lil ham. Den velhavende Borgerstand 
var imidlertid født præstefjendtlig, den stillede 
det kraftige nationale Kongedømme baade over for 
Adelen og over for Rom, og i Haandværkerkredse 
nærede de franciskanske Spiritualer (s. d.) en 
præstefjendtlig Religiøsitet. 

P. havde faaet Bugt med den tyske Kejsermagt, 
men derefter kom han til at staa over for den 
franske Kongemagt, der hidtil havde hjulpet ham. 
Den franske Konge vilde, ledet af sine i Romer
retten indviede Jurister, sætte den kongelige 
Enevælde og politiske Uafhængighed af P. igennem. 
Mod dette udstedte Bonifacius VIII Bullen Unam 
sanctam, der fremstillede P.'s kirkelige og poli
tiske Overhøjhed som et Dogme. Filip den 
Smukke og hans Jurister vandt Sejr over P., og 
Clemens V og hans Efterfølgere sloge sig ned i 

Kejseren paa Knæ for sig i Canossa, men hans Avignon, hvor de bleve afhængige af fransk 
Tanker bleve tagne op af hans Efterfølgere. Gre- I Politik. Efter P.'s babylonske Fangenskab i 
gor VII's ledende Tanke var: Europa's forenede Avignon (1309—1377) k o m Pavesøndringen, en 
Stater under P.'s sædelig-religiøse Ledelse med ' P. i Avignon og en i Rom, som forbandede hin-
Kamp mod de vantro som fælles Opgave, og den | anden, og de pavelige Bandstraaler krydsede hin
syntes virkeliggjort under de første Korstog. Under anden paa Europa's Himmel. Kurien havde 
Hadrian IV (1154—59) begyndte Kampen mod allerede længe været Kristenhedens Finans-
Hohenstauferne, der endte med denne stolte Slægts hovedkasse, og fra det avignonske Tidsrum af 
Undergang. P. forbandt sig med Italien's Borgere , udsugedes Præsteskabet derfor paa den ublueste 
og nationale Parti (Welferne, s. d.), og han var i Maade, det ene kirkelige Embede efter det andet 
ikke bange for at tage revolutionære Kræfter i ' besatte P., og efterhaanden blev omtr. Halvdelen 
i sin Tjeneste for dermed at komme Kejserne til af alle Embeder besat ved Kurien. Under disse 
Livs. Alexander III (1159—81) tvang sammen 
med de norditalienske Stæder Frederik Barbarossa 
til Fred, og Innocens III (1198—1216) ind- og 
afsatte Kejsere, gjorde England til Len af Pave
stolen, tvang Filip August af Frankrig til at bøje 
sig for de ægteskabelige Love, han udvidede 
Kirkestaten og frigjorde den for Kejserens Lens-
højhed, han hævdede, at alle Folk, der betalte 
Peterspenge, stode i Lensforhold til Rom. Og 
hele Europa bøjede sig for ham undtagen Norge 
under Kong Sverre. 

Under Korstogene havde romerske Katolikker lært 
Mennesker at kende, som havde en anden Kristen
dom end de, og højt kultiverede Mennesker, som 
slet ikke vare Kristne; de saa, at Verden var 

Forhold rejste Bisperne sig under Pavesøndringen 
mod de pavelige Overgreb, Episkopalisme mod 
Kurialisme, støttede af den vaagnende National
følelse. Episkopalismen gik ud paa, at et al
mindeligt Kirkemøde stod over P., og paa Kirke
møderne i Pisa 1409, Konstans 1414—18 og 
Basel 1431—49 blev der gjort et Forsøg paa at 
bringe de forvirrede kirkelige Forhold i Orden 
ved at af- og indsætte Paver og afskaffe en Del 
Misbrug, men det af Paven sammenkaldte og 
beherskede Kirkemøde i Firenze sejrede over det 
i Basel, hvor det lavere Præsteskab ved at gøre 
sine Krav gældende forskrækkede Bisperne over 
til P. Kirkemøderne vilde fastholde Grundlage: 
for den Udvikling, hvis nødvendige Følge var 

større og herligere, end de havde troet, og at al den absolutte P., og de forkætrede dem, der vilde 
Herligheden ikke laa paa den anden Side af | tage selve Grundlaget op til fornyet Behandling. 
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Og paa P.'s Side stode de bedst begavede Poli
tikere som Æneas Sylvio Piccolomini. 

P. i sidste Halvdel af 15. Aarh. fik omtrent 
Halvdelen af hele den vesterlandske Kirkes Ind
tægter, De udvidede Kirkestaten, beskyttede 
Litteratur og Kunst, berigede deres Nepoter og 
vare besjælede af alle Renæssancefyrsternes Dyder 
og Lyder. Alexander VI's Hof var Skuepladsen 
for de vildeste Orgier og Grusomheder, Julius II 
var Kriger og Leo X en overforfinet Levemand. 
Saa kommer Reformationen, og saa godt som alle 
germanske Folk falde fra P. Som før kom 
Frelsen for P. fra Munkene, først og fremmest 
fra Jesuitterne, der uden Afslag førte den kuriale 
(ultramontane) Opfattelse af P. ud i sin yderste 
Konsekvens. Paa Kirkemødet i Trident blev det 
skolastiske Læresystem fastslaaet, det liturgiske 
blev revideret, og flere Misbrug afskaffedes. P.'s 
Anseelse steg, men de katolske Stater vare efter 
Reformationen ikke saa villige til at bøje sig for 
P. som før; den westfalske Fred blev sluttet trods 
P.'s Protest, og Ludvig XIV gjorde de gallikanske 
Rettigheder gældende. Af Hensyn til Staterne 
maatte Clemens XIV (1773) ophæve Jesuiterordenen, 
som P. stod i en ubetalelig Taknemmelighedsgæld 
til. Episkopalismen begyndte atter at gribe om 
sig (se Ems er p u n k t ua t ionen og H o n t h e i m ) , 
og Voltairianismen og fransk Filosofi undergravede 
det katolske Læregrundlag, Kejser Josef II refor
merede paa egen Haand den østerrigske Kirke, 
i Frankrig bleve under Revolutionen baade Kirke 
og Kristendom afskaffede, og i Revolutionskrigene 
blev Kirkestaten inddragen og P. fængslet. Men 
samtidig var der Protestanter, der saa hen til P. 
som det eneste faste i den af Rationalismen og 
Revolutionen fremkaldte Opløsning. Da Bonaparte 
som Førstekonsul vilde bringe Orden paa de 
franske Forhold, sluttede han 1801 et Konkordat 
(s. d.) med P., og Pius VII overværede Kejser
kroningen 1804 ; men Napoleon's Lovgivning stødte 
an mod den kanoniske Lovgivning, og da Pius VII 
ikke vilde være ham til Vilje, tog han Kirkestaten 
fra ham og fængslede ham. Bandstraalen var 
virkningsløs. Reaktionen i det 19. Aarh. kom 
P. til gode. Gallikanismen (s. d.) blev udryddet 
i Frankrig med Konkordatet, og Ultramontanismen 
sejrede i hele Romerkirken med den i 1814 paa 
ny oprettede Jesuiterorden. P. fordømte alle 
Frihedsbevægelser, han vilde føre den Middel
alder tilbage, som Romantikerne sværmede for. 
Den sejrende Nationalliberalisme tog Kirkestaten 
fra P. og gjorde i politisk Henseende Ende paa 
de middelalderlige Tilbøjeligheder. Et Forbund 
mellem P. og Nationalliberalismen viste sig umuligt 
under Pius IX, og samme Aar, som han mistede 
Rom, forkyndte han (18. Juli 1870) Dogmet om 
P.'s Ufejlbarlighed (se V a t i k a n s k e Konci l ) . 
Med Leo XIII er P.'s politiske Indflydelse paa 
Europa's Politik bleven større, end den har været 
i lange Tider. 

Paverækken, der begynder med Peter, Linus, 
Cletus (Anacletus) og Clemens I, faar først histo
risk Grund under sig med 

Urban I (223—230) 
Pont ianus (230—235) 
Ante rus (235—236) 
Fab ianus (236—250) 
Cornelius (261—253) 
Lue ius I (253) 
Stefan I (263—257) 
Sixtus I I (257—258) 

Sylvester I (314—336) 
M a r k u s (336) 
Ju l ius I (336—362) 
L iber ius (352—366) 
[Fe l ix I I (355—358)] 
Damasus I (366—381) 
Siricius (384—398) 
Anastas ius I (398—402) 
Innocens I (402—417) 
Zosimus (417—418) 
Bonifacius I (418—422) 
Colestin I (422—432) 
Sixtus I I I (432—410) 
Leo I (440—461) 
H i l a r i u s (461—468) 
Simplicius (468—483) 
Fe l ix I I I (483—-192) 

Sabin ianus (604—606) 
Bonifacius I I I (607) 
Bonifacius I Y (608—615) 
Deusded i t (616—618) 
Bonifacius V (619—625) 
H o n o r i u s I (625 — 638) 
Severinus (640) 
Johannes I V ( 6 4 0 - 6 4 2 ) 
Theodor I (642—649) 
Mar t in I (649—653) 
E u g e n I (654—657) 
Vital ian (657—672) 
Adeoda tus (672—676) 
Donrnus (676—678) 
Aga tho ( 6 7 8 - 6 8 2 ) 
Leo I I (682—683) 
Benedikt I I (683—685) 
Johannes V (686—686) 
Conon ( 6 8 6 - 6 8 7 ) 
Sergius I (687—701) 
Johannes VI (701—705) 
Johannes V I I (705—707) 

Dionysius (259—269) 
Fe l ix I (269—274) 
FiUtycbianus (274—283) 
Gajus (283—296) 
Marcel l inns (296—3041 
Marcellus I (307—309) 
Euseb ius (310) 
Melchiades (311—314) 

Gelasius I (192—496) 
Anastas ius I I (196—498) 
Symmachus (498—514) 
Hormisdas (514—523) 
J o h a n n e s I (523—526) 
Fe l ix IV (626—530) 
Bonifacius I I (530—532) 
J o h a n n e s I I (532—535) 
Agape tus I (535—536» 
Sylverius (536—537) 
Vigi l ius (537—565) 
Pelagius I (565—560) 
J o h a n n e s I I I (560—573) 
Benedik t I (574—578) 
Pe lag ius I I (578—590) 
Gregor I (590—604) 

Sis innius (708) 
Kons tan t in I (708—715) 
Gregor I I (715—731) 
Gregor I I I (731—741) 
Zachar ias (741—752) 
Stefan I I (752) 
Stefan LU (752—757) 
P a u l I (757—767) 
Kons tan t in I I ( 7 6 7 - 7 6 8 ) 
Phi l ippus (768) 
Stephan IV (768—77.1 
Hadr ian I (772—795) 
Leo I I I (795—816) 
Stefan V (816—817) 
Paschal is I (817—884) 
E u g e n I I (824—827) 
Valent in (827) 
Gregor IV (827—844) 
Sergius I I (844—847) 
L e o I V (817—855) 
Benedik t I I I (855—858) 

Euar i s tus (100—109?) 
Alexandor I ( 1 0 9 - 119?) 
S ix tus I (119—126?) 
Telesphorus (126—136?) 
H y g i n u s ( 1 3 6 - 1 4 0 ? ) 
Pius I (111—157?) 

Anicetus (157—168?) 
Soter (168—176?) 
Kleutherus (176 - 1 8 9 ?) 
Victor I (190—202) 
Zephyr lnus (202—217) 
Callistus (Calixt) 1(217—222) 

Nikolaus I (858—867) 
Hadr i an I I (S67—872) 
J o h a n n e s V I I I (872—882) 
Marinus I eller Mart in II 

(882—884) 
H a d r i a n I I I (884—885) 
Stefan VI (885—891) 
Forraosus (891—896) 
Bonifacius VI (896) 
Stefan V I I (896—897) 
Romanus (897) 
Theodor I I (897) 
Johannes IX (898—900) 
Benedik t IV (900—903) 
Leo V (903) 
Chris tophorus (903—904) 
Sergius H I , (904-911) 
Anastas ius I I I (911—913) 
Lando (913—914) 
J o h a n n e s X (914—928) 
Leo VI (928—929) 
Stefan V i n (929—931) 
J o h a n n e s XI (931—936) 
Leo V I I (936-939) 

Stefan IX (939—942) 
Mar inus I I eller Mart in I I I 

(942—946) 
Agapetus I I (946—965) 
J o h a n n e s X I I (956—963) 
L e o V I I I (963—965) 
Bened ik t V (964) 
Johannes X I I I (966—972) 
Benedik t VI (972—974) 
Benedik t V I I (974—983) 
J o h a n n e s X I V (983—984) 
Bonifacius V I I (984—985) 
J o h a n n e s XV (985—996) 
Gregor V (996—999) 
Johannes X V I (Modpave ti l 

998) 
Sylvester U (999—1003) 
J o h a n n e s X V I I (1003) 
J o h a n n e s X V H I (1003—1009) 
Sergius IV (1009—1012) 
Benedik t V i n (1012—1024) 
J o h a n n e s X I X (1024—1033) 
Benedik t LX (1033—1045) 
Gregor VI (1045—1046) 

Clemens II (1046—1047) 
Damasus I I (1048) 
Leo IX (1049—1054)' 
Vic tor n (1054—1057) 
Stefan X (1057—1058) 
Benedik t X (1058) 
Nikolaus I I (1058—1061) 
Alexander n (1061—1073) 
Gregor V U (1073-1085) 
Victor I I I (1086—1087) 

Urban n (1088—1099) 
Paschal is n (1099—1118) 
Gelasius n (1118—1119) 
Calixt n (1119—1124) 
Honor ius U (1124—1130) 
Innocens n (1130—1143) 
Colestin I I (1143—1144) 
Luc ius I I (1144—1146) 
E u g e n m (1145—1153) 
Anas tas ius IV (1153—1154) 
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Hadr ian IV (1154—1159) 
Alexander I I I (1159—1181) 
Luc ius n i (1181—1185) 
Urban I H (1185—1187) 
Gregor VHE (1187) 
Clemens I I I (1187—1191) 
Colestin n i (1191—1198) 
Innocens H I (1198—1216) 
Honor ins I H (1216-1227) 
Gregor IX (1227—1241) 
Colestin IV (1241) 
Innocens IV (1243—1254) 

Alexander IV (1254-1261) 
Urban IV (1261—1264) 
Clemens IV (1265—1268) 
Gregor X (1271-1276) 
Innocens V (1276) 
H a d r i a n V (1276) 
Johannes X X I (1276—1277) 
Nikolaus I H (1277—1280) 
Mar t in IV (1281—1285) 
Honor ius IV (1285—1287) 
Nikolaus IV (1288—1292) 
Colestin V (1294) 

Bonifacius VTTT (1294— Bened ik t XH (1334—1342) 
1303) Clemens VI (1342—1352) 

Benedikt XI (1303—1301) Innocens VI (1352—1362) 
Clemens V (1305—1314) Urban V (1362—1370) 
Johannes X X H (1316—1334) Gregor XI (1370—1378) 

P a v e r i R o m : P a v e r i A v i g n o n : 

U r b a n V I (1378—1389) Clemens V H (1378—1394) 
Bonifacius IX (1389—1404) Benedik t X I I I (1394—1424) 
Innocens V I I (1404-1406) Alexander V (1409—1410) 
Gregor XH (1406—1415) Johannes X X H I (1410—1415) 

Mar t in V (1417—1431) 
Bugen IV (1431—1447) 
Fe l ix V (IMO—1119) 
Xikolaus V (1447—1155) 
t 'al ixt H I (1455 - 1468) 
Pius U (1458—1464) 

Pau l H (1461—1471) 
Sixtus IV (1471—1484) 
I n n o c o n s V H I (1484—1492) 
Alexander VI (1492—1503) 
Pius H I (1503) 
Ju l ius I I (1503—1513) 

Leo X (1513—1521) 
Hadr i an VI (1522—1523) 
Clemens V H (1523—1534) 
l 'aul I H (1534—1549) 
Ju l ius I I I (1550—1555) 
Marcellus II (1655) 
Paiil I V (1555-1559) 
Pius IV (1560—1565) 
Pius V (1565—1572) 
Gregor X I H (1572—1585) 
Sixtus V (1585—1590) 
Urban VH (1590) 
Gregor X I V (1590—1591) 
Innocens IX (1591) 
Clemens v m (1592-1605) 
Leo XI (1605) 

P a u l V (1005—1621) 
Gregor XV (1621—1623) 
Urban V H I (1023—1644) 
Innocens X (1644—1655) 
Alexander V H (1655—1667) 
Clemens IX (1667—1669) 
Clemens X (1670—1676) 
Innocens XI (1676—1689) 
Alexander V H I (1689—1691) 
Innocens X H (1691—1700) 
Clemens XI (1700—1721) 
Innocens X H I (1721—1724) 
Benedikt XHE (1724—1730) 
Clemens X I I (1730-1740) 
Bened ik t X I V (1740-1758) 
Clemens X H I (1758—1769) 

Clemens X I V (1769—1774) Pius V I H (1829—1830) 
Pius VI (1775—1799) Gregor X V I (1831—1846) 
Pius V H (1800—1823) Pius I X (1846-1878) 
Leo XH (1823—1829) Leo X H I (fra 1878) 

(L i t t . : J a f fé , Regesta fiontifieum romanorum 
indtil 1198 [2. Oplag, Berlin 1888 ff.]; Po t t -
hast , Regesta pontificum 11 g8—1304 [Berlin 1874 
—75L s e de store Regestværker til de enkelte 
P.; G r e g o r o v i u s , »Grabmaler der rom. Papste« 
[Leipzig 1857]; samme, »Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter« I-VIII [Stuttgart 1859—72, 
4. Oplag 1886 ff.]; De R e u m o n t , »Geschichte 
derStadtRom« M I I [Berlin 1867—70] ; W o k e r , 
:>Das kirchliche Finanzwesen der Papste« [Nordl. 
1878]; Gef fcken , »Die volkerrechtliche Stellung 
desPapstes« [Berlin 1885]; P a s t o r , »Geschichte 
der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters«, I 
[Freiburg 1885 ff.]; R a n k e , »Die r5m. Papste 
in den letzten vier Jahrh.« I-III [8. Oplag, 
Leipzig 1885]; F r e d r i k N ie l s en , »Pavedømmet 
i det 19. Aarb.«I-II[Kbhvn. 1895-98]). L. M. 

Pavebrev se Bulle. 
Pavekors se K o r s S. 941. 
Pavels , Claus , norsk gejstlig, født i Vanse 

Præstegæld ved Farsund I. Aug. 1769, død 16. 
Febr. 1822. Han blev Student 1785, cand. theol. 
1789 og opholdt sig derefter i nogle Aar i Kjøben-

havn, i hvis litterære Kredse han med Liv og 
Interesse færdedes. Da han prøvede sig som 
Prædikant, gjorde han Lykke, og 1793 blev han 
udnævnt til residerende Kapellan i Eidanger. 1796 
vendte han tilbage til Danmark, hvor han til 1799 
virkede som Sognepræst i Hørsholm, derefter som 
residerende Kapellan ved Nikolaj Menighed i Kbhvn. 
Efter at denne 1805 var bleven nedlagt, blev P. for
flyttet tilbage til Norge, hvor han blev Sognepræst 
til Åker og Slotspræst paa Akershus. Ogsaa i 
Christiania nød han megen Agtelse som Prædikant 
og dygtig Skolemand. 1817 blev hanj . N. Brun's 
Eftermand paa Bergen's Bispestol, i hvilket Em
bede han døde. Allerede i sin tidlige Ungdom 
dyrkede P. æstetiske Interesser og var paa Vej 
til at vinde et Navn som Digter, idet ikke faa 
Digte af ham tryktes i Samtidens Tidsskrifter. 
Større Betydning i Litteraturen fik han ved sine 
Prædikener, der i stort Antal ere trykte dels i 
Samlinger, dels enkeltvis. Men hvad der bedst 
vil bevare hans Minde, er hans interessante auto
biografiske Skildringer og Dagbøger, der ere ud
givne dels af Dattersønnen C. P. Riis [Chra. 
1864 — 67], dels af den norske historiske Forening 
ved Prof. Dr. Ludvig Daae [Chra. 1889 ff.]. 
(Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.« IV). O. A. 0. 

Pavés i , Steffano, italiensk Komponist, (1779 
—1850), var fra 1818 til sin Død Domkapelmester 
i Crema, men beskæftigede sig i øvrigt mest med 
Operakomposition. Adskillige af hans talrige 
Operaer — i efter-Rossini'sk Stil — glædede sig 
ved megen Yndest, saaledes »Ser Marc Antonio« 
og »La donna bianca d'Avenello«. W. B. 

Pavet de Gourteille [pavæd*>kurtæ!j], A b e l 
J e a n B a p t i s t e Mar ie Miche l , fransk Orienta-
list, født i Paris 23. Juni 1821, død smst. 12. 
Decbr. 1889. P.var først Elev af Ecole des langues 
orientales i Paris, ved hvilket Institut han blev 
Docent 1854 og 1861 Professor i Tyrkisk. Han 
var en nøje Kender af tre muhamedanske Hoved
sprog, Arabisk, Persisk og Tyrkisk. Hans Hoved
studium var de østtyrkiske Dialekter, især Uzbek 
og Uigur. P. har udgivet: »Dictionnaire Turc-
oriental« [1870], en fransk Oversættelse afBaber's 
»Mémoires« [2 Bd., 1871], »Miradj-Nåmeh, récit 
de l'ascension de Mahomet au ciel«, uigurisk 
Tekst med arabiske Skrifttegn og fransk Over
sættelse [1882], »Tezkéreh-i-evliyå«, uigurisk Tekst 
med fransk Oversættelse efter et med Miniaturer 
udstyret Haandskrift, hvilke ere gengivne i Foto
grafi [1890], fremdeles »Etat present de l'Empire 
Ottoman« [1876] og med Barbier de Meynard 
den arabiske Tekst med fransk Oversættelse af 
Masudi's Murudj-ed-dahab, »Les prairies d'or« 
[8 Bd., 1861—74]. V. S. 

Pavevalg. I de første 3 Aarhundreder valgtes 
Paverne ligesom Bisperne andensteds af Byens 
Præsteskab og Menigheden (Klerus og Folk) 
med Bistand af Nabobisperne; men efter Kejser 
Konstantin's Dage blandede Kejserne og efter 
dem- Østgotekongerne sig undertiden i Valget, 
især naar man ikke kunde blive enig, og Kejserens 
Stadfæstelse indhentedes indtil Pave Gregor III 
(731—741). Efterhaanden gik P. over i Gejst
lighedens og de romerske Stormandsslægters 
Hænder, og Menigmand fik kun Lov til at hylde 
den valgte. De romerske Baroner vilde tilrive sig 
den afgørende Indflydelse; for at hindre det be-
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stemte Lateransynoden 769, at kun Klerikere 
kunde vælges til Paver, og at disse skulde vælges 
af Klerus, medens Adel og Borgere kun skulde have 
Lejlighed til at hilse paa den ny Pave og under
tegne Valgdekretet. Alligevel kom P. i 9., I o. 
og ind i 11. Aarh. i Hænderne paa Adelspartiet. 
Kejser Otto den Store greb ind 962 og tog det 
Løfte af Romerne, at de ikke vilde vælge nogen 
Pave uden Kejserens Billigelse, ogsaa de karo-
lingiske Kejsere havde gjort Fordring paa Stad
fæstelse af Valget. 1059 blev det bestemt, at 
Paven skulde vælges alene af Kardinalerne (s. d.), 
men saaledes at Kardinalbisperne ved Valget havde 
et Fortrin for de andre Kardinaler, det øvrige 
Præsteskab og Folket kunde hylde den valgte, 
den kejserlige Stadfæstelse skulde stadig indhentes. 
Paa 3. Lateransynode 1179 bestemtes, at kunden 
Pave var ret valgt, som havde faaet to Tredjedele 
af Kardinalernes Stemmer; den, der tog Pavenavn 
med et ringere Stemmetal, var bandlyst. Paa 
Kirkemødet i Lyon 1274 blev det bestemt, at 
Kardinalerne 10 Dage efter en Paves Død skulde 
samles i en Sal (conclave), hvis Indgang blev til
muret, saa der kun var en Luge, hvorigennem 
Maden kunde rækkes dem. Hvis Kardinalerne 
ikke kunde enes i Løbet af 3 Dage, skulde de 
i de følgende 5 Dage nøjes med een Ret Mad til 
Frokost og Aften, og hvis de ikke vare blevne 
enige efter 8 Dages Forløb, skulde de nøjes med 
Vin, Vand og Brød; saa længe Konklavet varede, 
maatte de ikke faa Tilskud af den pavelige Kasse. 
I Konklavet 1417 indtraadte foruden Kardinalerne 
30 kirkelige Medvælgere, men det er et ene-
staaende Tilfælde. 

Nu for Tiden foregaar Valget paa følgende 
Maade: Naar en Pave er død, gaar Kardinal-
camerlengoen (se Camer l engo) ind i Døds
værelset, knælende raaber han 3 Gange den døde 
Paves Navn og slaar ham med en Sølvhammer 
paa Panden, og derefter forkynder han, at Paven 
er død, og han tager i sin Varetægt den pavelige 
Seglring og andre Segl. Camerlengoen har nu 
den øverste Magt, hjulpen af en Kardinalbiskop, 
en Kardinalpræst og en Kardinaldiakon, som Kar
dinalkollegiet har udvalgt dertil. I de første 10 
Dage efter Pavens Død ordnes Ligbegængelsen 
og Konklavet, og de fraværende Kardinaler samles 
i Rom. Hvor Konklavet skal afholdes, bestemmes 
af Kardinalkollegiet, men det afholdes sædvanlig 
i Vatikanet; der tømres Sale, hvor Kardinalerne 
kunne opholde sig, og hvorfra der er Adgang til 
det Kapel, hvori Valget foregaar. Hver Kardinal 
maa medtage to Konklavister; hvis han er Fyrste, 
maa han medtage tre; Meningen med dem er 
egentlig, at de skulde være hans Tjenere, men de 
ere hans Venner og fortrolige blandt Præsterne, 
og der indelukkes i Konklavet 35 virkelige Tjenere 
foruden 4 Barberer, 1 Murer, I Snedker, 1 Apo
teker, 1 Kirurg, 2 Læger, Kardinalkollegiets Sekre
tær, Sakristanen og Undersakristanen og Ceremoni-
mestere. Bliver en Kardinal paa Grund af Sygdom 
nødt til at forlade Konklavet, maa han ikke mere 
vende tilbage, og hans Stemme er ugyldig. Paa 
den 11. Dag efter Pavens Død gaa Kardinalerne 
to og to ned i Konklavet under Afsyngelse af 
Veni creator spiritus (»Kom Skaber, o Hellig-
aand«); Bestemmelserne for P. læses op, Kardi- I 
nalerne og Konklavisterne tages i Ed, om Aftenen I 

maa alle uvedkommende forlade Konklavet, hvortil 
alle Adgange tilmures undtagen een, hvorigennem 
Maden rækkes til de indelukkede, og denne ene 
Adgang er strengt bevogtet, Dagen efter giver et 
af Kardinalerne valgt Udvalg Audiens gennem et 
Vindue i Døren for de fremmede Gesandter og 
Udsendinge fra Byen Rom. To Gange om Dagen 
komme Kardinalerne sammen til Valg, det kan 
foretages ved Akklamation (Inspiration) eller ved 
Kompromis eller ved lukkede Stemmesedler (scru-
tiniutri), det sidste er det almindelige, og i saa 
Tilfælde skulle to Tredjedele af Stemmerne til for 
et gyldigt Valg. Er der ikke det nødvendige 
Stemmetal, brændes Sedlerne paa en bestemt Tid 
i en bestemt Kamin, og det paa Peters-Pladsen 
ventende Folk kan paa Røgen op af Skorstenen 
se, at der ingen er valgt. Fra gammel Tid have 
Østerrig, Frankrig og Spanien haft Eksklusiv, o: 
de have kunnet gøre Indsigelse mod, at en be
stemt blev valgt, men denne Ret vil Kurien ikke 
godkende. Valgbar er enhver voksen Katolik af 
Hankøn, og selv Lægfolk ere blevne valgte, men 
siden 1378 er der kun blevet valgt Kardinaler 
og siden 1522 kun Italienere. Efter at den valgte 
har modtaget Valget, nævner han det Navn, han 
vil bære som Pave; han iklædes Paveskrudet og 
modtager Kardinalernes Adoration; den første Kar
dinaldiakon forkynder fra Peters-Kirkens Loggia 
Valget for Folket. Under Ledsagelse af Kardi
nalerne bæres Paven ind i Peters-Kirken, hvor 
han foran Alteret under Afsyngelse af Te Deum 
paa ny modtager Kardinalernes Adoration (Fod-
og Haandkys), og han giver dem Fredskysset og 
Menigheden den apostolske Velsignelse. Derefter 
afføres han Paveskrudet og føres til sine Værelser. 
Samme Dag eller en af de følgende Dage indvies 
og krones (introniseres) han. (Li t t . : G a t t i n a , 
Histoire diplomatique des conclaves jus qua 
Pie IX [I—IV, Paris 1864—65]; Zopffe l , »Die 
Papstwahl vom II , bis 14. Jahrh.« [GOttingen 
1871]; Schef fe r -Boichors t , »Die Neuordnung 
der Papstwahl durch Nikolaus II« [Strassburg 
1879]; H e i m b u c h e r , »Die Papstwahl unter den 
Karolingern« [Augsburg 1889]; Saegmi i l l e r , 
»Die Papstwahlbullen und das staatliche Recht 
der Exklusive« [Tiibingen 1892]; H i n s c h i u s , 
» Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten<c 
[I, Berlin 1870]). L. M. 

Pavia , Provins i Norditalien, begrænses af 
Provinserne Milano, Piacenza, Genova, Alessandria 
og Novara. Arealet er 3,343 • Km. med( i90i ) 
496,916 Indb. eller 149 pr. • Km. Terrainet 
er med Undtagelse af den sydligste Kreds Bobbio, 
der opfyldes af Udløbere fra Apenninerne, lavt 
og fladt og hører til Po-Sletten. Gennem den 
nordlige Del af Provinsen strømmer Po, der her 
optager Nord fra Sesia, Ticino og Olona samt 
Syd fra Stafforo, Aversa og Trebbia, hvilken sidste 
dog kun berører P.'s sydligste Del. De vigtigste 
Kanaler ere den 33 Km. lange Naviglio di P. 
mellem Ticino og Olona samt Naviglio di Bere-
guardo og Navigliaccio. I Slettelandet avles Ris, 
Hvede, Havre, Bælgsæd, Oliven, Kastanjer, Vin 
samt Silke, medens Kvægavlen og Smør- og Oste
tilvirkningen spille en Rolle i Bjærgegnene. Af 
Industri findes Silke- og Bomuldsindustri samt 
Hattefabrikation. For Handelen ere de vigtigste 
Punkter Hovedstaden P. samt Jærnbanecentrerne 
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Mortara og Voghera. P. deles i 4 Kredse: Bob
bio, Mortara, P. og Voghera. — Provinsens Hoved
stad P. ligger 30 Km. S. f. Milano ved Naviglio 
di P.'s Indmunding i Ticino. (1897) 35,372 Indb. 
P. er en typisk norditaliensk By med snævre, 
krumme og skumle Gader, men med flere monu
mentale Bygningsværker. Byen gennemskæres af 
Ticino, hvorover fører en 216 M. lang Bro fra 
1353 samt en moderne, 762 M. lang Jærnbanebro, 
og omgives endnu til Dels af gamle Mure. N. f. 
Byen ligger et 1360—69 af Visconti'erne opført 
Kastel, der nu benyttes som Kaserne. Paa for
skellige Pladser i P. staa Pave Pius V's Bronze
statue, Volta's og Garibaldi's Mindesmærker samt 
Italia-Statuen. Af Kirker nævnes Domkirken, der 
er paabegyndt 1386 og rummer den hellige Au-
gustin's Grav og Gravmæle, endvidere San Mi-
chele fra I I . Aarh., Santa Maria del Carmine 
samt den smukke Santa Maria Coronata di Cane-
panova. Den eneste verdslige Bygning af større 
Interesse er Universitetet, der gør Fordring paa 
at være stiftet af Karl den Store. I 12. Aarh. 
var P. Samlingssted for mange Jurister, men et 
egentligt Universitet fik Byen dog først 1389, og 
efter talrige Omskiftelser fik dette 1817 sin nu
værende Organisation med 4 Fakulteter. 1900 
havde det ca. 100 Lærere og 700 studerende, og 
der var knyttet til Universitetet en farmaceutisk 
Skole samt et Bibliotek paa 160,000 Bd. I Pa-
lazzo Malaspina findes et Museo Municipale med 
en betydelig Samling af Kobberstik, Malerier og 
Oldsager. Af Oplysningsanstalter nævnes yder
ligere de to store Kollegier Borromeo og Ghislieri 
samt Seminarium, Gymnasium, teknisk Skole og 
Kunstakademi. Industrien er ganske ubetydelig 
og indskrænker sig til Tilvirkning af Orgler, 
Støbegods, Landbrugsredskaber og forskellige 
Marmorgenstande. For Handelen er P., der ligger 
i en udmærket Risegn, kun af lokal Betydning 
ved sin aarlige Messe og som Oplagssted for 
Korn, Vin, Oliven, Silke og Ost. P. er Sæde for 
en Biskop, en Præfekt samt for en Filial af Na
tionalbanken. — P., der er Oldtidens Ticinum, 
var oprindelig et romersk Municipium. 452 ind
toges Byen af Attila, 476 af Odoaker og 489 af 
Theodorik den Store, der befæstede den og bragte 
den til saadan Blomstring, at den 572 blev Hoved
stad i det langobardiske Rige, hvad den vedblev 
at være indtil dettes Undergang 774. De tyske 
Kejsere vedbleve dog længe at modtage den lom
bardiske Kongekrone i P. 924 plyndredes P. af 
Ungarerne, og 1014 hærgedes den af Ildebrand. 
Med Milano maatte P. hyppig, saaledes 1059, 
udkæmpe haarde Kampe, og i Striden mellem 
Ghibelliner og Guelfer sluttede P. sig i Modsæt
ning til Milano til de førstnævnte. 1356 forenedes 
P. med Milano under Huset Visconti. 1525 fore
faldt ved P. det Slag, i hvilket Frants I toges til 
Fange, og 1527 plyndredes P. af Franskmændene, 
hvorpaa Byen sammen med Milano kom til Spa
nien og endelig 1714 til Østerrig. Paa Grund af 
en Opstand blev P. 1796 stormet og brændt af 
Franskmændene. 1848 forefaldt blodige Urolig
heder i P., men først 1859 kom Byen sammen 
med det øvrige Lombardi til Kongeriget Sar
dinien. H. P. S. 

Pavia Poir, Underslægt af Hestekastanje (s. d.). 
Pav i in se F rax in . 

Pavi l lon [pavijo', da. pavitfjå'?;] (fr., af lat. pa-
j)ilio, Sommerfugl), egl.: Telt, Telthus; rundt eller 
mangekantet Havehus, Kuppelbygning o. 1.; Fløj 
ved et Palads; i Søsproget: Flaget; den øverste 
synlige Flade af en indfattet Brillant. 

Pavi l lon [pavijo'], E t i e n n e , fransk Digter, 
født i Paris 1632, død smst. 1705, levede som 
det fornemme Selskabs Yndling for sit sympate
tiske smukke Ydres og sine lette harmløse Digtes 

: Skyld, blev 1691 Medlem af Akademiet og fik 
Digtergage af Kongen. S. Ms. 

Pavillonsystem [pavilijå'jj-] se Hospital. 
Paviméntum (lat.), Gulv, særlig Lergulv. 
Pav l ik i an i sme , en gnostisk Retning i Middel

alderen, som først spores ca. 660. Stifteren var 
! K o n s t a n t i n o s af S a m o s a t a , som vistnok op-
i rindelig var marcionitisk paavirket. Han følte sig 
! kaldet til at genindføre Paulus'es Kristendom, og 

i den Anledning kaldte han sig selv Silvanus, og 
den Egn, i hvilken han virkede, Makedonien. 
Hans Lære minder om Marcion's. Det gamle 
Testamente og alt jødisk blev forkastet, ligesaa 
Peter's Breve. Af Evangelierne foretrak P. Lukas-

1 Evangeliet, fordi Lukas havde været Paulus'es 
' Ledsager. Sakramenterne spillede ingen Rolle. 
I Pavlikianerne vare gennemgaaende Asketer. Under 
i Konstantinos bredte P. sig over store Dele af 

Lilleasien. I Slutn. af 8. Aarh. gik det tilbage 
for Sekten, men i Beg. af 9. gik det atter frem, 
indtil deres faste Pladser i Lilleasien bleve erobrede. 
En Tid lang bleve de taalte i Thrakien, imod at 
de skulde værge Riget mod Skytherne, og paa 
Korstogstiden kæmpede de i Fællesskab med 

! Korsfarerne, men i 12. Aarh. fik Kejser Alexius 
Komnener mange af dem omvendte. Dog forsvinde 
de ikke helt, og de have paavirket mange af 
Middelalderens kætterske Sekter. (Li t t . : Fr . 
Nie l sen , »Haandbog i Kirkens Historie. II. 
Middelalderen«, 1897). A- Th- J-

Pav lodar , By i det russiske Steppegeneral-
guvernement i Asien, Provins Semipalatinsk, ligger 
ved Irtisch og har (1897) 7,730 Indb., der bestaa 
af Russere og Kirgisere. H. P. S. 

Pavlograd , By i Sydrusland, Guvernement 
Jekaterinoslav, ligger ved Voltschja og har mange 
Møller, Handel med Kvæg samt 3 store aarlige 
Markeder. (1897) 17,188 Indb. H. P. S. 

PavlOVO, Industrilandsby i Mellemrusland, Gu
vernement Nishnij Novgorod, ligger ved Oka, 
har ca. 9,000 Indb. og er berømt for sine Knive 
og Smedearbejder. H. P. S. 

Pav lovsk , 1) By i det nordvestlige Rusland, 
Guvernement St. Petersborg, ligger 30 Km. S. f. 
St. Petersborg. (1897) 4,950 Indb. P., der ligger 
omgiven af en kejserlig Park, er et yndet Sommer-
opholdssted. I det kejserlige Lystslot ved P., 
der er bygget 1780, findes Bibliotek, Malerisam
ling og Samling af romerske Oldsager. — 2) By 
i Sydrusland, Guvernement Voronesh, ligger i 
Nærheden af Don og har Avl af Grønsager 
samt Fabrikation af Sæbe og Lys. (1897) 7,221 
Indb. H. P. S. 

Pavlovski j Passad, Industrilandsby i Mellem
rusland, Guvernement Moskva, ligger ved Kljasma, 
har ca. 7,000 Indb. og driver Silke-, Uld- og 
Bomuldsindustri. H. P. S. 

PavlOVSkij Savod, Bjærgværksby i Sibirien, 
I Guvernement Tomsk, ligger ved Kasmala, har ca. 
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5,000 Indb. og sølvførende Blyglansminer. P. S. 
er anlagt 1764. H. P. S. 

Pavo, Slægtsnavn for Paafugl. 
Pavoa de Varzim, By i det nordvestlige Por

tugal, Provins Entre Douro e Minho, ligger 30 
Km. N. N. V. f. Porto og har (1890) 12,057 Indb., 
der for en stor Del ere Fiskere. B. P. S. 

Pavor se P a l l o r . 
PaVUllO nel Frignano [pavul'lonelfrinalno], 

By i Norditalien, Provins Modena, har et tidligere 
hertugeligt Lystslot samt en Glasfabrik. (1881) 
1,187 Indb. E.P.S. 

Pawnee [på.ni!], Pani , Indianerstamme i 
U. S. A., strejfede tidligere om mellem Platte 
River og Missouri River, men overførtes 1875 til 
Indianerterritoriet. P., der sproglig udgjorde en 
Gruppe for sig, mønstrede engang 2,000 Krigere, 
men tæller nu knapt 1,000 Individer. H. P. S. 

Pawtucket [på.ta'kefj, lille Flod i U. S. A., 
Stat Rhode Island, udspringer i Massachusetts, 
udmunder neden for Providence i Narragansetbay 
og er sejlbar indtil Worcester. H. P. S, 

Pawtucket [på.ta'ket], By i U. S. A., Stat Rhode 
Island, ligger ved et 15 M. højt Vandfald, der 
dannes af P.-Floden, og har Bomulds- og Strømpe
væverier, Papirfabrikker, Støberier og Slagterier. 
(1900) 39,630 Indb. H.P.S. 

Pax, Freden, Fredsgudinden, navnlig som Per
sonifikation af Romernes Fredsherredømme, svarende 
til Grækernes E i r e n e (s. d.). Augustus indviede 
et Alter for P. paa Mars-Marken, og der foretoges 
her Ofringer 3 Gange aarlig. Senere byggede 
Vespasian et prægtigt Tempel i Nærheden af 
Forum; det brændte under Commodus. — I 
Kunsten fremstilledes P. som en ungdommelig, 
stundom vinget Kvindeskikkelse, der bærer Oliegren 
ogFredsstav eller Overflødighedshorn. H. A. K. 

PaxilhlS Fr., Slægt af Agaricaceae, udmærker 
sig ved, at de hudagtige, mere eller mindre grenede, 
nedløbende Lameller let løsnes fra Hatten, hvis 
Rand er indrullet; Foden er ofte fæstet uden for 
Hattens Midte; Sporerne ere rustbrune. P. atro-
tomentosus (Batsch) og P. involutus (Batsch) 
høre til de anseligste Svampe i danske Skove; 
den første, der især vokser i Naaleskove, har 
sortbrun, fløjlsagtig filtet Fod; den sidste har glat 
Fod. C. R. 

Paxiuba se I r i a r t e a . 
Pax O, Pax o s, 0 ved Vestkysten af Græken

land, hører til de ioniske Øer og ligger 13 Km. 
S. 0. f. Korfu. P. er 19 • Km. stor og har 
sammen med den nærliggende, 3 • Km. store 
Klippeø A n t i p a x o ca. 5,000 Indb., der væsent
ligst leve af Skibsfart og Fiskeri. P. har et bjærg-
fuldt Terrain, hvor der dog dyrkes Oranger, 
Oliven samt en fortræffelig Vin. Hovedbyen er 
G a i o n paa Østkysten, der har Havn og er Bispe
sæde. ( L i t t . : Ærkehertug L u d v i g S a l v a t o r , 
>P. und Antipaxos« [Wurzburg 1887]). H. P. S. 

PaXOS se Paxo . 
Paxt., ved Plantenavne Forkortelse for Pax-

ton, engelsk Landskabsgartner, (1803—65). 
PaxtOll [p'å'kston], By i U. S. A., Stat Illinois, er 

Sæde for den svenske Højskole, Augustina Col
lege, der har et stort Bibliotek. (1890) 2,187 
Indb. H. P. S. 

Pax VObiSClim (lat.), Fred være med eder! 
Pay en [paiæ'J, Ans e lme, fransk Kemiker, 

født 17. Jan. 1795, død 13. Maj 1871 i Paris, 
virkede først som praktisk Kemiker og Direktør 
for en Roesukkerfabrik i Vaugirard; han opdagede 
der Benkullenes affarvende Evne. 1842 blev han 
Professor i teknisk Kemi ved Ecole des arts et 
metiers i Paris. P. har offentliggjort mange for
trinlige Fagskrifter, af hvilke kunne nævnes: 
»Cours de chimie élémentaire et industrielle« [2 
Bd., 1830—31], »Manuel du cours de chimie 
organique appliquée aux arts industriels et agri
coles« [1841], »Précis de chimie industrielle« [7. 
Opl. 1849]. O. C. 

Payéna, A. D C , Slægt af Sapotaceae, Træer 
med læderagtige og paa Undersiden behaarede 
Blade, smaa, 4-tallige Blomster og aflangt æg
formede Bær, der have 1, sjældnere 2—5 Frø. 
Omtr. 16 Arter i det malajiske Omraade. P. 
L e e r s i i (Teysm. et Binn.) Benth. et Hook., paa 
Sumatra, Borneo, Banka og Amboina, leverer 
Guttaperka. A. M. 

Pay er, J u l i u s v., østerrigsk Polarfarer, er f. 
1. September 1842 i Teplitz og blev 1859 østerrigsk 
Officer. P. deltog 1869—70 i den anden tyske 
Polarekspedition under Koldewey (s. d.) til det 
nordøstlige Grønland. 1871 foretog han med den 
østerrigske Søofficer og Polarfarer Weyprecht en 
Rekognosceringsekspedition fra Tromsø til Polar
egnene mellem Spitsbergen og Novaja Serolja. 
Det følgende Aar afsejlede P. og Weyprecht om 
Bord i »Tegetthoff« paa en af Grev Wilczek ud
rustet Ekspedition, der, efter farefuld Overvintring 
i Isen, skulde føre til Opdagelsen af Frants Jo
sefs Land 31. Aug. 1873. En anden Over
vintring foretoges i Isen, og i Marts—Maj 1874 
gjorde P. med seks Mand og nogle Hunde yderst 
besværlige Slæderejser til det nyopdagede Land. 
Paa disse Rejser kortlagdes en stor Del af Frants 
Josefs Land; P. naaede 8 2 " 5 ' Br. »Tegett
hoff« maatte forlades i Isen 20. Maj, og 24. Aug., 
efter 96 Dages Rejse i Baade, optoges den skib
brudne Besætning efter denne mindeværdige Rejse 
under Kysten af Novaja Semlja af et russisk 
Fangstskib, der bragte den til Vardø 3. Septem
ber 1874. P., der kort efter sin Hjemkomst 
havde taget Afsked som Officer, uddannede i 
Miinchen sine Anlæg for Malerkunsten og har bl. 
a. fremstillet Episoder af Livet i de arktiske Egne, 
Billeder, af hvilke nogle ere blevne udstillede i 
flere af Europa's store Byer. Han er Forfatter af: 
»Die osterreichisch-ungarische Nordpolekspedi
tion 1872—1874« [Wien 1876], samt af Artikler 
i »Petermanns Mitteilungen« og »Mitteilungen der 
Wiener Geografischen Gesellschaft«. O. I. 

Payerne eller P e t e r l i n g e n , det romerske 
Paterniacum, Distriktshovedstad i den schweiziske 
Kanton Waadt, ved Broye, 461 M. o. H., Knude
punkt for 3 Banelinier, har middelalderlige Ring
mure og Taarne, var ofte Residens for de bur-
gundiske Konger, har 2 Kirker, Gymnasium og 
Realskole, Uldspinderier, driver Fabrikation af 
Cigarer og Straahatte, har 4,000 mest protestan
tiske Indbyggere. Her findes gravsat Rudolf II 
af Burgund og hans Dronning Berthe, især kendt 
som Stifter af et Cluniacenserabbedi. P. kom 
1034 til det tyske Rige og forenedes 1536 med 
Bern. M. Kr. 

Payknll d. s. s. Pa i jku l . 
Payn [pelin], J ames , engelsk Romanforfatter, 
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f. 1830 i Cheltenham, d. 1898. Efter at have 
fuldendt sine Studier ved Trinity College, Cam
bridge, kastede han sig over Litteraturen. Han 
var en meget produktiv Forfatter og har skrevet 
en lang Række Romaner og Fortællinger. Han 
var en Tid Udgiver af »Chambers's Journal« og 
var Medarbejder ved »Household Words« og 
»Nineteenth Century«. Af hans Romaner, af hvilke 
nogle ere oversatte paa Dansk, kunne nævnes : 
»Found Dead«; »The Foster Brothers« [1850]; 
»Like Father, Like Son«; »A Modem Dick 
Whittington«. Af Fortællinger Samlingerne: 
»High Spirits« og »Glow Worm Tales«. Des
uden kan nævnes en Række Essays: »The Back-
water of Life; or, Essays of a Literary Vete
ran«. T. L. 

P a y n e [pe!'n], J o h n H o w a r d , amerikansk 
Skuespiller og dramatisk Digter, f. 9. Juni 1792 
i New York, d. 5. Juni 1852 i Tunis som de 
Forenede Staters Konsul; hans Lig blev ført til 
Amerika og bisat der. Hans Berømmelse grun
der sig nutildags udelukkende paa, at han er 
Forfatter af Sangen »Home, sweet Home«, der 
synges med Begejstring over hele den engelsk
talende Verden. Han var imidlertid ogsaa en 
betydelig Skuespiller og en produktiv Skuespil
forfatter. Han nævnes som Forfatter af over 60 
Skuespil, af hvilke et Par Tragedier: »Brutus« 
[1818] og »Charles the Second« [1824] endnu le
ver. Imellem de øvrige kunne som de bedste 
nævnes: »Adeline« [1822]; Operaen »Clari« (i 
hvilken den ovennævnte Sang findes} [1823] og 
»Richelieu« [1826]. ( L i t t . : H a r r i s o n , Life and 
Writings of J. H. P. [Albany 1877]). T. L. 

Pays , Le [lØpæi'J 0: (»Landet«), parisisk Avis, 
grundet 1849. Særlig under P. de Cassagnac's 
Redaktion spillede det en fremtrædende Rolle 
som bonapartistisk Organ. 

Paysaadli , Dep. i den sydamerikanske Stat 
Uruguay, omfatter 13,252 • Km. med (1893) 
32,098 Indb., bestaar af et frugtbart, bølget Græs
land, der nærer store Hjorde af Hornkvæg. Ho
v e d s t a d e n P. ligger paa Østsiden af Øen P., 
der indsnævrer Floden Uruguay til en Bredde af 
600 M. Byen har 20,000 Indb., store Slagterier 
(Saladeros), Handel med Kvæg Og Kød og staar 
i Dampskibsforbindelse med Montevideo og Buenos 
Ayres. M. Kr. 

Pays de Donibes [pæidødo'b], Landskab i 
det sydøstlige Frankrig, i Hjørnet mellem Rho-
ne's og Saone's Sammenløb. De talrige Smaasøer, 
hvis Tal ved Midten af 19. Aarh. beløb sig 
til 6,000 foruden en Mængde Sumpe, skyldes 
Ophobninger af Endemoræner fra Alperne og 
Jurabjærgene. De vandsure Strøg ere nu for en 
stor Del tørlagte, og Sundhedstilstanden i det før 
saa febersvangre Land har bedret sig betyde
ligt. M. Kr. 

Pays de Vand [pæidøvo'] se Vaud. 
Payta se P i u r a . 
Paytin, C ja^Ngo -f- H2 0 , et Alkaloid, som 

findes i hvid Kina-Bark fra Payta og krystalli
serer i Prismer, som ere meget letopløselige i Alko
hol, Æter og organiske Opløsningsmidler. O. C. 

Paz, La, »Freden«. 1) Dep. i Republikken 
Bolivia med 111,500 • Km. og (1893) 593,800 
Indb., hvoraf Halvdelen ere Hvide, Resten Blan
dinger af civiliserede Indianere, mest Aymaråfolk, 

og 1,000 Negre. Tallet paa »vilde« Indianere, 
der ikke ere medregnede, anslaas til 2,500. Dep. 
tilhører mod Øst Kordillererne med Toppene 
Sorata, 6,550 M., og Illimani, 6,410 M., mod 
Vest ligger Højsletten omkring Desaguadero og 
Titicaca-Søen. Medens denne udmærker sig ved 
sin Tørhed, hører Østskraaningen til de vand
rigeste Egne i Bolivia. Produkterne ere Koka, 
Feberbark, Kobber, Guld og Sølv. Af Husdyr 
holdes Faar, Vicufias og Alpacas. Hovedstaden 
La P. de A y a c u c h o ligger 3,648 M. o. H. i 
en dyb, frugtbar Dal med Udsigt til Illimani, har 
(1892) 45,000 Indb., en Katedral af hvidt Mar
mor, et Universitet, et biskoppeligt Seminarium, 
en Lægeskole, 2 Hospitaler, et Museum, et Te
ater etc, er Sædet for en Biskop og mest beboet 
af Aymarå og Mestitser, der drive en livlig Han
del, navnlig med Kobber, Feberbark og Alpaca-
uld. 2) Dep. i den vestlige Del af Republikken 
Honduras, har ca. 20,000 Indbyggere med Ladi-
nos og indfødte i omtr. lige Tal. Hovedstaden 
er la P., tidligere Villa de las Piedras. 3) Dep. 
i Republikken St. Salvador ud mod det store 
Ocean, omfatter en Del af Søen Ilopango, med 
35,000 Indbyggere og Hovedstaden Santa Lucia 
Zacatecoluca. 4) By i den argentinske Provins 
Entre Rios, paa venstre Side af Paranå, med 
(1890) 7,000 Indb., er Dampskibsstation mellem 
Buenos Aires og Asuncion. 5) Hovedstad i det 
mejikanske Territorium Nedrekalifornien, oprinde
lig Bah ia de San t a Cruz , med 6,000 Indb., 
har en Havn, der er beskyttet af nogle Øer, en 
højere Skole og driver Perlefiskerier. Her lan
dede Cortez 1535. M. Kr. 

Pazmany [pa'zmani], P e t e r , ungarsk katolsk 
Teolog, f. 4. Oktbr. 1570 i Grosswardein, d. 19. 
Marts 1637. Skønt hans Forældre vare Kalvinister, 
sendte de ham til et Jesuiterkollegium i Klausen-
burg for at uddannes, og her gik han over til 
den romersk-katolske Kirke og blev Jesuit. Hans 
glimrende Begavelse og hans brændende Kærlig
hed til den rom. Kirke sikrede ham en Løbebane 
som kun faa. Protestantismen havde gjort mæg
tige Fremskridt i Ungarn, men P. angreb den 
med Kraft mundtlig og skriftlig, og han drev den 
tilbage. Hans Hovedværk er »Vejviser til den 
guddommelige Sandhed« 1613, skrevet paa Magy-
arisk, hvilket Sprog han beherskede til Fuld
kommenhed. P. blev udnævnt til Ærkebiskop i 
Gran, og da han i denne Stilling fik stor Magt, 
gik det ud over Protestanterne. For at fremme 
Katolicismens Sag grundlagde han ogsaa Skoler 
og Præsteseminarier, og da Paven havde gjort 
ham til Kardinal, lod han Ungarn's Præsteskab 
antage det romerske Missale og Breviarium for 
at knytte Baandet med Rom endnu fastere. I alle 
sine Foretagender havde han Lykke med sig, og 
da han døde, var Katolicismens Overvægt over 
Protestantismen i Ungarn sikret. (Li t t . : W. 
F r a n k l : »P.« [Pest 1868—72]). A.Th.J. 

PaZZi [pat'tsi],berømt florentinsk Adelsslægt, som 
i Middelalderen gjorde sig bekendt ved flere Krigs
bedrifter, tjente sig en stor Formue ved Bankier
forretninger og beskyttede Kunst og Videnskab 
ligesom Medici'erne. Dens Navn er særlig knyt
tet til den Sammensværgelse, hvormed den 1478 
søgte at styrte disse farlige Medbejlere til Mag
ten i Firenze. Med Bistand af Pave Sixtus IV, 
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hvis Bankier en af P.'erne var, og i Forbund 
med Ærkebiskop Francesco Salviati af Pisa og 
den tapre Bernardo Bandini, bestemte de sammen
svorne, hvis Hovedmand var den pavelige Ban
kier Francesco de' P., Søndagen d. 26. April til 
Dagen for Sammensværgelsens Udbrud og Stedet 
til Firenze's Domkirke. Medens Messen holdtes, 
og just da Præsten foran Alteret løftede Hostien, 
overfaldtes de to unge Medici'er, Giuliano og Lo-
renzo, som efter deres Fader Pietro's Død ledede 
dennes mægtige Parti, med Dolkestik af Francesco 
og Bandini samt af to gejstlige. Giuliano dræb
tes, men Lorenzo slap ud af Kirken, og medens 
Kampen rasede i Gaderne, satte han sig i Spid
sen for Medici'ernes Tilhængere og besejrede sine 
Modstandere. Francesco og hans Onkel Giacomo 
samt Ærkebispen bleve hængte, siden ogsaa Ban
dini, da Sultanen, til hvem han var flygtet, havde 
udleveret ham. Et Par Aar varede dog endnu 
Kampen med de flygtede P. og deres Hjælpere, 
idet Paven og Kongen af Napoli støttede dem i 
aabenbar Krig, indtil Lorenzo 1480 fik denne, 
der havde taget en ugunstig Vending for Firenze, 
til at standse ved sit dristige Besøg hos Kong 
Ferrante i selve hans Hovedstad. Siden var 
Pazzi'ernes Magt brudt; Slægten eksisterer 
endnu. E. G. 

PaZZi [pat'tsi], E n r i c o , italiensk Billedhugger, 
er f. 21. Juni 1819 i Ravenna. Han er udgaaet fra 
Bologna-Akademiet, men har dog især sluttet sig 
til Dupré. Arbejder: Lucrezia, Dante (La-Croce-
Pladsen i Firenze), Farini (Ravenna), Fyrst Mi
chael (1882, Belgrad) etc. P. er Ophavsmanden 
til det byzantinske Museum i Ravenna. A. Hk. 

Pb, kemisk Tegn for Bly. 
Pd, kemisk Tegn for P a l l a d i u m . 
Pé, portug. og brasil. Fod = 33 Cm. 
Peabody [pUbådi], By i U . S . A . , Stat Massa

chusetts, ligger 12 Km. N.-Ø. for Boston og er 
Forstad til Salem. (1900) 12,000 Indb. P., der 
tidligere hed S o u t h D a n v e r s , har et 1852 af 
G. Peabody (s. d.) stiftet Institut samt Fabrikation 
af Læder, Lim, Fodtøj og Sæbe. H. P. S. 

Peabody [pilbådi], George , amerikansk Fi
lantrop, f. 18. Febr. 1795 i South-Danvers (nu 
P.) i Mass., d. 4. Novbr. 1869 i London. P. 
begyndte som liden Købmand og handelsrejsende, 
gik 1812 som frivillig i Krigen, etablerede 1814 
sammen med Elisha Riggs, der indskød Kapi
talen, en en-gros Forretning, der, efter at P. 1829 
var bleven Firmaets Chef, efterhaanden gik over 
til Bankiervirksomhed. For yderligere at udvide 
denne flyttede P. 1837 til London, hvor han, under 
Firma G. P. & Co., hurtig arbejdede sig op til 
at blive en Størrelse i Finansverdenen. Sin Rig
dom anvendte han, der personlig — stedse ugift i 
— levede paa den mest enkle Maade, til ene-
staaende storartede Dotationer. 1851 bekostede 
han de forenede Staters Deltagelse i Verdens
udstillingen i London, 1852 Udrustningen af E. 
K. Kane's Polarekspedition for at søge Sir John 
Franklin. S. A. begyndte han at uddele sine 
talrige Gaver til Undervisningsformaal ved at 
grundlægge et Lyceum og et betydeligt Bibliotek 
i sin Fødeby; 1866 oprettede han et lignende, 
efter ham kaldt P.-Institut, i Baltimore, ligesom 
han bekostede en Række Skoler og Lærestole 
i forskellige af Unionens Stater. Særlig de i 

denne Henseende noget tilbageliggende Sydstater 
havde hans Interesse, og alene til disse anvendte 
han over lo Mill. Kr. i Undervisningsøjemed og 
til videnskabelige Formaal. 1859 havde han ka
stet sig over Spørgsmaalet om Bolignøden i Lon
don, og for at bidrage til at afhjælpe denne ved 
Opførelse af gode og velindrettede Boliger for 
Smaafolk skænkede han efterhaanden 9 Mil. 
Kr.; over 20,000 Mennesker nyde godt af denne 
Stiftelse. P.'s Dotationer androge i alt mindst 30 
Mill. Kr., hvorfor hans Navn som Donator tælles 
blandt Verdenshistoriens første. Adelstitel og 
ydre Hæderstegn afslog han. Under store Æres
bevisninger overførtes hans Lig til Amerika. 1871 
rejstes hans Bronzestøtte (af VV. W. Story) i Lon
don, og 1888 et Duplikat af den i Baltimore. 
P.'s Londonfirma sammensmeltedes 1864 med J. 
S. Morgan & Co. (L i t t . : P. A. H a n f o r d , 
Life of G. P. [Boston 1882]). K. V. H. 

Peace River [pilsriV], Flod i Dominion of 
Canada, opstaar i British Columbia ved Foreningen 
af Findlay, Osilinca og Parsnip River, gennem
bryder Klippebjærgene og optager Smoky River, 
hvorefter den udmunder i Slavefloden. H. P. S. 

PeaCOCk [pilkåk], R a l p h , engelsk Maler, 
er f. 1868 i Wood Green (London), uddannet 
1887—90 paa Roy. Academy, senere paa Studie
rejse til Spanien og Italien. I London (tilbage 
hertil 1893) udstillede han »Plovokser« og det 
pudsige »Araber i Trætte med en Neger« (paa 
den internat. Udstill. i Kbhvn. 1897), senere 
»D. Quijote og S. Panza« (1894), »Bunny« 
(Landsbypige, Perth.-Gal. i Vestaustralien), det 
nydelige >To Søstre« (Tate-Samlingen) og »De 
falske« (Kvindeskikkelser, Guldmed. 1898 i Wien). 
Ikke mindst ved sine dygtige Portrætter (især af 
Børn, 1902: Holman Hunt) har P. naaet høj 
Anseelse. Ogsaa gode Illustrationer (»Illustrat. to 
a poem« etc). A. Hk. 

PeaCOCk [pilkåk], T h o m a s Love , engelsk 
Digter, f. i Weymouth 1785, d. 23. Jan. 1866. 
Han var i sin Ungdom Ven med Shelley, hvis 
Eksekutor han blev, og med Charles Lamb. Han 
er som Digter bekendt ved nogle Digtsamlinger 
og Romaner. Her kunne nævnes: »Palmyra and 
other Poems« [1806]; »The Genius of the Thames« 
[1810]; »Misfortunes of Elphin', a Tale« [1829], 
samt Romanerne: »Headlong Hall« [1816] og 
»Gryll Grange« [1861]. T. L. 

Pea-Jacket [pi! dza'ket], engelsk Betegnelse for 
en Sømands Overfrakke, Stortrøjen eller Pjæk-
kert. C. L. W. 

Peak-Bjærgene[pi !k- ] , sePenninskeBjærge . 
Péan [pea'], J u l e s Emi l e , fransk Kirurg, f. 1830 

i Chateaudun, d. 30. Jan. 1898 i Paris. P. tog 
Doktorgraden 1860, var Kirurg ved St.-Louis fra 
1876—1892. Han grundlagde da sit eget »Hopi-
tal international«, hvor han virkede til sin Død. 
P. var Elev af Nclaton og grundlagde sit Ry ved 
at være den første franske Kirurg, der udførte en 
heldig forløbende Ovariotomi 1864. Desuden 
har han været banebrydende for flere store Uterin-
operationer. De »Péan'ske Pincetter« og Hæmo-
stasen ved Forcipressur ville vel altid sættes i For
bindelse med hans Navn, skønt han næppe er 
Opfinderen. P.'s berømteste Arbejde er »Le 
diagnostic et le traitement des tumeurs de l'ab-
domen et du bassin«. G. N. 
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Pearl River [pailri'v3], Flod i U. S. A., 
udspringer i Staten Mississippi og danner i sit 
nedre Løb Grænsen til Louisiana. Efter et Løb 
paa 480 Km., der er sejlbart indtil Jackson, ud
munder den i den mejikanske Bugt. H. P. S. 

Peary [pælr*], R o b e r t E., nordamerikansk 
Polarrejsende, Løjtnant og Ingeniør i de forenede 
Staters Marine, er f. 6. Maj 1856 i Cresson i 
Pennsylvania. P., der er bekendt ved sine omfat
tende Rejser paa den grønlandske Indlandsis og 
ved sine Forsøg paa at trænge frem til Nordpolen, 
foretog i 1886, ledsaget af Danskeren Maigaard, 
der var ansat i d. kgl. grønlandske Handels Tje
neste, en Rekognosceringsekspedition omtrent 180 
Km. ind paa Isen under 69^/2° Br. I 1891 lan
dede P. med seks Ledsagere, hvoriblandt hans 
Hustru, i M'Cormick-Bugten, og, trods et Ben
brud, han havde faaet under Sejladsen i Melville-
Bugten, fortsatte han dog sin Virksomhed og 
foretog det følgende Aar, fra 30. April til 5. 
Aug., ledsaget af Nordmanden Eyvind Astrup 
(s. d.), en navnkundig Isvandring Nord paa, paa 
hvilken han naaede den grønlandske Indlandsises 
Nordrand paa omtrent 820 Br. samt berejste en 
Del af denne og opdagede Independence-Bugten. 
P. vendte Efteraaret 1892 hjem og mente at have 
konstateret Grønland's Insularitet samt Tilvæ
relsen af mindre Landmasser Nord for Grønland. 
Det paafølgende Aar sejlede P. atter til de samme 
arktiske Egne for at anstille yderligere Under
søgelser Nord og Øst for den af ham opdagede 
Independence-Bugt. P., der ogsaa paa denne 
Rejse ledsagedes af sin Hustru, som fødte en 
Datter i Nordgrønland, foretog i Foraaret 1894 
med Bowdoin-Bugten som Udgangspunkt atter en 
Slædefart paa Indlandsisen, men saa sig nødsaget 
til at vende om paa Grund af frygtelige Sne
storme. Senere paa Aaret kortlagde Astrup paa 
en Slædetur en stor Del af Landet ved Melville-
Bugten. P.'s Ledsagere, med Undtagelse af Lee 
og Henson, vendte tilbage til Amerika med det 
Skib, der i Eftersommeren afsendtes efter Eks
peditionen, men P. besluttede med de to nævnte 
Mænd at blive tilbage for at udføre den lange i 
Isvandring, som oprindelig paatænkt. Med en | 
beundringsværdig Energi fuldførtes under de van- j 
skeligste Forhold i April—Juni atter Rejsen til [ 
Independence-Bugten, hvorfra P. og hans Led- i 
sagere vendte yderst udmattede tilbage. Samme , 
Aar afhentedes Ekspeditionen af et Skib og an- ! 
kom i September 1895 ^ New Foundland. Denne 
lange Ekspeditions Udbytte var i og for sig ikke I 
stort, men godtgjorde yderligere P.'s ubetvingelige j 
Energi og Beslutsomhed. 1897 bragte P. med | 
stort Besvær fra Omegnen af Kap York (Melville 
Bugten) til New York tre store Blokke Meteor-
jærn — den største vejede omtrent 70 Tons — 
som han forgæves det foregaaende Aar havde 
søgt at bringe om Bord i det Skib, med hvilket 
han i 1896 og atter i 1897 besøgte de arktiske 
Egne. P. afrejste atter Sommeren 1898 via Smith-
Sund til disse paa en Ekspedition, hvis Maal 
var at naa Nordpolen ved en gradvis Frem-
skyden af Stationer Nord paa, paa hvilke skulde 
anbringes Eskimoer, som han har lært nøje at 
kende under sine Ophold i Nordgrønland, og 
hvis Liv han er i Stand til at leve. Fra det 
nordligste Land, som han maatte finde, skulde 

da den sidste Bestræbelse paa at naa Maalet — 
Nordpolen — gøres. Med vanlig Ihærdighed, 
men forfulgt af flere alvorlige Uheld, hvoriblandt 
Amputation af flere Tæer paa Grund af Kold
brand, Uheld, der dog ikke paa nogen Maade have 
kunnet afskrække ham, arbejdede P. paa at ud
føre sinPlan. — I 1900 lykkedes det ham N. f. Grøn
land at trænge frem til 830 50', og i Apr. 1902 
naaede han, ledsaget af Henson, paa en Slædetur 
med Kap Hecla paa Grants Lands som Udgangs
punkt 84O 17', den højeste Bredde, der er bleven 
naaet paa den vestlige Halvkugle. Efter over fire 
Aars Fraværelse er P. vendt hjem i Septbr. 1902. 
P. er Forfatter af: >Northward over the Great 
Sea« etc. [2 Bd., London 1898]. O. I. 

Peba, se B æ l t e d y r . 
Peber, se P e b e r f a m i l i e n . 
Peber uden videre Tilføjelse bruges altid som 

Betegnelse for de tørrede Frugter af Peberbusken, 
Piper nigrum, der forekomme i Handelen dels 
som so r t , dels som hvid P. S o r t P. ere de 
før M o d n i n g e n afplukkede og derpaa hurtig 
tørrede Bær. Ved Tørringen skrumper Frugt
kødet ind og danner en mørk, rynket saakaldt 
»Bark«, der omslutter et enkelt graaligt eller 
brunligt Frø. H v i d P., der ikke har saa skarp 
en Smag som den sorte, faas af de m o d n e Bær, 
som efter Afplukningen udblødes i Vand og 
derpaa tørres i Solen, hvorefter de ydre Lag af 
Frugtkødet fjernes ved Bankning o. lign. Varen 
har som Følge af denne Behandling en glat. 
graahvid Overflade. I Handelen benævnes P. 
efter Produktionsstedet eller Udskibningsstedet, 
og man skelner mellem en Mængde Sorter, saa-
som M a l a b a r , A l e p p i , K o c h i n , S i n g a p o r e , 
P e n a n g , G o a , S u m a t r a , T e l l i c h e r y o . f l . 
Alle disse Sorter forekomme som sort P., medens 
hvid P. hovedsagelig faas fra Singapore, Penang, 
og Tellichery. De bedste Sorter faas fra For
indien. Sumatra og Penang ere de almindeligste 
og billigste Sorter sort P. ; af hvid P. er Telli
chery den bedst ansete, medens Hovedmængden 
kommer fra Penang. I kemisk Henseende ere 
begge Sorter hovedsagelig karakteriserede ved 
deres Indhold af Pi per in, et skarpt smagende 
Alkaloid, der findes i en Mængde af 5—9 p.Ct., 
rimeligvis opløst i en stærkt lugtende æterisk 
Olie, af hvilken der findes ca. I p.Ct. Muligvis 
spiller imidlertid ogsaa et Indhold af Harpiks 
en Rolle ved P.'s Smag. I øvrigt bør for 
begge Sorters Vedkommende Vandindholdet ikke 
overstige 15 p .Ct . ; Stivelsemængden maa for 
sort P. ikke være under 30 p.Ct., for hvid ikke 
under ca. 38 p.Ct. Askemængden maa for sort 
højest være 5 p.Ct. (heri indbefattet højest 2 p.Ct. 
Sand), for hvid højest 3 p.Ct., og Indholdet af 
Træstof for sort højest 14 p.Ct., for hvid højest 
7 p.Ct. Disse Tal ere af Betydning, idet Ind
holdet af Træstof, Aske og Sand kan forøges be
tydelig, medens samtidig Indholdet af de andre Stof
fer formindskes, ved daarlig behandlede Varer, der 
indeholde Stilke og Støv i større Mængde. Med 
Hensyn til Kvaliteten af sort P., der væsentlig 
er betinget af Modningstilstanden og Behandlingen, 
skelner man i Handelen mellem tre Sorter, nemlig, 
*) haa rd eller t u n g P . med tunge, runde, meget 
haarde mørkebrune, netagtig rynkede Korn, 2) 
h a l v h a a r d P. med graabrune, ulige store, lette 
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Korn og 3) l e t P. med graasorte, bugtet rynkede, 
smaa Korn, hvis Skal let gaar itu. Den tunge 
er den bedste, og selv i den daarligste Sort bør 
Indholdet af Stilke ikke overstige 4 p.Ct. For
falskninger af stsdt P. ere de for stødte Kryd
derier (s. d.) almindelig anvendte. Ved hel P. 
anvendes navnlig en Farvning med Bensort eller 
Kønrøg for at give de lysere Kvaliteter af sort 
P. den haarde P.'s mørke Udseende. Sjældnere 
er forefundet kunstige Peberkorn, fremstillede ved 
Presning af en Blanding af Mel, Peberstøv o. lign. 

L a n g P. bestaar af de umodne, 4—6 Cm. 
lange, -6— 8 Mm. tykke, tørrede, graabrune, valse
formede Frugtstande af Piper oflicinarum og P. 
longum. Den indeholder de samme Stoffer som 
alm. P., men har ikke saa skarp en Smag som 
dette. Af andre Sorter P. kan nævnes Kub eb er, 
der er den ikke fuldstændig modne, tørrede, 
enfrøede Frugt af Piper Cubeba. Den er kugle
rund, 4—6 Mm. i Diameter, forsynet med en 
indtil 10 Mm. lang Stilk, graabrun til sortebrun 
og med en netagtig Tegning paa Overfladen. 
Lugten er ejendommelig aromatisk, Smagen skarp, 
brændende. De indeholde indtil 16 p.Ct. af en 
æterisk Olie, K u b e b e o l i e , og finde nogen 
Anvendelse i Medicinen. Angaaende Anvendelsen 
af A w a p e b e r se K a w a - K a w a , ang. B e t e l 
p e b e r s e A r e c a . 

P. er et af de tidligst kendte og anvendte 
Krydderier — det omtales allerede i de gamle 
Vedabøger — og ved Begyndelsen af vor Tids
regning indførtes betydelige Mængder til Europa 
over Genova og Venezia. Efter Opdagelsen af 
Søvejen til Ostindien faldt Prisen meget betyde
lig) °g nutildags er P. det almindeligst anvendte 
Krydderi. Den aarlige Produktion anslaas til ca. 
26 Mill. Kg., hvoraf over Halvdelen kommer fra 
Sumatra. K. M. 

Peberbusk d. s. s. Pebertræ (se Daphne ) . 
Peberfamilien {Piperaceaé), tokimbladede 

Planter af Skedeknæblomstredes Orden, Urter 
eller Buske, hvis Stængel hyppig er knæet, og 
som oftest har spredte (sjælden modsatte eller 
kransstillede) og hele Blade med eller uden 
Akselblade. Blomsterne sidde som Regel i Aks 
(eller Kolbe, naar Aksen er tyk, og Blomsterne 
mere eller mindre nedsænkede deri) og i Hjørnet 
af Højblade; Aksene ere endestillede, men til
syneladende sidestillede, da de skubbes til Side 
af en Gren fra det nærmeste Blad. Blomsterne 
mangle Bioster og ere sær- eller tvekønnede; 
de have oftest 3 —J— 3 Støvdragere (eller et ringere 
Antal) og 3 Frugtblade, der danne en 1-rummet 
Frugtknude med 1 Æg. Frugten er et Bær eller 
en Stenfrugt. Frøene have stor Perisperm. Over 
1,000 Arter, næsten alle i Troperne, især Amerika. 
Paa Grund af Indhold af skarpe Stoffer ere flere 
Arter anvendte som Krydder- eller Lægeplanter. 

P e b e r {Piper L.), ofte klatrende Buske (sjælden 
Urter eller Træer); Bladene have 3 — flere Nerver 
og Akselblade, der ere interpetiolære og slutte 
om Knopperne som et Kræmmerhus. Blomsterne 
ere oftest særkønnede, og de hanlige have 2—3, 
sjælden 6 Støvdragere. Frugten er et glat Bær 
med et enkelt Frø. 600 Arter, alle tropiske. 
K u b e b a - P . (P. Cubeba L. fil., se Fig.) er en 
indtil 6 M. høj Busk med læderagtige, aflangt-
elliptiske og tilspidsede Blade. Tvebo. De 

stilkede Bær ( K u b e b e r ) benyttes i Medicinen. 
Kubeber lever paa Øerne i det indiske Archipel; 
den dyrkes der og i Vestindien. A f K a v a p l a n t e n 
(P. methysticum Forst., A w a p e b e r ) , der vokser 
paa Sandwich-Øerne, tykkes Roden og giver 
sammen med Kokosmælk en berusende Drik, 
A w a eller K a v a . L a n g P e b e r (P. iongumL.), 
der har sit Hjemsted i Indien, udmærker sig ved 
hjertedannede Blade og de til en Kolbe sammen
smeltede Bær. Kolberne gaa i Handelen under 
Navn af L a n g Pebe r . Det samme Produkt faas 
af P. officinarum (Miq.) DC. (Sunda-Øerne) med 
aflangt elliptiske Blade. B e t e l - P e b e r (P. Betle 
L.) er klatrende og har stive, afrundede, ægdan
nede Blade, der sammen med Areca-Nødder an
vendes som et yderst udbredt Tyggemiddel i 
tropiske Egne. Betel vokser vildt i det indisk
malajiske Omraade og dyrkes paa Madagaskar, 

Kubeba-l'cber. 

Bourbon, i Vestindien og andre Steder. So r t 
P e b e r (P. nigrum L.) er en over 5 M. høj, klat
rende Busk med graagrønne, afrundede, ægdannede 
Blade og enbo Blomster i mere aabne Aks. 
Bærrene ere kugleformede, grønne, derefter rød
lige og til sidst gule. Sort Peber vokser vildt og 
er dyrket i hele det indisk-malajiske Omraade, 
og dyrkes tillige i Vestindien. Frugterne høstes 
i umoden Tilstand og tørres (So r t Peber ) . H v i d 
P e b e r er de modne Bær, af hvilke Kødet er 
fjernet. Sort Peberplante er en fra Oldtiden 
kendt Krydderplante, hvis Produkter have spillet 
en stor Rolle som Handelsvare. Først efter 
Opdagelsen af Søvejen til Indien sank den køje 
Pris, hvori Peber indtil da var holdt. Frugterne 
af P. aduncum L. (Brasilien) give en Art lang 
Peber; Planten benyttes tillige medicinsk. P. an-
gustifolium Ruiz et Pav. (Brasilien) leverer Folia 
Matico (se M a t i c o b l a d e ) , og endnu flere Arter 
ere anvendte til Fremstilling af Lægemidler. A. M. 

Peberfugle, T u k a n e r , (Rhamphastidæ), kal
des en, væsentlig sydamerikansk Familie af Skrige
fugle med halvthundrede Arter, delte i 5 Slægter. 
Deres væsentligste ydre Kendetegn, hvorved de 
straks skelnes fra alle andre Fuglegrupper, er det 
uhyre tykke og lange, i Randen savtakkede, i 
Spidsen krummede Næb. der hos nogle Arter ved 
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Roden er saa tykt som Hovedet og saa langt som 
Kroppen . Det er Fug le af Størrelse fra Solsort 
til Ravn med ret korte, runde Vinger, der kun 
naa til Haleroden, med Siddefod, hvor i . og 
4. Taa ere vendte bagtil , medens Løbet for- og 
bagpaa er beklædt med Skjolde, paa Siderne 
nøgent. Farverne , hos de fleste ens for begge 
Køn, ere hos nogle sorte og hvide, altid dog med 

Kg . 1. 

Længdesnit af Hovedet af en Tukan; i Midten ses den penselformede 
Tunge. 

enkelte livlig røde Fjer, hos andre pragtfulde 
grønne, røde og orange, en Plet om Øjet er nø
gen. Næbbet er ogsaa forskellig farvet ; trods 
dets enorme Størrelse er det meget let, idet 
det indvendig bestaar af store slimhindebeklædte, 
luftfyldte Hulrum, der af nogle antages fyldte 
med Udbredninger af Lugtenerverne, saa at det 
altsaa væsentlig skulde tjene som Lugteorgan ; 

Kg. 2. 

Tukan (Ramphastus Toco). 

andre mene, at Næbbet tjener til at tygge Føden 
og saaledes lette Arbejdet for den ret simpelt 
byggede Fordøjelseskanal. Tungen er lang og 
smal, i den yderste Del dybt indskaaren i Randen, 
næsten fjerlignende. P. ere udbredte fra Syd-
mejico til Nordargentina, hyppigst i Egnene om
kring Amazon-Floden. De opholde sig i højtlig
gende Skovegne, træffes i Yngletiden og længe 
efter parvis, senere i større og mindre F lokke , 
der drage langt omkring, flyvende fra en Trætop 

Store illustrerede Konversation slekaikon. XIV. 

til en anden for at søge Føden, der væsentlig 
bestaar af mange forskellige Slags F rug t e r ; dog 
forsmaa de ikke dyrisk Føde , menes endog at 
fange Fisk og Smaafugle. Stemmen er kraftig, 
ubehagelig, Flugten ret behændig; i Træerne 
klatre de med største Lethed, komme sjælden 
paa Jorden. Om Natten hvile de i Trætoppene , 
med Halen, der i det hele jævnlig bevæges, lagt 

op langs Ryggen. De t er livlige, 
ret stridbare F u g l e , i Alm. sky, 
undertiden dog meget nysgerrige og 
dumdristige. Skønt deres Liv og 
Færden er iagttaget af mange re j 
sende, ved man om deres Ynglefor-
hold lidet ud over, at de lægge 
deres to Æg i Træhul ler . — En saa 
paafaldende Fuglegruppe , hvis Med
lemmer tilmed vare overordentlig 
hyppige, maatte hurt ig vække Op
mærksomhed hos Europæere , saa 
meget mere som de indfødte benyttede 
deres pragtfulde Fjer til Hoved 
prydelser, endog til Kapper . Alle
rede kort efter Sydamerika's O p 
dagelse beskreves P. og bragtes 
levende til Europa, hvor de ogsaa i 
Malerkunsten hyppig ere forevigede. 

De holdes let i Fangenskab, og fiere Arter findes 
i alle s tørre zoologiske Haver . 

Af de 5 Slægter tæller Rhampkastus 14 Arter , 
kendes let paa, at Næseborene aabne sig paa Bag
siden af Næbbets øverste Del. Det er Fugle af 
indtil Kragestørrelse, med Hovedfarverne sort og 
hvidt, vekslende med orange, skarlagen og gult. 
Den største er T o k o ' e n , (A*. magmroslrusShzw.), 
som en Krage med et uhyre N æ b , sort og hvid 
af Farve. Pragtfuldere er A r i e l - P e b e r f u g l e n 
(2?. Temminckii Wågl.) med orangegul Strube, rødt 
Bryst og Haledækfjer. 

Pteroglossus (18 Arter) med Næseborene paa 
Næbbets Overside, af Størrelse fra Stær til Allike, 
med pragtfulde Farver , ordnede i Striber og Baand. 
En af de mest udbredte er A r a s s a r i (P. atri-
collis Miill.). En af de pragtfuldeste af alle Fa 
milier er P. beauharnaisi, der paa Issen og i Nak
ken har kor te , stive, krøl lede Fjer uden Fane, 
har et grønt, gult og rødt Næb, en Fjerklædning 
af samme Farve. 

Hos den nærstaaende Slægt Selenidera ere 
Kønnene forskellig farvede, med en ejendommelig 
Tegning paa Næbbet . 

Aulacor hamphus (14 Arter), oftest ret smaa med 
forholdsvis lille Næb , grønne af Farve. 

P. udgøre en vel adskilt Gruppe, som hvis 
nærmeste Slægtninge regnes Skægfuglene (Capito-
nidæ). ( L i t t . : G o u l d , Monogr. of thz Rham-
phastidæ or Toucans [London 1834] ; C a s s i n i 
Proceed. of the Acad. of Natur. Sciences of Phila
delphia [1867]; G a r r o d i Proc. Zool. Soc. [Lon
don 1878]). O. H. 

Peberkagetræ se Hyphaene. 
P e b e r k y s t e n , en Del af Øvre-Guinea's Kyst 

mellem Kap Mesurado, der adskiller den fra Sierra-
Leone-Kysten, i Vest og Kap Palmas, der ad
skiller den fra Elfenbenskysten, i Øst. Den er 
opkaldt efter Paradiskornet eller Malaguetta-
(Malaghetta-)Peberet. I den nyere T id kaldes den 
efter Beboerne ofte K r u k y s t e n . I politisk H e n -

\ 
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seende danner den Kysten af Negerrepublikken 
L i b e r i a . C. A. 

Pebermynte (bot.) se Mynte. 
Pebermynteolie er en æterisk Olie, der faas 

ved Destillation af forskellige Varieteter af 
Mentha piperita (se Mynte) , og Fremstillingen 
sker navnlig i Nordamerika, Japan, England 
(Surrey, Hertfordshire og Lincolnshire), Frankrig 
(Alpes Maritimes), Tyskland (Omegnen af Leipzig), 
Italien og Rusland. I Japan, hvor Fremstillingen 
af P. har været kendt før vor Tidsregning, er 
Stamplanten en anden, nemlig Mentha arvensis 
var. piperascens. P. er en farveløs, gullig eller 
grønlig, temmelig tyndfiydende Vædske med en 
behagelig, forfriskende Lugt og en kølende, 
længe vedholdende Smag. Den bliver med 
Alderen mørkere og mere tykflydende. Vægtfylden 
varierer hos de forskellige Sorter fra o,895 til 
°'930'> °S Opløseligheden i Alkohol er saa for
skellig, at den som Regel kan benyttes til at 
skelne de forskellige Sorter fra hverandre. Som 
karakteristisk Bestanddel indeholder P. en Kamfer
art Ment hol (se Kamfer) , men i meget ulige 
Mængde. Medens saaledes den japanske er saa 
rig derpaa, at Mentholet selv ved almindelig 
Temperatur udskiller sig i Form af farveløse 
Krystalnaale, stivner den amerikanske først, naar 
den anbringes i en Kuldeblanding, men da ogsaa 
straks, medens f. Eks. den engelske maa holdes 
længere under Frysepunktet, førend der finder 
nogen Udskilning Sted. I øvrigt er der i P. 
fundet en Mængde forskellige Syrer, Æterarter, 
Kulbrinter o. a. P. benyttes til Fremstilling af 
»Pebermynter<, Likører, Parfymer og i Medicinen. 
Den aarlige Produktion kan anslaas til ca. 175,000 
Kg., hvoraf Nordamerika leverer 90,000 Kg., 
Japan 70,000 Kg., men i enkelte Aar er Pro
duktionen i disse Lande stegen til henimod det 
dobbelte. K. M. 

Pebermø, en ældre ugift Kvinde (jfr. Peber 
svend) . 

Peberrod (Armoracia L.), Slægt af Kors
blomstrede, nær Kokleare, med en enkelt Art, 
A l m i n d e l i g P. (A. lapathifolia Gil.), en 50 
Cm. — 1 M. høj, fleraarig Urt med store, lang
stilkede og rundtakkede Grundblade; af Stængel
bladene ere de nedre delte, de øvre savtakkede 
eller helrandede. Blomsterne ere hvide, Skulperne 
korte, med bred Væg og ovale. I Frøene ligger 
Kimroden langs Randen af Kimbladene. Rod
stokken, der indeholder et skarpt Stof, anvendes 
som Krydderi, og P. dyrkes derfor almindelig 
som Køkkenurt (se nedenf.). A. M. 

Jorden maa ikke lide af staaende Grundvand, 
men skal paa den anden Side i Sommertiden helst 
have rigelig Fugtighed; en udtørret Sø e. 1. er 
særlig velegnet til Peberrodskultur. Jorden bør 
være dybt bearbejdet, næringsrig og stærkt gødet 
med Staldgødning. Saa snart Jorden om For-
aaret er bekvem, graves og rives, hvorefter der 
afsættes 1 M. brede Bede og o,60 M. brede Gange. 
Ved at afgrave Jord fra Gangene højnes Bedene, 
saaledes at de i Midten rage ca. 50 Cm. op 
over Gangene; ved Rivningen gives Bedene en 
hvælvet Overflade. Rodstiklingerne plantes med 
50 Cm. Afstand i Rækken og i to Rækker paa 
langs af Bedet med 65 Cm. indbyrdes Afstand. 
Rodstiklingen skal være 30— 45 Cm. lang og om

trent af en Blyants Tykkelse; de samles fra ved 
Optagningen af de gamle Planter om Efteraaret 
og tilskæres med et skraat Snit i den øverste 
Ende, for at man let kan se, hvad der er op og 
ned paa Stiklingen. Om Foraaret inden Stikningen 
gnides de med en ulden Klud for at fjerne alle 
Rodgrene og Knopper. Med en ca. I M. lang, 
lidt bøjet Plantepind stikker man Huller skraat 
ind i Bedet, saaledes at Plantepindens Spids 
kommer omtrent 15 Cm. under Jordoverfladen. 
Endelig anbringes Rodstiklingen i Hullet, og 
Jorden trykkes fast om den. I Begyndelsen af 
Juli foretages den saakaldte »Nakning«, som be-
staar i, at man blotter Rodens øverste Halvdel, 
afskærer alle tykkere Rodgrene, og efter at være 
afgneden med en ulden Klud lægges den atter 
ned i Jorden, som trædes sammen om den. 
Samtidig fjernes overflødige Topskud. EnMaaneds-
tid senere gentages Nakningen. Ved Optagningen 
i November maa Rødderne graves op, og man 
maa sørge for saa vidt muligt at faa alle Rod
grene med, da P. ellers let kan blive et besvær
ligt Ukrudt i den følgende Sommer. P. over
vintres bedst paa Friland i Jord, og Stykket 
dækkes mod Frosten, for at man til enhver Tid 
kan tage den P., der er Brug for i Husholdningen. 
Rodstiklingerne til Lægningen næste Foraar ind-
slaas ligeledes i Jord paa Friland. L. H. 

Peberrør kaldes de, navnlig til Paraplystokke 
og Piberør anvendte Bambusrør, som have store 
indvendige Hulrum og smaa, men skarpt frem-
staaende Ledknuder. K. M. 

Pebersvend, en ældre ugift Mand. Ordets 
nuværende Betydning forklares af, at de hanseatiske 
Handelshuse i Middelalderen lode deres Filial-
forretninger i de nordiske Riger bestyre af »Ud
liggere« eller lode Varerne forhandle af om
vandrende Kræmmere, hvilke kaldtes P., fordi de 
handlede med Krydderier; da de altid skulde 
være ugifte, kom Ordet P. allerede i 16. Aarh. til 
at betegne en ugift Mand overhovedet. V. D. 

Pebertræ se D a p h n e . 
Pebling, en i ældre Tid almindelig Betegnelse 

for en Discipel i en Latinskole; Grundbetydningen 
er »lille Præst« (en vistnok i Norden dannet 
Diminutivform af lat. »papa«). V. D. 

Pebrine se M u s k a r d i n e . 
Peccais [pækæ'J, Landsby i det sydlige Frank

rig, Dep. Gård, 8 Km. S. 0. f. Nfmes, ved en 
Arm af Rhone, har et tidligere Fort og store 
Saltslæmmerier. M. Kr. 

PeCCåtum (lat.), Synd. P. originale, Arve
synd. 

Peccåtur intra et extra se Iliacos intra 
m u r o s p e c c å t u r e t ex t ra . 

Pecci [pet'tsi], G i o a c c h n o , Leo XIII's 
Familienavn. 

PeCCO se Te. 
Pécher [pese'J, J u l e s R o m a i n , belgisk 

Billedhugger, født 1830, død i Antwerpen 20. 
Juni 1899, malede religiøse Billeder, men vandt 
først Navn ved sin storstilede Skulptur: Sta
tuerne af Jordaens og Loos [Antwerpen] og ad
skillige Kolossalbuster (Rubens, v. Lerius [1881] 
i Antwerpen's Museum eta). A. Hk. 

Pecblln, K a r l F r e d r i k , svensk Politiker, 
født 8. Aug. 1720 i Holsten, død 29. Maj 1796 
i Sverige. Han kom som Barn til Sverige med 
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sin Fader, som var gottorpsk Minister i Stock
holm. Han opdroges saaledes i Sverige og blev 
svensk Officer, avancerede til sidst 1770 til 
Generalmajor. P. var en særdeles fremtrædende 
Partimand, snu og smidig, men i højeste Grad 
upaalidelig og egoistisk; han kan i en vis Grad 
siges at være typisk for den Korruption og det 
statsødelæggende Partivæsen, som udmærkede den 
sidste Periode af Frihedstiden. Særlig betydnings
fuld syntes P.'s Virksomhed at skulle blive paa 
Rigsdagen 1760, hvor han optraadte som en af 
Lederne for Oppositionen mod Hattepartiet. Men 
allerede i Januar 1761 slog han om og sveg 
hensynsløst sine egne Partifæller, delvis foran
lediget dertil af Egennytte. P.'s Handlemaade 
bidrog i ikke ringe Grad til at forspilde Mulig
heden for Huerne til paa denne Rigsdag at 
komme til Magten. I Forbitrelsen herover fik 
Huerne gennemført, at P. for to Rigsdagssamlinger 
mistede sin Plads paa Ridderhuset. 1769 sveg 
P. til Gengæld Hattene og bærer for en stor 
Del Skylden for, at den af Hattene paatænkte Re
form af Statsstyreisen forhindredes. Ved Gustaf III's 
Revolution 1772 lykkedes det P. at slippe bort 
fra Stockholm, og han syntes at ville gøre et 
Forsøg paa paa Landet at sætte sig op mod 
Kongen og den fuldbyrdede Forandring af Re
geringsformen. Han holdt sig derefter nogle Aar 
i Ro , men optraadte senere i Opposition mod 
Gustaf III, traadte 1786 i Forbindelse med den 
russiske Minister og var 1789 blandt dem, som 
Gustaf III, da han vilde gennemføre en ny For- j 
andring i Statsstyreisen, for en Tid holdt i For- j 
varing. 1792 anklagedes P. for Delagtighed i 
Mordsammensværgelsen mod Gustaf III, Og man 
tager næppe fejl, naar man virkelig tilskriver 
ham en meget betydningsfuld Andel deri, Han . 
kunde imidlertid aldrig overbevises derom, men : 

indsattes >paa Bekendelse« i Varberg's Fæstning, ; 
hvor han døde. Til yderligere Belysning af P.'s 
Karakter kan nævnes, at han paa sine Ejendomme i 
i Kalmar Len behandlede Bønderne meget ilde | 
og betragtedes af dem som en ligefrem Plage-
aand. A. S. 

Pecht, A u g u s t F r i e d r i c h , tysk Maler og 
Kunstforfatter, er født 2. Oktbr. 1814 i Konstanz, 
malede i Paris under Delaroche, udfoldede i 
Miinchen en betydelig Virksomhed som Maler og 
Tegner (Oliemalerier fra Goethe's og Schiller's 
Liv, Illustrationer til Schiller-, Goethe-, Lessing-
og Shakespeare-Galerierne), udsmykkede en Sal i 
Miinchen's Maximilaneum med Feltherre- og Stats-
mandsportrætter og havde Lod i Freskerne i 
Konstanz'es Konciliumssal. En Øjensygdom førte 
ham i senere Aar ind paa Forfattervirksomheden; 
han skrev bl. a. »Gesch. d. Munchener Kunst im 
19. Jahrh.« [1887 ff.] og »Deutsche Kunstler des 
19. Jahrh.« [4 Bd., 1877—84] samt blev fra 1885 
Redaktør af »Kunst flir alle«. (Li t t . : »Selvbiogr.« 
[1894]). A. Hh. 

Pechuel-Loesclie, E d u a r d , tysk rejsende og 
geografisk Forfatter, er født 26. Juli 1840 i 
Zoschen ved Merseburg. Han er overordentlig 
berejst, idet han har besøgt baade Vestindien, 
Nord- og Sydamerika, Kysterne af det atlantiske 
og det stille Ocean, af det nordlige og sydlige 
Ishav; endvidere deltog han 1874—76 i den 
tyske »Loango Expedition« i Sydafrika og var 

Stanley's Stedfortræder i Congo-Staten 1884—85. 
Fra 1886 er han Professor i Geografi i Jena. I 
Giiszfeldt, Falkenberg og P.'s »Loango Expedi
tion« [Leipzig 1882] har han skrevet 3. Afdeling, 
ligesom han har udgivet 3. Oplag af Brehm's 
»Tierleben« [Leipzig 1890—93]. C. A. 

Peclliile, C a r l F r e d e r i k , dansk Astronom, 
er født 8. Juni 1843 i Kjøbenhavn, var 1870— 
75 ansat ved Observatoriet i Hamburg, derpaa i 
Kjøbenhavn, hvor han 1888 blev Observator. 
1874 deltog P. i den tyske Venus-Ekspedition til 
Mauritius, var 1882 Leder af den danske Venus-
Ekspedition til St. Croix og skrev »Expedition 
danoise pour l'observation du passage de Venus 
1882« [Kbhvn. 1883]. Siden 1866 har P. publi
ceret Beregninger og Observationer af Planeter og 
Kometer; han opdagede Kometen 1880 V. P. 
har beregnet Almanakken fra 1889. J. Fr. S. 

Peck [pe'k], eng. Hulmaal for tørre Varer 
— 2 Gallons; for Salt og Mel efter Vægt = 1 
Stone. N. J. B. 

Peckham [pe'ksm], Kvarter i det sydøstlige 
London, en Del af Camberwell, med (1891) 83,483 
Indb., Valgdistrikt til Parlamentet. M. Kr. 

PeC0S, R i o P., Flod i U. S. A., gennem
strømmer med sydlig Retning Llano Estacado i 
New Mejico og Tejas og falder i Rio Grande 
del Norte efter et Løb paa 970 Km. Om Sommeren 
er P. dog som oftest tør. H. P. S. 

PeC0S, Jæmbanestation i U. S. A., Territorium 
i New Mejico, ligger ved den østlige Fod af 
I Glorietta-Passet og i Nærheden af Rio Pecos'es 
i Kilder. Det mærkelige ved P. er en Brønd fra 

1529 samt Indianerbyen Cicuye, hvor Sagnet hen
lægger Montezuma's Fødsel. H. P. S. 

Pecqueur [pækolr], C o n s t a n t i n , fransk 
Socialfilosof, født 4. Oktbr. 1801, død 27. Decbr. 
1887. Efter først at have sluttet sig til St. 
Simonisterne, senere til Charles Fourier's Til
hængere, udviklede P. en egenartet Samfundslære, 
der nærmest kan betegnes som en af religiøs 
Mysticisme farvet Kommunisme, dog uden Spor 
af materialistisk Tendens; fra den liberale Økonomi 
bibeholder han bl. a. Læren om den private 
Ejendomsret til Udbyttet af det enkelte Individs 
Arbejde. P.'s store Hovedværk er »Théorie 
nouvelle d'économie sociale et politique, ou etudes 
sur l'organisation des sociétés« [1842], men mest 
ejendommelig fremtræder hans kristelig-sociale 
Standpunkt i det lille Skrift »De la république 
de Dieu« [1844]. Under Februarrevolutionen var 
han Medlem af den provisoriske Regerings Ar
bejderkommission, hvis Slutningsberetning han af
fattede i Fællesskab med den aandsbeslægtede 
Francois Vidal. 1849—50 udgav P. Bladet »Le 
salut du peuple, journal de la science sociale«, 
der dog ikke formaaede at opnaa synderlig Ud
bredelse. Efter Statskuppet, der satte ham ud 
af en beskeden Bibliotekarstilling, levede han 
Resten af sit Liv i stille Ubemærkethed. Den 
franske Kollektivisme har i ham en af sine be
tydeligste Grundlæggere, hvorfor hans Skrifter 
have historisk ikke mindre end socialvidenskabelig 
Interesse. ( L i t t . : M a i s o n n e u v e , P. et Vidal 
[Lyon 1898]). K. V. H. 

Pécska [pelnska] bestaar af de sammenhængende 
Flækker Magyar-P. eller ungarsk P. og O- eller 

10* 



148 Pécska — Pedersen. 

Roman- (gammel eller rumænsk) P., ligger ved 
Maros og har (1890) 8,300 Indb. Joh. F. 

Pecten se K a m m u s l i n g . 
Pec t in ib ranch ia se K a m g æ l l e d e Sneg le . 
Pec tognå th i se F a s t k æ b e r . 
Pec torå le (lat. af pectus = Bryst) et Bryst- | 

smykke i Form af et Kors, som hører med til 
den romersk-katolske Bis-pedragt. A. Tk. J. 

Pectora l ia (lat.), Lægemidler, der benyttes 
ved Lidelser i Aandedrætsorganerne {pectus = 
Bryst). Lp. M. 

Pec tus (lat.), Bryst (Brystkasse). 
Peculium (lat.), Formue (af pecus, Kvæg, fordi 

de ældste Romeres Formue hovedsagelig bestod 
i Kvæg), særlig den Formue, som efter Romer
retten Husherren gav Slaven til særlig Bestyrelse, 
eller som bestyredes af den voksne Søn, eller 
hvorover denne endog alene kunde raade som en 
uafhængig Person. Det var navnlig, hvad Sønnen 
erhvervede som Bytte i Krigen (p. castrense) ell. 
i civile Embedsstillinger (p. quasi castrense), 
at han havde fuld Raadighed over, selv om han 
endnu stod under sin Faders eller Bedstefaders 
Forældremagt (se p a t r i a p o t e s t a s ) . K. B. 

PeCUIlia (lat.), Penge. Ordet afledes af pecus, 
Kvæg, som i den ældste Tid udgjorde Romernes 
væsentligste Rigdom. P. forekommer ogsaa per
sonificeret som en Gudinde. H. H. R. 

Pedal (af lat. pes, en Fod), forkortet Ped., 
sjældnere p., i) paa Orgelet det Klaviatur, 
der spilles med Fødderne (se O r g e l ) ; 2) paa 
Harpen de syv Fodtrin, ved hvis Nedtrædning 
en Omstemning af Instrumentet fremkaldes, idet 
Strengene forkortes og Tonen derved forhøjes; 
3) ved Klaveret de to (eller tre) Fodtrin, der 
tjener til at bevæge Dæmpermekanikken (se 
D æ m p e r og K l a v e r ) . S. L. 

Pedålflygel, et Flygel, der er forsynet med 
et Fodklaviatur, med tilhørende Strengebetræk og 
Hammermekanik, anbragt i en Kasse, paa hvilken ! 
Flygelet hviler. Anvendes især ved Forstudier 
til Orgelspil. S. L. 

Pedå lharpe se H a r p e r . 
Pedan t (ital.: »Opdrager«), snæversynet, i sit 

eget Fag helt opgaaende, smaatskaaren lærd; 
Person, der hænger stift ved en vis indskrænket 
Form eller Synsmaade og lægger urimelig Vægt 
paa Smaatterier; deraf det tilsvarende Substantiv 
og Adjektiv: P e d a n t e r i og p e d a n t i s k . 

Peddie [pe'di], Distrikt i Kapkolonien, ligger 
ved den sydøstlige Kyst og er 1702 • Km. med 
(1891) 16,500 Indb. C.A. 

Pedee [pedi!], Grea t P. [grelitpedi!], Flod i 
U. S. A., udspringer i North Carolina under 
Navn af Yadkin, optager i South Carolina L i t t le 
P. og udmunder i Winyah-Bay efter et 570 Km. 
langt Løb, der er sejlbart til Cheraw. H. P. S. 

Pedel (Middelalderlatin bedellus, bidellus, af 
gammeltysk pital, Tjener), Betegnelse for en 
Tjener ved offentlige Myndigheder, en Domstol, 
en Skole; benyttes nu kun som Betegnelse for 
en Tjener ved Universitetsmyndighederne. Cl. W. 

Peder , dansk Mandsnavn; se P e t e r . 
Pedersen , C h r i s ti e m , en af Reformations-

tidens frugtbareste og betydeligste danske For
fattere, født ca. 1480, død i Helsinge 16. Jan. 
1554. I en ung Alder blev han Kannik i Lund. 
Han opholdt sig flere Aar i Paris, hvor han tog 

Magistergraden, og hvor han i Aarene 1510 —17 
udfoldede en rig Forfatter- og Udgivervirksomhed. 
Hans første Værk er en latinsk Ordbog med 
dansk Oversættelse: Vocabularium ad usum Da-
corum [Paris 1510; ny Udg. Koln i5 i4 og Leip
zig 1518]. Bogen var bestemt til Skolebrug, og 
i samme Øjemed udgav han Peder Laale's Ord
sprog ligeledes paa Latin med dansk Oversættelse 
[Paris 1515]. Desuden udgav han til kirkelig 
Brug tre latinske Skrifter og lige saa mange 
danske, nemlig »Vor Frue Tider« og »Om at 
høre Messe« [begge trykte i Paris 1514; ny Udg. 
Leipzig 1517], samt »Jærtegnspostillen« [Paris 
I S I 5 ; nY Udg. Leipzig 1518J. Størst Berømmelse 
har han dog opnaaet ved sin Udgivelse af Saxe's 
Danmarkshistorie. For at komme i Besiddelse af 
et Haandskrift skrev han to Gange til Danmark, 
men da dette ikke hjalp, rejste han selv hjem 
og fik endelig ved Ærkebiskop Birger's Bistand 
sit Ønske opfyldt. Den lærde Bogtrykker Jodocus 
Badius Ascensius udgav Værket: Danorum regum 
heroumqve historiae stilo eleganti a Saxone 
Grammatico conscriptae [Paris 1514]. Efter sin 
Hjemkomst fra Paris udnævnte Ærkebiskop Johan 
Weze ham til sin Kansler 1522. 

Men nu indlededes et nyt Afsnit af P.'s Liv, 
fuldt af Trængsel og Omskiftelighed. Han var 
Christian II's tro Mand, og under Bondeopstanden 
i Skaane maatte han for at redde sit Liv tage 
sin Tilflugt til Søren Norby paa Sølvitsborg, blev 
bandlyst af Ærkebiskop Aage Sparre og som 
Majestætsforbryder fradømt alt, hvad han ejede. 
1526 sendtes han af S. Norby til Berlin med Bud 
til Christian II, og fra nu af hørte han til den 
landflygtige Konges Omgivelser. Han opholdt sig 
mest i Nederlandene. Under Udlændigheden sluttede 
han sig til den lutherske Reformation og over
satte det ny Testamente [trykt i Antwerpen 1529; 
ny Udg. smst. 1531], David's Salmer, samt en 
Række Smaaskrifter af Luther: »Om Ecteskaff 
oc børn ath opføde Gud til loff och ere, och 
deris siele til salighed«, »Om børn ath holde till 
Scole och Studium Och ath skicke gode Scole-
mestere til dem«, »Den rette vey till Hemmerigis 
Rige«, »En Christelig bogh Om merckelige spørs-
maall och swar Om Troen och kerlighed«, »Om 
vaar Herris død oc pine«, »Huorledis huert men-
niske skal betencke vor Herris død oc pine«, 
»Huorledis huert Christet menniske skal bere sit 
kaars« [altsammen trykt i Antverpen 1531]. I 
Fortalen til det ny Testamente skriver han: »Jeg 
bekender och hær selff min vildfarelse som ieg 
vaar før vdi, den tid ieg lod sette de Jertegen 
oc fabel i de andre bøger i Paris (som menni-
skene haffue selffue opdictet oc drømet)«. Efter 
Christian II's Tilfangetagelse forsonede P. sig for 
saa vidt med den ny Tingenes Tilstand, som han 
søgte Tilladelse til at vende hjem. Ved kgl. 
Beskærmelsesbrev fik han 1532 Lov til at »bo i 
Malmø, nære og bjerge sig af Prenteri og være 
kongelig Majestæt tro og huld«. I Malmø fort
satte han sin litterære Virksomhed, indtil den 
standsede ved Grevefejdens Udbrud. Der udgik 
her fra hans Presse to Lægebøger, Karl Magnus'es 
Krønike, Holger Danske's Krønike og Rim
krøniken. Efter Freden solgte han sit Trykkeri 
til Hans Vingaard i Kjøbenhavn, men blev boende 
i Malmø til 1541, da han tog Bolig i Kjøbenhavn. 
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P. havde fra sine yngre Dage arbejdet paa en 
Oversættelse og en Fortsættelse af Saxe. Men 
intet af dette blev udgivet. Det blev ham over
draget at oversætte Bibelen, og han fik til dette 
Arbejde ifølge kongelig Befaling Understøttelse fra 
Universitetet. 1543 var han færdig med Bibel
oversættelsen. Det er den bekendte Bibeludgave 
fra 1550, der gaar under Navn af Christian III's 
Bibel. Men den blev inden Trykningen gennem
set af flere lærde Mænd, deriblandt særlig af 
Peder Palladius. Spangenberg's Postil havde P. 
ogsaa oversat, men den udkom ikke. Derimod 
udkom efter hans Død Æsop's Levned og Fabler 
[1556]. Sine 10 sidste Leveaar tilbragte P. syg 
og affældig hos sin Frænde Præsten Peder Andersen 
i Helsinge i Nordsjælland. 

P.'s Skrifter ere ikke originale. De tidligste 
Skrifter ere endogsaa kun til Dels Oversættelser, 
han selv har foretaget. Han korrigerede og be
arbejdede danske Skrifter, der allerede forelaa 
trykte eller i Haandskrift. Da hans første Bog 
tryktes i Paris, havde Godfred af Ghemen's Presse, 
foruden flere andre danske Bøger, udsendt Karl 
Magnus Krønike, to Udgaver af Peder Laale's 
Ordsprog og mindst 4 Udgaver af Rimkrøniken. 
1514—15 udkom Præsten Hr. Mikkel's bekendte 
Rimværker. P.'s Skrifter ere, hvad Ordenes Form, 
Stavning og Bøjning angaar, det samme, som 
findes i de samtidige Haandskrifter og trykte 
Bøger. Men trods alt dette kan hans Betydning 
for dansk Sprog og Litteratur vanskelig over
vurderes. Hans store Fortjenester ligge i Stilen, 
i Fremstillingen. P. maa dog dele Æren for at 
have reddet dansk Litteratursprog fra Undergang 
i hin skæbnesvangre Tid, da Danmark over
svømmedes med plattysk Litteratur, med Godfred 
af Ghemen. (L i t t . : C. J. B rand t , »Om Lunde-
Kanniken C. P. og hans Skrifter« [Kbhvn. 
1882]). P.K.T. 

Pedersen, H o l g e r , dansk Sprogforsker, er 
født i Gelballe (ved Kolding) 7. Apr. 1867, blev 
1885 Student og tog 1890 Skoleembedseksamen. 
Allerede tidlig gav han sig af med omfattende 
Sprogstudier med særligt Henblik paa den sammen
lignende Sprogvidenskab. Efter 1892—96 at have 
opholdt sig i Udlandet, dels ved tyske Universi
teter, dels i Østeuropa og i Irland, tog han 1897 
den filosofiske Doktorgrad ved en Afhandling 
»Aspirationen i Irsk«, I (Fortsættelsen er kommen 
paa Tysk i Kuhn's »Zeitschr. f. vergl. Sprachf.«, 
35. Bd.). Blandt hans mange andre Arbejder, som 
for største Delen ere offentliggjorte i forskellige 
Tidsskrifter, danske eller udenlandske, og foruden 
om den indoeuropæiske Historie i Alm. navnlig 
have drejet sig om Slavisk, Keltisk og Albanesisk 
samt Lykisk, maa fremhævns »Albanesische Texte 
mit Glossar« [Leipzig 1895], mest Folkeeventyr, 
som han selv har optegnet i Albanien, og af 
hvilke han senere har udgivet en tysk Over
sættelse, »Zur albanes. Volkskunde« [Kbhvn. 
1898]. 1900 blev han Docent ved Kjøbenhavn's 
Universitet i sammenlignende Sprogvidenskab med 
Forpligtelse til indtil videre stadig at læse over 
slaviske Sprog. Vilh. Th. 

Pedersen, P e t e r , dansk Astronom, født 27. 
Novbr. 1806 i Kjøbenhavn, død 23. Septbr. 1861 
smst., var 1832—46 Observator ved Observa
toriet, blev 1842 Medlem af Direktionen for 
Livrenteanstalten i Kjøbenhavn, 1843 Medlem af 

Videnskabernes Selskabs meteorologiske Komité 
og 1844 Bestyrer af dets magnetiske Observato
rium. Foruden en Del meteorologiske Afhand
linger i Videnskabernes Selskabs Skrifter har han 
skrevet »Den danske Astronom Tyge Brahes Liv 
og Levnet« [Kbhvn. 1838], »Almenfattelig Vejr
lære« [1854] samt beregnet Almanakken for 1857. 
Hans astronomiske Observationer findes i »Astron. 
Nachr.«. J. Fr. S. 

Pedersen, Rasmus , dansk Plantefysiolog, er 
født 29. Maj 1840, blev Student 1860, cand. med. 
1869, studerede 1872—76 Plantefysiologi i Tysk
land, særlig i Leipzig hos Schenk og i Wiirz-
burg hos Sachs. Han var en kort Tid Forstander 
for Carlsberg Laboratoriets fysiologiske Afdeling, 
blev 1879 Docent og 1887 Professor ved Uni
versitetet. Foruden nogle mindre Afhandlinger 
om Vækst, Aandedræt o. 1. har P. 1883 offent
liggjort et Bind af sine udførlige Forelæsninger 
over Plantefysiologi. I dette Bind giver han en 
grundig og klar Redegørelse for den historiske 
Udvikling af Kendskabet til Planternes Næ
ringsstoffer, w. y. 

Pedersen, 1) T h o m a s V i lhe lm , dansk Maler 
og Illustrator, født paa Karlslundegaard ved Kjøge 
28. Jan. 1820, død i Kjøbenhavn 13. Marts 1859. 
Oprindelig var han bestemt til at blive Søofficer, 
gennemgik Kadetakademiet og blev 22 Aar gi. 
Sekondløjtnant; men kort efter fik han, der fra 
sin tidlige Barndom havde vist Lyst og Evne til 
at tegne, en 4 Aars Orlov for at blive uddannet 
til Kunstner. En Tid arbejdede han i Marstrand's 
Atelier og gjorde der saa gode Fremskridt, at 
han, da han meldte sig til Optagelsesprøven paa 
Akademiet, straks blev erklæret for moden til 
dettes øverste Afdeling, Modelskolen. 1847 ud
udstillede han, første og eneste Gang, paa Char
lottenborg; fire mindre Billeder havde han faaet 
færdige, »Bønderpiger, som vadske«, »Aftenscene 
paa Landet«, »Parti ved Bromme Mølle« og 
»Landevejsscene« ; det sidstnævnte blev købt af 
Kunstforeningen. Men for øvrigt fik han i de 
Aar, han levede væsentlig for sin Kunst — han 
gjorde dog Tjeneste i Treaarskrigen, blev fangen 
ved Eckernforde, udnævntes 1850 til Premier
løjtnant og var endnu et Par Gange ude paa 
Togt —, kun fuldendt faa og gennemgaaende 
smaa og lidet udførte Malerier; alt fra Barne-
aarene var hans Bryst svagt, saa han vanskelig 
kunde taale at sidde ude længere Tid ad Gangen, 
og tidligt nødtes han til saa godt som ude
lukkende at virke med Blyant og Pen. Det er 
da som Tegner, han vil mindes af senere Slægter, 
ikke saa meget i Kraft af de lidet vellykkede 
Litografier, hvori en Del af hans Kompositioner 
ere gengivne, som i sin Egenskab af H. C. Ander-
sen's Illustrator. Til den første tyske Udgave af 
Andersen's Eventyr gjorde han en Mængde Teg
ninger, der bleve skaarne i Træ og ogsaa brugte 
til de tre første Bind af den danske Samling. 
Straks ved deres Fremkomst gjorde disse Kompo
sitioner stor Lykke, og i Aarenes Løb, stærkere 
for hver Gang en Kunstner senere har søgt at 
løse Opgaven, er det blevet anerkendt, at P. 
frem for nogen anden har vist sig som Digterens 
Aandsfrænde og har ramt hans hele Stil og Ud-
tryksmaade i smaat som i stort. De oprindelige 
Træsnit vare gennemgaaende ikke helt vellykkede; 
Figurernes fysiognomiske Udtryk var mere eller 
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mindre svækket eller forvansket, og af Stregens 
oprindelige Skønhed var meget gaaet tabt. Først 
nu (1902) ere Tegningerne i en saakaldt »Kunst
udgave« blevne saaledes reproducerede ad foto
mekanisk Vej, at de helt komme til deres 
Ret i al deres jævne og uskyldige Finhed og 
Ynde. -S. M. 

2 ) V i g g o C h r i s t i a n F r e d e r i k V i l h e l m , 
dansk Landskabs- og Genremaler, foreg.'s Søn, 
er født i Kjøbenhavn 11. Marts 1854. Efter at 
han fra sit 17. Aar havde studeret paa Kunst
akademiet, begyndte han 1876 at udstille paa 
Charlottenborg, hvor hans første, af P. C. Skov
gaard kendelig paavirkede Billeder vakte Op
mærksomhed ved deres ærlige og alvorlige Syn 
paa Naturen; et af dem, »Udsigt over Sundet og 
den svenske Kyst, set fra Tryggerød Mose«, blev 
købt til Bortlodning af Kunstforeningen, der 
ogsaa 1877 købte et af hans Arbejder, »Uden for 
et Bryggers i en Bondegaard«, ligesom den baade 
fra Charlottenborg og fra den fri Udstilling, 
hvoraf han fra 1890 har været Parthaver, har 
erhvervet flere af hans Landskaber. 1882 er
hvervede Nationalgaleriet for første Gang et 
Billede af P., nemlig »En opkørt Vej under 
gamle Træer; Graavejrsdag; Køerne drives hjem«; 
ligesom det s. A. udstillede »En Blegeplads paa 
en Sommerdag; Piger hænge Tøj op til Tørring«, 
vandt det megen Anerkendelse ikke mindst ved 
sin prægtig anbragte og ypperlig gennemførte 
Staffage og ved den store Fremgang i Henseende 
til Kolorit og malerisk Behandling, hvorom det 
vidnede. S. A. rejste P. udenlands med Akademiets 
Understøttelse, var borte et Par Aar og udførte 
i denne Periode saavel som paa senere Rejser i 
Syden med længere og kortere Ophold uden for 
»de alfare Veje« en Mængde Studier og Billeder 
af betydelig Værd. Hans ypperste Værker, hvoraf 
flere findes paa Nationalgaleriet og i den Hirsch-
sprung'ske Samling, ere dog malede i Danmark, 
hyppig i Egnen omkring Frederiksborg, hvor 
han har taget fast Bolig. Som Landskabsmaler 
hører P. til de ypperste af den yngre Slægt, der 
uden at give Slip paa det bedste af, hvad Tradi
tionen har kunnet tilføre dem, fuldt ud have 
evnet at gøre sig den nyere Tids og de fremmede 
Mesteres Erfaringer til gode; medens hans Farve 
Aar for Aar har vundet i Glød og Fylde, hans 
Foredrag i Bredde og Kraft, staar han dog over
alt, selv i den flygtigste Skitse, som den sam
vittighedsfulde og klare Tegner. Han er en 
Mester i den Kunst at afgrænse og tilrettelægge 
sit Motiv, saa Linieskønhed og overbevisende 
Naturtroskab følges ad, og fordyber sig i Emnet 
med en Inderlighed, som aldrig svækkes eller 
bliver træt. — Ogsaa paa Figurmaleriets Omraade 
har P. ydet meget værdifulde Værker, saaledes 
den yndefulde »Maria Bebudelse« og i det grandi
ost anlagte og med stor Kraft gennemførte »Isak 
ser Rebekka komme«, til hvis ægte gammeltesta
mentlige Stemning der kun findes faa Sidestykker 
i moderne Kunst. 5. M. 

3) T h o r o l f F r e d e r i k P a l u d a n - M u l l e r , 
dansk Marinemaler, foreg.'s Broder, er født i 
Kjøbenhavn 1. Maj 1859. 1882, Aaret før han 
afgik fra Kunstakademiet, debuterede han paa 
Charlottenborg med to mindre Figurbilleder, »En 
ung Pige, der læser i en Bog« og »En ung Pige 

med et Brev«, og i de nærmest følgende Aar 
udstillede han endnu et Par Genrestykker; snart 
gik han dog over til saa godt som udelukkende 
at vie S »maleriet sine Kræfter og vandt hurtig 
paa dettes Omraade Navn som en af Fagets ejen
dommeligste og solideste yngre Kunstnere. Mellem 
hans Arbejder kunne nævnes de to, som 1885 og 
1889 indbragte ham den Neuhausen'ske Præmie, 
»Skibe i Kattegat, Mærssejlskuling« og »Hel-
singør's Havn, Eftermiddag«, samt det store og 
i høj Grad stemningsfulde »Brede Sejl over Nord-
sjø gaar«, der 1895 blev købt til Nationalgaleriet 
fra den fri Udstilling, til hvis faste Deltagere P. 

i siden det nævnte Aar har hørt. Fra 1895 har P. 
! været knyttet til det kgl. Teater som Dekora
tionsmaler, men er dog stadig vedbleven at ud
føre Marinebilleder, der gennemgaaende gøre sig 
gældende ved poetisk Naturopfattelse og dygtig 
Formgivning; sine Motiver har han hentet fra de 
hjemlige Farvande og Kyster. S. M. 

Pedersen-Bjergaard, J ens , dansk landøko
nomisk Forfatter, er født i Søvind (Jylland) 26. 
Marts 1843. Efter at have tilbragt nogle Aar ved 
Handelen rejste han et Par og tyve Aar gi. til 
Nordamerika, hvor han i en halv Snes Aar førte 
et ret eventyrligt Liv; 1876 vendte han hjem. 
Det er særlig paa Fjerkræavlens Omraade, at 
han baade praktisk og teoretisk har vundet sig 
et anset Navn. Han har indført flere ny Racer 
Høns og Ænder, af hvilke nogle have faaet stor 
Betydning, han har udgivet fortræffelige Skrifter 
om Fjerkræavl, og siden 1897 har han redigeret 
det af »Foreningen for landøkonomisk Fjerkræ
avl« udgivne Blad »Hønsegaarden«. Af hans 
Skrifter kunne fremhæves »Hønsegaarden« [2. 
Opl. 1898] og »Vort Fjerkræ« [1901], af 
hvilket der forberedes Udgaver i fiere fremmede 
Sprog. H, ti—/. 

Pederssøn, Absa lon , se A b s a l o n P. 
Pederstmp, Hovedgaard i Grevskabet Chri-

stianssæde, liggende i Lolland Nørre-Herred 10 
Km. N. 0. f. Nakskov, er oprettet af Gods, som 
Valdemar Atterdag 1354 erhvervede af Halsted 
Kloster, til Dels beliggende i Landsbyen Peder-
strup. Den af dette Gods oprettede Gaard P. 
var Kronlen, indtil den 1576 mageskiftedes til 
Lage Venstermand. Den tilhørte senere Grubbe'rne, 
Grabov'erne o. a. og solgtes 1725 af Schoutbynacht 
H. Brandt til Grev C. D. Reventlov, som 1729 
lagde den under Grevskabet Christianssæde. — 
Den nuværende Hovedbygning er opført efter 
Tegning af C. F. Hansen 1827, ombygget 1861 — 
62 af Meldahl og forsynet med Taarne og 
Spir. B. L. 

Pedéstrisk (lat.), staaende eller gaaende paa 
sine Fødder, til Fods; prosaisk. 

PedeteS d. s. s. Springhare, se S p r i n g m u s . 
Pediåstrum se Alger S. 514-
Pedicellarla Schrank {Gynandropsis DC) , 

Slægt af Kapersfamilien, enaarige Urter med 3 — 
7-koblede Blade og store, hvide eller purpur
farvede Blomster. 10—15 Arter i varme Egne. 
P. pentaphylla (L.) Schrank findes ofte i bota
niske Haver; Frøene males til Sennep. A. M. 

Pedicellarier ere smaa, i Reglen stilkede, 
paa Overfladen af Søpindsvin og Søstjerner op
trædende to- eller treklappede Tænger, som 
overvejende maa opfattes som Forsvarsorganer. 



Pedersen — Pedro. 151 

Se for øvrigt under S ø p i n d s v i n og Sø- i 
s t j e rne r . M. L. 

Pedicelllna se Mosdyr . 
PediCulåriS L. ( T r o l d u r t , norsk Myrk læg) , 

Slægt af Maskeblomstrede (Skjaller-Gruppen), . 
fleraarige eller sjælden toaarige Urter, Halv
snyltere med spredte eller kransstillede og mere 
eller mindre dybt fjersnitdelte Blade. Blomsterne, 
der sidde i Aks eller Klase, have et rør- eller 
klokkeformet Bæger og gul eller rød Krone, hvis 
Krave er 2-læbet, medens Røret er langt; Over
læben er hjælmformet og i Spidsen 2-lappet eller 
hel, Underlæben 3-lappet. 4 tomægtige Støv
dragere. Kapselen er skæv. 250 Arter. P. palu-
strisL. ( E n g - T r o l d u r t , Eng-Myrk læg , L u s e 
urt) er toaarig, 10—40 Cm. høj og grenet lige 
til Spidsen. Blomsternes Overlæbe er af Længde 
med Underlæben. P. silvatica L. (Kær -Tro ld 
ur t , S k o v - T r o l d u r t ) er to- eller fieraarig. 5—15 
Cm. høj og kun grenet ved Grunden. Blomsternes 
Overlæbe er betydelig længere end Underlæben. 
Begge have rosenrøde Kroner og blomstre i Maj — 
Juli. De ere almindelige i Danmark og Norge og 
vokse paa Enge, i Moser, fugtige Kratskove o. l.St. 
P. lapponica L. (F jæld-Myrk læg) har en kort 
Stand af gule Blomster og bliver 10—20 Cm. 
høj; den er almindelig til Fjælds i Norge og 
trives bedst paa sumpet Bund. Endnu 3 Arter 
vokse i Norge til Fjælds; hos alle er Overlæben , 
i Spidsen hel. P. sceptrum carolinum L. (K o n g e-
s p i r , S t o r b l o m s t r e t T r o l d u r t ) er fieraarig, 
og dens ugrenede Stængel bliver 30—60 Cm. høj. 
Blomsterne have en bleggul Krone, hvis Under
læbe i Spidsen er rød. Den blomstrer i Juli— 
Aug. og er i Danmark kun funden et Sted i 
Jylland, hvorfra den muligvis er forsvunden. A. M. 

Pediculåti se Tudse f i sk . 
Pediculidae se Lus. 
Pediculosis benævnes den Tilstand, hvor den 

paagældende er befængt med Lus (s. d.). E. P—n. 
PediCUlUS se Lus. 
Pedipålpi se S k o r p i o n e d d e r k o p p e r . 
Pedir, Havnestad paa Nordspidsen af Sumatra 

med en god Ankerplads, var forhen Hovedstad 
i et Fyrstendømme P., Vasalstat til Atschin. M. V. \ 

Pedrell, F i l i p e , spansk Musikforfatter og 
Komponist, er født 19. Febr. 1841 i Tortosa, 
gjorde sig fordelagtig bekendt som Komponist af 
en Række Operaer og af Kirkemusik, men vendte 
sig efterhaanden mere og mere til musikhistorisk 
Forskning og blev som Forfatter paa dette Om-
raade kendt og anset ogsaa uden for Spanien. 
P. er Professor ved Konservatoriet i Madrid. 
1897 paabegyndte han en >Diccionario biografico 
e bibliografico de musicos y scriptores de mu-
sica espanoles portugueses e hispano-americanos«, 
efter at han fra 1893 havde udgivet det be
tydelige Samlerværk Hispaniae schola musicae 
sacrae. W. B. 

Pedro I, Konge af A r a g o n i e n 1094—1104, 
Søn af Kong Sancho V Ramirez, fulgte sin Fader 
i Regeringen, efter at denne var falden foran 
Huesca, som han forgæves havde søgt at frarive 
Maurerne. P., der havde lovet Faderen paa hans 
Dødsleje, at han ikke vilde hvile, før Huesca var 
erobret, fortsatte Belejringen og indtog Byen 
efter at have slaaet en stor maurisk Hjælpehær 
(1096), og hermed var alt Land N. f. Ebro faldet | 

i de Kristnes Hænder. P., en kraftig og myndig 
Konge, døde ung (28. Septbr. 1104), og da hans 
Søn af samme Navn som Faderen alt tidligere 
var død, gik Kronen over til P.'s Broder Al-
fonso (el batallador). C. F. 

Pedro II, Konge af Aragon ien , født 1176, 
død 13. Septbr. 1213, Søn af Alfonso II, efter 
hvem han besteg Tronen 1196, var en ridderlig 
og krigersk Fyrste, berømmet af Krønikeskriverne 
for sin Kæmpestyrke og uforfærdede Tapperhed 
og besunget af Troubadourerne, der flokkedes ved 
hans prægtige Hof, og hvis Kunst han selv øvede. 
I Tidens Aand lagde han sin Lydighed mod 
Kirken for Dagen ved under et Ophold i Rom, 
hvor Innocens III kronede ham (1204), at tage 
sit Rige til Len af Pavestolen, til hvilken der 
for Fremtiden skulde betales en aarlig Lensafgift. 
De ny Skatter, der til Dels som Følge heraf 
bleve indførte, vakte imidlertid stor Misfornøjelse 
og gav Anledning til heftige Sammenstød mellem 
P. og Aragonien's Stænder. Ogsaa udadtil herskede 
der Ufred, og dette var saa meget uheldigere, 
som Almohaderne i Marokko dengang beredte sig 
til et Hovedangreb paa Spanien. Men Striden 
blev bilagt, og den kristne Sag reddedes ved den 
glimrende og navnkundige Sejr ved Tolosa (S. f. 
Sierra Morena), som P. i Forening med Al
fonso VIII af Kastilien og Sancho VII af Na-
varra vandt over Almohadernes vældige Hær 
(16. Juli 1212), hvis Rester maatte vende tilbage 
til Afrika. Næste Aar drog P. til Sydfrankrig, 
hvor han selv havde Besiddelser, for at hjælpe 
sin Svoger, Grev Raymond VI af Toulouse, der 
blev haardt trængt af Simon af Montfort under 
Korstoget mod Albigenserne (s. d.). Men her fandt 
han Døden i Slaget ved Muret (13. September 
1213). CF. 

Pedro III, Konge af A r a g o n i e n , født 1239, 
død 10. Novbr. 1285, Sønnesøn af foreg., efter
fulgte 1276 sin Fader Jakob I i Regeringen. Da 
han var gift med en Datter af den sidste hohen-
staufiske Konge i Napoli, Manfred, betragtede 
han sig som Arving til Hohenstaufernes Rige i 
Syditalien, som han derfor vilde frarive Karl af 
Anjou. Med stor Forsigtighed og Omhu for
beredte han sit Angreb og landede, efter at den 
sicilianske Vesper (1282) havde ryddet Fransk
mændene af Vejen, med en Hær paa 30,000 Mand 
paa Sicilien's Kyst, drog ind i Palermo og lod 
sig krone til Konge af Sicilien. Paven satte ham 
i Band og overdrog Aragonien til en Søn af 
Filip III af Frankrig, Karl af Valois; men P. 
modstod sejrrig baade denne Fyrste og Karl af 
Anjou, der forgæves søgte at generobre Sicilien. 
De store Pengesummer, der medgik til disse 
Krige, vakte imidlertid de aragoniske Stænders 
Uvilje, og da de i et truende Sprog krævede 
Garantier mod Kongemagtens Overgreb, var P. 
klog nok til at give efter i Tide og udstedte 
1283 det saakaldte >store Privilegium«, der i 
væsentlig Grad indskrænkede den kongelige 
Myndighed. Allerede to Aar efter døde denne 
dygtige Konge, der af Krønikeskriverne har faaet 
Tilnavnet den Store. C. F. 

Pedro IV, Konge af A r a g o n i e n , født 1319, 
død 7. Jan. 1387, Sønnesøn af foreg, og Søn af 
Alfonso IV, hvem han fulgte paa Tronen 1336. 
P. var en klog og kraftig, men haard og hensyns-
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løs Konge, der udvidede sit Rige ved Erobringen 
af de baleariske Øer (1344)1 som han fratog sin 
Fætter Jakob II og atter forenede med Arago
nien. Derimod lykkedes det ham ikke at fordrive 
Genueserne fra Sardinien, ligesom han heller ikke 
var heldig mod Henrik af Trastamara, Kastilien's 
Konge, hvem han først havde hjulpet mod Peter 
den Grusomme, men senere var kommen i Krig 
med, og ved Fredsslutningen (1375) maatte han 
tilbagegive, hvad han havde bemægtiget sig af 
Kastilien's Territorium. Indadtil gik hans Be
stræbelser ud paa at hæve Kronens Magt, der 
var bleven forringet under hans Forgængere; ved 
at benytte sig af Stormændenes Uenighed fik han 
den mod ham dannede »Union« opløst (1348) og 
tvang Stænderne til at frafalde deres Ret til i 
visse Tilfælde at gribe til Vaaben mod Kongen, 
medens de øvrige Privilegier lodes urørte. C. F. 

Pedro I, Kejser i B r a s i l i e n 1822—31, født 
12. Oktbr. 1798, død 24. Septbr. 1834. Han 
var Søn af Kong Johan VI af Portugal, fulgte 
1807 med sine Forældre til Brasilien og ægtede 
1817 Ærkehertuginde Leopoldine (1797—1826), 
Datter af Kejser Frants I af Østerrig. Under 
Faderens Fraværelse i Portugal 1821 blev han 
Regent i Brasilien, men sluttede sig n. A. til 
Folkets Uafhængighedsstræben, kundgjorde i Sep
tember Brasilien's Løsrivelse fra Moderlandet og 
en fri Forfatning, samt lod sig 12. Oktbr. ud-
raabe til Kejser. Da han 10. Marts 1826 arvede 
Portugal's Krone som P. IV, udstedte han ogsaa 
her i April en fri Forfatning, men afstod allerede 
2. Maj Kronen til sin Datter Marie II. 5 Aar 
senere, 7. Apr. 1831, frasagde han sig ligeledes 
Brasilien's Krone til bedste for Sønnen Pedro II, 
fordi han var træt af Partiernes Modstand og 
heller ikke kunde finde sig i den indskrænkede 
Magt. Han vendte nu tilbage til Europa og 
kæmpede som Hertug af Braganza for at hævde 
Datterens Ret imod hendes Farbroder, Tron-
røveren Dom Miguel. I Septbr. 1833 lykkedes 
det ham at føre hende ind i Lissabon og i Maj 
n. A. at nøde Broderen til at forlade Portugal, 
men han døde selv 4 Maaneder senere, vistnok til 
stor Skade for Landets Udvikling. Foruden de 
to nævnte Børn havde han Døtrene Januaria 
(1822—1901), som 1844 ægtede den neapolitanske 
Prins Ludvig, Greve af Aqvila, (1824—97), og 
Francisca (1824—98), som 1843 ægtede Fyrsten 
af Joinville (1818 —1900). Af hans andet Ægte
skab (1829) med Amalie af Leuchtenberg (1812 — 
73) var en Datter Marie Amalie (1831 — 
53). B. E. 

Pedro II, Kejser i B r a s i l i e n 1831—89, født 
2. Decbr. 1825, død 4. Decbr. 1891. Han var 
eneste Søn af Pedro I, blev 7. Apr. 1831 Kejser 
ved Faderens Afkald, men stod under Regent
skab indtil 1840. I de første Aar maatte han 
kæmpe mod flere Opstande, men styrede siden 
med streng Agtelse for Forfatningen og arbejdede 
særlig for Skolevæsenets Fremme og for Slaveriets 
Afskaffelse (gennemført 1888). Udadtil styrkede 
han Brasilien's Magtstilling ved Deltagelse i Krigene, 
1851—52 imod Diktatoren Rosas i Argentina og 
1865—70 imod Diktatoren Lopez i Paraguay. 
Personlig dyrkede han med Held Videnskaberne, 
særlig Geografien, og foretog gentagne Gange 
lange Udenlandsrejser til Europa og Nordamerika. 

Voksende republikanske Tilbøjeligheder hos Folket 
og Frygt for Tronarvingens, hans ældste Datters 
klerikale Retning fremkaldte ret uventet en Re
volution 15. Novbr. 1889, der omstyrtede Kejser
dømmet og fordrev P. og hans Slægt til Europa. 
I sit Ægteskab 1843 m e d Therese (1822—89), 
Datter af Kong Frants I af begge Sicilier, havde 
han 2 Døtre Isabella (født 1846), gift 1864 med 
Grev Louis af Eu, og Leopoldine (1847—71)' 
gift 1864 med Prins August af Sachsen-Ko-
burg. E. E. 

Pedro den G r u s o m m e (undertiden ogsaa 
kaldet »el justiciero« o: Justitiarius paa Grund af 
sine Anordninger om Retsplejen), Konge af Ka-
s t i l i en , født 30. Aug. 1334, død 23. Marts 
1369, Søn af Kong Alfonso XI i hans Ægteskab 
med Maria af Portugal, har faaet sit Tilnavn af 
den oprørende Grusomhed, hvormed han for frem 
mod sine Modstandere og enhver, der paa nogen 
Maade stod i Forbindelse med dem. Allerede 
medens P. endnu var mindreaarig, blev den liden
skabelige Hævnsyge, der er et Hovedtræk i hans 
Karakter og ganske fordunkler dens gode Sider, 
vakt og næret af hans Moder, der indpodede et 
brændende Had hos ham til Faderens Frille, 
Eleonora de Guzman, og hendes Børn. Saa snart 
derfor P. ved Faderens Død (1350) var bleven 
Konge, blev Eleonora ryddet af Vejen, og hendes 
Børn, Slægt og Venner udsatte for haarde For
følgelser. Tre Aar efter ægtede P. (3. Juni 1353) 
Bianca af Bourbon, som han dog straks tilside
satte og senere indespærrede i et Fængsel, medens 
hans Frille, Maria de Padilla, levede i Glans og 
Ære, og hendes Slægtninge beklædte de højeste 
Stillinger i Riget. Misfornøjelsen herover frem
kaldte et Oprør, for hvilket P.'s Halvbroder 
(Søn af Alfonso XI og Eleonora de Guzman), 
den tapre, ridderlige og vennesæle H e n r i k af 
T r a s t a m a r a , stillede sig i Spidsen, og P. maatte 
love at fjerne Maria de Padilla; men efter at have 
opnaaet Hjælp af Rigsstænderne brød han sit 
Løfte og straffede Oprørerne med blodig Streng
hed. Hans Grusomheder og en Plan om at ville 
erklære en af sine Døtre med Maria de Padilla 
for Tronarving gav imidlertid snart Anledning til 
ny Uroligheder, og da P. 1362 angreb Aragonien, 
besluttede alle hans Fjender at benytte Lejlig
heden til at rette et Hovedangreb paa ham. 
Henrik af Trastamara gik til Frankrig, hvor 
Karl V var glad ved at kunne blive af med de 
store Skarer af Lejetropper, han ikke længere 
havde Brug for, og med hans Indvilligelse fik da 
Bertrand du Guesclin og Henrik dem mod Løfte 
om rigt Bytte til at drage til Kastilien, hvor 
Henrik alle Vegne blev modtagen med aabne 
Arme og udraabt til Konge, medens P. maatte 
flygte. Han drog til Bordeaux, hvor Prins Edvard 
af Wales (»den sorte Prins<) dengang residerede, 
og bevægede denne til at føre en Hær over 
Pyrenæerne, og paa Tilbagevejen til Frankrig 
blev da Bertrand du Guesclin overvunden og 
fangen af Englænderne i Slaget paa Sletten ved 
Najera (3. Apr. 1367). Atter blev P. nu Herre 
og rasede som et vildt Dyr mod sine Fjender, 
og først efter to Aars Forløb lykkedes det Hen
rik, der var flygtet til Frankrig, med en lille 
fransk Hær at trænge ind i Kastilien, hvor han 
straks fik stort Tilløb; ved Montiel (Prov. La 
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Mancha) blev P. overvunden 14. Marts 1369, og 
da han prøvede paa at slippe ud af Montiel, hvor 
han havde søgt Tilflugt, blev han greben og ført 
til Henrik's Lejr; her blev han under en voldsom 
Ordstrid med Broderen dræbt af denne ved et 
Dolkestød (23. Marts s. A.). (Li t t . : D i l l on , 
History of the reign of Peter the cruel, I—II 
[Lond. 1788]; Mér imée , Histoire de Don Pedre 
I, roi de Castille [Paris 1843]). C F. 

Pedro I, d e n S t r e n g e , Konge af P o r t u g a l , 
født 19. Apr. 1320, død 18. Jan. 1367, var en 
Søn af Kong Alfonso IV, hvem han efterfulgte i 
Regeringen (12. Maj 1357)- Alt som Barn blev 
han forlovet (1329) med den ligeledes mindre-
aarige Prinsesse Bianca af Kastilien, men Gifter-
maalsplanen blev faa Aar efter opgiven, og 1335 
ægtede P. Constanza, en Datter af den rige 
kastilianske Magnat Hertug Juan Manuel de Vil
lena. Allerede før hun døde (1345), var der op-
staaet et Kærlighedsforhold mellem P. og In es 
de C a s t r o (s. d.), en Forbindelse, der endte 
med den skønne og ulykkelige Kastilianerindes 
Mord (1355). I rasende Fortvivlelse over Tabet 
af sin elskede greb P. til Vaaben mod sin Fader, 
der havde billiget Udaaden; men det lykkedes 
dog 5. Aug. s. A. at bringe et Forlig til Veje 
mellem Fader og Søn, der maatte love at tilgive 
de tre Adelsmænd, som havde myrdet Inez. P. 
holdt imidlertid ikke sit Løfte; thi da han efter 
Alfonso IV's Død havde faaet to af Morderne i 
sin Magt (den tredje undkom), lod han dem be
stige Skafottet, hvor Hjertet blev revet ud af 
Livet paa dem. Dette grufulde Udslag af hans 
Hævntørst har sat en Plet paa hans Minde, der 
ellers holdes højt i Ære i Portugal, til hvis 
bedste Konger han hører; hans ti Regeringsaar 
vare en lykkelig Tid for Riget, og med Rette 
lader en gammel Krønikeskriver Folket sige efter 
hans Død, at saadanne ti Aar havde Portugal 
aldrig før haft Magen til. Kraft, Klogskab og 
samvittighedsfuld Arbejdsomhed udmærkede ham 
som Regent, om det end maa indrømmes, at den 
ubønhørlige Strenghed, hvormed han straffede 
Forbrydere (deraf hans Tilnavn), ikke sjælden 
antog en alt for voldsom Karakter. Til Nabo
staterne, Kastilien og Aragonien, bevarede han, 
paa enkelte kortvarige og ubetydelige Afbrydelser 
nær (1358 og 1364), et fredeligt Forhold, og 
indadtil vaagede han over, at ingen forstyrrede 
den offentlige Ro og Sikkerhed. Adelen og 
Gejstligheden holdt han i stramme Tøjler, og 
uden Persons Anseelse straffede han med største 
Strenghed enhver, der gjorde sig skyldig i Over
greb mod de lavere Stænder. For hurtig at kunne 
give Svar paa Klager og Andragender, der ind
kom til ham, indførte han en ypperlig og yderst 
praktisk Forretningsgang i sit Kancelli, ligesom 
han altid var let at faa i Tale. Statshushold-
ningen ledede han med stor Sparsommelighed, 
Orden og Nøjagtighed; derfor var Finans-
væsenet i fortrinlig Tilstand, ligesom den private 
Velstand var i stadig Stigning paa Grund af 
Regeringens Omsorg for Næringsvejenes Udvik
ling. Ved Siden af den ihærdige Virksomhed som 
Regent, P. saaledes udfoldede, havde han dog 
Tid til overs til vidtløftige Jagter og muntre 
Hoffester, og tit og ofte deltog den livsglade 
Mand i Folkefester eller anden Lystighed, hvor 

han da viste sig som en Mester i Legemsøvelser 
og som en utrættelig Danser; herved og ved sin 
jævne, ligefremme og venlige Optræden mod 
enhver, der ikke havde vakt hans Vrede, vandt den 
ellers saa strenge og myndige Konge stor Popu
laritet, særlig blandt de lavere Stænder. C. F. 

Pedro II, Konge af P o r t u g a l , født 26. Apr. 
1648, død 9. Decbr. 1706, Søn af Kong Joao 
(Johan) IV, fik ligesom sin ældre Broder og For
gænger paa Tronen, Alfons VI (s. d.), en yderst 
slet Opdragelse; men medens den raa og ganske 
uvidende Alfons var fuldstændig ude af Stand 
til selv at regere, forenede P. med en sømmelig 
ydre Optræden adskillige Egenskaber, sund For
stand, Pligtfølelse og Arbejdsevne, der, hvor 
mangelfuld hans Dannelse end var, dog gjorde 
ham ret brugbar som Regent. Nationens Flertal 
billigede derfor, at P. 23. Novbr. 1667 tvang sin 
Broder til at frasige sig Regeringen, hvorefter 
Prinsen indkaldte Cortes, der (Januar 1668) en
stemmig gik ind paa, at P. blev Rigsforstander, 
medens Alfons beholdt Kongetitelen til sin Død 
(12. Septbr. 1683); først da gik Kronen over til 
P. Alfons'es Gemalinde, Dronning Marie Fran-
goise af Nemours (hendes Fader, Hertug Karl 
Emmanuel af Nemours, hørte til Huset Savojen), 
der havde været Drivhjulet i Sammensværgelsen 
mod den afsatte Konge, blev kort efter med 
pavelig Bevilling skilt fra denne og ægtede der-
paa (27. Marts 1668) P.; hun vedblev lige til 
sin Død (27. Decbr. 1683) at øve stor Indflydelse 
paa Portugal's Politik, der blev ledet i fransk 
Retning, og heri gjordes ingen Forandring, efter 
at P. havde ægtet (2. Juli 1687) Prinsesse Marie 
Sofie af Pfalz (død 4. Aug. 1699). Først 1703 
indtraadte et Omslag, idet P. da ansaa det for 
nødvendigt at slutte sig til Ludvig XIV's Fjender 
i den spanske Arvefølgekrig. Ellers lykkedes det 
P., der 13. Febr. 1668 havde sluttet Fred med 
Spanien, som anerkendte Portugal's Uafhængighed, 
og gjort Ende paa Striden med Holland om de 
ostindiske Kolonier, at bevare Portugal's Neutra
litet i hele sin Regeringstid. P. var en kraftig og 
velbygget Mand, der søgte sin Adspredelse i Jagt 
og Tyrefægtning, medens han var ganske ukendt 
med Litteratur og Kunst, en stærkt sanselig 
Natur, men paa den anden Side strengt kirkelig 
sindet under Jesuitternes Paavirkning og stadig 
optagen af Andagtsøvelser, paapasselig i Op
fyldelsen af sine Regentpligter og afholdt af sit 
Folk, der i det hele taget var vel tilfreds med 
hans Regimente. C. F. 

Pedro III, Konge af P o r t u g a l , født 5. Juli 
1717, død 25. Maj 1786, yngre Søn af Kong 
Joao V, blev 7. Juni 1760 gift med sin Broder, 
Kong José (Josef) I's Datter Maria Francisca, 
og da hun 1777 fulgte sin Fader i Rege
ringen, fik P. Titel af Konge. Han var ligesom 
sin Hustru yderst devot og har ikke spillet 
nogen Rolle i Portugal's Historie. C. F. 

Pedro IV, Konge i P o r t u g a l 1826, se Pe
d ro I (Brasilien). 

Pedro V, Konge i P o r t u g a l 1853—61, født 
16. Septbr. 1837, død 11. Novbr. 1861, fulgte 
1853 efter sin Moder Dronning Marie II, men 
stod i de to første Aar under sin Fader Ferdinand 
af Sachsen-Koburg's Formynderskab. Han viste 
stort personligt Mod under en Farsot af gul 
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Feber i Lissabon Septbr. 1857, ægtede 1858 
Stephanie, Datter af Fyrst Karl af Hohenzollern 
(født 1837), men blev allerede n. A. Enkemand og 
bortreves selv 1861 af en smitsom Feber. E. E. 

Pedro-Jimenez se S p a n s k e Vine . 
Pedro-Orden, brasiliansk af Dom Pedro I 

1826 stiftet Orden i 3 Klasser. Ordenstegn for 
de to første Klasser: 5-straalet hvidemailleret 
Stjerne, hvilende paa en 5-straalet gylden Flamme
stjerne; paa det hvide Midtskjold en gylden Fø-
niks. 3. Klasses Dekoration er væsentlig ind
skrænket til Flammestjernen. Grønt, hvidtindfattet 
Baand. 

Pedrétti, C a r l o , italiensk Operakomponist, 
(1817—93), debuterede allerede 1840 i Verona 
med Operaen »Lina« og blev derefter kaldet til 
Amsterdam, hvor han i nogle Aar ledede den 
italienske Opera. 1869 blev P. Kapelmester ved 
Teateret i Torino og senere Direktør for Kon
servatoriet. P. har skrevet en lang Række Operaer 
i den Donizetti-Verdi'ske Stil, der skattedes af 
hans Landsmænd, men ikke vides at have vundet 
Indgang nogensteds uden for Italien (bortset fra, 
at enkelte opførtes i Amsterdam under P.'s Ledelse 
dersteds). W. B. 

Peebles [pi!blz],Shire i det sydlige Skotland, 
omfatter Egnene omkring øvre Tweed. Arealet 
udgør 922 n Km. og bestaar for største Delen 
af Bjærgland. Broadlaw S. f. Tweed naar en 
Højde af 835 M. Det er kun Dalene, der egne 
sig for Agerbrug, og 1890 vare kun 12 p. Ct. af 
det samlede Areal under Dyrkning. Bjærglandet 
afgiver Græsning til en Faarebestand paa 188,000 
Stkr., og den industrielle Virksomhed indskrænker 
sig til Forarbejdning af Uldvarer. H o v e d s t a d e n 
P. ved Tweed er en By med (1891) 4,700 Indb., 
driver Uldvævning og har en Latinskole og et 
Museum, der er oprettet af Boghandler Cham-
bers. M. Kr. 

Peekski l l [pilkskil], By i U.S. A., Stat New 
York, ligger ved Hudson River og har Jærn- og 
Teglværksindustri. (1900) 10,358 Indb. H. P. S. 

Peel [pi! 1], By paa Vestkysten af Øen Man 
i det irske Hav, med (1891) 3,800 Indb. og en 
god Havn. Sildefiskeri og Skibsbygning ere de 
vigtigste Erhvervsgrene. Paa en 0 i Havnen ligge 
Domkirken St. Germans og Ruiner af P. Castle, 
engang Greverne af Derby's Residens. M. Kr. 

Peel [pi! 1], de, Mosestrækning langs venstre 
Bred af Maas i den østlige Del af den nederlandske 
Provins Nordbrabant og i den nordvestlige Del 
af Provinsen Limburg, har en Længde af 60 Km. 
og en Bredde af 10—15 Km. Siden 1850 er 
mere end tre Fjerdedele tørlagt og omdannet 
til frugtbare Strækninger. Joh. F. 

Peel [pi F1], i ) R o b e r t , Sir, engelsk Statsmand, j 
født 5. Febr. 1788 i Tamworth, Staffordshire, i 
død 2. Juli 1850 i London. Hans Farfader var i 
en Katuntrykker W i l l i a m P., der 1764 anlagde : 

et Bomuldsspinderi i Blackburn, og Faderen Ro- i 
b e r t P. (1750—1830) tjente stor Rigdom ved at 
optage de nyeste Maskiner, blev 1800 Baronet og 
var siden 1790 Medlem af Underhuset. Skønt 
udpræget Tory var han dog i visse Maader Frem
skridtsmand: han fremkaldte 1802 den første Fa
briklov og brugte at tage Børn fra London's 
Fattighuse for at oplære dem til Arbejdere. 
Sønnen fik en ypperlig Uddannelse, først i Harrow 

Skole (sammen med Lord Byron), siden ved Oxford 
Universitet: Faderen var tidlig overtydet om 
hans glimrende Løbebane og ventede, at han en
gang vilde blive Førsteminister. 1809 kom han 
ind i Underhuset, blev allerede 1811 Understats
sekretær for Kolonierne og Juli 1812—Aug. 1818 
Oversekretær for Irland; han overholdt med Streng
hed Ordenen her samt det engelsk-protestantiske 

I Elements Overvægt, bl. a. ved Oprettelse af et 
i nyt Politi, men søgte ogsaa at hæve Folket ved 

at fremme Skolevæsenet. Skønt uden for Rege
ringen udvirkede han 1819 Forpligtelse for Eng-
land's Bank til at yde Betaling i Guld, til Afløs
ning af det Kreditsystem, W. Pitt havde faaet 
indført, og han lagde derved Grunden til et nyt 
Bank- og Pengevæsen. Han afslog 1821 at ind
træde i Ministeriet, da han misbilligede dets Op
træden mod Dronning Karoline, men blev Jan. 
1822 Indenrigsminister. Som saadan begyndte han 
et Gennemsyn af de barbariske Straffelove ved at 
ophæve forældede Bestemmelser i Masse. Han 
tog Afsked Apr. 1827, da Canning blev Første
minister, men søgte efter hans Død at genforene 
hans særlige Tilhængere med Tonernes Flertal. 
Selv blev han paa ny Indenrigsminister og tillige 
Underhusets Leder. Da gjorde han det første 
Brud med Partiets gamle Grundsætninger ved at 
gennemføre først Dissenternes Ligestilling (1828) 
og derefter Katolikkernes (1829), som han hidtil 
haardnakket havde bekæmpet. Han skilte sig 
derved baade fra sin Fader og yngre Broder Jo
nathan P. og tabte det Sæde i Underhuset, som 
han siden 1817 havde haft for Oxford's Universi
tet. Men samtidig med denne Indrømmelse til 
Katolikkerne opløste han den katolske Association 
i Irland under O'Connell's Ledelse. Fra samme 
Tid skriver sig Oprettelsen af det ny Politi (Kon
stabler) i London, en stærk Indskrænkning i 
Brugen af Dødsstraf og den vigtige Retsreform 
med Grevskabsretter. 

Novbr. 1830 maatte hans Parti vige fra Magten, 
og han var nu dets Ordfører i den lange Kamp 
mod Valgreformen 1831—32. Han saa nemlig 
klart, at den vilde medføre væsentlig Ændring i 
de politiske Magtforhold, og angreb den derfor 
som krænkende de helligste Interesser, truende 
Rigets fremtidige Udvikling og nedbrydende 
Sammenholdet mellem Statsmagterne. Han fort
satte Kampen til det sidste og afslog endog Til
budet om selv at overtage Regeringen mod at gennem
føre en mindre omfattende Reform. Toriernes 
Modstand havde til Følge, at Partiet efter Valgene 
1832 kun talte 150 Medlemmer (mod 350 i 1830), 
og han indsaa nu Nødvendigheden af at omdanne 
det paa et nyt Grundlag: det kaldte sig »det 
konservative« og vilde kun modsætte sig ny po
litiske Ændringer, men ikke praktiske Fremskridt. 
Han støttede derfor Ministeriet mod de radikale 
Krav, som stilledes, trak derved mange tidligere 
Whig'er over til sig og arbejdede Partiet saaledes 
op, at han Decbr. 1834 kunde danne en ny Re
gering, som dog kun holdt sig i 4 Maaneder. 
Men siden 1838 var han i Virkeligheden England's 
Styrer, idet Ministeriet nærmest udførte hans For
slag, og i Maj 1839 fik han Tilbud om at over
tage Ledelsen, men lod det falde, da Dronningen 
ikke vilde bøje sig for hans Krav om at fjerne 
de Hofdamer, der hørte til Whig-Partiets Slægter. 
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Derimod var hans Overvægt i Underhuset 1841 
saa stor, at han kunde fremtvinge Ministeriets Af
gang, og han dannede da Septbr. s. A. et nyt, 
ypperlig sammensat, til Dels af yngre Mænd (det 
talte 3 senere Førsteministre og 5 senere Vice
konger i Indien). I de følgende Aar gennemførte 
han en Række store økonomiske Fremskridt: en 
ny glidende Skala for Korntolden, en indgribende 
Omdannelse af Toldtariffen i Frihandels Retning, 
Indkomstskat til Dækning af Statskassens Tab 
derved, en fuldstændig Bankordning, der afsluttede 
hans Værk fra 1819, o. fl. For at dæmpe Mis-
nøjen i Irland gav han Statstilskud til det ka
tolske Kollegium i Maynooth og oprettede 3 ny 
Kollegier uden kirkeligt Præg; ogsaa gjordes Til
løb til at omdanne Landboforholdene, hvori Roden 
laa til alle Irland's Ulykker. Hans største Daad 
var det dog, da han 1846 under Trykket af den 
gruelige Hungersnød og overbevist af den virk
somme Agitation mod Kornlovene selv foreslog 
og ved Modpartiets Hjælp gennemførte disses Af
skaffelse og dermed Frihandelens Sejr. Han ud
talte aabent, at han derved opgav Grundsætninger, 
han selv og hans Parti længe havde holdt fast 
ved — ligesom 1828—29 —, og at Æren derfor 
nærmest tilkom Modstanderne, og ved dette >store 
Forræderi« sprængte han selve Partiet, hvis Fler
tal nu tog andre Førere og snart efter hævnede 
sig ved et Forbund med det liberale for at for
trænge ham fra Magten 29. Juni 1846. 

Efter den Tid indtoge han og hans nærmeste 
Tilhængere (Peelitterne) en Mellemstilling i Under
huset, idet han hjalp sine Eftermænd til videre 
Fremme af Frihandelen og til Ændringer i de 
irske Landboforhold. 4 Aars Dagen efter hans 
Afgang som Førsteminister blev han paa en Ride
tur kastet af Hesten og døde 3 Dage senere. 
Hans Død regnedes af hele Folket for et stort 
Tab, og mange Mindesmærker rejstes siden for 
ham i de store Byer. Derimod havde han i sin 
sidste Vilje forbudt, at hans Lig bisattes i West-
minster-Abbediet mellem England's andre store 
Mænd, eller at hans Enke og Søn for hans Skyld 
ophøjedes i Peerstanden. Han var vistnok ikke 
noget glimrende Snille, men hans klare Forstand, 
umaadelige Arbejdskraft og praktiske Indsigt, for
bunden med udpræget Retsind og urokkelig Selv
stændighed, stille ham dog højt blandt England's 
Statsmænd. Ogsaa siges det om ham som Taler, 
at »vel var Plunkett den mest glimrende og Can-
ning den mest fortryllende, men P. den vægtigste« ; 
heri var han en Forgænger for sin ypperste Lær
ling Gladstone. Han var desuden en rundhaandet 
Beskytter af Kunst; hans Malerisamling solgtes 
senere til Nationalgaleriet for 75,000 L. St., og 
han ydede baade R. Burns'es trængende Søster 
og Digterne Th. Hood og Tennyson en Aarpenge. 
Hans Taler udgaves 1853 i 4 Bd.; hans »Memoirs« 
1856—57 i 2 Bd. ( L i t t : W. C o o k e T a y l o r 
og Ch. M a c k a y , Life and times of Sir R. P. 
[4 Bd., Lond. 1846—50]; Th. D o u b l e d a y , The I 

political life of Sir R. I>. [2 Bd., Lond. 1856]; 
F. Guizot , Sir R. P. [Paris 1856]; L a w r e n c e 
Peel , Life and character of Sir R. P. [Lond. 
1860]; Ch. St. P a r k e r , Sir R. P., his life from 
his private correspondence [3 Bd., Lond. 1891 
- 9 9 ] ) . E. E. 

2) R o b e r t , Sir, foreg.'s Søn, (1822—95), gjorde | 

j i sine unge Dage diplomatisk Tjeneste i Spanien 
(1844—46) og Schweiz (1846—50) og fulgte 
1850 efter Faderen som Underhusmedlem for 
Tamworth indtil 1880. Han sluttede sig straks 
til det liberale Parti, blev 1855 Admiralitetslord 
og ledsagede 1856 Jarl Granville til Kejserkroningen 
i Moskva, men fjernedes n. A. fra sit Embede, 
fordi han offentlig havde udtalt sig kaadmundet 

! om russiske Forhold. Han hævnede sig ved heftige 
Angreb paa Lord Palmerston, men blev alligevel 
1861-—65 Oversekretær for Irland i dennes Mi
nisterium, dog uden at vise særlig Dygtighed. 
Senere nærmede han sig til det konservative Parti, 
især efter 1874; sad 1884—86 igen i Underhuset, 
men uden Indflydelse, og optraadte endelig 1889 
som Talsmand for Irland's Selvstyre. E. E. 

3) A r t h u r W e l l e s l e y , foreg.'s Broder, op
kaldt efter Wellington, er født 1829, var siden 

. 1865 liberalt Underhusmedlem og havde 1868— 
74 samt paa ny 1880—84 Embede som Under-

; statssekretær i forskellige Ministerier. Endelig 
; var han 1884—95 Underhusets Formand og blev 
j derefter ophøjet til Peer som Viscount P. E. E. 

4) J o n a t h a n (1799—1879), Broder til den 
ældre R. P., blev 1827 Oberstløjtnant og 1854 
Generalmajor. Han sad 1826—68 uafbrudt i 
Underhuset som udpræget konservativ; var 1841 
—46 Generalinspektør for Artilleriet, medens 
Broderen var Førsteminister, og tog 1855 Del i 
Undersøgelsen om Hærens Forhold under Krim-
Krigen. 1858—59 og paa ny Juli 1866—Marts 
1867 var han Krigsminister, men tog sin Afsked, 
fordi Disraeli's Udkast til en Valgreform forment
lig ikke varetog de konservative Interesser. Efter 
Reformens Gennemførelse trak han sig tilbage fra 
det offentlige Liv. E. E. 

Peel [pi!l], Wi l l i am, engelsk Søofficer, født 
2. Novbr. 1824, død 27. Apr. 1858, Søn af 
ovenn. R. P. den Ældre, traadte i Søtjenesten 1838, 
blev Officer 1844 og udkommanderedes til Stille
havet; et ufrivilligt Otium 1850 — 52 benyttede 
han til at foretage en farefuld Opdagelsesrejse til 
Nilen og Ægypten, som senere er bleven beskreven 
i en Bog. Under Krim-Krigen udmærkede P. sig 
i fremragende Grad, deltog i næsten alle Kam
pene og blev belønnet med Victoria-Korset. 1856 
førte han en Fregat til Kina; ved Efterretning 
om det store Oprør i Indien ilede han med sit 
Skib til Kalkutta, organiserede her en Marine
brigade og deltog med denne i talrige Kampe, 
hvor han paa ny udmærkede sig ved sin Kold
blodighed og sit eksempelløse Mod. Saaret ved 
2. Undsætning af Lakhnau undslap han til Khan
pur, men fik her Kopper og døde. C. L. TV. 

Peele [pi! 1], G e o r g e , engelsk Digter, født i 
London ca. 1558, død omkring 1598. Han stu
derede i Oxford og kom derefter til London. Om 
hans Liv vides ikke meget andet, end at han har 
levet paa samme udskejende Maade som saa mange 
af Samtidens Forfattere, og han døde fattig og 
glemt. Hans Digtning, der kun delvis er bevaret, 
bestaar dels af Digte, dels af Dramaer. Af Digtene 
kunne nævnes: »ATale of Troy«, maaske skrevet, 
medens han endnu var ved Universitetet, »A Fare-
well« [1589], »An Eclogue Gratulatory« [1589], 
»The Honour of the Garter« [1593]. Af større 
Interesse end Digtene ere dog hans Dramaer, der 
vise ham som nogenlunde jævnbyrdig med Mar-
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lowe og Greene. Af disse kunne nævnes: »The 
Arraignment of Paris« [1584], »Sir Clyomon and 
Sir Clamydes«, der dog ikke med fuld Sikkerhed 
kan tilskrives P., »Edward the First« [1593], 
»The Battle of Alcazar« [1594], »The Old Wive's 
Tale« [1595] samt det bedste af hans Dramaer 
»David and Bethsabe«, der først er trykt 1599. 
Endnu kan nævnes en Samling »Merry Conceited 
Jests«, der udkom 1627 og tillægges P. — Af 
Udgaver af P.'s Værker kunne nævnes: Dyce , 
»The Dramatic and Poetical Works of Robert 
Greene and George P.« [Lond. 1861]; A. H. 
Bul len , »Works of G. P.« [2 Bd., Lond. 1888]. 
(L i t t . : T. L u n d b e c k , »Det engelske Drama før 
Shakespeare« [Kbhvn. 1890]). T. L. 

Peelitter [pili'ter], Partinavn for de engelske 
Politikere, som nærmest vare uddannede under R. 
Peel, og som fulgte hans Ledelse efter hans Af
gang fra Regeringen 1846. Til P. hørte Jarl 
Aberdeen, Hertugen af Newcastle, Cardwell, Glad-
stone og Sidney Herbert; de indtog oprindelig 
en Mellemstilling mellem det konservative og 
liberale Parti, men sluttede sig siden for største 
Delen til det sidste. E. E, 

Peel-Øeme se Bonin-Øerne . 
Peene [pe!ne], H i p p o l i e t J a n van, f lamsk 

Dramatiker, født i Caprijke i Østflandern 1. Jan. 
1811, død 19. Febr. 1864. Han studerede først 
Medicin og tog Doktorgraden i dette Fag, men 
kastede sig siden over sin Ungdoms Lidenskab, 
Skuespillerkunsten, og oprettede i Gent et Skue
spillerselskab: »De Goede Frienden«. Han har 
oversat og bearbejdet et Utal af franske Komedier, 
Lystspil og Syngespil og ogsaa selv forfattet en 
Mængde Arbejder for Scenen, som hyppig ere 
opførte rundt om i Nederlandene. Af disse kunne 
nævnes: »Mathias, de beeldstormer«, historisk 
Drama i 5 Akter (prisbelønnet) [1858], »Vondel«, 
Skuespil i 5 Akter [1861]. A. I. 

Peer [pi!8] (af lat. par, lige), Medlem af det 
engelske Overhus og af den engelske Højadel. 
Se videre under P e e r a g e . Smig. Pa i r . 

Peerage [pi!red2] betyder dels Peerværdig
heden, dels Indbegrebet af de verdslige Med
lemmer af Overhuset, der udgøre den engelske 
Højadel. Denne er delt i fem Klasser med 
Titlerne duke, marquis, earl, viscount og baron. 
En afgørende Modsætning mellem den og al Fast
landsadel er, at P. kun tilfalder eet Medlem af 
hver Familie, nemlig den ældste Søn, medens de 
yngre Sønner forblive i gentry, den er som et 
arveligt Embede inden for en Slægt. Peers be
tyder oprindelig Ligemænd, Folk af lige social 
Stilling, men fra 14. Aarh. de store Lensmænd, 
der havde Sæde i Kongens store Raad, hvortil 
kun een af hver Slægt tilkaldtes. I Modsætning 
til denne peerage by tenure (paa Grund af stor 
Grundejendom) stod peerage by writ (ved en 
skriftlig Tilsigelse af Kongen), hvorved denne 
udvidede det oprindelige Antal. Disse to Klasser 
smeltede dog sammen, og nu bliver hvert Med
lem af Overhuset indkaldt ved et writ ved Be
gyndelsen af hver Parlamentssamling. Da Skotland 
(1707) indgik Unionen med England, bestemtes j 
det, at 16 skotske Peers skulde optages i det 
engelske Overhus. Disse vælges af deres Lige- ! 
mænd, og ved dette Valg gælde Stemmerne lige. I 
Ny skotske Peers maa ikke udnævnes, saa deres | 

Tal er lille. Ved det irske Parlaments Ophævelse 
(1800) fik 28 irske Peers Sæde i Overhuset. Disse 
vælges paa Livstid af Kongen. Et nyt irsk P. 
kan oprettes, naar tre ere uddøde. Der er for
skellige Grader i Fornemhed for Peers efter 
Alderen af P.; de fornemste ere Peers of Eng
land (fra Tiden før 1707). Af disse stamme dog 
kun faa Familier fra Middelalderen og kun 6 fra 
13. Aarh., da den middelalderlige Højadel blev 
aldeles oprevet i Rosekrigene. Antallet af Peers 
er ikke begrænset ved Lov, og der er derfor 
ofte foretaget Peersudnævnelser i politiske Øje
med. Et P. kan ikke opgives; derimod kan man 
miste det paa Grund af vanærende Straffe eller 
en Parlamentsbeslutning. Af de Privilegier, der 
følge med P., er det vigtigste nu den arvelige 
Ret til Sæde i Overhuset. De andre, Retten til 
særlig Audiens hos Kongen i Statsanliggender, 
Ret til at blive dømt af Overhuset {judicium 
parium), Ret til ikke at fængsles i civile Søgs-
maal eller for Gæld, de særlig strenge Straffe 
for Fornærmelse af en Peer, spille ikke længere 
nogen praktisk Rolle. Ved hele denne Institution 
har England undgaaet den skarpt afgrænsede 
Adel, der findes paa Fastlandet. Forbindelsen 
nedad bevares ved, at en Peers yngre Sønner 
tilhøre Lavadelen, og det staar altid Kongen frit 
for at gøre en fortjent Mand af borgerlig Her
komst til Peer. y. L. 

Peerlkamp [pelrlkamp], P e t r u s Hofman, 
nederlandsk Filolog, født i Groningen 2. Febr. 
1786, død i Nærheden af Utrecht 28. Marts 1865. 
1822—49 var han Professor i Filologi og Hi
storie i Leyden. Han har især beskæftiget sig 
med de latinske Digtere. Megen Opmærksomhed 
vakte hans Udgave af Horats'es Oder [Haarlem 
1834, 2. Opl. Amsterdam 1862], af hvilke han, 
navnlig af æstetiske Grunde, erklærede en stor 
Del for uægte. Han har ligeledes udgivet Ho
rats'es Satirer [Amsterdam 1863], Vergil's Æneide 
[2 Bd., Leyden 1843] *n- m. Hans Opuscula 
oratoria et poetica bleve udgivne i Leyden 
1879. H.H.R. 

Peeters [-e!-], B o n a v e n t u r a , flamsk Maler 
og Raderer, født i Antwerpen 1614, død i Ho-
boken (ved Antwerpen) 1652, blev Mester i Gildet 
i sin Fødeby 1634. P. hører til de bekendteste 
og mest frugtbare flamske Marinemalere; af hans 
Værker anføres Billeder i Aschaffenburg, Berlin 
(Krigsskibe), Braunschweig (Flodlandskab), Darm
stadt (Udsigt ved Dordrecht), Dresden (Orientalsk 
Søbugt) og Wien (Krigshavn); hans Raderinger 
(9 Blade), udførte med fin Naal, fremstille Sø
stykker og Strandbilleder. — P.'s Brødre G i 11 i s 
P. (1612—53) og J a n P . (1624—77) virkede lige
ledes som Malere; af den førstnævntes Billeder 
nævnes Vandmøllen, Amsterdam, og af Jan et 
større Søslagbillede smst. A. R. 

Pegamoid, Varebetegnelse for en pergament-
lignende Masse, opfunden i London og bestaaende 
af de fra Celluloid kendte Bestanddele: Nitrocel
lulose, Alkohol og Kamfer med Tilsætning af 
Stoffer, der skulle gøre det vandtæt, bøjeligt og 
uantændeligt. P. anvendtes oprindelig til Overtræk 
paa Plakater, men kan i meget tynde Lag paa-
føres Papir, Tøj og Læder og sidder meget fast 
paa dem. Det er fuldstændig uigennemtrængeligt 
for Vand og vandige Opløsninger, ligeledes for 
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Fedt og lignende Stoffer. Pletter kunne derfor 
let fjernes ved Afvadskning, om fornødent med 
Sæbe, Soda eller desinficerende Stoffer. Fra Eng
land gik Fabrikationen af P. først til Frankrig, 
1897 stiftedes dernæst »Deutsche Pegamoid-Gesell-
schaft«, og i Østerrig er et lignende Selskab op
rettet. Det anføres, at navnlig Bomuldstøjer over
trukne med P. have Betydning og knap kunne 
skelnes fra Læder ved udpolstrede Møbler, Ma
drasser, Tapeter, Sadler etc. Brødposer, Telt
duge, Presenninger, Overtræk til sammenlægge
lige Baade ere ogsaa udførte af P. Det frem
stilles i alle Farver, og sorte Genstande af P. 
skulle skuffende ligne lakeret Læder. Med 
gennemsigtigt P. overtrækkes Kort o. 1.; P. skulde 
navnlig have Betydning til militært Brug og for 
Hospitaler. F. W. 

Pegånum L., Slægt af Zygophyllaceae, fler-
aarige Urter med spredte og fjersnitdelte Blade 
og store Blomster i Kvaster. Blomsterne ere 4— 
5-tallige i Bæger, Krone og Støvbladkreds; Støv-
traadene ere udvidede forneden. 2—3 Frugt
blade med en 2- eller 3-kølet Griffel. Frugten 
er en Kapsel eller et Bær. Faa Arter. P. 
Harmala L. bliver 30—50 Cm. høj; dens store 
og hvide Blomster sidde lige for Bladene. Den 
vokser paa Stepper og i Ørkener i den gamle 
Verden, i Sydrusland, Nordafrika og Spanien. 
Frøene give et rødt Farvestof ( T y r k i s k Rød t ) . 
Den benyttes ogsaa til Krydderi. A. M. 

Pegåsos var efter græske, først i Hesiodos'es 
Teogoni fortalte Sagn avlet af Poseidon og Me
dusa og fremsprang ligesom Uhyret Chrysaor af 
Medusa's Legeme, da Perseus havde afhugget 
hendes Hoved. P. svang sig til Olympen og 
bærer derefter Zeus'es Lyn og Tordenkile. Efter 
andre Beretninger kom den til at tilhøre Eos. 
Bellerofon lykkedes det at fange den, da den en
gang drak af en Kilde (eller han tæmmede den 
ved Athena's eller Poseidon 's Hjælp), og den 
hjalp ham derefter til Sejr over Chimaira samt 
over Amazonerne og Solymerne (Pindar). Men 
da han ved dens Hjælp vilde stige til Olympen, 
kastede P. ham af (eller han ramtes af Zeus'es 
Lyn), og han styrtede til Jorden, medens Vinge
hesten fortsatte sin Flugt. Ogsaa nævnes P. i 
Forbindelse med Muserne. Da Bjærget Helikon 
ved Musernes Sang kom i begejstret Bevægelse, 
standsedes det ved et Slag af P.'s Hov, hvorved 
tillige fremsprang Kilden Hippokrene (Hestekilden). 
Ogsaa en Kilde af samme Navn ved Troizen og 
Peirene ved Korinth skulde skyldes P.'s Hovslag. 

I Billedkunsten er P. ret ofte fremstillet. Saa-
ledes er dens Fødsel gengivet paa en af Metoperne 
fra Selinus; paa et bekendt smukt hellenistisk 
Relief (i Palazzo Spada, Rom) ses Bellerofon med 
P., som drikker af en Kilde. Vinget er P. alle
rede hos Pindar. Forestillingen om, at den er 
Digternes Vingehest, er derimod ikke græsk, men 
er opstaaet i Middelalderen (Boj ar do [død 1494], 
Orlando Innamoratd) ved en Sammenblanding af 
Sagnene om Bellerofon og Hippokrene. H. A. K. 

PegåSUS se S0 d r a g e . 
PegåSUS (Hest), et stort Stjernebillede paa den 

nordlige Himmel mellem Andromeda og Vand
manden, indeholdende efter Heis 178 for det j 
blotte Øje synlige Stjerner, hvoraf 2 af 2. Stør
relse. Af de mange Dobbeltstjerner i P. skal i 

nævnes: n af 4. og 11. Størrelse i n" Afstand. 
Hovedstjernen blev i 1880 opløst af Burnham i 
to af 4. og 5. Størrelse, og denne har en Om-
løbstid af 11 Aar, den mindste Omløbstid, man 
hidtil kender for noget Dobbeltstjernesystem; 37 
af 6. og 7. Størrelse med en Omløbstid af ca. 
118 Aar og 85 af 6. og 9. Størrelse med en Om
løbstid af 24 Aar samt en aarlig Egenbevæ
gelse af 1,3" i sydøstlig Retning. Af Stjerne
hobene nævnes en N. V. for e liggende lys
stærk, stor og opløselig Stjernehob. Mange af 
Stjernetaagerne ere meget svage. Af foranderlige 
Stjerner kendes hidtil 7, der alle ere teleskopiske 
med Undtagelse af fi, som forandrer sin Lys
styrke fra 2,2. til 2,-t. Størrelse i en meget uregel
mæssig Periode. J. Fr. S. 

Pegau, By i Kongeriget Sachsen i Kreishaupt-
mannschaft Leipzig ved Weisse Eister, har (1900) 
5,500 Indb., Fabrikation af Filtvarer, Metal
smykker, Skotøj og Tobak. Joh. F. 

Pegli [pe'lji], By i det nordvestlige Italien, 
Provins Genova, ligger 7 Km. V. f. Genova ved 
Middelhavet og har Søbade samt talrige Villaer, 
blandt hvilke Villa Pallavicini med en pragtfuld 
Park. (1881) 4,768 Indb. H.P.S. 

Pegmatit kaldes de storkornede Kvarts-Feld-
spatmasser, som findes meget hyppig i Granit 
og Gnejs. Som Regel have disse Masser Form 
af Gange (P.-gange) med uregelmæssigt Forløb 
og en Bredde fra 1 Cm. til over 50 M.; Bredden kan 
variere stærkt inden for hver enkelt Gang. Gang
ene fortsæl tes undertiden ud i de Granitten om
givende Stenarter. De enkelte Kvarts- og Feld-
spatkorn i P. kunne naa forbavsende Dimensioner 
(over 1 M.); ikke sjælden ere de to Mineraler 
sammenvoksede paa ejendommelig Maade, idet 
Feldspaten er ligesom gennemvævet med (ind
byrdes parallelt stillede) Kvartsstængler, hvis 
kantede Tværsnit fremtræde paa Feldspatens 
Spalteflader som Figurer, der minde om hebraiske 
Skrifttegn (saakaldt S k r i f t g r a n i t eller lapis 
hebraicus). Glimmer i store Tavler findes hyppig 
i P.; det samme gælder adskillige bor- og fluor-
holdige Mineraler (f. Eks. Turmalin, Topas og 
visse Forbindelser af sjældne Metaller, Ortit, 
Gadolinit, Tantalit o. m. a.), saa at P.-gange 
høre til de allervigtigste Findesteder for sjældne 
Mineraler. P. antages at have sin Oprindelse 
fra det samme Magma, som leverede den om
givende Granit, og at skylde sin ejendommelige 
Struktur og Indhold til pneumalytiske Virkninger, 
stammende fra de vand-, bor- og fluorholdige 
o. a. Forbindelser, der strømmede ud i Granittens 
Sprækker, efter at dens Hovedmasse var størknet. 
Paa Grund af P.-kornenes betydelige Størrelse 
lade de enkelte Mineraler sig ofte uden Vanske
lighed udpille i ren Tilstand; fra P.-gange er
holdes saaledes de store Kvantiteter Feldspat, 
som bruges i Lervareindustrien, endvidere Kali
glimmer o. a. 

Foruden den omtalte P. i snævrere Forstand 
eller Granit-P. kendes ogsaa lignende Dannelser, 
som mangle Kvarts, og som i Beskaffenhed og 
Oprindelse slutte sig til andre Eruptivbjærgarter, 
saaledes S y e n i t - P . , N e f e l i n s y e n i t - P . og 
G a b b r o - P . ; ogsaa disse ere ofte rige paa ejen
dommelige og sjældne Mineraler. N. V. 17. 

Pegmatolit, d. s. s. almindelig (Kali-) Feldspat. 
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Pegu, i) Division af Provinsen Nedre-Birma 
i det engelske Kejserdømme Indien, ligger mellem 
Saluen's og Iravaddi's nedre Løb og har et 
Areal paa 24,084 O Km. med (1891) 1,456,489 
Indb. eller 60 pr. G Km., hvoriblandt ca. 50,000 
Hinduer, 30,000 Muhamedanere, 20,000 Kristne 
og Resten buddhistiske Birmanere. Fraregnet de 
nordlige og østlige Egne, der opfyldes af lave, 
skovklædte Bjærge, hører P. til Iravaddi's frugt
bare Delta eller til det tilgrænsende Deltaland, 
der dannes af Floden Sittang. Ris, Bomuld og 
Teaktræ ere Hovedprodukterne, der væsentligst 
udføres fra Hovedstaden Rangun . P. blev 1852 
erobret af England. 2) Byen P. ligger i Divi
sionen af samme Navn og var tidligere Hoved
stad i Riget P., men ødelagdes fuldstændig 1757. 
Den blev dog 1790 opbygget paa ny og har nu 
(1891) 10,760 Indb. H.P.S.. 

Pegfi-Joma, lav Bjærgkæde i den vestlige 
Del af Bagindien, strækker sig med Retning fra 
Nord til Syd fra Egnen om Jemethin i øvre 
Birma til Martaban-Bugten og danner Skellet 
mellem nedre Saluen's og Sittang's Strømom-
raader. H. P. S. 

Pehlevi , det Sprog, der taltes i Persien i 
Oldtidens sidste Periode. Det er en direkte Fort
sættelse af Oldpersisk og træffes allerede paa 
Mønter fra den parthiske Tid, men først under 
Sassaniderne (226—651 e. Kr.) blev det til Litte
ratursprog. Pehleviskriften er af aramaisk Op
rindelse og vanskelig at læse, fordi flere Bog
staver ere faldne sammen, saa at eet og samme 
Tegn kan betyde indtil 7 forskellige Ting. Den 
største Ejendommelighed ved P. er den, at en 
Mængde aramaiske Ord af alle Ordklasser be
nyttedes i Skriften, medens man læste de tilsva
rende persiske; man skrev saaledes bestandig 
aramaisk m a l k a (Konge), medens man læste 
persisk schah . I denne Henseende herskede 
den største Vilkaarlighed, man udtrykte f. Eks. 
et persisk Pronomen i Nominativ ved det til
svarende aramaiske Pronomen i Dativ; naar 
aram. h å n å svarede til pers. é (»denne«), brugte 
man ogsaa hånå for det pers. Udraabsord é, der 
intet havde dermed at gøre o. s. v. Alt dette 
gør P. til et af de vanskeligste af alle Sprog. 
Foruden Indskrifter paa Mindesmærker, Mønter 
o. 1. haves paa P. en betydelig Litteratur, mest 
af religiøst Indhold, Oversættelse af Avesta med 
Kommentarer og teologiske Afhandlinger; de be-
kendteste af disse ere B u n d e h e s c h , D i n k a r t , 
M i n o k h i r e d , Ar ta V i r a t n a m a k , en Vision, 
hvori Himmelen og Helvede beskrives, og som man 
har sammenlignet med Dante's Divina Commedia, 
den profetiske B a h m a n j a s c h t og det mod frem
mede Religioner rettede polemiske Skrift S c h i -
k a n d - g u m a n i g v i d s c h a r . De fleste at disse 
Værker ere dog affattede efter Islam's Fremkomst; 
navnlig i 9. Aarh. udfoldede zarathustriske Præster 
en betydelig litterær Virksomhed, men da var P. 
allerede et dødt Sprog, og snart afløstes det af 
Parsi (s. d.). Af verdslig Pehlevilitteratur findes 
forskellige sagnhistoriske og legendariske Skrifter. 
»Kongebogen«, som behandlede Persien's Historie 
fra de ældste Tider og fortsattes lige ned til 
Sassanidernes sidste Tid, og som var Firdusi's 
Hovedkilde, er tabt ligesom alt, hvad der har 
eksisteret af Poesi paa P. Det meste af den 

teologiske P.-litt. er oversat af W e s t i Sacred 
Books of the East. (Li t t . : Ge ige r og K u h n , 
»Grundriss d. iranischenPhilologie«). A. C. 

Peigneur [pænolr], se K a r t e . 
Peignoir [pænwalr] (fr.), Friserkaabe, Bade-

kaabe. 
Peiho, »den nordlige Flod«, eller P a i - h o , 

»den hvide Flod«, Flod i det nordøstlige Kina, 
Provins Petschili, udspringer i de mongolske 
Grænsebjærge, gennembryder 3 Gange den store 
Mur, strømmer under talrige Vindinger gennem 
det nordkinesiske Lavland og løber Øst om Peking 
i en Afstand af 20 Km. Ved Tientsin forener 
den sig med de langt betydeligere Floder Wenho, 
Hutanho og Veiho; men det derved opstaaede 
store Vandløb beholder Navnet P. og udmunder 
i Petschili-Bugten. P., hvis samlede Længde er 
556 Km., er kun til Dels sejlbar. Om Efteraaret 
er den lavvandet, fra December til Februar er den 
tilfrossen, og Mundingen spærres af en Sandbarre, 
der kun har 3 M. Vand. 7I/2 Km. fra Mundingen 
forsvares Løbet af Taku-Forterne, som Kina ved 
Fredsslutningen 1901 dog har forpligtet sig til 
at sløjfe. H. P. S. 

Peilau, Flække i preussisk Provins Schlesien 
i Regeringsdistriktet Breslau ved Peile, bestaar af 
6 Bykommuner og 7 Godsdistrikter og har (1890) 
7,100 Indb. Slot, Fabrikation af Lærred, Bomuld 
og Gummivarer. y<>h. F. 

Peine, By i preussisk Provins Hannover ved 
Fuse og Jærnbanelinierne Hannover-Braunschweig 
og P.-Lengede, har (1900) 15,400 Indb., Jærn-
valseværk, Jærnstøberi, Fabrikation af Sukker, 
Jute, Sprit, Kram- og Kvægmarkeder. P. skylder 
sin Oprindelse til en i det 9. Aarh. bygget Borg 
Peina. Joh. F. 

Peintre-graveur [pætrøgravd !r] (fr., o: Maler-
Raderer, Maler-Kobberstikker), saaledes betegnes 
den Kunstner, der udfører sine grafiske Arbejder 
(Raderinger og Kobberstik) efter egen Tegning 
eller Komposition. Derfra er Ordet gaaet over 
til at blive brugt som Titel paa Fortegnelser over 
Kobberstik og Raderinger af denne Art. Af disse 
P.-Værker nævnes: Ba r t s ch , »Le P.« [21 Bd., 
Wien 1803—21], suppleret af Pas savan t ' s Værk 
[Leipzig 1860—64], A n d r e s e n , »Der deutsche 
P.« [5 Bd., Leipzig 1864 ff.], v. d. K e l l e n , »Le 
P. Hollandais et Flamand« [Utrecht 1866], Ro-
be r t -Dumesn i l , »LeP. Francais« [11 Bd., Paris 
1835—7J]i fortsat: Baud icour , »Le P. Francais 
continué« [2 Bd., Paris 1861]. A. R. 

Peinture-BogaertS [pætyrbo'^a.rts] betegner 
en af Litografen Henri Bogaerts i Herzogenbusch 
opfunden Fremgangsmaade til Mangfoldiggørelse 
af Oliemalerier, hvorved Kopierne af Malerierne 
fremstilles saaledes paa Lærred eller Træ, at de 
nøjagtig gengive Penselstrøgets Karakter i Origi
nalen lige fra den sarteste til den kraftigste pastose 
Farvepaasætning. P. er særlig beregnet paa Gen
givelsen af Billeder med stærk Reliefvirkning i 
Farven. A. R. 

Peinture-mate [pætyrma't] (fr.), en af Bel
gieren Wiertz (s. d.) opfunden og benyttet malerisk 
Teknik, der ifølge hans Skrift »P.« (Bruxelles 
1859) til Maling anvender 3 Dele Farve, 1 Del 
venetiansk Terpentin og 2 Dele Terpentin- eller 
Lavendelolie eller Spiritus. Der benyttes ugrun-
deret Lærred, grundes paa Akvarelmanér, og til 
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Fremstilling af Billedets pastose, fløjlsagtig ud
seende Partier benyttes en Slags Penselbørste med 
lange Naale (eller ogsaa Pimpsten). A. Hk. 

PeipiIS, Sø i det vestlige Rusland, omgives 
af Guvernementerne Estland, Lifland, Pskov og 
St. Petersborg, ligger 30 M. o. H., er 75 Km. 
lang, intil 53 Km. bred og staar mod Syd gennem 
en 26,7 Km. lang Snævring i Forbindelse med 
Pskov-Søen, der er 42,-3 Km. lang, 40,5 Km. bred, 
og sammen med hvilken P. har et Areal paa 
3,513 • Km. Gennemsnitsdybden er ca. 15 M, 
Bredderne ere som oftest lave, sandede og skov
klædte. Øerne i P., af hvilke flere ere beboede, 
udgøre tilsammen 29,7 • Km. Fiskerigdommen er 
betydelig. P., der gennem Narova har Afløb til 
den finske Bugt, spillede allerede i Hansestædernes 
Dage en vigtig Rolle for Trafikken. Nutildags 
befares P. af Dampere. H. P. S. 

Peivaieus (Pi ræus) , By i Grækenland ved den 
saroniske Bugt, Nomos Attike og Boiotien. Den 
ligger omtr. 7 Km. S. V. f. Athen, for hvilken 
By den tjener som Havnestad, og med hvilken 
den er forbunden ved to Jærnbaner og en Damp
sporvej. P. er Grækenland's næststørste By med 
(1896) 42,169 Indb. og dets betydeligste Søhavn. 
P.'s Udvikling skyldes den fortræffelige Beliggen
hed ; Byen er bygget paa en Halvø, der strækker 
sig ud i Havet i sydvestlig Retning. Paa Halvøens 
Sydside findes to mindre, omtrent cirkelrunde 
naturlige Havnebassiner, Zea og Munychia (det 
sidstnævnte neden for en Klippehøjde af samme j 
Navn, P.'s gamle Borg); disse, som i Oldtiden 
anvendtes til Krigshavne, have dog nu kun ringe 
Betydning. Paa Nordsiden derimod danner Halv
øen i Forbindelse med den lige overfor frem-
skydende Landtunge Eetioneia den fortræffelige, 
rummelige og dybe Havn P. (af italienske Søfolk 
ogsaa kaldet Porto Leone efter de Marmorløver, 
som stode ved dens Indsejling indtil 1687, da 
de førtes til Venezia). Selve Byen er regelmæssig 
bygget med brede Gader; af offentlige Bygninger 
mærkes Børsen, et Teater og et Gymnasium. P.'s 
Historie gaar tilbage til Oldtiden. Dets Til
blivelse skyldes den atheniske Statsmand Themi-
stokles, for hvem der findes et Mindesmærke i 
Byen. Medens Athenernes Skibe tidligere havde 
maattet lægge sig paa den aabne Red i Bugten 
ved Faleron 0. f. P., fik Themistokles sat igennem, 
at Havnen ved P. indrettedes, og snart rejste der 
sig en By deromkring. Arbejderne paabegyndtes 
i Begyndelsen af 5. Aarh. f. Chr., før Perser-
krigenes Tid, men fuldførtes først senere, hvor
efter ogsaa P. blev befæstet. Et vigtigt Skridt 
til Fremme af P.'s Udvikling blev gjort senere, 
da man tog fat paa det store Værk at forbinde 
P. med Athen ved Hjælp af Mure. I de nær- 1 
meste Aar efter 460 byggedes en Mur fra Athen 
til Nordsiden af P., og en anden Mur fra Athen 
til Faleron. Da derved dog Kyststrækningen 
mellem P. og Faleron kom til at ligge aaben, 
lod Perikles omtr. 440 bygge en ny Mur til P., 
S. f. den tidligere anlagte. Idet disse Mure stode 
i Forbindelse med Fæstningsmurene omkring 
Athen og P., kom disse to Byer i Virkeligheden 
til at udgøre een, og Athen's Forbindelse med Havet 
blev sikret. Dette Forhold kom Athen til stor 
Nytte under den peloponnesiske Krig; men da 

Byen endelig blev indtagen, lode Spartanerne 
da ogsaa de lange Mure nedrive (404). Efter 
Slaget ved Knidos (394) lod Konon dem atter 
opføre (dog ikke Muren til Faleron), men Sulla 

j lod dem paa ny nedrive, ligesom han ogsaa øde-
1 lagde Skibsværfterne ved P. (87). Af begge 
' Dele findes der endnu ringe Spor tilbage. P. 

opnaaede ikke mere sin gamle Betydning, før den 
i i 19. Aarh. atter tog et mægtigt Opsving. H.H. R. 

Pelréne se Korinth S. 926. 
Pe i r e sk i a Plum., Kaktusslægt, oprette eller 

klatrende Buske med tykke Grene, let kendelige 
fra andre Kakteer ved de veludviklede, om end 
stærkt kødede Løvblade, i hvis Hjørner der findes 
filtede Areoler med Torne. Blomsterne sidde 
enkeltvis, i Klase eller Top. De ere regel
mæssige og have hjuldannet Krone; Støvdragerne 
ere fæstede langs Randen af den udhulede 
Blomsterbund. Kugle- eller pæreformet Bær 
med faa Frø. Omtr. 15 Arter, de fleste i Me-
jico. Dyrkede som Prydplanter og som Underlag 
for andre Kakteer ere f. Eks. P. aculeata Plum. 
med hvide Blomster og spiselige Frugter (fra 
Antillerne til Brasilien), P. Bleo (H. B. Kth.) DC. 
med violette Blomster, P. spathulata Hort. berol. 
og P. calandriniifolia Hort. berol. A. M, 

PeiritllOOS, thessalisk Sagnhelt, Søn af Ixion 
eller af Zeus og en Lapithkvinde, Dia. Ved hans 
allerede i de homeriske Digte omtalte Bryllup 
med H i p p o d a m e i a vare foruden mange Lapither 
ogsaa græske Helte fra andre Egne til Stede og 
endvidere Kentaurer. Da disse bleve paavirkede 
af Vinen, som man forsigtig i Gildets Begyndelse 
havde forment dem, vaagnede deres vilde Lyster, 
og de begyndte at forgribe sig paa Kvinderne; 
Kentauren Eurytion søgte endog at bortføre selve 
Bruden, men blev hindret deri af Theseus eller 
Kaineus og grusomt straffet. Der opstod en vold
som Kamp, hvori Kentaurerne til sidst bukkede 
under, væsentlig paa Grund af P.'s og hans attiske, 
fuldtro Ven, Theseus'es Tapperhed. Denne Kamp 
var et af Billedkunsten meget yndet Emne. Den 
var saaledes, for blot at anføre det berømteste, 
fremstillet i Vestgavlen af Zeus-Tempelet i Olym
pia, paa Frisen af det saakaldte Theseus-Tempel 
i Athen og, opløst i talrige Enkeltkampe, i Par-
thenon's Metoper. P.'s og Hippodameia's Søn 
var P o l y p o i t h e s . 

Med Theseus havde P. først efter en Kamp 
sluttet Fostbroderskab, som det fortaltes, ved 
Marathon eller i Eumenidernes Lund ved Kolonos. 
I Fællesskab foretoge de forskellige eventyrlige 
Tog, deriblandt det berømte, hvorved P. fra Under
verdenen vilde bortføre selve Persefone. Herved 
bleve Vennerne af Hades fængslede til en Klippe 
og kom først løs, da Herakles paa sit Tog efter 
Kerberos kom der forbi. Efter andre Sagn lykkedes 
det kun at udfri Theseus. Da han ogsaa søgte 
at løsrive P. fra Klippen, hvortil han var groet 
fast, skælvede Jorden saaledes, at han opgav For
søget. H. A. K. 

Pe i s betegner i Norge et muret Ildsted med 
stor Aabning. Det kaldes ogsaa Spe i s og S p i s 
og er samme Ord som det ensbetydende svenske 
spis . Det er indkommet fra nedertysk Pese l , Pi -
se], »Værelse, som kan opvarmes, Stue« = fr. poele, 
»Ovn«. Til Grund ligger lat. balneumpensile, d. v. s. 
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paa svævende Buer hvilende Badestuer, sorn op
varmedes ved hed Luft, dernæst ogsaa om andre 
paa samme Vis opvarmede Værelser {ptnsilis, 
hængende, svævende). Hj. F. 

Peisålldl'OS, græsk episk Digter, antages at 
have levet i 7. Aarh. f. Chr. Han hørte hjemme i 
Kameiros paa Rhodos. Han forfattede et Digt 
om Herakles, som var meget anset i Oldtiden, 
men nu er tabt. Han synes derved at have 
fastslaaet den Form for Sagnene om Herakles 
og for Herakles-Typen, som senere blev den 
raadende. H. H. R. 

PeiSistråtOS, athenisk Enehersker (Tyran), fik 
Magten omtr. 560 f. Chr. Han var af adelig 
Herkomst, men sluttede sig under de politiske 
Partistridigheder til den fattige Landbefolkning, 
ved hvis Hjælp han opnaaede Eneherredømmet, 
skønt den gamle Solon advarede Folket imod 
ham. At P. tidligere havde udmærket sig i en 
Krig mod Megara, har vel ogsaa været ham til 
Nytte. I Begyndelsen stod hans Magt dog paa 
svage Fødder; to Gange skal han være bleven 
fordreven, men atter vendt tilbage. Blandt hans 
Hjælpere nævnes ved hans første Tilbagekomst 
Alkmeoniden Megakles, hvis Datter han ægtede, 
men som han dog senere blev Uvenner med, og 
anden Gang Naxieren Lygdamis, hvem han bag
efter skaffede Eneherredømmet paa Naxos. For
tællingerne om P.'s vekslende Skæbne ere dog 
sagnagtig udsmykkede, og det er ret sandsynligt, 
at han i Virkeligheden kun har været een Gang 
fordreven. Til sidst lykkedes det ham i ethvert 
Tilfælde at grundfæste sin Magt, saa at den endog 
efter hans Død (527) kunde gaa i Arv til hans 
Sønner Hippias og Hipparchos. P. lod de frie 
Forfatningsformer bestaa, men støttet paa en 
militær Eskorte havde han i Virkeligheden selv 
hele Magten. Han førte i øvrigt en demokratisk 
Politik og tog sig meget af Bondebefolkningen. 
Ved Siden deraf smykkede han ogsaa Athen med 
Tempelbygninger, foranstaltede store offentlige 
Fester og optog ved sit Hof fiere af Grækenland's 
betydeligste Digtere. Endelig anviste han Athen's 
ydre Politik dens fremtidige Baner, idet han 
lagde Grunden til det atheniske Søherredømme. 
Under hans Regering begyndte Athen at udstrække 
sin Indflydelse over Ægæerhavet, og helt oppe 
ved Hellespont besatte han Sigeion, ligesom ogsaa 
ved hans Hjælp den ældre Miltiades grundede et 
Fyrstendømme paa den thrakiske Halvø. H.H.R. 

Peissenberg (Hoher P.), Bjærgtop paa den 
bayerske Højslette, 55 Km. S. V. f. Munchen 
mellem Lech og Ammer, har en Højde af 971 M. 
o. H. og benævnes paa Grund af den pragtfulde 
Udsigt særlig over Alperne Bayern's Rigi. Paa 
Toppen findes en Valfartskirke. Joh. F. 

Peitho, Romernes Suada (Suadela) , Gudinde 
for Overtalelsen, nævnes som Ledsagerinde af 
Afrodite, Hermes eller Chariterne, dog ogsaa 
særskilt, især som Beskytterinde af borgerlig En
drægtighed. I Sikyon havde hun et særskilt 
Tempel. Hun tænktes som en yndefuld, vinget 
Kvindeskikkelse. Ordet P. bruges ogsaa som Til
navn til Afrodite eller til Artemis. H. A. K. 

Peixoto, F l o r i a n o , Præsident i Brasilien 
1891—94, (1842—95), indtraadte i Hæren som 
simpel Soldat, men rykkede i Krigen med Para

guay 1865—7° fra Underløjtnant op til Oberst. 
Som General medvirkede han 1889 til Kejser
dømmets Omstyrtelse, blev derefter Finansminister 
og 1891 Vicepræsident; i Novbr. s. A. efter 
Fonseca's Fjernelse blev han selv Præsident og 
styrede som saadan Landet i 3 Aar. E. E. 

Pejle (Søudtryk), i) at maale den horisontale 
Vinkel mellem Nord-(Syd-)retningen og den Kom
pasretning, hvori et fremtrædende Punkt i Land 
haves, f. Eks. et Kirkespir, en Landpynt, et Fyr-
taarn eller lign. (der maa være aflagt i Søkortet). 
Almindeligst benyttes til Bestemmelse af Skibets 
Plads en Krydsning af 2 Linier, der fremkomme 
ved at pejle 2 forskellige Punkter i Land; en 
saadan Bestemmelse kaldes K r y d s p . ; havesikke 
to saadanne Punkter (der skulle danne en Vinkel 
med Iagttageren paa mellem ca. 20 og 1300), kan 
man til en Pladsbestemmelse ogsaa nøjes med 
I Pejling ledsaget af Afstandsbestemmelse (ved 
Højdevinkel, Gisning e. a.) fra det pejlede Punkt. 
Til Pejling benyttedes tidligere et P. - K o m p a s, nu 
derimod den simplere P . - S k i v e . 2) at maale 
Dybden af den Vandmasse, som Skibet ved Utæt
hed, Styrtesøer e. a. har faaet i Lasten. Dette 
maales i Nærheden af det Sted, hvor Lænspumpen 
er anbragt i den saakaldte P u m p e s o d , og udføres 
med en P . - S t o k , der i en Snor fires ned 
i hin. CL. W. 

Pejoration (nylat.), Forværrelse. 
Pekall, Israel's Riges næstsidste Konge, var 

I kommen til Magten ved at myrde Pekaja. For 
at staa sig mod den assyriske Magt sluttede han 
Forbund med Kong Resin af Damaskus; deres 
første Bestræbelser gik ud paa at undertvinge 
Juda Rige, som ikke vilde gaa med; men Assyrer
kongen rykkede ind i P.'s Rige og erobrede en 
Del deraf; P. blev imidlertid myrdet af Hosea, som 
blev Konge under Assyrernes Overhøjhed. V. O. 

Pekaja, Menahem's Søn og Efterfølger som 
Konge i Israel's Rige, myrdedes efter to Aars 
Regering af sin Feltherie Pekah. V. O. 

Pekalongan, nederlandsk Residentskab paa 
Nordkysten af Java, omfatter det af Kvartær- og 
Tertiærdannelser samt Eruptiver opbyggede Ter-
rain mellem Tagal mod Vest og Samarang mod 
Øst, har et godt Vandingssystem og er meget 
veldyrket. Arealet er 1,781 • Km. med (1895) 
567,727 Indb. eller 319 pr. • Km., hvoriblandt 
600 Europæere, 5,770 Kinesere og 950 Arabere. 
Hovedstaden P. ligger paa Øens Nordkyst, 335 
Km. Østsydøst for Batavia, og har (1895) 36,816 
Indb. H. P. S. 

Pekari, se N a v l e s v i n . 
Pekin, By i U. S. A., Stat Illinois, ligger ved 

Illinois R. og har store Pakningsanstalter for Svine
kød, Fabrikation af Landbrugsredskaber og Vogne 
samt nogen Handel. (1900) 8,420 Indb. H.P.S. 

Peking, »den nordlige Residens«, Hovedstad 
i det kinesiske Rige og Kejserens Residensstad, 
ligger i Provinsen Petschili paa den nordkinesiske 
Slette, ca. 40 M. o. H. og i en Afstand af 150 
Km. fra Petschili-Bugten. Sletten om P. er snart 
sandet, snart sumpet; mod Nordvest nærme Ud
løbere fra Mongoliet's Randbjærge sig Byen, og 
Nordøst og Sydvest om P. strømme Floderne 
Peiho og Wenho, medens selve Byen gennemskæ
res af 3 Bække, der forene sig og falde i Peiho. 
Indbyggerantallet er særlig nu efter Kina's Krig 
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med de europæiske Magter meget vanskelig at o p 
give. F ø r Krigen varierede Angivelserne fra 
1,650,000 til 500,000, og de bedste Kendere af 
Byen vare nærmest tilbøjelige til at holde paa det 
sidste T a l . P . dækker e t Areal paa 6,340 Hek 
tarer, men en stor Del heraf optages ikke af be
boede Gader, men af Haver , Templer , Søer og 
forladte Kvarterer og Paladser. Fra det nu
værende Mantshudynastis første Dage stammer 
Inddelingen i Mantshubyen eller Tatarbyen og 
Kineserbyen, af hvilke den første oprindelig var 
bestemt til Residens for Kejseren og til Bolig 
for de mantshuriske Fyrs ter og Krigere, medens 
Kineserne henvistes til deres eget Kvarter . Nu-
tildags har denne Inddeling dog tabt sin egent
lige Betydning. Mantshubyen, den nordlige 
eller indre Bydel, danner en Firkant , der om
gives af en 23,9-2 Km. lang, 13 M. høj og 11 
M. bred Mur, der paa Sydsiden ind til Kineser
byen har 3 og paa hver af de andre Sider 2 

Plan af Peking. (Den sydlige Firkant er Kinescrbven, den nord
lige Mantshubyen; midt i sidstnævnte ses det kejserlige Kvarter). 

Por te , over hvilke der ligesom over Hjørnerne 
hæver sig 30 M. høje Taarne . Kineserbyen stø
der til Tatarbyens Sydside, er noget kortere, men 
bredere end sidstnævnte, omgives ligeledes af en 
Mur, der er i 6 l 3 0 K m . lang og har 7 Porte , der 
føre ud af Byen. Centrum af Mantshubyen 
optages af det kejserlige Bykvarter, der omgives 
af en 3,R Km. lang Mur, hvis 4 Por te vende ud 
mod de 4 Verdenshjørner. Men fraregnes dette 
Kvarter og Gesandtskabskvarteret , kan Mantshu
byen ingenlunde kaldes mere velbygget end Ki 
neserbyen, selv om Gaderne ganske vist forløbe 
mere regelmæssig. Gaderne i P. ere forholdsvis ] 
brede, men ikke brolagte, alle Vegne vader man i ! 
Grus og Smuds til op over Anklerne, hist og 
her træffes Gruber med forraadnende Affald, og [ 
ved hver t Vindpust hvirvles stinkende Støv i j 
Vejret. De t System af murede Afløbsrender, der 1 
gennemkrydser Byen, er paa Grund af manglende 
Vedligeholdelse for længe siden hørt op at virke, j 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Skønt P. altsaa ved nærmere Iagttagelse maa gøre 
Indtryk af en forfalden, næsten en uddøende By, 
hvis Storhed ligger i Fort iden, kan Gadefærd
selen dog endnu virke imponerende, og særlig i 
Kineserbyen træffer man en Vrimmel af gaaende 
af Østens forskellige Nationaliteter, at Bærestole 
og Køretøjer. Husene ere lave, og Fattigfolks 
ligne elendige Rønner , hvorimod de velhavendes, 
der afspærres fra Gaden ved en Mur, ere for
synede med Galerier, udsvajede Tage og Træsnit
værk og omgives af store Gaardspladser og Ha
ver med høje Træer , hvorfor P. dels herfor og 
dels paa Grund af de mange Parker paa Afstand 
tager sig ud som en Skov. Midt i Kejserbyen, 
hvis Areal for en stor Del optages af en Park 
med en kunstig Sø og et Pa r Høje , l igger Kejse
rens egentlige Bolig, den saakaldte røde eller 
forbudte By, der ligeledes omgives af en Mur og 
en Grav. Selv her ere Bygningerne enetages, 
opførte af røde Mursten og i deres Egenskab af 

kejserlige Palæer forsynede med gule 
Tage , hvorimod Mandarinernes Huse ere 
tækkede med lysegrønne og Templerne 
med mørkeblaa Teglsten. De fleste 
Bygninger i den røde By stamme endnu 
fra Mongoldynastiets Dage , men 1901 , 
under Europæernes Besættelse af P. , gik 
flere af dem op i Luer . Af ejendomme
lige Bygningsværker i Mantshubyen nævnes 
Trætriumfbuerne, den nu forfaldne Mar
morbro med symbolske Dragefigurer, 
Eksamensbygningerne med 10,000 sær
skilte Rum, Mønten samt de talrige 
Templer , blandt hvilke nævnes det store 
Lamatempel, Kung-fu-tse's Tempel , de 
afdøde Kejseres Tempel samt Li t tera
turens Tempel . De t tidligere omfangs
rige Hanlin Bibliotek blev allerede 1860 
af Englænderne og Franskmændene be
røvet en Del af sine største Skatte og 
skal endelig 1900 være næsten helt øde
lagt af Ildsvaade, foraarsaget af de ki 
nesiske Urostiftere. I den sydlige Del 
af Kineserbyen ligge to store Templer , 
Himmelens ogAgerbrugets .der iHenseende 
til Farvepragt , Søjler og Udstyrelse med 
Fajanceplader og Træsnitværk kunne 
kappes med selve Kejserpalæerne. H e r 

findes ogsaa den »hellige Age r* , hvor Kejse
ren tidligere hvert Aar pløjede en Fure med en 
Plov af Elfenben og Guld. Endel ig er det i 
Kineserbyen, at man træffer P. 's Handelsliv, der 
i det væsentlige indskrænker sig til Butiksom-
sætning samt Gadehandel, og dens industrielle 
Virksomhed, der bestaar i haandværksmæssig Ti l 
virkning af forskellige Luksusvarer . Da P. ikke 
er aabnet for Udenrigshandelen, ere de derboende 
Europæere , hvis Antal under normale F o r h o l d 
kun beløber sig til et Par Hundrede , enten 
knyt tede til Gesandtskaberne eller til General
inspektoratet for det kinesiske Toldvæsen, der af 
Englænderen Sir Rober t Har t er ordnet og ledes 
fra P. efter europæiske Principper. De Magter, 
der til Stadighed have egne Gesandtskaber i P., 
ere Japan, U. S. A., Rusland, England, Frankr ig , 
Tyskland, Østerrig, Italien, Spanien og Belgien, 
og alle Gesandtskabsbygningerne, paa en enkelt 
Undtagelse nær, ligge i et eget Kvar ter i Mant-

I I 
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shubyen ved Kejserbyens sydøstlige Hjørne. Af 
Bygninger eller Institutioner, der skylde euro
pæisk Kultur deres Oprindelse i P., nævnes yder
ligere de gamle jesuitiske Missionærers Observa
torium med Instrumenter fra det 13. til det 14. 
Aarh., endvidere flere romersk-katolske Kirker, 
af hvilke den gamle Katedral, Nantang, med de 
barmhjertige Søstres Hospital, og den ny Kate
dral, Paitang, der indviedes 1888 i Kejserbyen, 
paa samme Plads som en ældre kristen Kirke, 
begge afbrændtes 1900 af Kineserne, ligesom den 
gamle europæiske Begravelsesplads ved den lille 
Kirke Sitang blev skændet og ødelagt. Den 
græsk-katolske Missions Etablissementer og de 
protestantiske Kirker og Bedehuse mangle arki
tektonisk og historisk Interesse. Af Englænderne 
og Amerikanerne opretholdes 3 Hospitaler i P., 
og endelig bør nævnes de forskellige Missions-
skoler samt det saakaldte Peking-Universitet, der 
aabnedes 1868 og virker med europæiske Lærere. 
Af P.'s 3—4 Moskeer er dog kun en enkelt, 
der ligger umiddelbart Syd for Kejserbyens Mur, 
af nogen Interesse. — Administrativt hører P. til 
Regeringsdistriktet Schuntienfu af Provinsen Pet-
schili, og modsat Kvarterernes Beliggenhed deles 
Byen i et østligt og et vestligt Distrikt. Stad
forfatning har P. ikke; Ordenen haandhæves ude
lukkende gennem Politikorpset, der er fordelt paa 
90 Stationer. Af Militær plejer der næppe at 
være 10,000 Mand i Byen, da den kejserlige 
Garde garnisonerer i Sommerpaladset J u a n min 
juen og Provinsens øvrige Troppestyrke ved 
nedre Peiho. Som Hovedstad i Kejserriget er P. 
Sæde for det store Sekretariat, Statssekretariatet, 
de 6 Ministerier samt Censorkollegiet. Det 1901 
ophævede Raad for de udenrigske Forhold 
(Tsunglijamen), under hvilket ogsaa Toldvæsenet 
sorterede, er nu erstattet af et andet, der kaldes 
Wai Wupu. En Jærnbane, der aabnedes 1897, 
sætter P. i Forbindelse med Tientsin, en Linie 
gaar til Paotingfu, en lille Linie paa 20 Km. fø
rer til Minedistrikterne Vest for Byen, og desuden 
staar P. i Forbindelse med Jærnvejsnettet i Mant-
shuriet. Benyttelsen, der led et foreløbig Knæk 
som Følge af Bokseropstandens Ødelæggelser, er 
atter begyndt, og 1901 har man endogsaa ført 
Linierne ind i selve P. gennem Brecher i By
murene. — Af interessante Lokaliteter i P.'s 
Omegn maa nævnes de nærliggende Templer for 
Solen, Maanen og Jorden, Lama-Tempelet Hvangsse 
samt Levningerne af Mongolernes gamle Mur, og 
af fjernere liggende foruden det ovennævnte 
Sommerpalads, der 1860 delvis ødelagdes af 
Englænderne, den kejserlige Jagtpark Nanhaitse, 
hvis Dyrebestand af Antiloper og den næsten ud
døde Elaphurus davidianus 1894 aldeles ødelagdes 
af de japanesiske Soldater, der bivuakerede i 
Parken. 

Allerede 1,000 Aar f. Chr. skal der paa P.'s 
Plads have ligget en By Ki, der af og til var 
Hovedstad i mindre Stater; men større Betydning 
fik den dog først 1267, da Mongolkejseren Kubilai 
flyttede sin Residens hertil fra Karakorum, hvor
efter den af Kineserne blev kaldt Tartu (den 
store Hovedstad), medens den hos Mongolerne 
hed Khanbaligh. Efter Mongolernes Fordrivelse 
forlagde Kejser Junglo af Ming-Dynastiet 1409 sin 
Residens til P. fra Nanking, og ved denne Lej

lighed fik den sit nuværende Navn, der dog i 
daglig Tale ikke anvendes blandt Kineserne, som 
kalde den Kingtscheng eller Kingtu, Hoved
staden. 1644 indtoges P. af Mantshuerne, 1662 
og 1730 hjemsøgtes Byen af Jordskælv, og 1860 
holdtes den en Tid besat af engelske og franske 
Tropper. 1900 rasede Bokseroprøret i P. med 
Forfølgelse af Europæere og kristne Kinesere og 
Ødelæggelse af europæiske Bygninger og Grave. 
I henved 8 Uger (20. Juni—13. August) belejre
des Europæerne i det engelske Gesandtskab af 
Boksere og kinesiske Soldater, inden det lykke
des Tyskeren Waldersee med en Hær paa 10,000 
Japanesere og lige saa mange Europæere og 
Amerikanere at komme til Undsætning. Et Par 
Dage før Indtagelsen trak Hoffet sig tilbage til 
Singanfu i det indre af Kina, hvor det opholdt 

i sig til efter Fredsslutningen (Januar 1901), og til 
I P. var rømmet af de fremmede Tropper (Sep

tember 1901). (L i t t . : E. B r e t s c h n e i d e r , 
Recherches archéologiques et historiques sur Pékin 
et ses envhons [Paris 1879]). H. P. S. 

Peking-And se Æ n d e r . 
Peking-Nattergal (Liothrix luteus Scop.),. 

en til Timalierne {Timeliinae') hørende Spurve
fugl, brun og gul af Farve, af Størrelse næppe 
som en Spurv; den bebor Himalaja og det syd
lige Kina, hvor den paa Grund af sin Sang er 
en almindelig Burfugl, i hvilken Egenskab den 

I ogsaa føres til Europa. O. H. 
Pektåse se P e k t i n s t o f f e r . 
Pektinstoffer. I Frugter (Pærer, Æbler o. a.), 

j Roer o. 1. findes Stoffer, hvis vandige Opløsning 
fældes af Alkohol og derved giver et geléagtigt 
Bundfald af Pek t i n . Paa Grund af dette Ind
hold af Pektin stivne Afkog af visse Frugter til 
Gelé. De hidtil udførte Undersøgelser af P. have 
ført til afvigende Resultater. Sandsynligvis staa 
P. Kulhydraterne nær. Efter Frémy's Under-

j søgelser indeholde umodne Frugter P e k t o s e , 
som er uopløseligt i Vand, Alkohol og Æter; 
dette Stof er Aarsag til, at umodne Frugter ere 
haarde, og bevirker, at Frugter blive haarde ved 
Kogning med kalkholdigt Vand, fordi Pektose 
danner en Forbindelse med Kalken. 

P e k t a s e er et Ferment, som findes i Runkel
roernes Saft og kan vindes heraf ved Fældning 
med Alkohol. — Behandles Pektin med Alkalier 
eller kulsure Alkalier eller paavirkes det længere 
Tid ved 300 afPektase, da dannes P e k t i n s y r e , 
Cj6H220j5, som er uopløselig i koldt Vand, Alko
hol og Æter. Ved længere Tids Kogning med 
Vand gaar denne Syre over til Parapektinsyre og 
derpaa til Arabinsyre ( M e t a p e k t i n s y r e ) ; hurtig 

i sker denne Overgang ved Kogning med Alkalier 
eller fortyndede Syrer. Pektinsyrens Alkalisalte 
ere letopløselige i Vand; de øvrige danne uop
løselige geléagtige Stoffer. O. C. 

Pektinsyre se P e k t i n s t o f f e r . 
PéktiS, en af Benævnelserne for det gamle græske 

Musikinstrument L y r a eller K i t h a r a . S. L. 
Pektolit , et farveløst eller graaligt Minerak 

som bestaar af Silikat af Kalcium og Natrium 
(HNaC^SigOg). P. forekommer oftest i radial-
straalede Grupper af naaleformede Krystaller, der 
tilhøre det monokline System; den er ret al
mindelig i Blærerum i Basalt. I Alaska findes 
den i kompakte Masser og benyttes trods sin 
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ikke særlig store Haardhed af de indfødte til 
Stenredskaber. N. V. U. 

Pektose se P e k t i n s t o f f e r . 
Pekun iær (lat.), hvad der angaar Penge. 
Péladan [peladå'], J o s é p h i n , kaldet Sar, 

fransk Forfatter, født 1858 i Lyon, Søn af en 
apokalyptisk Religionsskribent, knyttede sig, litte
rært, politisk og religiøst, til Barbey d'Aurevilly 
(s. d.) og søgte at vække Opsigt ved alskens 
forskruet Særhed, udgav sig for Mager og Efter
kommer af de babylonske Konger, hvorfor han 
antog Titelen Sar og østerlandsk Klædebon, 
stiftede en Rosenkors-Orden, som hvis Stormester 
han arrangerede Kunstudstillinger og Teater
opførelser i mystisk Stil, saaledes Treakteren 
»Le fils des étoiles< [Wagnerie Kaldéenne, 1892] 
og »Babylone« [Tragedie i 4 Akter, 1893]. For
uden et Foredrag om Rembrandt, Kunstkritik og 
Studier over den æstetiske Dekadence har den 
magiske »Sar* som sit Hovedværk udgivet en 
fjorten Binds Romancyklus under Titelen »La 
décadence latine«, hvorved han forstaar den ka
tolske Kirkes Forfald, og som indeholder en 
uhyggelig pervers Blanding af opstyltet Kleri
kalisme og frivol Erotomani, Astrologi og Eso-
terisme. Af disse Romaner kunne nævnes: »Le 
vice supréme« [1886], »Curieuse« [1886], »Istar« 
[1888], »L'androgyne« [1891], »Le gynandre« 
[1891] og Finis Latinorum [1899]. Uden for 
denne Cyklus har han skrevet »Femmes honnétes!« 
[1885] og »Histoire et legende de Marion de 
Lorme« [1883]. S. Ms. 

Pelade [p^la'd] er det franske Navn paa Alo-
pecia areata (se Ha ar sygdomme) . 

Pelagiånere og Pelagianisme se Pelagius. 
Pelagisk (græ.), hvad der hører til, findes i 

Havet; Hav-. 
Pelagisk Fauna se Plankton. 
Pelagius, Navn paa to Paver. 
1) P e l a g i u s I (555—560), Romer, Ærkedegn 

i Rom, var bleven bekendt med Kejser Justinian, 
da han var i Konstantinopel sammen med Pave 
Vigilius (s. d.), og blev af Kejseren paatvungen 
Romerne som Biskop. Han maatte ledsages af 
Narses (s. d.) ind i Peters-Kirken og der sværge 
paa, at han ikke havde myrdet sin Forgænger; 
men Romerne stolede ikke paa hans Rettroenhed, 
og Nordafrikanerne og Illyrerne reve sig for en 
Tid løs fra Rom; ogsaa Milano og Aquileia holdt 
sig borte fra Rom indtil Gregor den Store. 

2) P e l a g i u s II ( 5 7 8 - 9 0 ) , af gotisk Slægt, 
søgte forgæves at hele Splittelsen fra P. I's Dage, 
protesterede mod, at Konstantinopel's Patriark, 
Johannes Fasteren, kaldte sig økumensk Patriark, 
men nævnes hyppigst kun, fordi han var Gregor 
den Stores Forgænger. L. M, 

PelagiUS, Munk og Vranglærer i den gamle 
Kirke, levede omkring ved Aar 400. Han var født 
i Britannien og bar oprindelig Navnet M o r g a n , 
men kom tidlig til Syden og opholdt sig længe 
i Rom, som han forlod 410, da Goterne rykkede 
mod Byen. I Rom sluttede han sig til de aske
tiske Kredse, og her formede hans religiøse og 
etiske Anskuelse sig efterhaanden, ligesom han 
ogsaa her fandt flere Disciple, deriblandt navnlig 
den forhenværende Advokat C ø l e s t i u s . Det var 
dog først efter Bortrejsen fra Rom, at P.'s Me
ninger bleve almindelig kendte, og at Striden om 

dem begyndte. P. og Cølestius rejste sammen til 
Afrika, og her traf de Augustin, hvem de fore
løbig talte med i god Forstaaelse. P. rejste dog 
snart videre til Palæstina, men Cølestius ønskede 
at blive Presbyter i Karthago. Det gav imidlertid 
Anledning til, at hans Teologi blev undersøgt, 
og paa en Synode 412 blev han anklaget for 
Vranglære paa de to Punkter, som ogsaa senere 
stadig vare Pelagianismens svage, nemlig Læren 
om Arvesynden og om Barnedaaben. Resultatet 
blev, at Synoden ekskommunicerede ham, men 
han rejste straks til Østen, og i Efesos opnaaede 
han uden Besvær Presbyterværdigheden. P. selv 
kom snart i Strid med Hieronymus i Palæstina 

! og blev beskyldt for Origenisme, medens Biskop 
Johannes af Jerusalem tog sig af ham. Senere 
kom den unge spanske Kætterfjende Paulus Oro-
sius fra Augustin til Hieronymus og stillede sig 
skarpt over for P., og for at faa Spliden udjævnet 
enedes man om at høre Rom's Mening. Den ro
merske Biskop Innocens I gav P.'s Modstandere 
Ret, men adskillige betydelige Teologer i Østen 
værgede P., og Innocens'es Eftermand syntes 
endog en Stund at vakle. Afrikanerne under Au
gustin holdt imidlertid en Synode 418 og for
dømte P e l a g i a n i s m e n , og Rom maatte gøre 
Følge. Samme Aar udstedte Kejser Honorius et 
Edikt mod Pelagianerne, og alle Bisper i Riget 
maatte undertegne en Fordømmelse af dem. Det 
viste sig da, at P.'s Parti alligevel kun var lille. 
Den betydeligste Mand i Partiet blev Biskop Ju 
l i a n u s af E c l a n u m i Apulien, og han og Cø
lestius fortsatte Kampen til deres Død, flygtende 
fra Sted til Sted. P. selv forsvinder efter 418 
ganske af Historien, vi vide intet om hans Død. 
Synoden i Efesos 431 fordømte hans Lære, og 
de egentlige Pelagiånere uddøde hastig; men der 
opstod, navnlig i Sydgallien, en modificeret Pela
gianisme, S e m i p e l a g i a n i s m e n (s. d.), som fik 
en betydelig Udbredelse, men som ogsaa blev 
ivrig bekæmpet af Augustin og hans Disciple. 

P. var en udpræget etisk Natur. Han var for
arget over den sædelige Slaphed mange Steder i 
Menighederne og vilde tilskynde dem til at handle 
etisk. Men det religiøse kom hos ham til at træde 
i Baggrunden, og han overvurderede ganske 
Menneskenaturens sædelige Kraft. Syndsbegrebet 
var svagt hos ham, og Arvesynden benægtede 
han ganske: Adam havde ved Faldet kun skadet 
sine Efterkommere ved at give dem et daarligt 
Eksempel, og ethvert Menneske fødes til Verden 
ganske neutralt i etisk Henseende. Selv efter 
Syndskatastrofer er Menneskets Vilje ganske fri. 
Til Iværksættelse af en god Handling kræves, 
strengt taget, ikke nogen Medvirkning fra Guds 
Side, og Jesus Christus har kun gavnet Menneske
slægten ved sit gode Eksempel. Hos smaa Børn 
kan der ikke tales om Synd, thi Synd er en 
Handling, som foretages med Bevidsthed, og 
Barnedaaben bliver derfor overflødig. Alligevel 
vilde Pelagianerne ikke opgive Barnedaaben, men 
deres Forsvar for den var saare vagt. Paa alle 
Punkter stod Augustin's Lære som Pelagianismens 
diametrale Modsætning, og skønt hans positive 
Lære langtfra helt igennem blev Kirkens Lære, 
sluttede Kirken sig dog ganske til hans Gen
drivelse af P. (Li t t . : W o r t e r , »Der Pelagianis-
mus« [1874]; F. Klasen , »Die innere Entwickel-
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ung des Pelagianismus« [1882]; Herzog ' s »Real-
encyklopadie«, Bd. XI; Fr. N i e l s e n , »Kirke
historie« [1901]). A. Th. y. 

Pelagonia se Monastir. 
Pelagonisi , K y r a P a n a g i a , græsk 0 i det 

ægæiske Hav, hører til de nordlige Sporader og 
regnes administrativt til Nomos Eubøa. P., der er 
24 • Km. stor, har et udpræget Klippeterrain 
og et Par fortræffelige Havne samt to Klostre. 
P. hed i Oldtiden Polyaegos. H. P. S. 

Pelagosa, lille Klippeø midt i Adriaterhavet, 
hører til Dalmatien, er 0,3 • Km. stor og bebos 
af et Par Familier. Paa P., hvis højeste Punkt er 
87 M. o. H., ligger et stort Fyrtaarn. H. P. S. 

Pe lami s (eller -mys) bicolor (= Eydrus t 
platurus) er Navnet paa en Havslange, der al- i 
mindelig træffes i det indiske og stille Hav, og 
som, skønt den kun naar den ringe Størrelse af 
70 Cm., dog let tiltrækker sig de rejsendes Op
mærksomhed ved sin Farvetegning, idet Ryggen 
er mørkebrun eller sort og staar skarpt afgrænset 
mod Bugen og Siderne, der ere gule (se i øvrigt 
Gi f t snoge) . R. H.-P. 

Pelargonie {Pelargonium L'Hérit.), Slægt af 
Storkenæbsfamilien, Urter eller Buske af ret for
skelligt Ydre med hele eller delte Blade, der ofte 
ere kirtelhaarede. Blomsterne have fra det bageste 
Bægerblad en sporeformet Forlængelse, der er 
sammenvokset med Stilken, 5 uens Kronblade og 
10 Støvdragere, af hvilke 2 — 7 bære Knapper, i 
Frugten er en Spaltefrugt (som hos Tranenals). ; 

Ca. 175 Arter, der høre hjemme i Sydafrika. 
Talrige Arter ere i Kultur som Prydplanter, og 
der gives mange Varieteter og Bastarder, hos 
hvilke Uregelmæssigheden i Kronen er forsvunden. 
Blomsternes stærke Duft hos enkelte Arter gør 
den anvendelig til Parfymefabrikation (Sydfrank
rig). Se i øvrigt nedenfor. A. M. 

P. ere Koldhusplanter fra Kap og omfatte tre j 
Grupper: Engelske P., rundbladede P. og ved- ' 
bendbladede P. De første have i Reglen glatte 
Blade og større Blomster end de to andre, de ' 
rundbladede have stærkt haarede Blade, og de ' 
vedbendbladede have haandlappede Blade og i 
Reglen klatrende Vækst. 

Engelske P. ere Krydsninger mellem flere for
skellige Arter, og de talrige Sorter deles i fire 
Grupper: De a l m i n d e l i g e , hvor kun de to : 
øverste Kronblade have en mørkere farvet Plet, \ 
O d ie r, hvor alle fem Kronblade ere forsynede med 
en Plet, D ronn in g med haarede Blade og F a n cy i 
med mindre Blade og Blomster og stærkt spraglede 
Farver. De formeres ved Stiklinger i Juli paa en 
kold Bænk; de paa den Tid afblomstrede gamle j 
Planter skæres stærkt tilbage, og man faar der
ved rigeligt Materiale til Stiklinger. Stiklingerne \ 
tilskæres paa 1—2 Led efter Ledstykkernes Længde j 
og anbringes hver i sin Stiklingpotte. Jord- | 
blandingen bør være lige Dele Sphagnum eller ! 
Bladjord og Markjord samt 1/4 skarpt Sand og 
noget Trækul, og Jorden maa trykkes fast om 
Stiklingen. Efter en Overbrusning af Planterne 
dækkes Bænken med Vinduer, og der holdes inde- . 
sluttet Luft, indtil Roddannelsen har fundet Sted. j 
Saa vidt muligt maa man undgaa Vanding, og 
Bænken maa skygges i Solskin. Efterhaanden 
som Stiklingerne begynde Væksten, flyttes de til 
et andet Vindu, hvor der kun skygges lidt, men ; 

gives rigelig Luft, indtil de efterhaanden vænnes 
til at kunne undvære Vinduerne om Dagen. Sidst 
i September indflyttes de i et Koldhus, hvor de 
anbringes paa Forhylderne nær Glasset, og i 
Løbet af Vinteren gives der saa rigelig Luft og 
saa lidt Vanding, som Forholdene tillade. I 
Februar kan man forhøje Varmegraden i Huset 
til 7—8°, og man begynder Omplantningen af 
de kraftigste Planter i en Jordblanding af 3 Dele 
Markjord, 1 Del velforraadnet Gødning og Sand. 
De vandes sparsomt i den første Tid, men gives 
rigelig Plads mellem Planterne, ligesom der luftes, 
saa meget Vejret tillader, og Luften holdes lidt 
mere fugtig ved Overvanding, men Sprøjtning af 
Planterne maa ikke finde Sted. Blomstringen 
finder Sted i Maj og Juni, og naar denne er til 
Ende, indstudses Planterne stærkt. Derefter hen
stilles de paa en luftig Plads, hvor de ere be
skyttede for Regn og stærk Sol, og holdes tørre. 
Naar de begynde at skyde, omplantes de i mindre 
Potter og gives en lettere Jordblanding. De 
holdes i den første Tid i indesluttet Luft, men 
naar Væksten er begyndt, behandles de i det 
væsentlige som nys angivet for Stiklingerne. Om 
Foraaret omplantes de i lidt større Potter. 

Rundbladede P. nedstamme fra Arterne P. 
inguinan Ait. og P. zonale Willd. Foruden 
til Dekoration i Koldhuset og Stuer finde de tillige 
udstrakt Anvendelse til Udplantning i Bede paa 
Friland. Af denne Gruppe findes baade enkelte 
og fyldte Sorter og i forskellige Farver fra hvidt 
til mørkerødt. De formeres ved Stiklinger, som 
efter at være tilskaarne maa ligge til næste Dag, 
for at Snitfladen kan tørres. De stikkes i en 
af brugt Bænk enten i Potte eller frit ud i Bænken 
og skygges, men der behøves ikke at lægges 
Vinduer over undtagen i stærkt Regnvejr. Under 
Overvintringen behandles de som de Engelske P., 
og er det Planter bestemte til Pottekultur, om
plantes disse i Marts. Man giver dem en lys 
Plads i Huset og forhøjer Temperaturen til 6— 
8°. Blomstringen kan vare fra Maj til November. 

Af vedbendbladede P., Pelargonium peltatum 
Ait., findes ligeledes Sorter med fyldte og enkelte 
Blomster. Den behandles som Engelske P. L. H. 

Pelargonium se P e l a r g o n i e . 
Pelargonsyre, C8H17COOH, Normal Nonyl-

syre , hører til de fede Syrers Række og findes 
i den flygtige Olie af Bladene af Pelargonium 
roseum; den opstaar ogsaa ved Iltning af Olie-
syre eller Stearolsyre med Salpetersyre eller Krom-
syre. I større Mængder faas den ved Smeltning 
af Undecylensyre, CnHt(,0.2, med Kali og Sønder
deling af Produktet med Saltsyre. P. smelter ved 
I2,5° og koger ved 2540. O. C. 

Pelasger hed en ældgammel Folkestamme i 
Thessalien. Den omtales flere Steder i de homeriske 
Digte, hvor ogsaa Betegnelsen »pelasgisk« bruges 
om Zeus, som dyrkedes i Dodone i Epeiros; 
endvidere omtales der ogsaa P. paa Kreta, hvor
hen man maa antage, at de ere komne paa Sø-
tog fra Thessalien, som sikkert er deres egent
lige Hjemstavn; endnu i den historiske Tid hed 
et af Thessalien's Landskaber Pelasgiotis. P. vare 
vistnok en græsk Stamme, men ere tidlig blevne 
undertvungne af andre indvandrede Folk. Ved 
forskellige Misforstaaelser og fejlagtige Kombina
tioner opstod der imidlertid allerede tidlig den 
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Opfattelse, at P. ogsaa havde boet i andre Egne 
af Grækenland, f. Eks. i Arkadien, Argos, Attika 
o. fl. St., og at de overhovedet havde været hele 
Grækenland's oprindelige Befolkning. Allerede 
hos Herodot træffe vi denne Opfattelse; men 
medens han ansaa P. for et fra de senere Grækere 
(Hellenerne) helt forskelligt Folk, var der andre, 
som mente, at det i Virkeligheden var det samme 
Folk. Mangfoldige Hypoteser bleve opstillede 
angaaende P., — saaledes, at Etruskerne i Italien 
vare P., som vare fordrevne fra Grækenland, — 
men i Virkeligheden vare P. sikkert kun en ganske 
enkelt, lidet udbredt Stamme. (Li t t . : E. Meyer , 
»Forschungen zur alten Geschichte«, I [Halle 
1*92]). H. H. R. 

Pelasgiot is var i Oldtiden Navn paa en Del 
af Thessalien (s. d.). 77. H. P. 

Pelée [p*»le'], Klippeø ved den franske Kanal
kyst, 3 Km. N. 0. f. Cherbourg, hørende til Dep. 
Manche, har et Fyrtaarn og et Fort, der er et 
Led af Cherbourg's Søbefæstning. M. Kr. 

Pelée, Mon t [mopøle'], et kegleformet Vulkan-
bjærg i den nordlige Del af Øen Martinique. 
Bjærget havde før Katastrofen 1902 en Højde af 
1,350 M., et stort Krater i Toppen og flere min
dre paa Siderne; Byen St. Pierre laa ved Stranden 
Syd for P. i en Afstand af 19 Km. fra Toppen. 
Vulkanen havde fiere smaa Udbrud i Slutningen 
af 18. Aarh., og et svagt Udbrud fandt atter Sted 
1851, men siden laa Bjærget i Ro til det frygte
lige Udbrud 1902. Dette begyndte svagt i Slut
ningen af April, men blev efterhaanden stærkere, 
saa at der opstod Panik i St. Pierre ; Befolkningen 
beroligedes af Regeringen. Christi Himmelfarts
dag, 8. Maj Kl. 8 Morgen, indtraf ganske pludselig 
og med et Brag af ubeskrivelig Intensitet et Udbrud, 
der viste sig som en kæmpemæssig sort Sky, som med 
svimlende Fart for ned over St. Pierre. Skyen 
omsluttede en Lavine af glødende vulkansk Sand. 
Denne Ildorkan, som kun varede nogle Minutter, 
dræbte øjeblikkelig hele Befolkningen, omkring 
25,000 Mennesker, og forvandlede Byen til en 
Ruinhob. Efter 8. Maj har Vulkanen været sær
deles virksom og bl. a. haft meget stærke Udbrud 
9. Juli og 30. Aug. Hele den nordlige Del af Mar-
inique er ødelagt, og Udbrudene kunne endnu 

(Novbr. 1902) ikke anses for afsluttede. N. V. U. 

Peléle, en ejendommelig Læbering af Tin eller 
Træ med indlagte Tinstykker, der bruges hos 
nogle østafrikanske Bantustammer. P., der kan 
være indtil 6 Cm. i Tværmaal, er hos Manganja'erne 
udelukkende et Kvindesmykke, hvorimod den enkelte 
andre Steder ogsaa bæres af Mændene. H. P. S. 

Péle-méle [pælmæll] (fr.), uden Orden, mellem 
hinanden, hulteriilbulter, Miskmask, Sammen
surium. 

Pelerlne (fr. Pelerine), kvindelig Pilegrim. I 
Klostersproget betød det et stort, glat siddende 
Skulderslag, som Nonnerne bare, laant fra Pile-
grimsdragten, hvor den var besat med paasyede 
Muslingskaller (Ibskaller eller St. Jakobs Skaller). 
I Damemoder kom P. efter 1820 (se H a l s k l æ d -
n ing S. 374, »Modeste«). Bernh. O. 

Peiesch, Bjærgslot i Rumænien, tilhører den 
rumænske Konge og er opført 1873—84 af 
Wieneren Doderer. II P. S. 

Pélé'S Haar se D r o n n i n g P.'s H a a r . 
Pelet [pølse'], J e a n J a c q u e s Germain , 

Baron, fransk General, født i Toulouse 15. Juli 
1777, død i Paris 20. Decbr. 1858. Han tog 
Del i Napoleon's Felttog, men hans Hoved
virksomhed falder dog paa det topografiske og 
krigshistoriske Omraade. Fra 1830 var han Chef 
for Depot de la guerre (s. d.) og har indlagt 
sig særlig Fortjeneste ved Udgivelsen af et Kort 
over Frankrig 1833, samt ved Udgivelsen af de 
af General de Vault samlede Aktstykker ved
rørende den spanske Arvefølgekrig og af for
skellige Skrifter vedrørende Napoleon's Felttog. 
P. var Medstifter af >Spectateur militaire«, i 
hvilken en stor Del af hans Arbejder ere op
tagne. ^ B. P. B. 

Peleus var tillige med Broderen Telamon Søn 
af Aiakos, Ægina's for sin Retfærdighed berømte 
Konge, og Endei's, Kentauren Cheiron's Datter. 
Da Brødrene havde dræbt en Halvbroder, der 
stod i større Yndest hos Faderen, bleve de for
bandede af ham og maatte gaa i Landflygtighed. 
P. drog til Phtia i Thessalien, hvor han ægtede 
sin Slægtning, Kong Eurytion's Datter, og fik i/g 
af Landet i Medgift. Senere deltog han ligesom 
Svigerfaderen i den kalydoniske Jagt, men kom 
her ved et Uheld til at dræbe ham. For at blive 
renset for Blodskylden drog han nu til Kong 
Akastos i lolkos, men her blev Dronningen, 
Astydameia, forelsket i P., og da han ikke be
svarede hendes Følelser, beskyldte hun ham hos 
sin Ægtefælle for at have efterstræbt hende. 
Akastos søgte nu at hævne sig paa P., og da 
denne en Dag efter Jagt sov paa Bjærget Pelion 
(P. nævnes overhovedet som en af Fortidens store 
Jægere),skjulteAkastos hans udmærkede, af Hefaistos 
forfærdigede Sværd i Kogødning, hvorefter Ken
taurerne overfaldt den vaabenløse P. Ved Chei
ron's Hjælp lykkedes det ham dog at finde sit 
Vaaben, hvorefter han let værgede sig mod Over
faldet og senere tog Hævn over Akastos og 
blev Herre over lolkos. Han nævnes ogsaa som 
Deltager i Kampen mellem Kentaurer og Lapither, 
Herakles'es Tog mod Troja og Argonautertoget. 
Senere ægtede han Gudinden T h e ti s (s. d.). Ved 
Brylluppet skænkede Cheiron ham sin berømte 
Lanse, Poseidon Heste, de andre Guder Vaaben. 
Thetis fødte ham den eneste Søn, Achilleus, der, 
som Themis (eller Prometheus) havde varslet, 
skulde blive mægtigere end sin Fader. P. levede 
derefter som Myrmidonernes Konge i Phtia, stadig 
yndet af Guderne, og overlevede sin Søn Achil
leus. H. A, K. 

Pelew-Øeme se Pa lau -Øerne . 
Pelham [pe'lam] se N e w c a s t l e . 
Pelham-Stang [pe'Iam-] (Navnet efter Op

finderen) er et Stangbid, der hovedsagelig kun 
anvendes til Ridning, og hvis Mundstykke er 
bevægeligt paa Midten ved et Hængselled eller 
ved, at 2 Øjer gribe ind i hinanden som paa et 
almindeligt Trensebid. Stængerne gennem Mund
biddets Endestykker ere derhos bevægelige om 
deres Længdeakse. Tøjlerne fæstes til Ringe i 
Stængernes nederste Ende og til Ringe paa 
Stængerne ved Mundbiddet. Se desuden H o v e d 
tøj . C. G. B. 

Pel ias var Søn af Poseidon og den eleiske 
Konge Salmoneus'es Datter Tyro, Broder til Ne-
leus. Som voksen satte han sig i Besiddelse af 
Magten i lolkos i Thessalien, efter nogle Sagn 
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som Formynder for sin Halvbroder Aison's Søn 
Jason, efter andre ved at støde Aison fra Tronen, 
medens Jason blev bragt til Kentauren Cheiron 
og opdragen af ham. Med sin Hustru, en Datter 
af Bias, havde P. adskillige Sønner og Døtre, af 
hvilke de mest bekendte ere Akastos og Datteren 
Alkestis, der ægtede A d m e t o s (s. d.). Da Ja
son som voksen kom tilbage og krævede Riget, 
fik P. ham til at drage ud paa det farlige Argo-
nautertog. Da han kom tilbage fra Kolchis, fik 
Medeia P.'s Døtre til at tro, at de ved Trolddoms
kunster kunde gengive deres Fader Ungdommen, 
og voldte derved hans Død. Sønnen Akastos for
drev Medeia og fejrede Faderens Jordefærd med 
store Kamplege, der allerede vare afbildede paa 
Kypselos'es Skrin (s. d.). H.A.K. 

Pelias. Et ikke saa sjælden benyttet Slægts
navn for Hugormen {Vipera ell. P. berus). Se i 
øvrigt H u g o r m e . R. H.-P. 

Pelide, Søn af Peleus (s. d.), Patronym for 
Achilleus. H. A. K. 

Peligner (Pæligner), et sabinsk Folk i Mellem
italien i Oldtiden. De boede i Bjærglandet om
kring Floden Aternus. Deres vigtigste Byer vare 
Sulmo og Corfinium. De maatte efter fiere Kampe 
slutte sig til det romerske Forbund 304 f. Chr. 
Deres Opstand under Forbundsfællekrigen (90— 
S8) blev hurtig dæmpet. H. H. R. 

Pelikan, et forældet Instrument til Tandudtræk
ning. 

Pelikaner (Pelecanidae) kaldes en til de 
Aareføddede (Steganopodes) hørende Familie af 
.Svømmefugle med kun een Slægt og næppe 10 
Arter. Det er store Fugle, de mindste som en 
Graagaas, de største, Kæmperne blandt alle flyvende 
Fugle, større end en Svane. Mest paafaldende 

Pelikan (Pelecanus onacrotalus). 

i deres Bygning er det uhyre, indtil l/2 M. lange 
Næb, der danner som en stor Pose med Laag 
paa, hvor Posen udgøres af en nøgen rummelig 
Hudfold udspændt mellem Undernæbbets temme
lig svage Grene, medens det meget brede, men 
lave, i en Krog endende Overnæb danner Laaget 

— et fortrinligt Redskab til Fiskefangst. Halsen 
er lang, Vingerne meget lange, Halen kort og 
Løbet højere end hos de øvrige Aareføddede. 
Fjerklædningen, der bestaar af grove, mod Enderne 
tilspidsede Fjer, er lys, hvidgraa eller rødlig uden 
synderlig Tegning. Haandsvingljerene oftest mørke; 
særlige Farver rindes paa Næb, Undernæbbets 
Hudfold, den ligeledes nøgne Forhals og en bar 
Plet om Øjet. P.'s Udbredning er vid, alle 
Verdensdele huse een eller flere Arter. Mest be
kendt er den i Sydeuropa, det sydvestlige Asien 
og nordøstlige Afrika ynglende P. (P. onacrotalus 
L.), en vældig Fugl, hvid og blegrød af Farve. 
Den findes saavel ved Søer og Floder som ved 
Havkyster, næsten altid i Flokke, der ofte tælle 
Tusinder. Om Natten opholde de sig paa Jorden, 
eller sidde i Træer. Om Morgenen flyve Flokkene 
i Kileform ud for at fiske, ofte lange Strækninger, 
som tilbagelægges i let og hurtig Flugt, hvor
under Hovedet bøjes bagtil mod Kroppen. Op
dages paa fladt Vand en Fiskestime, slaa Fuglene, 
der ikke dykke, sig ned, omringe den fra alle 
Sider og drive Fiskene sammen paa en lille Plads, 
hvor P. da med Lethed fange dem med Halsen 
under Vandet. Æggene, 2—3 i Tal, hvidlige med 
et groft Kalklag udenpaa, lægges i Randen af 
Sumpe i en Rede af Siv. I Mellemeuropa er 
jævnlig truffet P., endog nogle Gange i Sverige, 
medens der ikke haves paalidelige Beretninger om 
deres Forekomst i Danmark. En Art med om
trent samme Udbredelse i Nutiden, den k r ø l 
t o p p e d e P. (P. crispus Feld.), noget større, af 
hvidgraa Farve med en Top af krøllede Fjer i 
Nakken, synes tidligere at have haft en vid Ud
bredning, idet Knogler af den ere fundne i Eng
land og engang i en Køkkenmødding i Danmark. 
Fossile P. kendes fra Oligocen- og Miocentiden. 
( L i t t : D. G. E l l i o t , Monogr. of the genus 
Pelecanus [Lond. 1869]; Mi var t , On the axial 
skeleton of the Pelicanidae \ Trans. Zool. Soc, X 
[Lond. 1878J; D u b o i s , Sur les Oiseaux du 
genre Pélican i Bull. Mus. Belg. [Bruxelles 
1883]). O.H. 

Peling se Kwen lyn . 
PeliOll, Bjærg i Landskabet Magnesia i Thes-

salien i Oldtiden, nu P l e s s i d i , 1,630 M. 
højt. H. H. R. 

PeliOSiS se P u r p u r a . 
Pél iss ier [pelisie'], A m a b l e J e a n J a c q u e s , 

Hertug af Malakov, fransk Marskal, født 6. Novbr. 
1794 i Maromme, død 22. Maj 1864 i Algérie. 1815 
blev han Artilleriofficer, men forsattes 4 Aar 
senere til Tjeneste i Generalstaben. 1823 deltog 
han i Felttoget i Spanien og 1828 i Ekspedi
tionen til Morea, hvorefter han udnævntes til 
Kaptajn. 1830 kæmpede han i Algérie, forrettede 
derefter fra 1831—39 Tjeneste som Major i 
Generalstaben, hvornæst han vendte tilbage til 
Algérie, hvor han blev Souschef ved Armé-
korpset. 1844 tog han Del i Kampen ved Isly 
og tilintetgjorde 1845 en Araberstamme i Dahra-
Grotten, idet han lod 500 Mand, der havde inde
sluttet sig i Grotten og nægtet at overgive sig, 
kvæle ved at brænde Baal foran Indgangen. 1850 
udnævntes P. til Divisionsgeneral. Under Krim-
Krigen sattes han i Januar 1855 i Spidsen for I. 
Armékorps og fik kort efter Overkommandoen 
over Hæren. Efter Stormen paa Malakov ud-
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nævntes P. til Marskal og fik ved Hjemkomsten 
til Frankrig Titelen Hertug af Malakov med en 
aarlig Dotation af 100,000 frc. 1858 — 59 be
klædte han Posten som Gesandt i London og 
førte 1859 Befalingen over Observationskorpset 
ved Rhinen. 1860 blev han Generalguvernør i 
Algérie, i hvilken Stilling han døde. B. P- B. 

Pella (græ. af hebr. Pahel), By i Palæstina, 
liggende paa Vestranden af de østjordanske 
Bjærge ved Jordan-Lavningen, omtrent midt mellem 
Jabbok og Gennesareth-Søen, nu nogle Ruiner 
Fahil. Byen erobredes af Antiochus den Store, 
odelagdes af Alexander Jannæus; senere hørte den, 
genoprejst af Pompejus, til Dekapolis. P. blev de 
Kristnes Tilflugtssted under den jødiske Krig. V. O. 

Pella, By i Makedonien i Oldtiden. Den laa 
i en sumpet Egn ved Søen Borboros. Fra 
Filip II's Tid var den de makedoniske Kongers 
Residensstad. H. H. R. 

Pellagra benævnes en kronisk Sygdom, som 
især findes i Italien (Lombardiet) og enkelte andre 
sydlige Lande, hvor Landboernes væsentligste 
Næring er Majs; den skyldes muligvis en Svamp, 
som opstaar i fordærvet Majs, maaske tillige slette 
Ernæringsforhold, og er i det hele kun lidet be
kendt. Almindeligvis opstaar den i Foraars-
maanederne med Feber, Fordøjelsesforstyrrelser 
samt Udbrud af en rosenagtig Hudbetændelse; 
Tilstanden bedres i Reglen om Vinteren, men der 
er stor Tilbøjelighed til Tilbagefald, og der kan 
udvikle sig en meget alvorlig, almindelig Er-
næringsforstyrrelse med tiltagende Kakeksi og til 
sidst med dødelig Udgang. I daarlige Aar med ! 
slet Høst kan der udvikle sig hele Epidemier af j 
denne Sygdom, navnlig mellem den fattige Land- j 
befolkning, i Fængsler o. 1. St. E. P-—n. 

Pellechet [pælsæ!], Mar ie , bibliografisk For-i 
fatterinde, født 1840, død n .Decbr . 1900. Hendes I 
ualmindelige bibliografiske Viden og Interesse ! 
for Studiet af Bogtrykkerkunstens ældste Frem- ! 
bringelser, der skaffede hende Prædikat som biblio- ! 
thécaire honoraire ved Nationalbiblioteket i Paris, 
har lagt sig for Dagen i flere litterære Arbejder, 
som »Catalogue des incunables de la bibliothéque i 
publique de Dijon« [1886], men især »Catalogue i 
general des incunables des bibliothéques publiques ] 
de France«, hvoraf hun dog kun naaede at faa 
udgivet 1. Bd. [1897]. Kort før sin Død ud
satte P. i Anledning af Bibliotekskongressen i 
Paris 1900 en Præmie for den bedste Af handling 
om, hvorledes skadelige Insekters Ødelæggelse af 
Bøger skal forebygges. E. G. 

Pellegrino. Af italienske Kunstnere, kendte 
under dette Navn, nævnes: 1) P. (Pe reg r ino ) 
da C e s e n a , Nielloarbejder i 2. Halvdel af 15. 
Aarh., af hvis fint udførte Stik, der særlig findes 
i Louvre, Hofbibl. og »Albertina« i Wien, an
føres Christi Opstandelse, Abundantia, tre dan
sende Kvinder. 2) P. da San D a n i e l e (eller: 
M a r t i n o da Udine) , Maler og Kobberstikker 
(1460-70—1547), af hvis betydeligste Malerier, 
der vise Paavirkning fra venetiansk Kunst (Gior-
gione) og fra Pordenone, nævnes Hovedværket: 
Freskerne i S. Antonio i S. Daniele, Alterbilledet 
med Madonna, den heil. Donato og fire unge 
Helgeninder i S. Maria de' Battuti i Cividale, 
endvidere Billeder i Osopo, Udine og i Akad. i 
Venezia. — Af P.'s Kobberstik, af hvilke de 

første Aftryk vise en kostelig Finhed og Sarthed 
i Stregen som Sølvstiftstegninger, fremhæves en 
figurrig Allegori om Maanens Indflydelse paa 
Menneskene (>Semele's Triumf«) og Korsnedtagel-
sen. 3) P. da M o d e n a (1483—1523) deltog 
blandt Rafael's Elever i den dekorative Udsmyk
ning af Loggierne i Vatikanet og udstyrede paa 
egen Haand Friser, Portaler, hele Facader med 
malerisk Dekoration, saaledes som det i Beg. af 
16. Aarh. var Mode i Rom; af disse hans Ar
bejder er intet bevaret til vor Tid. 4) P., G i o 
vann i A n t o n i o , Maler, født i Venezia 1675, 
død smst. 1741, vandt stort Ry i de Lande — 
Tyskland, England, Frankrig og Østerrig —, 
hvor han bedrev sine store, dekorativt opfattede 
og behandlede, hurtig og overfladisk malede 
Billeder: Vægbilleder, Loftsmalerier og Alter-

I billeder, der i høj Grad behagede Samtiden. Af 
i hans i offentlige Samlinger tilgængelige Malerier 
I nævnes en Allegori paa Malerakademiet (i Louvre), 

endvidere Billeder i Augsburg o. m. a. St. 5) P. 
se T i b a l d i . A.R. 

PellOStrina d. s. s. P a l e s t r i n a . 
Pel le tan [pæltå'], i ) E u g é n e , fransk Politiker 

og Forfatter, født 29. Oktbr. 1813 af protestantisk 
Slægt, død 14. Decbr. 1884. Siden 1838 var han 
litterær Medarbejder af flere Blade og Tidsskrifter; 
sluttede sig 1848 nøje til Lamartine og blev Med
redaktør af hans Blad >Bien public«. Han kom 
derved ind i det politiske Ordskifte som en varm 
Talsmand for det maadeholdne Fremskridt baade 
over for socialistisk Omvæltning og klerikal Reak
tion; senere rettede han skarpe Angreb paa 
Lamartine for hans Frafald (»Lettres å un homme 
tombée [1855]) og paa Béranger, hvis Indflydelse 
han fandt skadelig (»Une étoile filante« [1860]). 
En Del af sine ældre Artikler samlede han i 
»Profession du foi du XIX siécle« [1853, 3. Udg. 
1864]. Af hans andre talrige Skrifter bør nævnes: 
»La loi des progrés« [1857, 6. Udg. 1881], »Les 
rois philosophiques« [1858, om Oplysningstidens 
Fyrster], »Décadence de la monarchie francaise« 
[1860, 4. Udg. 1872], »La nouvelle Babylone« 
[1862, Satire over Nutidens Sæder], »Jussereau, 
le pasteur du désert« [1877]. 1863 valgtes han 
til den lovgivende Forsamling, hvor han hørte 
til den demokratiske Opposition og særlig krævede 
en alvorligere Undervisning for Kvinderne og en 
dermed følgende forbedret Stilling i Samfundet. 
Han genvalgtes 1869 og stemte 1870 mod Krigen; 
var 1870—71 Medlem af Forsvarsregeringen og 
1871—75 af Nationalforsamlingen, men spillede 
ingen særlig Rolle. 1876 valgtes han til Senatet, 
var 1879—8° en af dets Næstformænd og blev 
1881 en af dets Kvæstorer. 

Hans Søn 2) C a m i l l e P. er født 23. Juni 1846, 
blev i869Medarbejder af det radikale Blad »Rappel«; 
han misbilligede Kommunens Oprør 1871, men 
klagede 1879 i »La sémaine du mai« over den Gru
somhed, hvormed det undertryktes. 1880 blev han 
tillige Redaktør af Clémenceau's Blad »Justice« 
og valgtes n. A. til Deputeretkammeret, hvor 
han siden hørte til yderste Venstres Ordførere; 
han var en skarp Modstander af Kolonialpolitikken 
og ivrig for Prinsernes Udvisning, men lige saa 
afgjort imod Boulanger's Bestræbelser; 1899 blev 
han en af Finansudvalgets Ordførere. Efterhaanden 
nærmede han sig Socialisterne og knyttedes 1897 
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til Millerand's Blad »Lanterne«. Juni 1902 blev 
han Marineminister. E. E. 

Pelletierln, CsH15NO, et Alkaloid, der findes 
i Granatrodbark; det er en oliagtig Vædske, som 
koger ved 1950 under delvis Sønderdeling; P. 
absorberer hurtig Ilt fra Luften og farves derved 
mørk; den er opløselig i Vand, Alkohol og Æter, 
men særlig letopløselig i Kloroform. Den vandige 
Opløsning reagerer stærkt alkalisk. O. C. 

PélliCO, S i l v i o , italiensk Forfatter, født 24. 
Juni 1788 i Saluzzo, død 31. Jan. 1854 i Torino. 
Efter at have opholdt sig 4 Aar i Lyon og drevet 
Sprogstudier der blev han 1810 Lærer i Fransk 
ved en højere Skole i Milano; der kom han i 
Forbindelse med Italien's daværende berømteste 
Digtere, forsøgte sig selv med Held som Digter 
og stiftede med Manzoni o. fl. det frisindede Tids
skrift »Il Conciliatore«. Men P.'s Liberalisme 
gjorde ham mistænkt af den østerrigske Regering, 
og 1820, da Syditalien havde rejst Oprørsfanen, og 
P.'s patriotiske Tragedie »Franceska« nys havde vakt 
almindelig Begejstring, arresteredes han 13. Oktbr. 
i Milano som »Carbonaro«, dømtes to Aar efter 
til Døden, men fik Straffen forandret til 15 Aars 
strengt Fængsel. Det blev dog i alt kun omtr. 
10 Aar, som han tilbragte paa Fæstningen Spiel
berg i Måhren, men han maatte der gennemgaa 
mange Lidelser; I. Aug. 1830 løslodes han der
fra. Disse Fangeaar bleve Hovedbegivenheden i 
P.'s Liv og fik megen Betydning for hans Føde
lands Litteratur, thi han har skildret navnlig de 
indre Oplevelser, som de bragte ham, i sin klas
siske Bog »Le mie prigioni« [1. Udg. Torino 1832, 
siden utallige Gange udgiven og oversat, paa Dansk 
ved V. Busch Kbhvn. 1843]. P-'s milde og ædle 
Sind viser sig klart i denne Skildring, der er 
skreven i et mønsterværdigt Sprog. Da han i 
Fængselet var bleven en troende Katolik, fik 
baade hans senere, meget stille, Liv og hans 
Forfatterskab kendeligt Præg heraf. Af hans 
Digterværker er Tragedien »Francesca da Rimini« 
[1818] navnkundigst, men ikke bedst; andre af 
hans Tragedier, hvoraf nogle ere digtede i Fæng
selet, have større Værd, navnlig »Eufemio da 
Messina« [1820, forbudt af det østerrigske Politi]; 
i tolv mindre, episke Digte behandlede han Emner 
fra Middelalderen; endelig har han forfattet en 
Del Lyrik og en populær religiøs-moralsk Af
handling »Dei doveri degli nomini«. Samlinger 
af hans Breve ere udkomne i Firenze 1856, To
rino 1861, 1874 og 1877—78 [»Lettere famigliari 
inedite«], »Opere complete« bl. a. Milano 1886. 
(L i t t . : G. B r i an o, S.P. [Torino i 8 6 i ] ; B o u r d o n , 
S. P„ sa vie et sa mort [Paris 1879]). &• &• 

Pel l iss ier [pælisie'], G e o r g e s , fransk Litte
raturhistoriker, er født 1852 i Montflanquin, har 
bl. a. udgivet »La vie et les æuvres de Du Bar-
tas« [1883], »Le mouvement littéraire au XIX 
siécle« [1889, 3. Opl. 1893, prisbelønnet af Aka
demiet], »Essais de littérature contemporaine« [3. 
Opl. 1894], »Nouveaux essais« [1894] og »Traité 
de versification frangaise« [3. Opl. 1894]. S. Ms. 

Pellflte se P e l l o t i n . 
Pellotln, et Alkaloid, der indeholdes i en i 

Mejico hjemmehørende Kaktusart (Anhalonium 
Lewinit), har fundet nogen. Anvendelse i Medi
cinen som Sovemiddel. Under Navn af »Pellote« 

benytte de indfødte selve Planten, dels som 
Lægemiddel, dels som Berusningsmiddel. A. B. 

Pell ' ske Ligning (mat.) har Formen a& — 
Z>/2 — + 1 , hvor D er et helt Tal; den søges 
tilfredsstillet for hele Værdier af xo^y og hører 

! altsaa til de ubestemte Ligninger (s. d.) af anden 
i Grad. Navnet har den fra en engelsk Matematiker 
j j o h n P e l l (1610—85), Professor i Matematik i 

Amsterdam 1643—52, men dennes hele For
bindelse med P. L. bestod i øvrigt i, at han i 
en af ham foranlediget Oversættelse til Engelsk 
af en tysk Algebra tilføjede en Løsning af Lig
ningen, der var funden af Wallis og Lord 
Brouncker. Degen (s. d.) har i Canon Pellianus 
angivet en Løsning af hver opløselig P. L., hvori 
D er et positivt ikke kvadratisk Tal mindre end 
1001. Chr. C. 

Pelluciditet eller Gennemsigtighed optræder 
hos forskellige Mineraler og Mineralvarieteter i 
ulige Grad og danner derfor et vigtigt mineralo-
gisk Kendetegn. Efter Graden af P. skelner man 
mellem gennemsigtig, halvgennemsigtig, gennem
skinnende, gennemskinnende i tynde Splinter og 
helt uigennemsigtig. N. V.U. 

Pellworm, en af de slesvig-frisiske Øer, 26 
Km. V. f. Husum, har et Areal af 42 • Km. 
med over 2,000 Indb. P. er omgiven af Diger 
og bestaar af frugtbar Marskjord med Korn- og 
Kvægavl, den er en Levning af den store 1634 
oversvømmede Nordstrand. "Joh. F. 

Pelly Bay [pe'libe !*], Bugt i det arktiske Nord
amerika, er en Indskæring fra Boothia Golf og 
ligger under 690 n. Br. og 900 v. L. H. P. S. 

Pelly River [pe'liriV], Flod i Dominion of 
Canada, Nordvestterritoriet, udspringer fra Pe l ly -
Søerne, løber langs med den nordøstlige Skraa-
ning af P e l l y M o u n t a i n s (2,100 M.) og forener 
sig efter et Løb paa 800 Km. ved Fort Selkirk 
med Lewis River, hvorefter den kaldes Jukon 
(s. d.). H. P. S. 

Pelmo, Mt., Bjærgtop i Dolomitalperne, ligger 
i den italienske Provins Belluno og er 3,169 M. 
høj. H. P. S. 

Pelo se Garn . 
Pelobåtes, Pelobatidae se Løgfrøen. 
Pelopidas, thebansk Statsmand og Hærfører 

i Oldtiden, tilhørte en anset Slægt i Theben. 
Da det oligarkiske Parti 383 f. Chr. havde faaet 
Magten i Theben støttet paa en spartansk Troppe
styrke, flygtede P. med flere andre af Demo
kraternes Førere til Athen. De kom imidlertid 
hemmelig tilbage, overrumplede og dræbte Magt
haverne og indførte en demokratisk Styrelse 
(379). P., som ved disse Begivenheder havde 
spillet en fremragende Rolle, førte i de følgende 
Aar gentagne Gange den thebanske Hær eller 
Dele af den; navnlig stod den saakaldte »hellige 
Skare« sædvanlig under hans Kommando. Med 
den vandt han bl. a. en afgørende Sejr over en 
overlegen spartansk Hær ved Tegyra. P. ledede 
desuden i flere Aar sammen med Epameinondas 
Theben's Politik; men medens Epameinondas mest 
virkede paa Peloponnes, havde P. i Reglen i 
særlig Grad Opmærksomheden henvendt paa For
holdene i Thessalien og Makedonien. I Thessalien 
optraadte han imod Tyrannen Alexander af Ferai, 

I der arbejdede paa at erobre hele Landet, og 
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desuden imod den makedoniske Konge Alex
ander, der ogsaa søgte at gøre sig til Herre over 
Thessalien. Ved to heldige Krigstog (369 og 368) 
ordnede P. Forholdene i Thessalien efter Ønske 
og tvang endogsaa Makedonien, hvor der netop 
havde raset voldsomme Tronstridigheder, til at 
stille Tropper til Theben's Disposition og give 
Gidsler. Men paa Tilbagevejen blev P. ved Ufor
sigtighed fanget af Alexander af Ferai, og først 
Aaret efter lykkedes det Epameinondas at befri 
ham (367). Kort efter gik P. som Gesandt til 
Suså for at forhandle om Forbund med Perser
kongen. Da imidlertid Alexander af Ferai paa ny 
søgte at tilrive sig Magten over Thessalien, 
gjorde P. et nyt Felttog mod ham. I Slaget ved 
Kynoskefaiai sejrede Thebaneme, men P. faldt 
(364). H. H. R. 

Peloponnes ( P e l o p o n n e s o s ) var i Oldtiden 
Navnet paa den store Halvø, som udgør den 
sydlige Del af Grækenland, S. f. den korinthiske 
Tange; nu kaldes den sædvanlig Morea (s. d.). 
Om P.'s Naturforhold se G r æ k e n l a n d S. 1097 ff. 
I Oldtiden deltes P. i flere Landskaber. Ved 
Tangen laa Distrikterne om Korinth og flere 
andre, i Reglen selvstændige Byer (Flius, Sikyon), 
og Syd derfor Argolis paa den Halvø, der 
strækker sig ud imod Øst. S. f. Argolis kom 
Lakonien, hvortil hørte de to østligste af de tre 
Halvøer, der vende mod Syd, og V. f. Lakonien 
kom Messenien. N. f. disse to Landskaber have 
vi Arkadien, som paa alle Sider er afskaaren fra 
Havet, V. f. det Elis og N. f. det Achaia ved 
den korinthiske Bugt. Medens i den forhistoriske 
Tid de mægtigste og mest blomstrende Stæder 
fandtes i Argolis, nemlig Argos, Tiryns og My-
kenai, bliver senere det lakoniske Sparta P.'s 
mægtigste Stad, og efterhaanden blev den største 
Del af P. direkte eller indirekte afhængig af det. 
I 4. Aarh. f. Chr. hævede sig ved Thebanernes 
Hjælp Messenien og Arkadien ved Siden af 
Sparta, og i 3. Aarh. fik det achæiske Forbund 
stor Magt. Snart efter blev imidlertid P. med det 
øvrige Grækenland afhængigt af Rom. I Middel
alderen kom en stor Del afP., efter at Frankerne 
havde erobret Konstantinopel, til at udgøre 
Fyrstendømmet Achaia; da det opløstes, vare de 
to betydeligste Stater paa P. Despotaterne Misi-
thra og Patras, som 1460 faldt i Osmannernes 
Hænder. Nogen selvstændig peloponnesisk Hi
storie er der derefter ikke Tale om. (Li t t . : E. 
Cur t iu s , Peloponnesos [2 Bd., Gotha 1851 — 
52]; P h i l i p p s o n , >Der Peloponnes« [Berlin 
1892]; F a l l m e r a y e r , »Geschichte der Halb-
insel Morea im Mittelalter« [2 Bd., Stuttgart og 
Tiibingen 1830—36]). H. H. R. 

Peloponnesiske Krig kaldes den langvarige 
Krig mellem Athen og dets Søforbund paa den 
ene Side og det peloponnesiske Forbund under 
Sparta's Ledelse paa den anden Side, som med 
en kortere Afbrydelse førtes 431—04 f. Chr.; 
se G r æ k e n l a n d S. 1123 ff. H.H.R. 

Pelops, Søn af Tantalos, Zeus'es Søn, Kongen 
i Sipylos i Lydien, og Dione, Atlas'es Datter, 
selv Stamfader til den mægtige, i Sagnene be
rømte Pelopideæt. Myten om P. er gammel og 
antydes allerede i Hovedtræk i de homeriske 
Digte; senere er den fortalt hos Pindar og med 
talrige Detailler ofte behandlet af Tragikerne. 

Det hedder, at Tantalos levede som Gudernes 
Lige, nød Ambrosia og Nektar og modtog Guderne 
som Gæster. For at prøve deres Klogskab, 
hedder det, slagtede han da Sønnen P. og satte 

! hans Kød frem for dem. Ingen rørte Maaltidet, 
Demeter alene undtagen, som i sin Sorg over 
Tabet af Datteren Persefone ikke havde Sans for 
andet og spiste af den ene Skulder. Da derfor 
Guderne ved Hermes og Klotho kaldte P. til Liv* 
igen, maatte han hjælpes med en Skulder af 
Elfenben. Senere havde Pelopiderne som Minde 
herom et Slægtsmærke, en lys Plet paa venstre 
Skulder; herved genkendtes Orestes i Tauris af 
sin Søster Ifigeneia. Som voksen drog P. med 

! mange Skatte fra Lydien til Grækenland og drog 
' til Pisa i Elis, paa Halvøen, for at søge at vinde 
Kong Oinomaos'es Datter, Hippodameia. Det var 
af Oraklet varslet Oinomaos, at han skulde dø 

'• ved sin Datters Giftermaal. Han havde da sat 
• de talrige Friere den Betingelse for at vinde 

Datteren, at de skulde køre Væddeløb med ham, 
1 og den, som han indhentede, gennemborede han 
; med Lansen. Da han ejede et Spand vingede 

Heste, var han en saare farlig Modstander; før 
P.'s Komme vare allerede 13 unge Mænd bukkede 

i under, og deres Hjerneskaller prydede Ares'es, 
Oinomaos'es Faders Tempel. For P. lykkedes 

I det imidlertid først at vinde Hippodameia's Kærlig
hed. Dernæst bad han om Hjælp hos Poseidon, 

i der havde yndet ham som Zeus Ganymedes, og 
i fik af ham et Spand vingede Heste, der vare 

hurtigere end Oinomaos'es (Pindar). Eller dtt 
i hedder, at han bestak Køresvenden Myrtilos, en 
I Søn af Hermes, der løsnede et Hjul paa Mod-
j standerens Vogn, saa denne væltede og Oinomaos 
! dræbtes. Myrtilos havde som Løn faaet Løfte 

om Halvdelen af Riget (eller om Hippodameia's 
Gunst), men da han krævede sin Løn, blev han 
af P. fra en Klippe paa Euboia styrtet i Havet 
(det myrtoiske, ved Euboia's Sydspids). Men 
hans og Hermes'es Forbandelse fulgte Pelopide-
ætten. P. blev foruden over Pisa ogsaa Herre over 
Olympia og nævnes som den egentlige Indstifter 
af Legene. Han havde her en Helligdom, Pelo-
peion, og endnu paa Pausianias'es Tid bragtes 
der ham Offer, en sort Vædder. Han herskede 
over store Dele af Halvøen, der efter ham fik 
Navn af P e l o p o n n e s o s (P.'s 0 ) . Med Hippo
dameia havde han mange Sønner og Døtre, der
iblandt Atreus og Thyestes, Kreon og Pittheus, 
samt Nikippe; med en Nymfe, Danais eller Axioche, 
havde han Sønnen Chrysippos, som han yndede 

1 meget. Efter Hippodameia's Tilskyndelse blev 
: denne Søn derfor dræbt af Atreus og Thyestes; 
men som Følge heraf bleve de forbandede af P. 

I og maatte sammen med Moderen forlade Pisa og 
drage til Mideia i Argolis, hvor deres Søster 
Nikippe's Søn, Eurystheus, herskede. Atreus'es Æt 
er i øvrigt senere knyttet til det sagnrige Mykenai. 
Efter Hippodameia's Død førte P. ifølge et 
Orakelsvar hendes Ben til Olympia. 

Væddekampen med Oinomaos, eller rettere 
; Øjeblikket lige før dens Begyndelse, var frem

stillet paa Østgavlen af Zeus-Tempelet i Olympia. 
; Fra Vaser, Sarkofager og etruskiske Askekister 

kendes en Række Fremstillinger af samme eller 
andre af Sagnets Scener, mest dog af hvad der 

I vedrører Væddekørselen, som ifølge Pausanias 
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allerede var fremstillet paa Kypselos'es Skrin. 
Ved Maalsøjlen i Hippodromen i Olympia fandtes 
en Gruppe af Hippodameia og P., hvis Hoved 
hun kransede med Sejrsbaandet. P."selv erj ofte 
i asiatisk Dragt, i Lighed med Paris. H. A. K. 

Pelør ie kaldes i Plantepatologien en Mis
dannelse, som bestaar i, at en normalt uregel
mæssig Blomst bliver regelmæssig; dette skyldes 
enten, at de Organer, som betinge Uregelmæssig
heden, ikke udvikles (f. Eks. Mangel af Spore 
hos Viol, Torskemund, Orkideer), eller at disse 
Organer udvikles alsidig (f. Eks. Sporer paa alle 
5 Kronblade hos Torskemund, Udvikling af alle 
5 Kronblade hos Randblomsterne i Astereers 
Kurve, saaledes at disse Blomster blive rør
formede, regelmæssig Udvikling af Kronbladene 
hos Papilionaceer o. s. v.); disse Typer kunne 
dog ikke holdes skarpt ud fra hinanden. P. op
træder i det fri kun hos enkelte Individer; men 
Misdannelsen kan fæstnes saavel ved vegetativ som 
ved kønnet Formering; ved Udvalg har man 
fremstillet ret konstante Pelorieracer af Torske
mund o. a., som have fundet nogen Anvendelse i 
Havebruget; efter nogle Iagttagelser synes en 
kraftig Ernæring at være Betingelse for, at det arve
lige Anlæg til P. giver sig synligt Udslag. (L i t t . : 
De Vr i e s , »Mutationstheorie«, I). F. K. R. 

PelorO, P e l o r u s , Oldtidens Navn paa Nord
østspidsen af Sicilien, kaldes nu C a p o d i F a r o 
(se F a r o). H.P.S. 

Pelotas, By i det sydlige Brasilien, i Staten 
Rio Grande do Sul, ved Floden Sao Goncalo, 
der forbinder Lagoa dos Patos med Lagoa mirim. 
Byen, der er i hurtig Vækst og tæller ca. 30,000 
Indb., har Vand- og Gasledninger, Dampspor
vogne etc. I de store Slagterier nedlægges aarlig 
ca. 600,000 Stkr. Hornkvæg, og i talrige Fabrikker 
tilvirkes Sæbe, Lim og Kunstgødning. Befolk
ningen tæller mange fremmede, navnlig Tyskere. 
Havnen er tilgængelig for større Fartøjer. M. Kr. 

Peloton [pølåto'] (fr.) kaldtes den taktiske 
Underafdeling i Bataillonen i 18. Aarh., medens 
Kompagniet kun var en administrativ Enhed. 
Inddelingen i P. findes endnu i enkelte Hære, 
saaledes i den franske, hvor Kompagniet deles 
i 2 P., og bruges hyppig, f. Eks. i Norge og 
Sverige, som Benævnelse for Kompagniets nær
meste Underled (Delinger). B. P. B. 

PelOtte (fr. peloté) kaldes paa Bandager den 
afrundede, almindelig aflange boldljgnende Del, 
som er bestemt til at anbringes paa et Sted af 
Legemet, hvor man ønsker at udøve et jævnt 
og ikke pinligt Tryk. Dette tilvejebringes ofte der
ved, at P. enten anbringes paa Enden af en Metal
fjeder, der som en Bue ligger omkring Legemet 
og saaledes tager Modtryk paa det tværs over for 
P.'s Plads liggende Parti, eller ogsaa sættes P. paa 
et passende Sted af en elastisk (Gummi elast.) Rem 
eller Gjord, der spændes om Legemet. Smig. 
B r o k b a a n d . P. kan laves af forskelligt Ma
teriale : Elfenben, udstoppet Skind m. m. E. A. T. ! 

PelOUSO [pølulz], Leon Germa in , fransk' 
Landskabsmaler, født 1838 i Pierrelaye, død 1891. 
Hao har især hentet Motiverne til sine Billeder 
fra Normandiet. I sin Kunst viser han sig som ! 

en solid og fremragende Repræsentant for det j 
franske Stemningsmaleri (paysage intime). I i 
Luxembourg-Mus. findes bl. a. »En Krog af Cer-

nay« [1879]. Andre Værker: Morgen i Bretagne 
[Mus. Nantes], Loing's Bredder [Nat. Gal. N. S. 
Wales], Høstaften ved Précy, Bondegaard i Nor
mandiet [1875] etc. Paa den franske Kunstudstil
ling i Kjøbenhavn 1888 saas »Kulsviere ved 
Doubs«. A. Hk. 

Pelouze [pølulz], T h é o p h i l e J u l e s , fransk 
Kemiker, født 13. Febr. 1807 i Valogne, Departe
ment La Manche, død 31. Maj 1867 i Paris. P. 
var først Apoteker, 1827 Præparatør hos Gay 
Lussac, 1830 Professor i Lille, 1831 Professor 
ved Ecole polytechnique og ved College de France 
i Paris; senere var han Præsident for Mønt
kommissionen. P. var en betydelig Analytiker; 
han bestemte Atomvægten for Arsen, Fosfor, 
Kvælstof, Silicium o. a., undersøgte Gallussyre, 
Tannin, Cellulose m. m., offentliggjorde Arbejder 
over Alkoholgæringen samt udgav en »Traité de 
chimie générale« [1847—5°]-l ^- ^ 

Pels. Beklædningen hos Pattedyrene kaldes P., 
naar Haarklædningen er saa blød og tæt, at Skindet 
kan finde Anvendelse som Pelsværk. M. Ml. 

Pelsilke se Garn. 
Pels varer, P e l s v æ r k , Buntmagervarer, kaldes 

de med mere eller mindre lange og bløde Haar eller 
Fjer forsynede Skind, der enten sælges i r aa eller 
g r ø n Tilstand eller, hvad der er det sædvanlige, 
t i l b e r e d t e . Naar bortses fra Fugleskind, er det 
udelukkende Pattedyr, der levere P., og blandt 
disse er det atter Rovdyr og Gnavere, der give 
de fleste og fineste Skind. Tilberedning bestaar 
i en Slags G a r v n i n g af Huden, idet denne fugtes 
med Saltvand, skrabes med en stump Kniv, ind
smøres med Fedt og Mel eller med Æggeblomme 
og igen bearbejdes, efter at være næsten tør, 
med en stump Kniv. Skindene blive derpaa 
sammen med Sand og fint Savsmuld anbragte i 
en Jærntromle, som opvarmes og omdrejes i et 
Par Timer, hvorefter de bankes eller rystes i en 
Sigtemaskine og skrabes paa Kødsiden med en 
nogenlunde skarp Kniv. Fremgangsmaaden er i 
øvrigt noget forskellig ved de forskellige Slags 
P., og den gode Udførelse af Beredningen er 
meget vigtig for Skindenes Værdi. Kina har fra 
ældgammel Tid staaet og staar endnu øverst paa 
dette Omraade, men ogsaa i Rusland, Frankrig, 
Tyskland og England, og i den allersidste Tid 
ogsaa i Danmark, er man nu naaet til at berede 
fortrinlige Skind. Foruden Huden blive ogsaa 
Haarene behandlede paa forskellig Maade. Ofte 
blive saaledes Skindene r u b b e d e , 0: befriede 
for de lange Stikkelhaar, hvorpaa de ofte f a rve s . 
Farvningen kan foregaa paa forskellig Maade, 
nemlig enten ved den saakaldte B l e n d i n g , ved 
hvilken Farvevædsken stryges paa Haarene med 
en Børste, eller ved N e d d y p n i n g , enten, f. Eks. 
for næsten alle sorte Farver, saaledes at hele 
Skindet neddyppes i Farvebadet, eller saaledes 
at kun Haarene neddyppes, medens man sørger 
for, at Læderet ikke bliver farvet. De bedste 
Skind faas af de om Vinteren dræbte Dyr, og 
Kvaliteten er som Regel des bedre, jo højere mod 
Nord Dyrene have levet. — Til de store Pelsvare-
markeder i Europa, Leipzig og London, komme 
P. fra alle Verdensdele. Nordamerikanske Varer 
komme dels fra Hudson-Bay-Kompagniet (s. d.), 
dels fra Canada, enten direkte eller over New 
York. Sydamerika leverer navnlig Chinchilla og 
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Koipu (Bæverrotte), Australien Koipu og Wallabys, 
Danmark hvid Ræv, Isbjørn og Sæler fra Grønland 
samt rød Ræv, Husmaar og Odder, Norge og Sverige 
Los, Jærv, Sølvræv, Ræv, Maar, Odder og Kat. 
Rusland er et af de betydeligste Lande, baade 
hvad Produktion og Forbrug af P. angaar; men 
en stor Del af den russiske Handel ligger 
imidlertid helt uden for Europa, idet den fore-
gaar direkte med Kina og Persien. De vigtigste 
Handelssteder i Rusland ere Irbit i Sibirien og 
Nishnij Novgorod, paa hvilket sidstnævnte Sted 
der findes en aarlig Messe i Juli—August, hvorfra 
Varerne dels gaa til Leipzig, dels Øst paa. I 
Irbit finder Messen Sted i Februar, og her om
sættes navnlig Egern, Hermelin, Kolinski, Blaa-
ræv og Zobel fra Sibirien, der hovedsagelig gaa 
til Europa, og Odder og Bæver, der tilføres af 
Russere og Tyskere, og som navnlig gaa til Kina. 
I øvrigt findes stadige Markeder i St. Petersborg, 
Moskva og Varszava. Den samlede aarlige Pro
duktion af P. ansættes sædvanlig til 33—35 Mill. 
Skind til en Værdi af ca. 155 Mill. Kr. De vigtigste 
til P. anvendte Skind ere, foruden Fugleskind, 
de forskellige Slags Maar, Nørts, Ilder, Herme
lin, Zobel, Skunk, Jærv, Odder, Grævling, Bjørn, 
Vadskebjørn, Ræv, Ulv, Kat, Desmer, Los, Løve, 
Tiger, Leopard, Egern, Hamster, Syvsover, Mur
meldyr, Chinchilla, Bisam, Bæver, Bæverrotte, 
Hare, Kanin, Opossum, Wallabys, Bøffel, Faar, 
Angora-Ged, Raadyr, Sæler og Abe. K. M. 

Pelsværk se P e l s v a r e r . 
Peltåster kaldtes hos Grækerne en Slags In

fanterisoldater, der dannede et Mellemtrin mellem 
de sværtbevæbnede Hoplitter og de letbevæbnede 
Gymneter. De bare et Panser af Linned, et lille 
rundt Skjold (pelte) og længere Spyd og Sværd 
end Hoplitterne. Brugen af P. blev først alminde
lig i 4. Aarh. f. Chr.; i den atheniske Hær ind
førtes de af Ifikrates, og ved flere Lejligheder 
viste de sig paa Grund af deres større Bevæge
lighed Hoplitterne overlegne. H. H. R. 

Peltier [pæltie'], J e a n C h a r l e s A thanase , 
fransk Fysiker og Meteorolog, født 22. Febr. 
1785, død i Paris 27. Oktbr. 1845. p- l æ r t e 

Urmageriet, men forlod senere dette for udeluk
kende at studere Naturvidenskab. En Tid lagde 
han sig efter Frenologi og studerede Dyrehjernens 
Anatomi, indtil han helt samlede sit Arbejde om 
Elektricitetslære og Meteorologi. Han gjorde her 
forskellige Opdagelser, af hvilke »P.'s Fænomen« 
(se T e r m o e l e k t r i c i t e t ) er den mest bekendte. 
P.'s fleste Arbejder ere offentliggjorte i franske 
videnskabelige Tidsskrifter. K. S. K. 

Peltier's Fænomen se T e r m o e l e k t r i c i t e t . 
Peltigéra Willd., Slægt af Skivesvamplaver 

med bladformet og lappet Løv, der paa Under
siden mangler Barklag, men er udstyret med 
Hæftere og et Net af Aarer. De skiveformede 
Frugter sidde i Randen af Lappernes Overflade. 
I Norden findes nogle faa Arter, der vokse mellem 
Mos paa Jorden. Den almindeligste er H u n d e l a v 
(eller S kj o 1 d 1 a v, P. canina L.), hvis læderagtige 
Løv er grønligt eller graabrunt, og hvis rødbrune 
Frugter ere lodret opstigende; Hundelav findes 
hyppig i Skove og paa Heder, paa Gærder og 
lignende Steder. A. M. 

Peluche (fr.), Plys, uldent Fløjl. 
Pelnsion, Grækernes Navn paa en Oldtidsby 

: nær Middelhavet paa Ægypten's Nordøstspids, ved 
. en af de gamle Nil-Mundinger. Stedet hedder nu 
T e l l F a r a m a , hvori maaske det gamle ægyptiske 

I Navn, som Grækerne have udtrykt ved P., er skjult. 
j For øvrigt er man ikke helt sikker paa, hvorledes 
i den gammelægyptiske Form af Ordet har lydt 
I (efter Brugsch Pa-ram e. I.). Over P. gik Hoved-
1 vejen mellem Syrien og Ægypten, og her søgte 
Ægypterne ofte at standse fremtrængende fjendt
lige Hære. Efter hvad Herodot lod sig fortælle 

i i Ægypten, var det ved P., at Assyrerkongen 
I Senakherib led et saa stort Tab, at han maatte 
j opgive sit Angreb (omtr. 700). 527 slog Kam-
byses her Psametik III, hvoraf Ægypterrigets Fald 
blev Følgen. 374 blev P. belejret og indtagen af 
Farnabazos og Ifikrates og 369 af Perserne. V. S. 

Pelviméter, Apparat til at maale Bækkenet 
med (anvendes især i Fødselshjælpen). Lp. M. 

PelviS, Bækken (s. d.), p. rems, Nyrebækken, 
I se N y r e r . 

Pelworm se Pe l lworm. 
Pemba, 0 i det indiske Ocean, 47 Km. N. 0. f. 

Sansibar mellem 4O 50' og 50 30' s. Br., er 964 Q 
Km. med ca. 10,000 Indb. Øen er overordentlig 

i frugtbar og navnlig bekendt for sin Produktion 
I af Kryddernelliker, der dog er aftagen betydelig 

efter Slaveriets Ophævelse paa Grund af manglende 
Arbejdskraft. Fra 1890 staar den sammen med 
Sansibar under britisk Protektorat. C. A. 

Pembaur, J o s e p h , østerrigsk Komponist, er 
født 23. Maj 1848 i Innsbruck, studerede i Wien 
og Munchen og blev 1875 Direktør for Musik -

i skolen i Innsbruck. P. er i sit Hjemland navnlig 
! yndet som Sangkomponist, men har i øvrigt ogsaa 

skrevet større Vokalværker, Symfonien »In Tirol« 
og en Opera »Zigeunerliebe«, foruden Klaverkom
positioner, navnlig af instruktiv Karakter. W. B. 

Pemberton [pe'mbafn], By i det nordlige Eng
land, Lancashire, 1 Km. S. V. f. Wigan, har store 
Bomuldsspinderier og Kulgruber, med (1891) 
18,400 Indb. M. Kr. 

Pembina [pe'mbina], Landsby i U. S. A., Stat 
North Dakota, ligger ved P. River's Udløb i Red 
River of the North og er af Interesse ved sin 
Beliggenhed paa det Punkt, hvor Dominion of 
Canada, Minnesota og North Dakota støde sammen. 
P. har ca. 500 Indb. H. P. S. 

Pembrey [pe'mbr»], By i Wales, i Carmarthen-
shire, 8 Km. V. f. Lianelly, ved Burry, hvor der 
er en Havn, har Tin- og Kobber værker og Ud
førsel af Kul, med (1891) 6,350 Indb. M. Kr. 

Pembroke [pe'mbruk], Shire i det sydvestligste 
i Wales, danner en Halvø, der skiller Bristol-
I Kanalen og Cardigan-Bugten og paa Landsiden 

begrænses af Shirerne Cardigan og Carmarthen. 
' Det omfatter 1,599 d Km. med bølget Terrain 

med flere Bakkekæder, hvis Toppe i P r e s e l e y 
Moun ta in s naa en Højde af 536 M. Langs 
Havet hæver sig en Stejlkyst, der er stærkt sønder -

| reven, og uden for denne ligger en Krans af kyst
nære Øer paa den gamle Landsokkel. Blandt de 
mange Forbjærge nævnes paa Nordsiden af Pen-
Caer-Halvøen S t r u m b l e Head , mod Vest St. 
David 's H e a d og St. Ann's H e a d paa hver 
sin Side af den brede St. B r i d e s Bay og mod 
Syd L inney H e a d og St. Gowan's Head , der 
alle ere Endepunkter af Bakkekæder. Bugterne 
og Fjordene danne fortrinlige Havne, paa Nord-
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siden saaledes N e w p o r t Bay og F i s h g u a r d 
Bay og paa den sydvestlige Kyst den lange, stærkt 
grenede Mi l ford Haven , den rummeligste og 
bedste af alle Europa's Havne, der modtager 
Shirets største Vandløb: den østlige og vestlige 
C leddau . Befolkningen, der 1891 udgjorde 89,133 
Indb., er i de sydlige Egne blandet med engelske 
og i mindre Grad med flamske Indvandrere. Kvæg
avl er Hovednæringsvej, og Faarebestanden var 
1890 115,350 Stkr. Halvdelen af Arealet hen
ligger som Græsgange, medens 28 p. Ct., der 
væsentligst tilhøre de sydlige og vestlige Egne, 
ere under Dyrkning. Blandt Kvægracerne er det 
sortfarvede Caslle-Martin-Kvæg det, der skattes 
højest. Shiret er temmelig skovbart, idet kun 2,3 
p. Ct. af Arealet ere træbevoksede. Fiskeri og Sten-
kulsbrydning ere vigtige Næringsveje. 1894 brødes 
saaledes 82,500 Tons Stenkul. Af industriel Virk
somhed er det Skibsbyggeriet, der beskæftiger et 
større Antal Mennesker (1891: 1,450 Arbejdere). 
Landet er rigt paa Mindesmærker fra Druide- og 
Romertiden samt gamle Borgruiner. En særegen 
Anseelse nyder Forbjærget St. David's Head, der 
af Walliserne næsten æres som en Helligdom. 
Shirets Hovedstad er H a w e r f o r d w e s t. M. Kr. 

Pembroke [pe'mbruk], 1) By i P. Shire i det 
sydvestligste Wales, ved en Gren af Milford Haven 
og paa Skraaningen af et Højdedrag, med (1891) 
15,000 Indb. og udstrakt Kysthandel. Et for
faldent normannisk Slot oven for Byen er kendt 
som Henrik VII's Fødested og blev 1648 belejret 
af Cromwell. I dets Nærhed findes Ruiner af 
Monkton-Provstiet, og 2 Km. uden for Byen ligger 
det kgl. Skibsværft P. Dock og et Fæstnings
anlæg paa 12 Forter. 2) Sydlig Forstad til Dub
lin med (1891) 24,300 Indb. 3) By i Nord-
amerika's forenede Fristater, Staten New Hamp
shire, ved Merrimac River, med (1890) 3,200 
Indb. M. Kr. 

Pembroke [pe'mbruk], engelsk Jarletitel, der 
siden 16. Aarh. har været i Familien H e r b e r t ' s 
Besiddelse, men før den Tid har tilhørt fiere for
skellige Slægter. Den første Jarl af P. var Gil
b e r t de C la re (1138), gennem hvis Sønnedatter 
Familiens Godser gik over til hendes Ægtefælle, 
W i l l i a m M a r s h a l , en af de ædleste, forstan
digste og kraftigste af hin Tids engelske Riddere. 
1199 udnævnte Kong Johan (uden Land) ham 
til Jarl af P., senere ogsaa til arvelig Rigs-
marskal, og denne Konge fik i ham en udmærket 
Støtte i sine Krige mod Frankrig og ved de mange 
Underhandlinger, der foranledigedes af de evinde
lige Stridigheder med de misfornøjede Baroner 
og Prælater. Efter Johan's Død (19. Oktbr. 1216) 
bragte han som Rigsforstander og Formynder for 
den 9-aarige Tronarving (Henrik III) Ro og Orden 
til Veje indadtil og udadtil, og den Kraft, Be
sindighed og Klogskab, hvormed han førte sit 
Fædreland ud af en højst farlig Krise, har med 
Rette sikret ham et berømmeligt Eftermæle i 
England's Historie. For at hindre den franske 
Prins Ludvig (Ludvig VIII), der gjorde Fordring 
paa den engelske Krone og stod i Begreb med 
at gøre Landgang i England, i at naa sit Maal 
lod han straks Henrik III krone (28. Oktbr. 
1216), sammenkaldte Baroner og Prælater til et 
Møde i Bristol (12. Novbr. s. A.), hvor Magna 
Charta stadfæstedes, og slog det følgende Aar 

I Franskmændene og deres engelske Tilhængere 
ved Lincoln (20. Maj), hvorefter Frankrig maatte 
slutte Fred i Lambeth (nu en Del af London) 11. 
Septbr. s. A. Desværre for England døde den 
højtfortjente Jarl allerede 17. Maj 1219, og da 
ingen af hans Sønner efterlod sig Arvinger, over
drog Henrik III efter den sidstes Død (1245) det 
ledige Len til sin Halvbroder G u i l l a u m e de 
Va lence . Han efterfulgtes af sin Søn A y m e r 
(Almerik), der udmærkede sig i Kampen mod 

1 Skotterne og i Slaget ved Banockburn (1314) 
reddede Edvard II's Liv. Efter at han 1323 var 
død uden Arvinger, stod Lenet ledigt indtil I339i 
da Edvard III udnævnte L a w r e n c e of H a s t i n g s , 
en Baron, der paa Kvindesiden var beslægtet med 
Aymer, til Jarl af P. Han døde allerede 13481 

! hvorpaa hans Søn John , der var født efter Faderens 
Død, arvede Jarleværdigheden. I en meget ung 
Alder anførte han under den sorte Prins en engelsk 
Hærafdeling i Krigen mod Frankrig, blev Stat
holder i Guienne (1370), men tabte 1372 ved La 
Rochelle et Søslag mod en forenet fransk-kasti-
liansk Flaade. 1375 døde han, kun 27 Aar gi., 

I og efterfulgtes som Jarl af P. af sin Søn John , 
der ligeledes døde ung, idet han 1391 kom af 
Dage ved en Turnering i Woodstock. Atter ind
droges Lenet under Kronen, fra hvilken det gik 
over til to af Henrik IV's Sønner, Hertug J o h a n af 
Bedford (død 1435) °g Hertug H u m p h r e y af 
G l o u c h e s t e r (død 1447), hvorefter det tilfaldt 
Wi l l i am de la Pole , Marki, senere Hertug af 
Suffolk (s. d.), en Yndling af Margrete af Anjou, 
Henrik VI's Dronning. Efter de la Pole's Mord 
(1450) udnævnte Henrik VI sin Halvbroder J a s p e r 
T u d o r , en Søn af Kongens Moder, Katharina af 
Frankrig, i hendes andet Ægteskab med Owen 
Tudor (s. d.), til Jarl af P. Denne mistede som 
Tilhænger af Huset Lancaster efter Slaget ved 
Towton (1461) sit Len, som han efter Richard III's 
Fald ved Bosworth (1485) fik tilbagegivet af sin 
Brodersøn Henrik VII, der desuden gjorde ham 
til Hertug af Bedford og Rigsmarskal samt Vice-

! konge i Irland. Efter at Jasper Tudor var død 
barnløs 1495, bortfaldt Titelen og fremkom først 
igen 1551 (Henrik VIII's anden Dronning Anna 

j Boleyn fik 1532 Titel af Markise af P.), da Ed
vard VI udnævnte Sir W i l l i a m H e r b e r t , hvis 
Familie Jarleværdigheden P. havde tilhørt under 
Edvard IV og Richard III, til Jarl af P. Denne 
Mand, der havde indtaget en anselig Stilling ved 
Henrik VIII's Hof paa Grund af sit Ægteskab 
med Anna Parr, en Søster til Katharine Parr (s. d.), 
var en af Edvard VI's Formyndere og bevarede 
sin Indflydelse under Dronning Marie, hvis Ret 

1 til Tronen han 1553 havde hævdet. Som en Følge 
af sin Gunst ved Hove blev han sat i Spidsen 
for den engelske Hær, der skulde hjælpe Filip II 
i hans Angreb paa Frankrig. Han havde imidler
tid ikke Held med sig og kunde ikke hindre, at 

. Caiais faldt i Franskmændenes Hænder. Ogsaa 
: Dronning Elisabeth var velvillig stemt mod ham, 
i indtil han antog sig den fangne Marie Stuart's 

Sag; han blev da nødt til at forlade England 
1 (1569) og drog til Frankrig, hvor han døde. Blandt 

de følgende Indehavere af Titelen, der endnu er 
i i Familien Herbert's Besiddelse, fremhæves T h o 

mas H e r b e r t , 8. Jarl af P., (1656 —1733), der 
I var en anset og indflydelsesrig Statsmand i Vil-
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helm III's og Georg I's Tid. Et andet bekendt 
Medlem af Familien er Lord Sidney Herbert 
(s. d.). C. F. 

Pemmikan se K o n s e r v e r i n g S. 864. 
PempMgilS (Blæresygdom) kaldes en akut eller 

kronisk Hudsygdom, der viser sig ved Dannelsen 
af ærte- indtil haandfladstore, vandfyldte Blærer 
paa Huden. 

Sygdommen kan opstaa som akutte, hurtig for-
bigaaende og forholdsvis uskyldige Udbrud, saa-
ledes undertiden hos Smaabørn. Denne godartede 
Form foraarsages af Mikroorganismer og er 
smitsom. Den kroniske, egentlige P. er derimod 
en langvarig og alvorlig Lidelse, sandsynligvis 
afliængig af Nerveindflydelser; ofte ere Aarsagerne 
dog dunkle. Der kan i længere Tid vedblive 
at opstaa stadig ny Udbrud af Blærer, og i svære 
Tilfælde kunne disse strække sig over hele Huden 
og efterlade store, hudløse Partier. I disse Til
fælde lider efterhaanden ogsaa Almenbefindendet 
stærkt, og de syge kunne gaa til Grunde i en 
meget sørgelig Tilstand. Dog ere disse svære, 
afskallende Former (P. exfoliaceus) forholdsvis 
sjældne. 

Behandlingen af den akutte P. er simpel og 
bestaar væsentlig af Pudring, Forbinding med 
Zinksalve o. lign. Derimod kræver den kro
niske P. en mere almindelig Behandling, ofte 
med roborerende Midler, Arsenik eller Kinin, samt 
en omhyggelig Behandling af de enkelte Blærer; 
de meget svære og udbredte Tilfælde behandles 
undertiden bedst i stadigt, varmt Bad (Vand
seng). E. P-n. 

Pen, af lat. penna, en Fuglefjer, idet til Skrive
brug anvendtes Svingfjer navnlig af Gæs, sjæld
nere af Svaner eller Ravne o. 1., efter at Penne-
poserne vare hærdede i varm Aske og tilskaarne 
med en Kniv. Ved Midten af 19. Aarh. for
trænges Fjerpennen næsten helt af Staalpennen. 
Emnerne til disse hugges ud af en tynd Staalplade, 
forsynes derpaa med Hul og de to Sidespalter. 
Derpaa glødes ijærnpotter, ved et Faldværk gives 
Indskrift og Forsiringer, og de presses hule i en 
konkav Stanze. Staalpennen er bleven meget 
blød ved Glødningen, den hærdes derfor ved at 
gøres rødglødende i lukkede flade Jærnbeholdere 
og hurtig rystes ud i Olie eller Tran. Derpaa 
renses for Fedtet ved Omrysten med Savspaan i 
en roterende Tromle, skures i en lignende Tromle 
med smaatstødte Skaar af Smeltedigler, og Spidsen 
slibes ved et Øjeblik at føres mod en hurtig om
løbende Smergelskive. Den gule eller blaa An-
løbning gives ved Opvarmning i en over en 
Kulild roterende Tromle af Jærnblik. Anløb-
ningen er nødvendig, da den bestemmer Haard-
heden; skal Staalpennen bringes ufarvet i Han
delen, skures den paa ny. Til sidst indklippes 
Spalten ved en egen lille Parallelsaks. Mange 
Staalpenne overtrækkes sluttelig med Skellak
fernis, sjældnere overtrækkes de med Metal ad 
galvanisk Vej. 

G u l d p e n n e , som meget anvendes ved de især 
af Reportere og Stenografer benyttede P.-skafter, 
der tillige ere Blækhuse, faa Spidser af haard 
Platin-Osmium-Iridiumlegering og angribes ikke 
af nogen som helst Blæksort. Om Staalpennens 
Opfindelse findes ingen paalidelig Efterretning. 
Allerede 1579 fabrikeredes Metalpenne af Mes

sing i Omegnen af Reichenhall, ligeledes 
nævnes Metalpenne fra Niirnberg i 16. Aarh., 
men de fandt lige saa lidt Udbredelse som de. 
der paa Opfordring af Kemikeren Priestley fabri
keredes af Harrison i Birmingham; dennes Med
hjælper Josiah Mason (død 1881) var den første, 
som udnyttede Opfindelsen med Fordel og ar
bejdede i Decennier for Perry, der gaar for at være 
Grundlægger af Birmingham Staalpenneindustri. 
Er der end talrige Staalpennefabrikker baade i 
Frankrig, Tyskland, Nordamerika og andensteds, 
saa behersker dog endnu England Verdensmarkedet 
for Staalpenne. F.W. 

Pen paa en Hammer, den Banen modsatte 
Ende, som er smal. Ofte er P. lige, den kan 
dog ogsaa være buet eller afrundet. Da Hammer
slaget med P. virker paa en forholdsvis lille 
Overflade, udøver det en strækkende Virkning, 
medens Slaget med Banen virker mere »slettende«, 
glattende. F, W. 

Pefia, 1) S i e r r a de la P., Bjærgkæde paa 
Sydsiden af Pyrenæerne, stryger fra Vest til Øst 
i de spanske Provinser Zaragoza og Huesca og 
er væsentligst bygget af eocene Sandsten og Kon
glomerater. Dens højeste Punkt, P. de O r o e l , er 

) 1,760 M. 2) Ordet P., der betyder en Klippe, 
i anvendes hyppig i Navne paa spanske Bjærgtoppe 

som P. G o l o s a i de iberiske Bjærge og Pen as 
• de E u r o p a i de kantabriske. H. P. S. 

Pena cara, P i c o d e , s e C a s t i l i a n s k e G r æ n s e -
• bj serge. 

Pefiafiel [penafie! 1], By i Mellemspanien, Provins 
I Valladolid, ligger i Nærheden af Duraton's Ud-
; løb i Duero og har et Kastel samt Væveri, Far

veri og Garveri. (1897) 4,289 Indb. H.P.S. 
Penaranda de Bracomonte, By i Meiiem-

I spanien, Provins Salamanca, ligger 40 Km. Øst-
1 sydøst for Salamanca og driver Linnedvæveri. (1897) 

4,230 Indb. H. P. S. 
Pena r th [pi! nap], By i det sydlige Wales, 

Glamorganshire, ved Mundingen af Taff og tæt 
S. f, Cardiff, med Red og store Dokker og (1891) 
12,400 Indb. M.Kr. 

Penåter og L a r e r vare Romernes Husguder. 
Medens Larerne antoges særlig at beskytte Familien 
som saadan, vare P. de venlige Husaander, der 
ere nøjere knyttede til selve Huset. Navnet af
ledes af samme Stamme som penus, Forraad, og 
man troede, at de særlig toge sig af Husets Vel-

j stand. Som Larerne glædes og lide de med Hus
fællerne. Deres simple, tit gamle Billeder, ud-
skaarne af Træ, stode ved Arnen: Husets Hoved-

' rum. Ofte stilledes daglig foran deres Billeder 
smaa Skaale med deres Andel af Maaltidet, lidt 
Salt m. m., og i hvert Fald modtoge de Offer ved 
alle Hændelser af nogen Betydning i Familiens 

{ Liv. Deres Antal er ubestemt. Troen paa dem 
I holdt sig længe levende og er i ændret Form 
j fortsat i Kristendommen. 

Ligesom det enkelte Hus havde ogsaa Staten 
I sine P., hvis Billeder gemtes i Ves ta ' s Tempel. 
• Ligeledes dyrkedes de overalt i Latium, mindre 

uden for dette Landskab. P. i Lavinium ansaas 
, for særlig hellige, og det hed, at deres Billeder 
I vare dem, Ænæas havde bragt fra Troja. Kon-
i suler og Diktatorer bragte ved deres Embeds-

tiltrædelse og Fratrædelse Ofre ligesom Rom's P. 
I det hele vare de mere ansete end Larerne. H. A. K. 
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Pence, Flertal af Penny (s. d.). 
PeilCZ, Geo rg , tysk Maler og Kobberstikker, 

født ca. 1500 i Niirnberg, død 1550 sinst., hvor 
han 1523 blev optagen i Gildet. I Italien har 
P. sandsynligvis været to Gange, og der, af den 
rafaeliske Skoles Kunst, faaet den Paavirkning, 
som sammenarbejdet med hans oprindelige Ud
dannelse efter Diirer giver hans Kunst dens Præg. 
Af P.'s Malerier staa hans Portrætter højest: 
Portrættet af en lærd (Karlsruhe), andre i Berlin, 
Niirnberg, Wien, Uffizierne, Firenze o. a. St., 
Historiebilleder bl. a. i Dresden (Fragment af 
Kongernes Tilbedelse) og Niirnberg. — Som 
Kobberstikker indtager P. en fremskudt Plads blandt 
»Kleinmeister«; Brødrene Beham naar han ikke 
i Friskhed og Karakterfuldhed, men han har sine 
Fortrin i den sikre Komposition af en enkel og 
klar Holdning, Paavirkning fra Marc-Anton. Af 
P.'s Stik (125 Blade) fremhæves 25 Blade med 
Jesu Liv, Barmhjertighedens syv Gerninger, Pa
rabelen om den rige Mand, berømte Elskovspar 
fra Mytologien, det store Blad med Karthago's 
Erobring (efter Giulio Romano), Petrarca's seks 
Triumfer, endelig hans eneste Portrætstik: Johan 
Frederik af Sachsen. (L i t t . : A. K u r z w e l l y , 
»Forschungen iiber G. P.« [Leipzig 1885]). A. R. 

Pendant [pSda'j (fr.), Sidestykke. 
Pend d'Oreille [padårælj], Indianerstamme 

i U. S. A., lever i den nordvestlige Del af Staten 
Montana i Clarke River's og Kootenay River's 
Dalstrøg og tæller henimod 1,000 Medlemmer. 
Søen P. eller K a l i s p e l m i Idaho har Navn 
efter denne Stamme. H. P. S. 

Pendeloque [påddå'g] (fr.), nedhængende 
Ørenringssmykke, Prisme paa Lysekroner, Gen
stand, der til Smykke hænges paa Urkæder o. 1. 

PendentiV, fr. p e n d e n t i f , tysk Z w i c k e l , 
de trekantede Hvælvings-Flige, som i den byzan
tinske Stil fylde Rummene mellem Buerne og 
den rundløbende Gesims, hvorover Kuppelen 
hæver sig, og som fremkommer overalt, hvor en 
rund eller mangekantet Kuppel dækker over et 
firkantet Rum. E. S. 

Pendshab se P a n d s h a b . 
Pendshéh, P e n j d e h , By i det nordvestlige 

Afghanistan, ligger i en oaseagtig Egn ved Floden 
Murghab og hører siden 1885 til det russiske 
General gu vernement Turkestan. P. er Skærings
punktet for Vejene fra Merv til Herat og fra 
Mersched til Balkh. H. P. S. 

Pendul kalder man et Legeme, der er op
hængt saaledes, at det kan udføre regelmæssige 
Svingninger. Den Kraft, der styrer P.'s Be
vægelser, kan enten være Tyngdekraften, og P. 
kaldes da T y n g d e (Grav i ta t ions ) -P . , eller den 
kan være en Traads eller Metalfjers Spændighed. 
Naar Kraften fremkommer ved Traadens eller 
Fjerens Snoning, bliver P. et S n o n i n g s (Tor-
sions)-P. Den vigtigste Pendulform er T y n g d e - J 
p e n d u l e t med fast , v a n d r e t Akse . I sin 
simpleste Form bestaar det af en lille, tung Kugle, 
der er ophængt i en fin Traad, som er fastgjort 
ved sin øverste Ende. Løfter man Kuglen ud 
fra Hvilestillingen og slipper den løs uden at 
give den nogen Sidebevægelse, vil Kuglen svinge 
frem og tilbage i eet og samme lodrette Plan, og 
alle P.'s Punkter ville beskrive Cirkelbuer, hvis 
Centra ligge paa en vandret Linie, P.'s Akse , 

I der gaar gennem Ophængningspunktet og staar 
vinkelret paa Traadens Svingningsplan. Tænker 
man sig Traaden vægtløs og uforanderlig i Længde 
samt Kuglen saa lille, at dens Udstrækning bliver 
uden Betydning for Bevægelsen, har man Fore
stillingen om et m a t e m a t i s k P. Fører man P. 

} ud til Siden, saa Traaden danner en vis Vinkel 
I ( F j e r n i n g s v i n k e l e n eller U d s v i n g e t ) med 
j Lodlinien, og slipper det løs, vil Kuglen be-
; væge sig med stigende Hastighed ned mod det 
laveste Punkt i dens cirkelformede Bane, gaa ud 

i over dette Punkt og med aftagende Hastighed 
j svinge lige saa langt ud til den modsatte Side, 
j standse her og vende tilbage til sin oprindelige 
I Stilling, ud fra hvilken det vilde udføre en 
I ny D o b b e l t s v i n g n i n g , nøjagtig Mage til den 
, foregaaende, hvis det ikke var paavirket af andre 
j Kræfter end Tyngdekraften og Reaktionen der-
! imod i det faste Ophængningspunkt. Kuglens 
H a s t i g h e d er paa ethvert Punkt af Banen kun 

I afhængig af dette Punkts lodrette Afstand under 
I Kuglens Yderstilling og netop den samme, som 

den Kuglen vilde opnaa ved et frit Fald (se 
F a l d ) gennem denne lodrette Afstand. Heraf 
følger atter, at P. bevæger sig med mindre 
Hastighed, naar det svinger i smaa Buer, end 

I naar det svinger i store. Ved S v i n g n i n g s -
j t i d e n forstaar man gerne den Tid, hvori P. ud-
I fører en E n k e l t s v i n g n i n g , D: en Bevægelse 

fra den ene Yderstilling til den modsatte. Denne 
Tid, t Sekunder, er bestemt ved Formelen t = n 

hvor n er Forholdet mellem en Cirkels Omkreds 
og Diameter (3>i4i6)» & er Tyngdens A c c e l e r a 
t ion (s. d.) , a er Fjerningsvinkelen i Yder
stillingen og / er P.'s Længde. Er Traaden uden 
kendelig Vægt, og Kuglen saa lille, at den kan 
betragtes som et Punkt, vil denne Længde 
simpelt hen være Afstanden fra dette Punkt til 
Ophængningspunktet. Ethvert andet P. (sammen
s a t eller fysisk P.) vil svinge nøjagtig paa 
samme Maade som et matematisk P. af en vis 
Længde, der kaldes P.'s »reducerede Længde«. I 
en Afstand fra Aksen lig denne Længde og i den 
Linie, der gaar lodret gennem Tyngdepunktet, 
naar P. er i Hvilestillingen, findes et Punkt, 
S v i n g n i n g e r n e s M i d t p u n k t , der svinger, som 
om det umiddelbart var forbundet med Aksen ved 
en vægtløs Traad, medens P.'s andre Punkter 
svinge under Paavirkning ikke alene af deres 
egen Vægt, men ogsaa af Forbindelsen med det 
øvrige P. Af den anførte Formel følger, at for 
smaa Værdier af a vil Svingningstiden være næsten 

uafhængig af a og lig jrl/ . Et P., der svinger 
V g 

I Grad ud til hver Side af Hvilestillingen, vil 
saaledes i den Tid, der medgaar til 100,000 
Svingninger, knap gøre 2 Svingninger færre end 
et P., der svinger i en uendelig lille Bue. Er 
Udsvinget derimod 10O, vil Svingningstiden være 
ca. 2 Tusindedele større end for meget smaa 
Svingninger. Smaa Pendulsvingninger ere altsaa 
næsten l i g e t i d i g e ( i sokrone) , uden Hensyn 
til Værdien af de smaa Udsving. Denne Egen
skab blev opdaget af G a l i l e i (s. d.), der ogsaa 
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fandt, at Svingningstiden forholder sig som Kvadrat
roden af Pendullængden. For enkelte Former af 
det fysiske P. lykkedes det den følgende Tids 
Matematikere at beregne Svingningstiden, men 
den almindelige Metode blev først funden af 
Huygens (s. d.). Den reducerede Længde for et 
P., der skal udføre en Svingning i en given Tid, 
forholder sig som Tyngdens Acceleration paa 
Stedet. For Sekundpendulet er denne Længde 
ved Ækvator og Havets Overflade 990,9 Mm., 
ved en af Polerne 996,2 Mm., og paa et Sted, 
hvis geografiske Bredde er B, vil Længden være 
990,0 Mm. -f- 5,3 Mm. sz'ntø. P.'s vigtigste An
vendelse er til Regulering af Urenes Gang; den 
skyldes Huygens (1656). Det tunge Legeme i 
Urpendulet giver man gerne Form af en Linse, 
for at det ikke skal møde for stor Luftmodstand, 
og man kan ophænge det ved en flad Stang af 
lakeret Træ. Linsen hviler med sin nederste 
Rand paa en Møtrik, ved hvis Hjælp den kan 
hæves eller sænkes lidt, saa Uret kan bringes til 
at gaa rigtig. Ved denne Ophængning opnaas 
nogen »Kompensation« for Temperaturens Ind
virkning paa P.'s Gang; bliver det varmere, vil 
nemlig Træstangen blive lidt længere, saa Mø
trikken synker, men samtidig udvider den temme
lig store Linse sig, og da den hviler paa sin 
nederste Kant, bliver Virkningen af Træets ringe 
Udvidelse herved til Dels ophævet. En finere 
Rettelse opnaas vedGraham'sKvægsølvpendul , 
der bestaar af en Stang af Staal eller Glas, som 
forneden bærer et cylindrisk Glas med Kvæg
sølv i. Kvægsølvet udvider sig langt stærkere 
end Stangen, og man kan afpasse Kvægsølv-
massens Højde i Glasset saaledes, at dens Ud
videlse opad retter Stangens Udvidelse nedad. 
Hyppigere bruges dog Harrison's R i s t p e n d u l , 
hvori parallelle Stænger af Staal og Zink eller 
Staal og Messing ere saaledes forbundne med 
hinanden ved Tværstykker, at Staalstængernes Ud
videlse faar Linsen til at synke, medens de andre 
Stængers vil hæve den. Til Bestemmelse af 
Tyngdens Acceleration er P. det eneste nøjagtige 
Middel. Ved at lade et P. svinge i fiere Timer 
og tælle Svingningerne i dette Tidsrum, der selv 
udmaales ved Hjælp af astronomiske Iagttagelser, 
skaffer man sig en nøjagtig Bestemmelse af Sving
ningstiden, og kender man tillige den reducerede 
Pendullængde, kan man af den før nævnte Formel 
tor Svingningstiden beregne den søgte Størrelse g. 
Pendullængden bestemmes sikrest ved K a t e r s 
R e v e r s i o n s p endul , en solid Metalstang, paa 
hvilken der er anbragt to parallelle Ægge, der 
vende mod hinanden, saa enhver af dem kan 
bruges til Pendulakse. Tyngdepunktet ligger 
mellem Æggene i deres fælles Plan, men ulige 
langt fra dem. Alligevel kan man opnaa, at P. 
har nøjagtig samme Svingningstid, om hvilken af 
de to Ægge det end svinger, og er dette Til
fældet, følger det af Læren om det fysiske P., 
at Afstanden mellem Æggene netop vil være den 
reducerede Pendullængde. Et b a l l i s t i s k P. 
er f. Eks. en Træklods, der er ophængt saaledes, 
at den kan svinge som P. Skyder man en Gevær
kugle ind i Klodsen, vil denne blive sat i Be
vægelse; af dens Masse i Forhold til Kuglens 
samt af det Udsving, Klodsen gør, kan Kuglens 
Hastighed beregnes (smig. B a l l i s t i k ) . Et P., | 

der er bundet, ikke til at svinge om en Akse 
men om et fast Punkt, kaldes et k o n i s k P., 
fordi ethvert Punkts Forbindelseslinie med Op-
hængningspunktet under Bevægelsen beskriver en 
Kegleflade, ogsaa s fær i sk P., fordi dets Punkter 
ere bundne til Kugleflader med det faste Punkt 
som Centrum. Undertiden bruges Navnet Cen
t r i f u g a l p e n d u l om det. F o u c a u l t ' s P. (se 
Foucau l t ' s P e n d u l f o r s ø g ) er et saadant P. 
Ved et S n o n i n g s p e n d n l kan man opnaa at 
faa ligetidige Svingninger, selv for store Ud-
ving. Hænger man saaledes en Genstand, f. Eks. 
et større Vægtlod, op i den nederste Ende af en 
lang, fin Messingtraad, der er solidt fastgjort for
oven, og drejer Genstanden en Gang eller te 
rundt, vil den i Timevis blive ved at dreje sig i 
regelmæssige Svingninger om Traaden som Akse, 
uden at Svingningstiden ændres kendelig, selv 
om Udsvingets Størrelse ved Luftens Modstand 
efterhaanden bliver flere Gange mindre. Uroen 
i et Lommeur et et P. af denne Art. K. S. K. 

Peiiedo, By i det østlige Brasilien, Staten Alagoas,. 
ved Sao Francisco kort før dens Udmunding i 
Atlanterhavet. Dens Havn er tilgængelig for 
Dampskibe, og Handelen med Sukkerrør og Huder 
er forholdsvis betydelig. Byen har ca. 10,000 
Indb., er velbygget, men udsat for Oversvømmel
ser. ^ M.Kr. 

Peneios, Flod i Thessalien i Oldtiden, nu 
S a l a m v r i a . Det er en af Grækenland's betyde
ligste Floder. Den flyder igennem Tempe-Dalen 
mellem Bjærgene Olympos og Ossa og falder ud 
i den thermæiske Bugt. Ogsaa en Flod i Elis 
bar Navnet P. H. H. R. 

Penelope (hos Homer TlriviXoTtsia), Ikarios'es 
og Periboia's kloge Datter fra Sparta. Hun blev 
gift med O d y s s e u s og fødte ham Sønnen Tele
machos, kort Tid før han meget mod sit Ønske 
forlod hende for at deltage i Toget mod Troja. 
I Odysseen skildres hendes Trængsler over for den 
Skare af paatrængende Friere, der omsværmer 
hende i den Tro, at Odysseus, fra hvem man i 
20 Aar ingen Underretning havde, er død. Hun 
er imidlertid sin Ægtefælle tro og søger stadig 
at vinde Tid, længe saaledes ved at bruge som 
Paaskud for Opsættelse, at hun først maa væve 
et Ligklæde for den gamle Laertes. Om Natten 
piller hun op, hvad hun om Dagen har vævet 
færdigt, indtil hun efter 3 Aars Forløb ved sine 
Terners Forræderi bliver overrasket og tvungen 
til at væve Klædet færdigt. Ofte skuffet er hun 
til sidst nær ved at opgive Haabet; men da 
nærmer ogsaa Befrielsen sig. Ved guddommelig 
Indskydelse lader hun til Prøve for Friernes 
Vaabendygtighed 12 Økser opstille paa Linie og 
giver dem Odysseus'es Bue tor at prøve paa at 
skyde gennem dem alle. Herved faar Odysseus, 
der forklædt som Tigger er kommen i sin egen 
Gaard og uden at kendes har talt med P., sit 
eget Vaaben i Hænde; Hævndaaden begynder, 
medens Guderne dysse P. i Søvn. Over for den 
sejrende Odysseus iagttager hun klog Forsigtig
hed, og først efter gentagen Prøve tør hun tro. 
at han virkelig er den Ægtefælle, hun i 20 
Aar længtes efter at gense. Senere fødte hun 
Sønnen Ptoliporthes. H. A. IC. 

Penelope {Penelopinæ) se H o k k o f u g l e . 
Penéster hed i Oldtiden den livegne Befolk-
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ning i Thessalien. Deres Stilling lignede de spar
tanske Heioters; dog tilhørte de ikke som disse 
Staten, men enkelte Familier. Deres Herrer 
maatte ikke dræbe dem eller sælge dem ud af 
Landet. Der berettes jævnlig om Opstande af 
dem. H. H. R. 

Penetråbel (lat.), gennemtrængelig. 
Penfret [påfræ'] se G len an ø e r n e . 
Penge er det almindelige Omsætnings- og Be

talingsmiddel, der tillige benyttes som Prismaal. 
Enhver, der køber Varer eller af andre Grunde 
har en Betaling at yde, kan benytte P. til at fri
gøre sig for sin Forpligtelse. Betingelsen for 
dette sidste er, at der overalt inden for den Kreds, 
som han økonomisk har at gøre med, hersker 
Enighed om at modtage P. i Betaling, hvilket for 
ordnede Statssamfunds Vedkommende styrkes ved, 
at Statens Lovgivning fastslaar P. som lovligt 
Betalingsmiddel og desuden ordner Pengevæsenet 
paa en for de betalingsmodtagende betryggende 
Maade. Den almindelige Benyttelse som Om
sætningsmiddel medfører, at Priserne paa alle 
Varer udtrykkes i P., og at P. bliver det alminde
lige Udtryk for alle Indtægter og Formuer, selv 
om disse i Virkeligheden bestaa af andre Ting. 

Trangen til P. fremkommer som Følge af Ar
bejdsdelingen. Idet denne medfører, at den en
kelte ikke selv frembringer sine Forbrugsgen
stande, men maa tilbytte sig dem for det, som 
han selv har frembragt, opstaar der en stadig 
Ombytning, et Marked. Vanskeligheden ved den 
direkte Ombytning af Varer mod Varer bestaar 
hovedsagelig i, at den, der bringer en Vare paa 
Markedet eller har en Tjenesteydelse at tilbyde, 
ikke er sikker paa, at den, der har Brug for 
hans Vare eller Tjeneste, netop ogsaa har de 
Ting at give i Bytte, som han har Brug for. 
Benytter man den Omvej at give Varen bort for 
de Ting, som den anden kan give i Bytte, er 
man maaske ikke Maalet nærmere, idet man 
nu atter maa søge en, der vil tage disse Varer i 
Bytte for det, man skal bruge. Saa snart man 
derimod i Betaling modtager noget, som alle ere 
villige til at tage i Betaling, er man sikker paa I 
at kunne faa det, som man vil have. Der er 
ingen Tvivl om, at ethvert Folks Udvikling fra den 
rene Naturalhusholdning til en eller anden Form 
af social Arbejdsdeling med Nødvendighed har j 
medført, at en eller anden Vare har faaet Rang i 
som P., d. v. s. som almindeligt Omsætnings-
middel. Hvorledes dette i alle enkelte Tilfælde j 
er gaaet for sig, har Historien ikke efterladt noget ! 
Vidnesbyrd om, og naar man vil danne sig en ! 
Forestilling om, hvorledes Brugen af P. oprinde
lig er opstaaet, maa man konstruere den ud af j 
selve Markedets og Omsætningens Natur. Selv j 
om en saadan Konstruktion ifølge sin Overens- j 
stemmelse med den almindelige økonomiske Ud- | 
viklings Love har Sandsynligheden for sig, giver 
den imidlertid ikke et Billede af, hvorledes Bru
gen af P. i et hvilket som helst Samfund er op
staaet. Samfund, hos hvilke Benyttelsen af P. 
var udviklet til Fuldkommenhed, ere jo paa mange 
Maader komne i Berøring med Stammer, der 
endnu stode paa Naturalhusholdningens Stand
punkt, og disse have da antaget hines Pengesyste
mer eller Systemer, der lignede dem, uden at 
gennemgaa deres Udvikling. Naar et Omsæt-

ningsmarked har begyndt at dannes, vil den Er
faring opstaa, at der gives Varer, der ere lettere 
at afsætte end andre, idet alle eller i alt Fald 
mange efterspørge dem, og de enkeltes Efter
spørgsel ikke er begrænset til smaa Kvantiteter. 
Den, der har noget at afsætte, vil derfor kunne 
tage saadanne Varer i Betaling ogsaa ud over 
sit eget Behov af dem, idet han kan være ret 
sikker paa, at nogle af dem, der afsætte de 
Ting, som han har Brug for, ogsaa kunne tage imod 
et vist Kvantum af disse Varer. Den, som har 
gjort denne Iagttagelse, vil derfor altid være vil
lig til at modtage disse Varer i Betaling, og hans 
Erfaring vil hurtig brede sig til de andre mar
kedsbesøgende, saa at flere og flere søge at 
komme i Besiddelse af disse Varer for at have 
noget at give i Bytte. Herved stiger deres Af
sættelighed yderligere, og dette fører efterhaanden 
til, at a l l e ere villige til at tage dem i Bytte. 
Naar det er en enkelt Vare, som paa denne 
Maade modtages af alle, medfører dens hyppige 
Benyttelse ved Byttehandelen endvidere, at man 
vænnes til at angive sin Købs- og Salgspris i 
Enheder af denne Vare, der saaledes i alle Hen
seender kommer til at fungere som P. Hvilken 
Vare det er, der kommer til at spille denne 
Rolle, afhænger af vedkommende Samfunds øko
nomiske Forhold. Hos Jægerfolk have f. Eks. 
Huder, hos Stammer, der drive Kvægavl, Kvæget 
fungeret som Omsætningsmiddel. Endvidere kan 
nævnes Kakao hos de mejikanske Indianere, 
Tobak i andre Dele af Amerika, Te i Rusland 
og Asien o. s. v. En betydelig Rolle have Metallerne 
Tin, Bly, Jærn, Kobber, men ganske særlig Sølv-
og Guld spillet. Det almindelige og praktisk 
set ubegrænsede Forbrug, der er en væsentlig 
Forudsætning for en stadig let Afsættelighed, har 
allerede tidlig hos mange Folkeslag givet Smyk
ker og de Stoffer, hvoraf de forfærdiges, særlig 
Guld og Sølv, en fremskudt Plads som Omsæt
ningsmiddel. Hvor Kulturudviklingen er naaet saa 
vidt, at Brugen af Smykker kendes, men dog 
ikke er kommen til det Standpunkt, at de højere 
Kulturgoder i synderlig Grad værdsættes, er der 
for de fleste Individer ingen anden Grænse for 
det Kvantum af ædelt Metal, som de ønske at 
samle sammen, end den, som fastsættes af deres 
økonomiske Evne. Naar Benyttelsen som P, af 
Metallerne, og særlig de ædle, har holdt sig i 
højt kultiverede Samfund, hvor Efterspørgslen 
efter Smykker o. 1. har en meget begrænset Ka
rakter, ligger dette i, at Metallerne foruden de 
Egenskaber, der oprindelig skabte deres Afsætte
lighed, have andre, der gøre dem mere skikkede 
til at bruges som Omsætningsmiddel end adskil
lige andre Varer. Af disse Egenskaber kan sær
lig fremhæves: V a r i g h e d e n . Da der altid kan 
gaa nogen Tid hen imellem, at man har faaet 
P. i Betaling og atter skal give dem ud, er det 
praktisk, at P. bestaa af et Stof, der ikke ha
stig forringes, ligesom ogsaa Sliddet, naar P. be
finde sig i stadigt Omløb, maa være saa ringe 
som muligt. E n s a r t e t h e d (Homogenitet). Naar 
Priserne fastsættes i visse Mangefold af Penge
enheden, vil det mere og mere føles som en Nød
vendighed, at een Enhed har samme Værdi som 
en anden. Dette gælder i fremtrædende Grad 
om Metallerne i ren Tilstand. H ø j V æ r d i i 
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F o r h o l d t i l Vægt og Rumfang . Jo mere 
Udviklingen fører med sig, at Omsætningen om
fatter store Værdier, desto nødvendigere bliver 
det, at store Pengesummer kunne gives i Betaling 
og forsendes, uden at man dertil behøver ufor
holdsmæssig store Masser af Pengestoffet. Me
dens man paa Kulturstadier med ringe Omsætning 
nøjedes med Jærn (Sparta), Bly, Kobber (det æl
dre Rom), har den stigende Arbejdsdeling og 
Handelsudvikling umuliggjort den udelukkende 
Brug af disse Metaller. Det er den samme Art 
af Udvikling, der har medvirket til, at man i den 
nyere Tid saa mange Steder er gaaet over fra 
Sølv- til Guldmøntfod, idet dette Systemskifte 
bl. a. er grundet i, at Sølvet over for Størrelsen 
af Nutidens Betalinger, særlig de internationale, 
har for stor Vægt og Rumfang i Forhold til 
Værdien. Imidlertid medfører Guldets højere 
Værdi, at det er mindre brugeligt til ganske 
smaa Betalinger, hvilket er Aarsagen til, at man 
ogsaa i Lande med Guldmøntfod til saadanne 
maa bruge Skillemønter af Sølv og Bronze. Paa 
den anden Side antage Nutidens Omsætninger 
ofte saa store Dimensioner, at selv Guldet bliver 
for tungt til at besørge dem, hvorfor man i 
Guldpengenes Sted benytter de af Kreditten skabte 
Omsætningsmidler: Sedler, Checks, Veksler; men 
det maa erindres, at selv hvor saadanne benyttes, 
er det i et Land med Metalpenge dog disse, der 
fungere som Prismaal, idet Kreditomsætnings-
midlerne lyde paa en vis Sum i Metalpenge og 
indeholde en Forpligtelse til eventuelt at om
byttes med disse. D e l e l i g h e d . Naar P. skulle 
benyttes baade til store og smaa Betalinger, er 
det nødvendigt, at en større Enhed uden For
ringelse i Værdien kan deles i smaa. En Vægtdel 
ædelt Metal kan uden føleligt Værditab deles i 
saa mange Smaadele, som man ønsker, fordi De
lene atter kunne sammensmeltes. I Forbindelse 
med Deleligheden staar Udmønteligheden, der 
har Betydning, fordi Udmøntningen fritager de 
enkelte for en tidsspildende og for de fleste 
vanskelig eller umulig Undersøgelse af den som 
P. benyttede Vares Mængde (Vægt) og Kvalitet. 
Paa visse Udviklingstrin har man benyttet Me
tallerne i Form af Ringe eller afhuggede Stykker 
af saadanne o. 1. Hvor sligt finder Sted ved 
nogenlunde udviklede Handelsforhold, er enhver 
handlende forsynet med en Vægt, hvorpaa han 
vejer de afhuggede Stykker. 

En yderligere Fordel ved Sølv og særlig Guld 
er, at Værdien inden for korte Tidsrum ikke 
svinger saa stærkt som visse andre Varers. For at 
opfatte Betydningen deraf maa man først se paa, 
hvad der menes med, at P. fungere som Pris
eller Værdimaaler. Man maa derved frigøre sig 
for enhver Sammenligning med, hvad man ellers 
forstaar ved en Maalestok. Med et Pottemaal i 
Haanden kan man nøjagtig bestemme, hvor stort 
et Kvantum Varer der er lig med en Pot. Men 
Ihændehavelsen af en Sum P. giver ikke nogen 
som helst Oplysning om, hvor stor en Mængde 
af en eller anden Vare man kan købe for den. 
En Maalestok efter almindelige Begreber vilde 
forudsætte, at Varernes Værdi eller Pris var en 
Egenskab hos dem paa samme Maade som Vægt 
og Rumfang. Værdien er derimod den økono
miske Betydning, som i Øjeblikket tillægges et I 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Kvantum af Varen. Et Udtryk for denne Værdi 
kan man give ved at anføre det Arbejde eller det 
Kvantum af en anden Vare, man vil ofre for at 
faa det. Det Kvantum af A., som man vil give 

i for et Pund af Varen B., afhænger imidlertid ikke 
! alene af den Betydning, man tillægger et Pund B., 
I men ogsaa af, hvorledes man vurderer A. Paa 

samme Maade gaar det, naar man skal bestemme, 
hvor mange P. man vil give for Varen. Naar 
man for ioo Pund Hvede paa et Tidspunkt har 
villet give 6 Kr., men paa et senere Tidspunkt 
kun byder 5 Kr., kan denne Forskel bero paa, 
at man nu er kommen til at vurdere 100 Pund 

I Hvede ringere; men den kan ogsaa skyldes, at 
man nu vurderer en Krone højere. Prissving
ningerne fremkomme paa Grund af Forhold, der 
dels vedrøre Vurderingen af Varerne og dels 
Vurderingen af P. Denne sidste Aarsag har alt-
saa Tilbøjelighed til at paavirke hele det sam
lede Prisniveau paa den Maade, at naar P.'s Værdi 
stiger, viser dette sig i, at Varernes Pris falder 
og omvendt. Begge Dele kunne, navnlig naar For
andringerne foregaa med Styrke i korte Tids
rum, have uheldige økonomiske og sociale Føl
ger. Naar P.'s Værdi stiger (almindelig Ned
gang i Varepriserne), vil dette foraarsage Tab for 
de handlende, der have gjort Indkøb til højere 
Priser, og ligeledes for alle Producenter (Haand-
værkere, industridrivende og Landmænd), der have 
købt Maskiner, Raastoffer o. s. v. til Priser, som 
ikke svare til den lave Pris, hvortil det færdige 
Produkt nu kan udbringes. Saafremt Indkøbene 
ere gjorte paa Kredit eller ved Hjælp af Laan, op-
staar der Fare for Vanskeligheder ved Laanenes 
Forrentning og Tilbagebetaling, og derigennem 
for Standsning af Virksomheden og Arbejdsløshed. 
De samme Følger fremkomme ved, at et stærkt 
Prisfald ofte fremkalder en Frygt for yderligere 
Nedgang i Priserne, hvilket bevirker, at Tilbøje
ligheden til Produktion indskrænkes. Naar om
vendt P.'s Værdi falder (almindelig Prisstigning) 
stimulerer de handlendes og producerendes fore
løbige store Fortjeneste og Forventningen om 
yderligere Prisstigning Spekulationen og Produk-

! tionen for stærkt. Naar det da viser sig, at ad
skillige Artikler ere producerede i et Omfang, til 
hvilket der ikke svarer nogen virkelig Efter
spørgsel, kan en Afsætningskrise indtræde. Pludse
lige Forandringer i P.'s Værdi have desuden soci
alt uheldige Følger derved, at de paavirke de 
forskellige Samfundsklassers økonomiske Stilling 
forskellig. P.'s Værdistigning er til Fordel for 
alle, der have faste Indtægter (Embedsmænd, Kapita
lister, til Dels Arbejdere), men til Skade for Produ
center (Landmænd, Fabrikanter o. s. v.), hvis 
Indtægter bero paa Salg af Varer, men hvis 
Udgifter (Renter, Skatter) til Dels ere faste Penge
summer. 

At de ædle Metallers Værdi ikke i korte Tids
rum forandrer sig saa stærkt som visse andre Va
rers, ligger dels i Efterspørgslen og dels i deres 
Produktionsforhold. Da Forbruget — bortset 
fra deres Benyttelse som P. — er et Luksusfor
brug, har det en elastisk Karakter. Ved Ten
dens til Værdistigning indskrænkes det, medens 
del let kan udvides, naar der er Tendens til 
Nedgang i Værdien. Hvad Produktionen angaar, 
er den, naar der ikke sker store Opdagelser af 

12 
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nye Produktionssteder, ikke saa stærkt vekslende 
fra Aar til Aar, og hertil kommer, at da Sliddet 
er forholdsvis ringe, bliver den aarlig producerede 
Mængde ikke særlig stor i Forhold til, hvad der 
i Forvejen er paa Markedet. Af Guld er den aar
lig producerede Mængde i de senere Aar omkring 
en Milliard Kroner, medens der mindst findes 
15 Milliarder i Mønt og Barrer i Europa og 
Amerika, foruden et formentlig mindst lige saa 
stort Beløb i andre Former. Produktionens Regel
mæssighed kan imidlertid brydes ved store Op
dagelser i metalproducerende Egne, og herved kan 
frembringes et stærkt Fald i de ædle Metallers 
Værdi, saaledes i Tiden efter Amerika's Opdagelse 
og i Midten af det 19. Aarhundrede. I det hele 
kan, naar der er Tale om l æ n g e r e T i d s r u m , 
Metallernes Værdi selvfølgelig undergaa betydelige 
Forandringer, og Ydelser, der fastsættes for 
længere Aaremaal i P., kan derfor i Tidernes Løb 
faa en meget vekslende Værdi. Man har derfor 
forsøgt at fastsætte saadanne Ydelser saaledes, 
at de ikke lyde paa en fast Pengesum, men paa 
et Beløb i P., der veksler efter Pengenes skif
tende Værdi, saa at Ydelsens reelle Værdi bliver 
forholdsvis uforandret. Et Eksempel herpaa er 
de Ydelser, der i Danmark fastsættes i Korn og 
betales i P. efter Kornets vekslende Kapitelstakst. 
Man har ogsaa stillet Forslag om i Stedet for 
en saadan enkelt Vare at opstille Tabeller, hvor
efter Ydelserne fastsættes i Pengesummer, der 
variere efter Priserne paa en Række vigtige Va
rer {tabular standards of value). 

De Love, der bestemme de ædle Metallers 
Værdi, modificeres derved, at de bruges som P., 
idet denne Benyttelse skaber en stærkere Efter
spørgsel efter dem. For at hindre en Stigning i 
Metallernes Værdi kræves under disse Omstændig
heder en stærkere Produktionstilvækst, end der 
ellers vilde være nødvendig. I øvrigt paavirkes 
Størrelsen af den Tilvækst i Pengemængden, der 
er nødvendig for at opretholde Prisniveauet, ved 
den stigende Vareomsætning, dels af, hvor stor en 
Mængde Vareomsætninger der kan finde Sted uden 
Brug af P., og dels af, hvor stor en Del af P. 
der virkelig kommer i Cirkulation, og hvor mange 
der maa holdes tilbage som Kassebeholdninger. 
Da Metalproduktionen er begrænset, medens Vare
omsætningen antager stadig stigende Dimensioner, 
vilde P.'s Værdi stadig være stærkt stigende, saa-
fremt der ikke baade i Henseende til Omsæt
ninger uden Brug af Metalpenge og i Henseende til 
Kassebeholdningernes Størrelse foregik en stærk 
Økonomisering med Metallernes Brug gennem 
Kredittens og Kreditinstitutionernes Udvikling. 
Dels benytter man de af Kreditten skabte Om-
sætningsmidler (f. Eks. Banksedler i Indlandet, 
Veksler i den internationale Omsætning) i Stedet j 
for Metallet, og dels indskrænkes Mængden af 
dødt henliggende P. ved, at de Beholdninger, som 
Folk ere nødte til at holde for at imødegaa kom
mende Udbetalinger, bestaa i Tilgodehavender i 
Banker og Sparekasser i Stedet for rede P. Idet 
Udbetalingerne saa for en stor Del kunne foregaa 
ved Overførsler fra den ene Kontoindehavers 
Konto til den andens (til Dels gennem Brugen af 
Checks), behøver den vedkommende Kreditinstitu
tions samlede Beholdning af rede P. kun at være 
en ringe Brøkdel af Summen af de Beholdninger, 

' som de enkelte maatte have til deres Raadighed, 
hvis de skulde være henviste til at præstere en
hver Udbetaling i Kontanter. 

Den Omstændighed, at de ædle Metaller nutil-
dags benyttes i Form af Mønter (se M ø n t v æ 
sen), b e h ø v e r ikke at have nogen Indflydelse 
paa de Love, der regulere P.'s Værdi, men kan 
dog under visse Omstændigheder have det. Saa-
fremt der hersker fri Udmøntning, hvilket vil sige, 
at enhver, der har det Metal, hvoraf Rigets 
Hovedmønter udmøntes, har Ret til at bringe det 
til Møntværkstedet og faa det udmøntet, kan 
Møntens Værdi ikke overstige Metallets Markeds
værdi med mere end Møntningsgebyret, og naar 
dette ikke ansættes til mere, end hvad Præg
ningen virkelig kosler, bliver Forskellen ubetydelig. 
Anderledes stiller Forholdet sig allerede, naar 
Gebyret sættes urimelig højt; og naar der ikke 
hersker fri Udmøntning, men Staten selv fastsæt-

| ter, hvor meget den vil lade udmønte, kan man 
! ikke angive nogen Grænse for, hvor meget Møn

tens Værdi kan komme til at overstige Værdien 
af det Metal, den indeholder, da man til Beta
lingen kun kan anvende Mønt og ikke Barremetal. 
— I adskillige Landes Cirkulation findes Mønter 
lydende paa samme Beløb, men med forskelligt 
virkeligt Metalindhold. Bl. a. fremkommer dette 
ved, at nogle Mønter ere betydelig mere slidte 
end andre. I tidligere Tid var det endvidere 
almindeligt, at Møntherrerne ved nye Udmønt
ninger forsætlig prægede Mønterne med ringere Me
talindhold end de tidligere. I Lande med Dob
beltmøntfod (s. d.) have Sølv- og Guldmønter af 
samme Paalydende forskellig Metalværdi, saafremt 
Forholdet mellem de to Metallers Markedsværdi 
afviger fra det i Møntloven fastslaaede Værdi
forhold. Endelig cirkulerer der i alle Lande ved Si
den af Hovedmønten Skillemønter, hvis Metal
indhold ikke svarer til deres Paalydende. I alle 
disse Tilfælde gør sig i højere eller mindre Grad 
den Tendens gældende, som man har betegnet 
som Gresham's Lov (se G res ham), »at daarlige 
P. kunne drive gode ud, medens gode P. ikke kunne 
drive daarlige P. ud«. Naar Mønter af forskel
ligt Metalindhold ere lige gode Betalingsmidler i 
Indlandet, er det naturligt, at alle, der skulle gøre 
Betalinger til Udlandet, hvor Mønterne kun mod
tages efter deres Metalværdi, dertil benytte de 
Mønter, der have det højeste Metalindhold. End
videre vil det være fordelagtigst til industriel 
Anvendelse at indsmelte de Mønter, der have en 
høj Metalværdi. Det samme Forhold kan gøre 
sig gældende, naar der ved Siden af virkelige 
Metalpenge cirkulerer uindløseligePapirspenge med 
Tvangskurs: Papirspengene forblive i Cirkulationen, 
medens Metalpengene indsmeltes og eksporteres. 
En virkelig Uddriven af de gode P. finder dog 
kun Sted, naar de daarlige P. ere til Stede i saa 
stor Mængde, at de kunne besørge Cirkulationen og 
helt kunne benyttes dertil. Dette forklarer bl. a., 
hvorfor Skillemønten ikke driver Hovedmønten 
ud, idet den dels ikke udmøntes i større Mængde 
end fornødent til at besørge de smaa Betalinger, 
og dels ikke gælder som lovligt Betalingsmiddel 
i større Betalinger. 

Et Middel til at gøre P.'s Værdi ganske uaf
hængig af de vekslende Metalværdier og skabe 
et stabilt Prisniveau vilde det være, at man af-
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skaffede Metalpengene og i Stedet derfor brugte 
Papirspenge udstedte af Staten. Denne maatte 
da stadig sørge for, at Mængden af de udstedte 
P. nøje svarede til, hvad der var nødvendigt for 
at holde Prisniveauet vedlige. Disse Papirspenges 
Værdi vilde jo som alle uindløselige Papirspenges 
Værdi udelukkende have sin Basis i Trangen 
til et Omsætningsmiddel, og teoretisk er der ikke 
noget i Vejen for at tænke sig, at denne Værdi 
holdtes stabil ved at lade Mængden variere efter 
Trangens Størrelse. I Praksis er der to Vanske
ligheder ved Systemet. Den ene er den, at den 
maatte være international, da det jo er Priserne 
paa hele Verdensmarkedet, som det gjaldt om at 
regulere. Den anden ligger i Spørgsmaalet om 
Staternes Evne til at beregne Trangens Størrelse 
rigtig og deres Vilje til at rette sig efter Be
regningerne. I sidste Henseende har tidligere 
Tiders Historie vist, hvorledes Retten til at ud
stede uindløselige Papirspenge medfører Fristelse 
til at misbruge Retten gennem Udstedelse af en 
overflødig Mængde som en let Vej til at skaffe 
sig Midler til Bestridelse af Statens Udgifter. 
(L i t t . om P. omfatter adskillige tusind Bøger. 
Her kan kun nævnes nogle faa, der give let til
gængelige Oversigter: C h e v a l i e r , La monnaie 
[Paris 1850]; J e v o n s , Money and the mechanism 
of exchange [8. Udg., London 1887]; F. A. 
Wal ker, Money [3. Udg., New York 1891]; R. 
H i l d e b r a n d , »Die Theorie des Geldes« [Jena 
1883]; K n i e s , »Geld und Kredit, erste Abtei-
lung: das Geld« [2. Udg., Berlin 1885]; Ar-
n a u n é , La monnaie, le crédit et le change [2. 
Udg. Paris 1902]; E. Meye r , »Penge« [Kbhvn. 
1887]; Menge r , Art. »Geld« i »Handworterbuch 
der Staatswissenschaften« og F. A. W a l k e r , Art. 
Money i Dictionary of politicai economy med rig 
Litteraturhenvisning). E. M. 

Pengeafpresning omhandles i D. Stri. § 245 
og bestaar i ved Trusler om Skade paa Liv og 
Lemmer, Frihed, Ære eller Gods at forskaffe sig 
eller andre (Formue-) Fordel. P. adskiller sig 
fra Røveri dels ved Midlets, dels ved Genstandens 
Forskellighed. Medens Røveri forudsætter person
lig Vold eller Trussel om øjeblikkelig Anvendelse 
af saadan, falde alle andre Trusler om retsstridige 
Handlingers Foretagelse, selv om den truende 
derved kun søger at fremtvinge sin lovlige Ret, 
samt efter Omstændighederne ogsaa Trusler om 
retmæssige Handlinger, naar de gaa ud paa at ! 
forskaffe den truende andet og mere, end hvad 
der lovlig tilkommer ham, ind under P. (jfr. paa 
den ene Side Trussel om Udgivelse af Skandale
skrifter vedrørende en Persons Privatliv, hvis en 
Pengesum ikke betales, paa den anden Side 
Trussel om at melde en Tyv til Politiet, hvis 
det stjaalnes Værdi ikke erstattes med det 10-
dobbelte). Endvidere kræver Røveri som Gen
stand en rørlig Ting, medens P. kan foreligge 
som Aftvingelse af faste Ejendomme, mundtlige 
Betalingsløfter, eller endog som Tvang f. Eks. 
til at opgive en Proces. P. har saaledes legalt 
et meget vidt Omfang og bereder den juridiske 
Videnskab i dens Bestræbelser for overalt at 
anbringe det strafbare inden for præcise Rammer 
store Vanskeligheder. Ved en fornuftig Anvendelse 
af Paatalemyndigheden i Forbindelse med Dom
stolenes, som det synes, begyndende Tendens til 

at drage en vis moralsk Vurdering ind i Be
dømmelsen af, hvilke Tilfælde der skulle holdes 
ude fra Paragraffen, har denne dog i Danmark 
ikke givet Anledning til større Ulemper. Straffen 
er Strafarbejde indtil 6 Aar, under formildende 
Omstændigheder Fængsel, ikke under 3 Maaneders 
simpelt Fængsel. P. er fuldbyrdet, saa snart 
Truslen er fremsat, uden Hensyn til om den har 
frugtet. A. Gi. 

De Handlinger, der ifølge ovenstaaende i dansk 
Ret betegnes som P., gaa ikke ind under nogen 
enkelt Bestemmelse i den ny n o r s k e Straffelov 
af 1902, der træder i Kraft 1. Jan. 1904. Ud
presning foreligger ifølge § 266, naar nogen for 
at skaffe sig eller nogen anden retsstridig 
Vinding i) ved Trussel med en retsstridig Hand
ling tvinger nogen til at foretage en Handling, 
hvorved der voldes ham eller den, paa hvis 
Vegne han handler, Formuestab, eller 2) rets
stridig tvinger nogen til at foretage en saadan 
Handling ved at true med Anklage eller An
meldelse for noget strafbart eller med Frem
sættelse af en ærekrænkende Beskyldning. Straffen 
er i første Tilfælde Fængsel indtil 5 Aar, i sidste 
Tilfælde Bøder eller Fængsel i indtil 3 Aar. — 
Hvis der anvendes Trusler, der fremkalde Frygt 
for nogens Liv eller Helbred, straffes Forholdet 
ifølge § 267 som Ran med Fængsel i indtil 10 
Aar. — Trusler, hvorved nogen alene søger at 
fremtvinge sin lovlige Ret, straffes efter § 222 med 
Fængsel i indtil 3 eller indtil 1 Aar, efter som 
der trues med retsstridig Adfærd eller med An
klage, Anmeldelse eller Fremsættelse af ære
krænkende Beskyldning. H. S. 

Pengegræs (norsk) d. s. s. Engekall, se R h i -
nan thus . 

Pengekat] Læderbælte, indrettet til at gemme 
Penge i. 

Pengek r i s e . I Alm. det samme som økonomisk 
Krise eller Handelskrise (s. d.). Specielt kan 
dog Ordet P. benyttes, naar en væsentlig Aarsag 
til de kritiske Forhold maa søges i en mangel
fuld Ordning af Pengevæsenet. E. M. 

Pengemasse . Mængden af de i et Samfund 
eller en Stat tilstedeværende Penge, saavel de, 
der ere i Omløb, som de, der henligge som Kasse
beholdninger. E. M. 

Pengerepræsentativer. I videste Forstand 
enhver Art af Forskrivninger, der kunne benyttes 
til at effektuere en Betaling (Sedler, Checks, 
Veksler). I snævrere Forstand Forskrivninger, 
der lyde paa Penges Værdi og ere gældende i 
hver Mands Haand (lydende paa Ihændehavere), 
og som i Omsætningen træde i Pengenes Sted, 
idet de af enhver modtages som Betalingsmiddel. 
Blandt de forskellige Arter af P. i snævrere Be
tydning kunne fremhæves: Banksedler, Kredit
beviser og indløselige Statssedler. Naar de af 
Staten udstedte Sedler blive uindløselige, tabe 
de deres Karakter af Repræsentativ og blive en 
Art egentlige Penge (se P a p i r p e n g e ) . I en 
vis Forstand ere ogsaa Skillemønterne P., idet de 
ikke modtages i Kraft af deres egen Metal værdi, 
men som Repræsentant for Hovedmønten. E. M. 

Pengeur t (ThlaspiL.), Slægt af Korsblomstrede, 
en- eller fleraarige, oftest glatte Urter med hele 
og sædvanlig tillige helrandede Blade; Stængel
bladene i Reglen med pil- eller hjerteformet, 

12* 
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stængelomfattende Basis. Blomsterne ere oftest 
hvide, sjældnere røde. Skulperne ere korte, smal-
væggede, kredsrunde-ovale, elliptiske eller aflange, 
i Spidsen oftest udrandede, med kølede eller vingede, 
i-nervede Klapper; i hvert Rum findes 2—flere 
Frø; Kimroden ligger langs Randen af de flade 
Kimblade. Ca. 60 Arter, især hjemmehørende i 
Middelhavslandene, Mellemeuropa, Centralasien og 
Sibirien; enkelte i Nordamerika. Almindelig P., 
T. arvense L., træffes ofte i Norden som Ukrudt 
paa dyrket Jord; det er en enaarig, 15—30 Cm. 
høj, glat Urt med omvendt ægformede, stilkede 
Grundblade, elliptiske, halvt omfattende Stængel
blade og flade, kredsrunde-ovale, udrandede, vingede 
Skulper. C. R. 

Pengvlner (P ingv ine r , Luffegæs , F e d t 
gæs) {Spheniscidae), et Navn af usikker Op
rindelse, betegner en udelukkende den sydlige 
Halvkugle tilhørende Familie af højst ejendomme
lige Svømmefugle, delte i faa Slægter med næppe en 
Snes Arter. Det er Fugle fra Vildands til Svanes 

Kongepengvin (Aptenoåytes Pennanti). 

Størrelse, kendelige fra alle andre ved de til 
»Luffer« omdannede Forlemmer, i hvilke de korte, 
fladtrykte Knogler kun ere bevægelige i Skulder
ledet, medens Svingfjerene mangle, og Beklæd
ningen bestaar af korte, elastiske Hornskæl. Den 
øvrige Fjerklædning, der er meget tæt og elastisk, 
bestaar i øvrigt af ensartede, meget korte Fjer, 
der ikke ere ordnede i Bede; hos enkelte findes 
forlængede Fjer i Halen og paa Hovedet. Han 
og Hun ere væsentlig ens, oftest mørke paa 
Ryggen, lyse paa Undersiden. Ungerne have en 
tæt graa Dundragt. Næbbet, der veksler meget 
i Form og Størrelse, har oftest nogle Længde-
gruber paa Overnæbbets Skede, der bestaar af 
3—5 Stykker. I det korte Løb, der væsentlig er 
skjult under Fjerene, ere Mellemfodsbenene ikke 
helt sammenvoksne; Tæerne, af hvilke 1. Taa 
ligger i Plan med de andre, have kraftige Kløer 
og Svømmehud. Halsen er kort, Kroppen lang
strakt, men trind med et tæt Fedtlag. 

P.'s Udbredning gaar saa langt mod Syd, som 
Mennesker ere komne; de findes, foruden i de 
sydpolare Have, ved Australien's, Afrika's og 

Amerika's Sydkyster og de mellemliggende Øer, 
ret hyppig ved Sydamerika's Vestkyst, hvor en 
enkelt Art gaar saa langt mod Nord som til 
Galapagos-Øerne. Hele deres Liv uden for Yngle
tiden tilbringe de i Havet, hvor de svømme med 
forbavsende Færdighed saavel over som under 
Vandet ved Hjælp af Fødder og Vinger. Med 
stor Behændighed kunne de hoppe op af Vandet 
indtil 3 M. højt, ligge ellers dybt deri med kun 
lidt af Ryggen ragende op. Føden, som de søge 
under Vandet, bestaar af Fisk og mindre Sødyr. 
For at yngle søge de skarevis til Land, hvor de 
bevæge sig ret let gaaende oprejst. Rederne 
bygges kolonivis paa Klipper ved Havet eller 
ret langt derfra, findes enten i gravede Jord
huller eller ligge frit, indeholde 2 hvidlige Æg, 
der ruges af Hunnen, til hvilken saavel som til 
Ungerne Hannen bringer Føde; først naar Ungerne 
have faaet Fjer, bringes de i Vandet. 

P.'s Svømmeevne frir dem for Efterstræbelser, 
saa længe de ere i Havet; ved Rederne dræbes 
de værgeløse Fugle let og bruges undertiden til 
Føde, skønt Kødet ikke er velsmagende. Yngre 
P. blive let tamme og ere oftere bragt levende 
til Europa. De vigtigste Slægter ere: 

Aptenodytes, store Fugle med langt og tyndt 
Næb, stive forlængede Halefjer; hertil den største 
af alle: K æ m p e - eller K o n g e p e n g v i n (A. 
Pennanti Gray) fra Sydpolarhavene. Den bliver 
1 M. lang, er paa Oversiden graablaa, paa Hovedet 
sort med en gul Plet paa Siden, der fortsætter 
sig ned ad Halsen og udbreder sig paa Brystet. 

Eudyptes med tykt og kort Næb med dybe 
Furer, ret lang Hale og over Øjet en Top af 
lange, gule og sorte Fjer; de bebo Falklands-
Øerne og den new-zealandske Øgruppe, ere be
kendte for deres Spring op fra Vandet. 

Spheniscus med ret langt og kraftigt, ved 
Roden furet Næb og tydelig Øjenstribe; de ere 
vidt udbredte bl. a. ved Sydamerika's Vestkyst. 
Mest kekendt er B r i l l e p e n g v i n (S. demersus 
L.), der er sort ovenpaa og paa Hovedet, med 
et bredt hvidt Baand paa dettes Sider, hvid paa 
Undersiden med et smalt sort Baand tværs over 
Brystet, fortsættende sig ned langs Siderne. 

I systematisk Henseende stilledes P. tidligere 
paa Grund af en vis ydre Lighed i Nærheden af 
Alkefuglene (Alcidae), med hvilke de slet intet 
Slægtskab have. Deres Bygning er paa talrige 
Punkter (de omdannede Vinger, den usammen
voksne Mellemfod, Mangelen af Fjerbede) saa 
forskellig fra alle andre Fuglegruppers, at man 
endog har villet gøre dem til en særlig, meget 
lavtstaaende Underklasse af Fugle, medens andre 
mene, at de have udviklet sig ved Omdannelse 
fra en højerestaaende Type, og fremhæve den 
Lighed, de paa flere Punkter frembyde navnlig 
med Stormfuglene {ProceUariidae). (L i t t . : Wat -
son, Report onthe anatomy of the Spheniscidae 
i Challenger Report Zool., VII [Lond. 1883]; 
Menzb ie r , »Vergleichende Osteologie der Pen-
guinen in Anwendung zur Haupteintheil. der 
Vogel« [Moskva 1887]; M i l n e E d w a r d s i 
Ann. Sciences Natur., Bd. IX Art. 9 [Paris 
1880]). O. H. 

Penia, Romernes P a u p e r t a s , Personifikation 
af Armoden. I Platon's Symposion fortælles en 
Myte om, at hun paa Afrodite's Fødselsdag med 
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Poros, Overflødigheden, avlede Eros. I Aristo-
fanes'es P l u t o s nævnes P. som den, hvem 
Opfindelsen af Haandværk og Kunstfærdighed 
skyldes. H. A. K. 

Penibel (fr. af peine), pinlig, møjsommelig. 
Penicaud [pøniko'] (Pen icau l t , P e n i q u o t ) , 

fransk Emailmalerfamilie fra Limoges, indtagende 
en fremragende Stilling som Fornyere af Email-
maleriets Teknik og kunstneriske Fuldkommen
gørelse (se nærmere Li mos in er-E mail). — De 
berømteste af Navnet P. er L e o n a r d (Nardon) 
P. (1470?—efter 1539), af hvis Arbejder omtales: 
Korsfæstelsestavle (Mus. Cluny), Bebudelsen (Dip-
tychon) og Triptychon med Gravlæggelsen; end
videre P i e r r e P., født 1515 i Limoges, med 
Værker som Orpheus og Moses'es Fund (Cluny), 
Samson og Dalila (Dijon), Korsnedtagelsen (Li
moges), andre i Berlin og Louvre; P. udførte 
ogsaa betydelige Glasmalerier, hvoraf det mest 
fremragende fremstillede »Nadveren« ; det er gaaet 
tabt. I de alt nævnte Samlinger findes ligeledes 
Værker af de øvrige Medlemmer af Familien P.: 
J e a n P. den Æ l d r e og den Yngre , samt 
J e a n P. III. (Li t t . : A r d a n t , Émailleurs U-
mousins [Limoges 1858—61]). A. R. 

Peniche [peni'sc], By i det mellemste Por
tugal, Provins Estremadura, ligger ved Havet paa 
den af Kap Carvoeiro eller P u n t a di P. dannede 
Halvø og driver Fiskeri og Kniplingstilvirkning. 
(1890) 1,760 Indb. N. V. f. P. ligge de smaa, 
for Skibsfarten farlige Klippeøer, B e r l e n g a s -
Øerne , der have Fyrtaarn og Fort, men for øvrigt 
ere ubeboede. H. P. S. 

Penici l l inm Lk., P e n s e l s k i m m e l , Slægt af 
Aspergillaceae. Af de talrige Arter er P. cru-

Pensolskimmel. B Gren med Konidiebærere og Konidier, 
I' Sklerotie med Sporesække, K Sporesække, L Sporer. 

staceum (L.) ( = P. glaucum Lk.) den bedst 
kendte; den er en af Jordens almindeligste Planter; 
den danner det velkendte blaagrønne eller graa-
grønne, afsmittende, »muggent« lugtende Over
træk, der udvikles paa gammelt Brød, Syltetøj, 
Frugt, Fodtøj o. s. v., som henstaar i fugtig Luft. 

Myceliet hos denne Svamp er skorpeformet, farve
løst og dannet af tæt sammenvævede leddede 
Hyfer; fra disse udvikles talrige Konidiebærere, 
der i Spidsen ere penselformet forgrenede (Fig. B); 
Konidierne afsnøres i Spidsen af disse Grene, 
ere encellede og kædestillede. Paa gamle My
celier dannes meget sjældent og kun under sær
lige Betingelser Sklerotier; disse, der ere af et 
Sandkorns Størrelse, gennemgaa en Hvileperiode, 
hvorefter der i deres Indre udvikles talrige Spore
sække (Fig. F og JC), som efterhaanden opfylde 
hele Sporehuset; Sæksporene ere 1-cellede og 
have en ejendommelig Trisseform (Fig. L.). Som 
Regel lever P. glaucum som Raadsvamp, og den 
kan ikke angribe sunde, ubeskadigede Plante
dele; i saftige Frugter (Æbler f. Eks.) kan den 
trænge ind, naar de beskadiges ved Stød eller 
paa anden Maade; er Svampen først kommen ind 
i Frugten, synes den at kunne ødelægge den helt 
°S S01 derved en Del Skade; ogsaa Roer og 
Løg kunne angribes paa lignende Maade. (L i t t . : 
Br efeld, »Schimmelpilze«,II; R o s t r u p , »Plante
patologi« S. 443). F. K. R. 

Peninsula (lat), Halvø. 
Penins i l lå rkr igen , Napoleon's Felttog paa den 

pyrenæiske Halvø 1808—13. 
PéniS se K ø n s o r g a n e r . 
Peniscola, By i det østlige Spanien, Provins 

Castellon de la Plana, ligger paa en 75 M. høj 
Klippe ved Middelhavet og har et forfaldent Kastel 
samt en Havn. (1897) 3,186 Indb. H. P. S. 

Penistone [pe'nisto.un], By i det nordlige Eng
land, Yorkshire, ved Don og 20 Km. N. V. f. 
Sheffield, har store Staalværker, Dampsavmøller 
og (1891) 2,600 Indb. I Omegnen findes Kul
gruber og Stenbrud. M. Kr. 

Peniténtes, en ejendommelig Gletscherform i 
visse Dele af Cordillererne, navnlig i den argen
tinske Del. Gletscherisen opløser sig i adskilte 
Partier, og i Nærheden af Isstrømmens nedre 
Ende bestaar den af isolerede Søjler og Spidser, 
der, som Navnet udviser, af Befolkningen op
fattes som menneskelige Væsener, der ere saa-
ledes omformede til Straf for deres Synder. En 
Forklaring af Fænomenet er navnlig forsøgt af 
Giiszfeld. Han henpeger dels paa Solens og 
Vindens Indvirkning og dels paa den Omstændig
hed, at Gletscherisens Underlag er porøst og 
glidende. M. Kr. 

Penitentiærforening, den nordiske, stiftet 
24. Aug. 1878 ved den internationale Fængsels-
kongres i Stockholm til Forbedring af Straffe
systemet og Fængselsvæsenet. P. afholdt Møder 
1880 i Kjøbenhavn, 1882 i Christiania under stor 
Tilslutning fra skandinaviske Fængselsmænd, og 
drøftede ved disse Lejligheder en Række vigtige 
penitentiære Spørgsmaal, Drøftelser, der ikke bleve 
uden Indflydelse paa Fængselsvæsenets Udvikling 
i de nordiske Lande. Siden 1882 er dog intet 
Møde afholdt, og P. maa nu anses som opløst. 
Formand for den danske Afdeling var daværende 
Professor G o o s. A. GL 

Peuiuni se A l g e r S. 514. 
Penn [pe'n], A r t h u r , se W. M a t t h e w s . 
Penn [pe'n], W i l l i a m , Kvæker, født 14. 

Oktbr. 1644, død 29. Juli 1718. Søn af en Ad
miral, som ved Erobringen af Jamaica havde er
hvervet sig en stor Formue, kom han 15 Aar gi. til 
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Oxford for at studere. Her blev han greben af 
Kvækeren Thomas Loe's Prædiken og udvist af 
Kollegiet. Faderen sendte ham paa en Udenlands
rejse for at faa ham bort fra disse Tanker; men 
ved sin Hjemkomst var han den samme, og han 
sluttede sig nu trods sin Faders Modstand helt 
til Kvækerne, som i ham fik deres største Er
obring. Faderen udsonede sig dog med ham inden 
sin Død 1670 og efterlod ham en stor Formue, 
hvortil ogsaa hørte en temmelig betydelig For
dring paa Statskassen. Som Betaling for denne 
gav Karl II ham en Landstrækning i Nord
amerika ved Delaware-Floden, som efter ham 
blev kaldt Pennsylvania. Her aabnede han et 
Fristed for dem, der maatte lide Forfølgelse for 
deres Tros Skyld, navnlig for sine egne Tros
fæller, og sejlede selv derover 1682. Han vilde 
her forsøge et »helligt Eksperiment«: at indrette 
en Stat med fuldkommen Trosfrihed og Samvittig
hedsfrihed. Saa længe han selv var der, gik alt 
godt; men da han efter to Aars Forløb rejste til
bage til England, blev meget forandret. I Eng
land virkede han til Bedste for sine Trosfæller 
og blev en trofast og frimodig Raadgiver for 
Jakob II, saa han endog blev mistænkt for at 
hælde til Katolicismen. Efter Revolutionen 1688 
blev han flere Gange kastet i Fængsel som mis
tænkt for at konspirere mod Vilhelm af Oranien, 
men hver Gang blev han fuldkommen frikendt. 
Uafbrudt var han virksom, ogsaa litterært, for 
Kvækerne og rejste paa ny 1699 over til Amerika. 
Her fandt han imidlertid Tilstanden ganske ander
ledes, end han havde ventet og haabet. Kvækerne 
vare delte i Partier, og de andre Kolonister laa 
i stadig Strid med dem; Slaveriet var indført, og 
med Indianerne laa de europæiske Kolonister i 
Krig. Alle P.'s Forsøg paa at faa oprettet Orden 
og sine Tanker om Frihed og Lighed førte igennem 
stødte paa en sej Modstand, som han ikke var 
i Stand til at overvinde; han maatte rejse hjem 
uden at kunne udrette noget, og Efterretningerne 
fra Amerika bleve stedse mørkere. Hertil kom 
ogsaa Familiesorger; hans Søn sluttede sig til 
Urostifterne i Philadelphia, og der blev anlagt 
flere Processer mod ham, saa han blev økonomisk 
ruineret. Kort før sin Død havde han den 
Glæde at erfare, at Pennsylvania som den første 
Provins paa det amerikanske Kontinent havde 
forbudt Indførselen af Negerslaver, og til Trods 
for alle Skuffelser i Enkeltheder blev dog noget 
af P.'s Livsideal naaet: den politiske Frihed, der 
hviler paa ægte Religiøsitet. (L i t t . : S t o u g h t o n , 
W. P.t the Founder of Pennsylvania [Lond. 
1883]). H. O—d. 

Penna (lat.), Pen. 
Pennabilll, By i Mellemitalien, Provins Pesaro 

e Urbino, ligger ved Foden af Monte Carpegna 
og er Sæde for en Biskop. ( i88i)7ooIndb. H.P.S. 

Pennalisme, en daarlig og raa Skik, der 
opstod ca. 1600 ved de tyske evangeliske Uni
versiteter og bestod i, at de nyoptagne Studenter, 
Pennalerne, et Aar igennem maatte underkaste 
sig de ældre Studenters (Schoristernes) ubetingede 
og som oftest tyranniske og brutale Herredømme, 
indtil de fik »Absolution« derfor og saa kunde I 
øve Gengæld paa de nyankomne. De ældre toge j 
de yngres gode Klæder, lode dem betale for sig, ; 
udnyttede og mishandlede dem. Forskellige For- ! 

bud søgte at hemme dette Uvæsen, men først 
omkring 1660 lykkedes det at undertrykke det-
Lignende Forhold fandt ogsaa Sted i Latin
skolerne. Cl. W. 

Pennaiit [pe'n^nt], T h o m a s , engelsk Zoolog, 
født 14. Juni 1726, død 16. Decbr. 1798 som 
Fredsdommer i sin Fødeby Downing (Flintshire). 
Hans Hovedværker ere: »British Zoology« [4 Bd., 
Lond. 1766—76], »History of quadrupeds« [2 
Bd., 1791] og »Arctic Zoology« [3 Bd., 1784— 
87]. 7 c. 

Peilliant's Laksesild {Maurolicus Pennantu) 
se L a k s e s i l d S. 365. 

Pennatnlidae se Octactinia. 
Penne, By i Mellemitalien, Provins Teramo, 

ligger ved Foden af Gran Sasso d'Italia og har 
Ruiner fra Romertiden, Domkirke, Seminarium, 
Vin- og Olivenavl samt Tilvirkning af kunstige 
Blomster. (1881) 4,228 Indb. S. P. S. 

Penne [pæ'n], C h a r l e s O l i v i e r de, fransk 
Maler, født i Paris 1831, død 1897, Cogniet's og 
C. Jacque's Elev, har udført mange livfulde, gennem 
Reproduktion vidt udbredte Jagtbilleder (især 
Hunde): »Chiensbleus de Gascogne«, »Cerf force«, 
»Chiens vendéens« etc. A. Hk. 

Penneil [pe'nel], J o s e p h , amerikansk-engelsk 
Raderer, Tegner og Kunstskribent, er født 4. Juli 
1858 i Philadelphia. Hans Virksomhed er dog 
væsentlig knyttet til London, hvor han har spillet 
en ledende Rolle som Kunstkritiker og -forfatter. 
Han har udført mange Raderinger (St. Callowhill 
Bridge i Philadelphia etc), ogsaa malet noget og 
leveret dygtige Illustrationer til amerikanske Tids
skrifter. Skrifter: »Pen drawing and pen draughts-
men« [2. Opl. 1894]; J. og E. R. P., »Litography 
and litographers« [1895]. A- Hk-

Penni (Flert. Penniæ), finsk Regningsenhed = 
1/100 Markka = o,72 Ør. N. % B. 

Penni, G i a n f r a n c e s c o , kaldet i l F a t t o r e , 
italiensk Maler, født ca. 1488 i Firenze, død ca. 
1528 i Napoli, kom ung til Firenze, hvor han 
blev Rafael's Elev. Sammen med Giulio Romano 
har P. arbejdet efter sin store Mesters Udkast i 
Stanza dell' Incendio, i Vatikanets Loggier, paa 
Tapetkartonernes Sokkelfrise, paa Loftet i Villa 
Farnesina o. a. St. Efter Rafael's Død malede P. 
i Konstantin-Salen i Vatikanet: Konstantin's Daab 
og største Delen af Billedet: Konstantin over
giver Rom til Pave Sylvester. En udmærket Kopi 
efter Rafael's Christi Gravlæggelse, som P. ud
førte 1518, findes i Museet i Torino. — En nyere 
radikal —, men sikkert højst fornøden — kritisk 
Sondring af Rafael's senere Arbejder har tillagt 
Mesterens Elever en ikke ringe Del af disse 
Værker, der hidtil ere blevne beundrede som 
egenhændige Arbejder af Rafael. Man har saaledes 
tildelt P. Udførelsen af de berømte Tæppekartoner 
i South Kensington, flere Madonnabilleder (Ma
donna dell' Impanata, Madonna med Diademet 
o. fl.). (L i t t . : D o l l m a y r , »Rafael's Werkståtte« 
[»Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des 
Allerhochsten Kaiserhauses«, Bd. XVI, Wien 
1895]). A.R. 

Pennin se Klorit. 
Penning, ældre nederlandsk Regningsenhed, 

320 fl. = omtrent */2 Ør. N. J. B. 
Penninske Alper se Alperne S. 611. 
Penninske Bjærge, Betegnelse for Nordeng-
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land's største Bjærgsystem. Med nord—sydlig 
Retning naa de fra Trent-Dalen til Hadrians-
Volden tæt ved den skotske Grænse og have en 
Længde af 225 Km. De fremtræde som en Række 
brede Plateauer, der ved Kløfter og Tværdale ere 
opløste i en Mængde mere eller mindre sammen
hængende Bjærgpartier, der kun i ringe Grad 
svare til det ofte anvendte Navn Peak-Bj ær g ene. 
Større Højder forekomme mod Vest paa Grænsen 
af Cumberland og Vestmoreland, saaledes Kulmi
nationspunktet C r o s s F e l l (881 M.), B o w F e l l 
(875 M.), W h e r n s i d e (736 M.) og det for sine 
Vandfald, talrige Huler og vide Udsigt bekendte 
I n g l e b o r o u g h H i l l s (723 M.). I hele deres 
Udstrækning bestaa de p. B. af Kultidsdannelser; 
men den oprindelige horisontale Lagstilling er 
forstyrret ved talrige Jordforskydninger, der navn
lig paa Vestsiden have medført de store Terrain-
sænkninger, hvor nu Eden og Ribble have deres 
Leje. En videre Udformning er sket ved Gletscher
isens, Vandets og Luftens Indvirkninger, saa Over
fladen har faaet et højst forskelligt Præg. Midter
partiet, hvor en tæt, haard Sandsten M i l l s t o n e -
g r i t er fremherskende, er ensformige, lyngklædte 
Flader med talrige Moser, kun benyttede til Faare-
avl. Skraaningerne mod Øst og Vest, hvor Kul
sandstenen er herskende, ere mere afvekslende og 
bære Rester af Fortidens store Egeskove. Særlig 
smukke og ejendommelige ere de Egne, hvor 
Kulkalken træder frem i Dagen, hvad der navnlig 
er Tilfældet i Derbyshire. Her har Regn- og 
Flodvandet udvadsket ejendommelig formede 
Klipper og underjordiske Huler, ofte med dybe 
Kløfter i det indre og Drypstensdannelser. I den 
berømte D e v i l s Cave har man loddet 900 M. 
uden at finde Bund. En særegen Betydning have 
disse Huler og da navnlig V i c t o r i a - H u l e n i 
det vestlige Yorkshire faaet, da man i Kalklaget 
paa deres Bund har fundet Rester af Mennesker 
og uddøde Dyreformer tilhørende Hulefaunaen 
(Løve, Bjørn, Hyæne etc). De p. B.'s Skraa-
ninger udmærke sig ved den overordentlig store 
Rigdom paa Stenkul. Gruberne ligge mod Syd 
i Nottingham- og Derbyshire og mod Vest i 
Lancashire, men de bedste Miner findes dog mod 
Nordøst omkring Tyne i Durham og Northumber-
land. De p. B. danne Vandskellet mellem det 
irske Hav og Vesterhavet, men Tværdalene ligge 
dog saa dybt, 140—200 M., at man forholdsvis 
let har kunnet anlægge Skibskanaler paa tværs af 
Kæden. Den vigtigste af alle England's Kanaler 
gaar fra Humber gennem de p. B. til Mersey og 
det irske Hav. M. Kr. 

Peilllisétum Pers., Græsslægt af Hirsegruppen, 
med ca. 40 Arter, hjemmehørende i de varme 
Jordstrøg, især i Afrika. Blomsterstanden er i 
Reglen en Dusk; Smaaaksene sidde enkeltvis eller 
2—3 sammen, omgivne af et Svøb af flere eller 
færre, ofte haarede Børster, o: golde Smaaaks; 
den nedre Yderavne er meget lille. P. typhoideum, 
N e g e r h i r s e , er en vigtig Næringsplante i Cen
tralafrika, hvor den dyrkes i stor Udstrækning; 
det er et 1—2 -M. højt Græs med en 8—20 Cm. 
lang og 2—4 Cm. tyk Blomsterstand. Enkelte 
Arter dyrkes som Prydgræs. C. R. 

P. longistylum Hochst. er et særdeles smukt 
Prydgræs. Frøet saas i Marts—April paa kold 

Bænk og udplantes i Maj med 30—40 Cm.'s Af
stand paa Friland. L. H. 

Pennsylvania [pensilveUnJa] (forkortet Pa.), 
Stat i U. S. A., grænser mod Nord til Lake Erie og 
New-York, mod Øst til New Yersey, til hvilken 
Stat Delaware River danner Grænsen, mod Syd 
til Maryland, Virginia og West-Virginia og mod 
Vest til Ohio. P. har tilnærmelsesvis Form som 
et Rektangel, hvis Længde fra Vest til Øst er 
500 Km. og Bredde 280 Km. Arealet er 117,100 
• Km. med (1900) 6,302,115 Indb. eller 54 pr. 
• Km. Alleghany-Bjærgene, der fra Sydvest til 
Nordøst strække sig gennem P., dele Terrainet 
i 3 naturlige Partier: den egentlige Bjærgregion, 
bestaaende af fiere parallelle Kæder, der naa en 
Højde af indtil 900 M., og hvis Dannelser 
væsentligst ere fra Silur og Devon, — Atlanter-
havsskraaningen, der sænker sig ned mod Dela
ware River, og hvis Underlag er Gmndfjæld, — 
samt den vestlige Skraaning, der naar til Lake 
Erie og Ohio River og henhører til Kulforma
tionen. P. har 3 Hovedvandløb, Ohio, Delaware 
og Susquehannah, af hvilke de to sidste gennem
bryde Alleghany-Bjærgene og strømme til At
lanterhavet. Med Hensyn til Klimaet er der nogen 
Forskel mellem Øst og Vest, idet de østlige Egne 
have ekstreme Sommer- og Vintertemperaturer, 
hvorimod P.'s vestlige Del som en Følge af, at 
Nordvestvindene passere Søerne, faar et mere 
afdæmpet Klima. Nedbøren er størst mod Øst og 
udgør 1,320 Mm. i Philadelphia mod 1,010 Mm. 
i Pittsburg. P. laa uden for det store vestlige 
Præriomraade og dækkedes oprindelig af store 
Skove, hvoraf ca. 40 p. Ct. ere tilbage. Særlig i 
Bjærgegnene skal der endnu findes Skovstræk
ninger, der ere forholdsvis uberørte og huse 
Repræsentanter for den oprindelige Dyreverden 
som Bjørn, Ulv og Vadskebjørn. Befolkningen er 
knyttet til de to Skraaninger samt til de trug
formede Bjærgdale. 1890—1900 er Folkemængden 
tiltagen med 20 p. Ct., og 1900 fandtes i P. ca. 
800,000 Personer, der vare fødte i Udlandet, og 
blandt disse vare 15,000 Canadiere, 181,000 Eng
lændere og Skotter, 206,000 Irlændere, 212,500 
Tyskere, 80,000 Slaver, 67,000 Italienere, 9,000 
Franskmænd, 24,000 Svenske, 1,400 Norske og 
2,000 Danske samt ca. 2,000 Kinesere. En Del af 
P. koloniseredes for 200 Aar siden af Sydtyskere, 
og en pfalzisk Dialekt blandet med engelske Ord, 
det saakaldte pennsylvanisk-tysk (P. Dutch), skal 
endnu kunne træffes i afsides liggende Counties. 
P. havde 1890 213,500 Farme, og Staten maa 
endnu regnes for en af de vigtigste Landbrugs-
stater i U. S. A., skønt den nu med Hensyn til 
Majs- og Hvedeproduktionen staar langt tilbage 
for flere af Præristaterne. Foruden Hvede og 
Majs dyrkes en Mængde Havre, Tobak, Kartofler 
og Sukkerroer, hvorimod Rug- og særlig Byg
avlen spiller en meget ringe Rolle. Og desuden 
er P. den af Staterne i U. S. A., der har den 
største Avl af Træfrugter og Køkkenurter. Kvæg
bestanden er meget betydelig. Der fandtes 1895 
1,625,000 Stkr. Hornkvæg, 683,000 Heste og 
Æsler, 1,013,000 Svin samt 1,179,000 Faar, og 
der produceredes 4 Mill. Kg. Uld; men i Hen
seende til Kvægavlen staar P. nu dog ogsaa til
bage for mange vestligere Stater. I U. S. A.'s 
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økonomiske Historie har P. et Par Gange spillet 
en epokegørende Rolle. Saaledes 1824—25, da 
man opdagede Anthracitlejerne, der bleve af 
største Vigtighed for Amerika's Industri og spe
cielt for Staalindustrien, og endelig 1859, da man 
opdagede Petroleumen. Med Hensyn til Produk
tionen af Anthracit og bituminøse Kul indtager 
P. den første Plads i Unionen. 1895 producerede 
P. 52I/2 Mill. Tons Anthracit mod 451/3 Mill. 
Tons Kul, skønt det anthracitførende Areal kun 
udgør 124,000 Hekt. mod 23,300 • Km. Kul
lejer. Den vigtigste Jærnmalm i P. er Magnet-
jærnstenen, der leverer ca. 2/3 af Jærnmængden; 
men for øvrigt staar P.'s Jærnproduktion nu til
bage for Michigan's, Minnesota's og Alabama's. 
1895 frembragte P. 915,000 Tons Jærn; men 
desuden indfører Staten fra de vestligere Stater 
store Mængder af Jærn, der for største Delen 
forvandles til Staal eller Staalvarer som Skinner, 
Traad og Søm. Det petroleumsførende Distrikt 
strækker sig fra Lake Erie til ind i Tennessee, 
og det pennsylvaniske Bassin indtager et Areal 
paa 8,000 • Km. Centrum for Produktionen var 
oprindelig Titusville, senere Parker og nu Brad-
ford. Der er for Øjeblikket mellem 3 og 4,000 
Brønde i Brug, og der produceredes 1895 1,100 
Mill. Tons. P. har yderligere lidt Bly-, Zink- og 
Kobbermalme, og der brydes Salt, Marmor, Sand
sten, Skifer og Fosfater. Som Industristat over-
gaas P. kun af New York, og i Staal- og Glas
industrien samt Skibsbyggeriet indtager P. den 
første Plads, medens den med Hensyn til Fabrika
tionen af Uldvarer og Kemikalier kun overgaas 
af henholdsvis Massachusetts og New York. De 
vigtigste Industricentrer ere Philadelphia og Pitts-
burg, hvilke to Byer tilsammen frembringe Halv
delen af Statens Industriprodukter. Foruden de 
ovennævnte Hovedgrene af Industrien findes tal
rige andre, og i Virkeligheden kan man næppe 
nævne et Industriprodukt, der ikke frembringes i 
P. P.'s Handel med Udlandet foregaar dels over 
Lake-Erie-Havnene, dels over Philadelphia ved 
Delaware River, der hertil er sejlbar for de 
største Skibe. Og til Trods for denne sin eneste 
Atlanterhavshavn er P. Nummer 2 i U. S. A. med 
Hensyn til Skibsfarten. I det indre besørges Tra
fikken dels ad Floderne og Kanalerne, af hvilke 
sidste P. har 1,010 Km., dels ad Jærnvejene, der 
1895 havde en Længde paa 15,180 Km. — P.'s 
nuværende Forfatning skriver sig fra 1873. Gu
vernøren vælges paa 4 Aar. Senatet bestaar af 
50 Medlemmer, der ligeledes vælges paa 4 Aar, 
hvorimod Repræsentanthuset tæller 204, der kun 
vælges paa 2. P. sender 30 Repræsentanter til 
Nationalkongressen. Den dømmende Myndighed 
udøves af en Overret, hvis Medlemmer, der ikke 
kunne genvælges, vælges paa 21 Aar. Staten 
deles i 67 Counties, og Harrisburg er Regeringens 
Sæde. De offentlige Skoler besøges af omtrent 
Halvdelen af Børnene i den skolesøgende Alder, 
og for den højere Undervisning sørges ved tal
rige Colleges. 

H i s t o r i e . En Koloni af Svenskere og 
Finner anlagdes 1627 paa Vestbredden af nedre 
Delaware og strakte sig lige til Indmundingen af 
Schuylkill River. 1655 tvang Hollænderne Kolo
nien til at give sig under Ny-Amsterdam (det 
nuværende New York), og 1664 kom Englænderne 

og toge den. 1681 overdrog Karl II alt Landet 
mellem Maryland og Delaware River til William 
Penn (s. d.), der yderligere købte store Arealer 
af Indianerne og overlod det hele til Kolonisa
tion af sine forfulgte Trosfæller, Kvækerne. 1683 
anlagdes Philadelphia, og i Slutningen af Aar-
hundredet indvandrede de for deres evangeliske 
Tro forfulgte Pfalzere i P. Fra 1699 boede Penn 
i P. og styrede selv Kolonien, der blomstrede 
hurtig op. 1712 solgte han sine Rettigheder til 
Kronen. Det meste Land tilhørte dog rige Kvæ
kere, der boede i England; men efter Friheds
krigen, i hvilken P. tog virksom Del, beslag
lagdes den engelske Ejendom mod en Erstatnings-
sum af 130,000 L. St. I Borgerkrigen stillede P. 
362,000 Mand til Nordstaternes Hær og Marine. 
P. gav sig 1776 en Forfatning, som 1790 om
byttedes med en ny, der 1838 og 1873 har under-
gaaet enkelte Forandringer. (Li t t . : W. H. E g l e , 
Illustrated History of P. [Philadelphia 1880]; 
S e i d e n s t i c k e r , >Bilder aus der deutsch-pennsyl-
vanischen Geschichte« [New York 1885]; G. R a t h , 
»Pennsylvanien« [Heidelberg 1888]). H. P. S. 

Penny [pe'ni] (Flert. Pence , Forkortelse d), 
britisk Regningsenhed — 1/12 Shilling = 7>5665 
Ør. _ N. J. B. 

Penny-a-liner [pe'niala'ina] (o: en Penny for 
Linien), Spottenavn paa en Avisreporter, der 
skriver løs for en Penny pr. Tryklinie. 

Penn Yann [pe'nja'n], By i U. S. A., Stat 
New York, ligger ved Lake Keuka's Udløb i 
Lake Seneca og har Fabrikker, Handel samt (1900) 
4,650 Indb. H. P. S. 

Pennyweigt [pe'n>we.it], Forkortelse dwt., eng. 
Fin- og Sølvprobervægt = 1/20 Ounce = 24 Grains 
Troy = 1,555a Gr.; som Perlevægt inddelt i 30 
Pearl Grains." N.J.B. 

PenobsCOt [penå'bskot], Flod i U. S. A., Stat 
Maine, opstaar ved Grænsen til Dominion of 
Canada, gennemstrømmer Lake Chesuncook og 
udmunder i P.-Bugten. P. er 480 Km. lang og 
sejlbar for større Skibe paa en Strækning af 85 
Km. H. P. S. 

Penonomé, By i den nordlige Del af Repu
blikken Columbia, Dep. Panama, 85 M. o. H., 
tæller med det omgivende Distrikt ca. 10,000 
Indb. M. Kr. 

Penrhyn-Øerne se Manihiki-Øeme. 
Penrith [pe'nrip], By i det nordlige England, 

Cumberlandshire, har en udmærket smuk Beliggen
hed i en Dal, der gennemslrømmes af Eamont, 
og ved den store Inglewood-Skov, med (1891) 
9,000 Indb., en Slotsruin og en Del Handel. I 
Nærheden ligge Ruiner af Brougham Castle, et 
Slot fra Normannertiden, samt Landsædet Brougham 
Hall ved Lowther og Eden Hall. M. Kr. 

Penryn [penri'n ell. pe'nrin], By i det sydvest
lige England, Cornwallshire, ved en Bugt fra Fal-
mouth-Fjorden, har Granitbrud og (1891) 3,250 
Indb. M. Kr. 

Pensa , 1) G u v e r n e m e n t i Mellemrusland, 
grænser mod Nord til Nishnij Novgorod, mod Øst til 
Simbirsk, mod Syd til Saratov og mod Vest til 
Tambov. Arealet er 38,841 • Km. med (1897) 
1,491,215 Indb. eller 38 pr. • Km. P. har et 
bølgeformet Terrain, som i det væsentlige er op
bygget af Tertiærdannelser, der hvile paa Kridt. 
Det er lavest mod Nordvest, hvor der findes 
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Sumpe. Med Undtagelse af Choper, der strømmer 
til Don, afvandes P. af Volga-Systemet, og flere 
Vandløb ere sejlbare. Søerne ere talrige, men 
smaa. P.'s nordlige Del er skovklædt, og Syd 
paa antager Planteverdenen mere og mere Steppe-
karakter; men for øvrigt er Skovarealet i stærk 
Aftagen. Foruden af Storrusser, der udgøre ca. 
86 p. Ct., bestaar Befolkningen af Mordviner og 
Merschtscherjaker, der dog næsten ganske ere 
russificerede, samt Tatarer. Den vigtigste Nærings
vej er Agerbruget, der beslaglægger henimod 3/4 
af Arealet og frembringer Rug, Havre, Kartofler, 
Hør, Hamp, Tobak, Roer og Humle. Hvede, 
Byg og Boghvede spille en ringe Rolle. Kvæg
bestanden udgjorde 1896 352,000 Heste, 270,000 
Stkr. Hornkvæg, 945,500 Faar og 200,000 Svin, 
foruden at der fandtes 123,000 Bistader. Hus-
flidsindustrien spiller en ringe Rolle i 1\, og det 
er almindeligt, at Bønderkarlene fra P. om Vinteren 
søge Arbejde i Egnene ved Volga og Don. Fa
brikindustrien tilvirker aarlig for 30—40 Mill. 
Kr. Varer, der foruden Spirituosa bestaa af Klæde, 
Papir og Sukker. Handelen er ringe, men fremmes 
ved et Jærnbanenet, hvis Vigtighed er i Stigning. 
Guvernementet deles i 10 Kredse. — 2) Hoved
s t aden P. ligger ved Sura 541 Km. S. 0. f. Moskva. 
(1897) 55,680 Indb. P. har Domkirke, Lærer-
og Præsteseminarium samt Gymnasium, er Bispe
sæde og driver Fabrikation af Klæde, Læder, 
Sæbe, 01, Papir og Støbejærn samt nogen Han
del. H. P. S. 

Pensacola [pe'nsiiko!"la], By i U. S. A., Stat 
Florida, ligger ved den mejikanske Bugt og har en 
af Nordamerika's sikreste Havne, der er tilgænge
lig for de mest dybtgaaende Skibe. (1900) 17,747 
Indb., hvoraf Flertallet var Farvede. P. er Flaade-
station, har Skibsværfter og Marinehospital og 
driver Handel med Tømmer og Fisk. Den er 
anlagt 1698 af Spanierne. H. P. S. 

Pensée [panse'] (fr.), Tanke; violetbrun, violet-
graa Farve; Farvens Navn skriver sig fra Stif-
moderblomsten, Viola tricolor, paa Fransk P. 

Pensel se B ø r s t e n b i n d e r v a r e r . 
Penselskimmel se Pen ic i l l i um. 
Pension (af lat. pensto, Betaling) bruges i 

daglig Tale snart om det Sted, hvor der mod 
Vederlag ydes især enlig stillede Personer Kost 
og Bolig (Pensionat) , eller som Betegnelse for 
det Sted, hvor unge Mennesker af de forskellige 
Køn opdrages og undervises ( P e n s i o n s a n s t a l t ) , 
snart om Understøttelse, som af en eller anden 
Grund med en vis Regelmæssighed tilstaas nogen 
fra anden Haand. 

Til denne sidste Begrebsnuance knytter sig 
Ordets retlige Forstaaelse, hvorfor det — ogsaa 
af og til under Benævnelsen »Efterløn« — bruges 
om den Aarpenge, som under visse Betingelser 
udredes til Statens og det offentliges Tjeneste
mænd og disses efterladte. 

Efter d a n s k Ret tilkommer der Landets E m b e d s 
mænd — hvorunder indbefattes alle af Kongen, 
som Regel for Livstid udnævnte Statstjenere, — 
naar de paa Grund af Alder eller ved Lægeattest 
godtgjort Svagelighed søge deres Afsked eller 
faa saadan uden egen Brøde, eller naar de af-
gaa, fordi de foretrække Afskedigelse fremfor 
Forflyttelse, i Henhold til Grl.'s § 17 lovfæstet 
P. efter Bestemmelserne i L. af 5. Jan. 1851 og 

24. Febr. 1858, alt efter Længden af deres Em-
bedstid og deres Lønnings Størrelse, men uden 
Hensyn til, hvorvidt de selv besidde privat 
Formue eller ikke, saaledes at P.'s Maksimal-

. beløb, 2/3 af de sidste 5 Aars Embedsindtægters 
i Gennemsnitsbeløb, naas efter en Tjenestetid af i 

alt 29 Aar fra den kgl. Udnævnelse at regne. — 
Er Afskedigelsen begrundet i et misligt Forhold, 
der vel ikke kan medføre Embedets Forbrydelse 
ved Dom, men som dog svækker den for Stil
lingen nødvendige Agtelse og Tillid, bestemmes 
P. for det enkelte Tilfælde ved en særlig Rigs
dagen forelagt Lov. Forbrydes Embedet ved 

j Dom, gives der ingen P. Ligesom der paa denne 
Maade er tilsikret se lve E m b e d s m a n d e n 

I Alderdomsforsørgelse, saaledes er der ogsaa, hvis 
'• Ægteskabet er indgaaet inden hans fyldte 70. Aar, 

tillagt hans f r e m t i d i g e Enke , saa længe hun 
efter hans Død forbliver i ugift Stand og fører 
en hæderlig Livsvandel, Pensionsadkomst, svarende 

i til l/8 af den Lønning, som oppebæres af Manden, 
1 men denne sidste maa tillige ved Indskud i Stats

anstalten for Livsforsikring erhverve hende en 
Overlevelsesrente lig */g af hans Embedsindtægt 
(denne dog her aldrig regnet højere end til 6,000 
Kr.). I Tilfælde af Trang kan der endvidere til
staas Enken en Understøttelse af indtil 100 Kr. 
aarlig for hvert af hendes Børn, indtil disses 
fyldte 18. Aar, og f o r æ l d r e l ø s e , t r æ n g e n d e 
B ø r n kan der med samme Tidsbegrænsning be
vilges fra 40 til 200 Kr. aarlig. 

S æ r l i g s t i l l e d e i Henseende til P.'s Be
regning og Betingelser ere: 

a) M i n i s t r e n e , hvis P. det, dog med visse 
Begrænsninger, er forbeholdt Kongen i hvert 

! enkelt Tilfælde ved Resolution (s. d.) at bestemme; 
b) D o m m e r e , som efter at have fyldt det 65. 

Aar afskediges ved Regeringens Initiativ (Grl. 
i § 73), i hvilket Tilfælde de beholde deres fulde, 

hidtil hafte Embedslønning; 
c) P ræs te r , hvem der fra gammel Tid til

lægges det saakaldte »Naadensaar« (s. d.) og 
aarligt Vederlag af Embedets Indtægter, efter 

', visse Regler supplerede ved Tilskud fra Stifts-
1 midlerne (s. d.) og ganske undtagelsesvis af Stats-
I kassen; 

d) de, som m i s t e d e r e s E m b e d e p a a 
1 G r u n d af d e t t e s I n d d r a g n i n g , idet de i de 

første 5 Aar derefter under Navn af Vart- eller 
I Ventepenge beholde 2/3 af deres hidtil oppe-

baarne Lønning, medmindre de i denne Mellem
tid befordres til et andet lønnet Statsembede; 
sker dette ikke, afgaa de efter de 5 Aars Forløb 
paa sædvanlige Pensionsvilkaar; 

e) under særlige Omstændigheder bevilges der 
ikke sjælden ved særlig Lov o v e r o r d e n t l i g e 
P. til Embedsmænd, som af en eller anden Grund 
ingen egentlig Ret have til samme, og til deres 
efterladte — dette gælder f. Eks. om Udskrivnings-
cheferne, der af Hensyn til den allerede for 
mange Aar siden paatænkte Omordning af denne 
Stilling ikke ere blevne kaldede ved kgl. Ud
nævnelse, men blot ved kgl. Konstitution (s. d.) — 
om Funktionærerne ved den kgl. Civilliste ved 
Tronskifte o. 1. — eller med Hensyn til hvilke 
der i Betragtning bl. a. af deres Fortjenester af 
Staten eller af andre Motiver findes Føje til at 
forhøje det Beløb, som i Medfør af Lovens al-
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mindelige Bestemmelser vilde tilkomme enten dem 
selv eller deres Familie. 

B e s t i l l i n g s m æ n d e n e eller de Statens og det 
offentliges Tjenestemænd, der ere b e s k i k k e d e 
af u n d e r o r d n e d e S t a t s m y n d i g h e d e r , saa-
som Ministrene, Amtmændene, de militære, gejst
lige og verdslige Autoriteter o. s. fr., i Alm. for 
Livstid, dog ofte ogsaa for kortere Tidsrum med 
eller uden gensidig Opsigelsesfrist, have i Hen
hold til de senere Aars Lovgivning (bl. a. og især 
L. af 23. Marts 1873) selv at bidrage til at be
stride deres egen og deres Enkers Alderdoms
forsørgelse derved, at 5 p. Ct. af deres Lønning 
i dette Øjemed indeholdes (den saakaldte Se lv
pensionering«); men i øvrigt er der ved den 
nyere Lovgivning særlig til Gunst for Almue
skolelærere og militære sket en Del Lempelser 
og Afvigelser fra de sædvanlige Regler. 

Ved Siden af de føranførte Pensioneringsformer 
indtager I n v a l i d e f o r s ø r g e l s e n (s. d.) en særlig 
fremtrædende Plads i den herhen hørende Lovgiv
ning. 

I a d m i n i s t r a t i v H e n s e e n d e henhører det 
hele P e n s i o n s v æ s e n , — hvis Begyndelse kan 
føres tilbage til Fundatsen af 19. Juli 1712, ved 
hvilken den almindelige Pensionskasse bragtes i 
Forbindelse med Postkassen, af hvis Overskud, 
eventuelt suppleret med Tilskud fra Statskassen, 
P., der indtil Grundloven alene i Alm. beroede 
paa kongelig Naadesakt, blev at udrede — saavel 
som Invalideforsørgelsen og Bestillingsmændenes 
Alderdomsforsørgelse under Finansministeriets 1. 
Departement, men medens de almindelige P. og 
Understøttelser udredes af Statskassen umiddel
bart, er der til Invalideforsørgelsen, som paa sit 
Sted under denne berørt, dannet en særlig Fond, 
foruden en mindre Hjælpefond til Udredelse af 
ekstraordinære Invalideunderstøttelser i ganske 
særlige Tilfælde. C. V. N. 

Efter n o r s k Ret have regelmæssig hverken 
Embeds- eller Bestillingsmænd eller deres Enker 
nogen Ret til P. af Statskassen. Derimod kunne 
Embeds- og til Dels Bestillingsmænd, der fratræde 
paa Grund af Alder eller Sygdom, naar de ikke 
besidde større Formue, gøre Regning paa at til— 
staas en P., der bevilges foreløbig af Kongen 
ved Afskedigelsen og endelig af det næste Storting. 
Dog have visse Embedsmænd, som Kongen ifølge 
Grundloven kan afskedige mod deres Vilje, i 
saa Fald Ret til 2/3 af Gagen i P., indtil Afgørelse 
desangaaende er truffet af næste Storting. Naadens-
aar er i Norge afskaffet. Statens Bestillingsmænd ere 
som Regel forpligtede til at gøre Indskud i en ved 
L. af 31. Maj 1873 oprettet Pensionskasse. Saa-
dan Indskudspligt kan ogsaa paalægges Embeds
mænd og er navnlig paalagt de militære Embeds- i 
mænd. En Del af de til Erhvervelsen af de for 
disse normerede P. nødvendige Indskud udredes 
dog af Statskassen. Det samme kan Kongen med 
Stortingets Samtykke bestemme for Bestillings
mænds Vedkommende. — Enhver gift Embeds
mand, hvis Alder ikke er over 65 Aar, er for
pligtet til ved Indskud i den norske Enkekasse 
(s. d.) at sikre sin Enke en P., svarende til l/5 
af hans Gage, dog ikke over 1,000 Kr. Og 
samme Forpligtelse er i stor Udstrækning paa
lagt Bestillingsmænd. Hvis Enken paa anden 
Maade er sikret Enkeforsørgelse, sker dog en til

svarende Begrænsning af Indskudspligten, hvilket 
navnlig har Betydning for de gejstlige Embeds
mænd, hvis Enker der tilkommer P. af de gejst
lige Enkekasser. H. S. 

Pensionat, Kostgængeranstalt; P e n s i o n æ r , 
Kostgænger; Person, der mod Vederlag faar For
plejning og Ophold i et P. eller i en privat Fa
milie. 

Pensionist , pensioneret Embedsmand; den, 
der lever af sin Pension. 

Pensionsanstalt se Pens ion . Af slige offent
l i g e Anstalter tæller Danmark foruden de mili
tære tvende af større Betydning: nemlig Sorø 
Akademis Skole og Opdragelsesanstalt og Herlufs
holm. 

Pensionsvæsen se P e n s i o n . 
Pensionær (ir.pensionnaire [pas'ånæ! r]), Inde

haver af en Pension, Aarpenge, var tidligere i 
de større hollandske Byer en særlig Benævnelse 
for en kommunal Embedsmand, Advocatus civi-
tatis (Byskriver), der i Modsætning til de egent
lige Magistratsmedlemmer oppebar en aarlig Løn
ning og derfor i Alm. kaldtes Pensionarius (holl. 
Pensionaris). Han var Magistratens juridiske Kon
sulent og i Reglen dens Ordfører, ledede i vigtige 
Sager Forhandlingerne, førte Protokollen ved 
Møderne, udfærdigede alle officielle Skrivelser og 
var i det hele taget, skønt han ikke var stemme
berettiget Medlem af Byens Øvrighed, den ledende 
Aand i den kommunale Styrelse. I Provinsen 
Holland's Stænderforsamling »Staterne«, der væsent
lig bestod af deputerede fra de stemmeberettigede 
Stæder, kaldtes den lønnede Sekretær, Advocatus 
generalis, ligeledes P. eller til Forskel for Stadpen
sionærerne Raadspensionær(holl. Raadpensionaris); 
Benævnelsen Storpensionær er derimod urigtig. 
Som Statssekretær havde han de udenrigske Sager 
under sig og var i Virkeligheden Premierminister, 
hvorved han, skønt han ikke havde Stemmeret 
ved Stændernes Forhandlinger og altsaa ikke hørte 
til »Regenterne«, blev den egentlige Styrer af 
Holland, og da denne Provins paa Grund af sin 
Rigdom og Folkemængde havde Overvægten paa 
de forenede Provinsers Stænderforsamling, »Gene
ralstaterne« (der havde deres egen Sekretær, som 
her blot kaldtes Griffier, af fr. Greffier, Rets-
skriver), var Ledelsen af Republikkens Politik 
lagt i Hænderne paa Holland's Raadspensionær. 
I Nederlandenes Stormagtstid havde disse Em
bedsmænd derfor europæisk Betydning, og Mænd 
som Jan v. Oldenbarneveld, Jan de Witt, Gaspard 
Fagel og Anthonij Heinsius have spillet en Hoved
rolle i Europa's Historie. C. F. 

Pensling, Anbringelse af et Lægemiddel ved 
Hjælp af en Pensel. 

Pensum (lat.), egl. »det afvejede«; særlig be
tegnedes derved en afvejet Mængde Uld, som 
Slavinderne fik til at spinde paa en bestemt Dag, 
deraf i Alm. et bestemt tilmaalt Arbejde; nu 
bruges Ordet sædvanlig for at betegne den be
stemte Stofmængde, som ved Undervisningen skal 
gennemlæses inden for en vis Tid. H. H. R. 

Pent- (græ. penta, fem) benyttes hyppig i 
sammensatte Ord i Betydning af fem. 

Pentacrinus se Søliljer. 
Pentåde (græ.), hvad der indeholder 5 (Ting 

o. s. v.); Tidsrum af 5 Aar. 
Pentadesma Sabine, Slægt af Guttiferae med 
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en enkelt Art P. butyraceum Don (Smørt ræ) , 
et Træ, i Vestafrika ved Sierra-Leone-Kysten, 
med læderagtige og fjernervede Blade og store, 
enlige og røde Blomster. De bæragtige Frugters 
tykke, gule Saft spises af de indfødte som 
Smør. A. M. 

Pentaéder (mat.), Polyeder med 5 Sideflader. 
Pentaétér iS (græ.), et Tidsrum af 5 Aar efter 

antik Beregningsmaade; men da man altid ved 
Angivelsen af Tidsrummet mellem to Begivenheder 
talte begge Aar helt med, bliver det i Virkelig
heden kun et Tidsrum af 4 Aar. Grækernes 
Olympiader (s. d.) vare saaledes P. H. H. R. 

Pentaglét (græ.), en Bog (især Bibelen), for
fattet i 5 Sprog. 

Pentaglykoser d. s. s. Pentoser. 
Pentagon, Polygon med 5 Sider. 
Pentagonåldodekaéder se K r y s t a l f o r m e r . 
Pentagonåltal, Femkantstal, se F i g u r t a l . 
Pentagram se Drude fod. 
PentakOSlomedimner kaldtes i det antikke 

Athen efter Solon's Forfatning de Borgere, der 
hørte til den første Beskatningsklasse, hvilket var 
dem, hvis Jord gav et aarligt Udbytte af mindst 
500 Medimner (se Medimnos) Korn eller en 
tilsvarende Mængde Olie. Oprindelig havde de 
alene Adgang til de højeste Embeder. H. H. R. 

Pentål, Trimetylætylen (se Amylen), blev i 
sin Tid anbefalet til Bedøvelse i Stedet for Kloro
form ved mindre Operationer, men finder nu kun 
ringe Anvendelse, da det har vist sig at have 
uheldige Bivirkninger. A. B. 

Pentamera se Biller. 
Pentamerdne, af græ. penta, 5, og hemera, 

Dag, 5 Dages Værk. Saaledes kaldte Italieneren 
G. B. Bas i l e (s. d.) sin i neapolitansk Dialekt 
skrevne Samling af Fortællinger og Eventyr, ind
fattede i en Ramme, idet et Selskab fortæller dem 
i Løbet af den nævnte Tid; han efterlignede heri 
Boccaccio med hans berømte »Decamerone«. E. G. 

Pentaméter (græ.), 5-fodet Versemaal, især 
den 5-fodede Daktylos (s. d.), der mest bruges 
sammen med et Heksameter; Forbindelsen kaldes 
et Distichon. O. Jsp. 

Pentametyléndiamln, NH2(CH2)5NH.2, faas 
ved Reduktion af Trimetylencyanid og er identisk 
med det i Forraadnelsesprodukter fundne »Ca-
daverinc P. er ved lavere Temperatur fast. Det 
koger ved 179°. — Ved Fraspaltning af Ammo
niak giver det Piperidin, C5H10NH. O. C. 

PentapdliS (græ.), en Forening af 5 Byer. 
Saadanne nævnes i Oldtiden i Kyrenaika, i Fili-
stæernes Land o. fl. St. H. H. R. 

Pentarkl (græ.), Femmandsstyrelse, er blevet 
brugt som Betegnelse for de 5 Stormagters Over
vægt i Europa samt desuden 1883—87 i Italien 
om de 5 politiske Gruppeførere, som i Fælles
skab gjorde Opposition mod Ministeriet Depretis, 
nemlig Baccarini, Cairoli, Crispi, Nicotera og Za-
nardelli, deraf 3 senere Førsteministre. E. E. 

Pentas Benth., Slægt af Krapfamilien, Urter 
eller Halvbuske med ægdannede eller æg—lancet- \ 
dannede Blade og lilla eller kødfarvede Blomster ' 
i Kvaster. 10 Arter. P. lanceolata (Forsk.) K. 
Sch. [P. carnea Benth.) fra Østafrika dyrkes i 
Haver som Prydplante. A. M. 

P. lanceolata dyrkes i varmt eller halvvarmt 
Hus og fordrer en Vintertemperatur af 10—140. 

I De formeres ved Stiklinger om Foraaret paa 
Undervarme. L. H. 

Pentastémon Mitchell {Pentstemon), Slægt af 
Maskeblomstrede (Løvemundgruppen), fleraarige 
Urter eller Halvbuske med store og stærkt farvede 
Blomster i Top eller Klase; Kronerne have et 
langt cylindrisk eller blæreformet udvidet Rør og 
5-lappet eller 2-læbet Krave; 4 tomægtige Støv
dragere. 82 Arter, især i Nordamerika. En Del 
Arter eller Hybrider findes dyrkede i Haver. A. M. 

P. anvendes som Udplantningsplante. Den for
meres ved Stikning i August til September paa 
kold Bænk, som dækkes med Vinduer, indtil 
Planterne have dannet Rod, men efter den Tid 
tages Vinduerne af, saa snart Vejret tillader. Naar 
de unge Planter ere afhærdede, plantes de hver 
i sin Potte, og senere flyttes de til et lyst og 
luftigt Overvintringslokale, hvor Temperaturen 
holdes paa 5—6°. Ved Udplantningen om For
aaret giver man Planterne 40—50 Cm.'s Afstand, og 
de maa vandes rigelig, naar det i Juni—Juli falder 
i med tørt Vejr. L. H. 

PentastlChon (græ.), Strofe paa 5 Verslinier. 
Pentastoma, Pentastomidae se Linguatu-

l i dae . 
Pentastylon (græ.), Tempel med 5 Søjle

rækker foran. 
Pentasyllåbnm (græ.), Femstavelsesord. 
Pentateuchen (græ. 7/ nsvzdTsvxog se. fiipXog 

den femdelte Bog), de fem Mosebøge r , hos 
Jøderne T h o r a , Loven. De enkelte Skrifter 
(Femdelingen er ældre end LXX) have i de græske 
og latinske Oversættelser følgende Navne: Genesis 
(1. Mosebog, Skabelsesberetningen, de ældste 
Slægters og Patriarkernes Historie indtil Jakob's 
Død), Exodus (2. Moseb., Udgangen fra Ægypten, 
Lovgivningen paa Sinai og en Del af Lovene), 
Leviticus (3. Moseb., Love, væsentlig de levitiske 
Kultuslove), Numeri (græ. agtOfioi, Tallene, 4. 
Moseb., Fortsættelse af Lovene, Fortællinger fra 
Ørkenvandringen), Deuteronomiuvi (5. Moseb., 
regnedes for Rekapitulation af Lovene, slutter 
med Moses'es Død). P. regnedes fra gammel Tid 
af for at være et Værk af Moses; men gennem 
indgaaende Undersøgelser er efterhaanden den Er
kendelse trængt almindelig igennem, at vi i P. 
have forskellige, fra forskellige Tider stammende, 
Kildeskrifter sammenarbejdede, til Dels bevarede 
i deres oprindelige Skikkelse. Josua Bog viser 
sig sammenarbejdet af hovedsagelig samme Kilder, 
saa man taler om en Heksateuch (Seksbog). Vej
ledende i disse Undersøgelser vare fra Begyndelsen 
de Navne, som bruges for Gud, Jahve og Elohim. 
Den, som 2. Moseb. 6, 3 omtaler, at Israel's Gud 
først ved Sinai aabenbarede sig for Moses som 
Jahve, syntes umulig at kunne være Forfatter 
til saadanne Afsnit i den foregaaende Fortælling, 
hvor Gud kalder sig Jahve. Man begyndte at 
sondre mellem Jahve-Stykker og Elohim-Stykker. 
Hertil kom iøjnefaldende Forskelligheder i Hen
seende til Ordforraad, Stil og Indholdets Art og 
Karakter. Det antages nu almindelig, at Hoved
bestanddelene i P. ere: de to væsentlig historisk 
fortællende, paa de ældste Overleveringer hvilende 
Kildeskrifter »Jahvisten« og »Elohisten«, hidrørende 
fra den ældre Kongetid; Deuteronomtum, største 
Delen af 5. Moseb., sandsynligvis affattet paa 
Manasse's Tid, den ifølge 2. Kong. 22, 8 i Tempelet 
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fundne Lovbog, paa Grundlag af hvilken Josija's 
Reformation iværksattes; »det præstelige Skrift«, 
der væsentlig indeholder Lovstof, særlig ved
rørende Kultus, stammende fra Eksilets Tid, hvor 
de gamle Kultusordninger optegnedes og ordnedes 
systematisk. Disse Kildeskrifter afspejle de for
skellige Hovedstadier i Israel's paa Aabenbaringen 
til Moses hvilende religiøse Historie (se I s r a e l , 
særlig S. 649, Sp. 2 og S. 650, Sp. 1). Naar og 
hvorledes disse Kildeskrifter sammenarbejdedes, er 
vanskeligt at afgøre bestemt. Den Lovbog, Esra 
bragte med fra Babylon og forelæste for Folket, 
var den samlede P. (Li t t . : Ho lz inge r , »Ein-
leitung in den Hexateuch« [1893]. Nærmere om 
den herhenhørende Litt. kan søges i Indledningerne 
til GI. Test. Særlig anbefales D r i v e r , Introduc-
tion to the literature of the old testament [4. 
Udg. 1892]). V. O. 

Pentåthloil (græ.), Femkamp, kaldtes hos 
Grækerne Forbindelsen af de fem Øvelser: Løb, 
Spring, Diskoskastning, Spydkastning og Bryd
ning. Ved de store græske Nationalfester spillede 
denne Kamp en fremtrædende Rolle. Jfr. Gym
n a s t i k S. 188. H.H.R. 

Pentatdma se T æ g e r . 
Pentekésle (græ-)> den 50. [Dag efter Paaske], 

Pinse (fr. PentecSte). 
PeiltellkOIl, i Oldtiden ogsaa kaldet Brilettos, 

Bjærg i Attika, omtr. 16 Km. N. 0. f. Athen. 
Det naar en Højde af 1,110 M. og har fra Toppen 
en vid Udsigt. Berømt er det især ved sine 
Marmorbrud (jfr. Marmor) , som allerede i Old
tiden gav et fortræffeligt Marmor. Ogsaa nu 
brydes der Marmor ved P., men paa andre Steder 
end i Oldtiden. H. H. R. 

Penteillsia, D i a p o r i a , en Gruppe af flere 
Smaaøer i Ægina-Bugten i Grækenland, ligger S. V. f. 
Salamis og dannede sammen med det nuværende 
Hypsili Oldtidens Pelopis insulae. H. P. S. 

Pentére (græ.), femradaaret Skib, paa Latin 
quinqueremis. Saadanne skulle først være blevne 
byggede af Tyrannen Dionysios i Syrakus, medens 
man tidligere mest havde brugt treradaarede Skibe 
(Trierer). Fra den Tid af var det den alminde
ligste Slags Krigsskibe baade hos Grækerne og 
hos Romerne. H. H. P. 

Peil thesi le ia , Dronning over Amazonerne, en 
af Hovedpersonerne i Arktinos'es Aethiopis. Hun 
kom Trojanerne til Hjælp efter Hektor's Død og 
havde god Fremgang, indtil hun blev dræbt af 
Achilleus. Rørt over den døende Amazones Skøn
hed lod han Trojanerne hjemføre hendes Lig til 
hæderfuld Jordfæstelse, og da Thersites haanede 
ham i denne Anledning, dræbte han ham. P. og 
Achilleus ere fremstillede paa en Del Vasebilleder 
og Sarkofagrelieffer; Pausanias omtaler et Maleri af 
Feidias'es Broder, Panainos, i Olympia. H. A. IC. 

Pentlieus, Kadmos'es Efterfølger som Konge j 
over Theben, Søn afEchion og Kadmos'es Datter i 
Agaue. Han søgte at gøre Modstand mod den j 
indtrængende Dionysos-Dyrkelse og navnlig at i 
hindre Kvindernes vilde Fester. Da han opsøgte 
Bakkantinderne paa Bjærget Kithairon, antoge de 
ham i orgiastisk Ekstase for et vildt Dyr, faldt : 
over ham og sønderreve ham. Blandt Morderne 
var hans egen Moder, Agaue. — Sagnet har oftere af
givet Sujet for Vasebilleder og Relieffer. H. A. K. 

Pentiménti (af ital. pentimento, Anger), Spor 
(i Maleri, Tegning eller Stik) af Omrids, Under
maling e. L, der træde frem gennem det færdige 
Billedes Farvelag eller gennem Tegningens og 
Stikkets endelig fastslaaede Form og vise, at 
Kunstneren under Arbejdet har ændret sit op
rindelige Udkast. A. Hk. 

Pentland Firth [pe'ntl^ndfalb], et Stræde, der 
skiller Orkn-Øerne fra den skotske Halvø Caith-
ness og forbinder det atlantiske Ocean med Vester
havet. Det har en Længde af 28 Km. og ved 
den østlige Indgang mellem Duncansby Head og 
Øen South Ronaldshay en Bredde af 10 Km. 
Det er kendt for sine farlige Strømhvirvler og 
stærke Strømninger, der ikke ere uden Fare for 
Skibsfarten. I den østlige Del findes en Gruppe 
Klipperev, P e n t l a n d S k e r r i e s , hvor der er 
opført et Fyrtaarn; vestligere, paa den skotske 
Landsokkel, ligger Øen Stroma. M. Kr. 

Pentland HillS [pe'ntlandhillz], et lavt Bjærg-
drag, delvis af vulkansk Oprindelse, i det sydlige 
Skotland, strækker sig fra øvre Clyde til hen 
imod Edinburgh, naar i Scald Law en Højde af 
578 M. og har gode Græsgange. M. Kr. 

PentOSer se K u l h y d r a t e r S. 49 samt Ram-
nose og Xy lose . 

Pentremites se S t e n b l o m s t e r . 
Pentstemon se P e n t a s t e m o n . 
Pe 11 tylalk Oh Ol se A m y l a l k o h o l . 
Pentz, C h r i s t i a n , dansk Diplomat, født ca. 

1600, død Septbr. 1651. Faderen, der tilhørte 
en mecklenburgsk Adelsslægt, var gaaet i dansk 
Tjeneste og faldt i Slaget ved Lutter am Baren
berg 1626, og Aaret efter traadte Sønnen ogsaa 
i dansk Tjeneste som Hofjunker. Han kom snart i 
stor Yndest hos Christian IV og blev 1629 for
lovet med dennes 10-aarige Datter Sofie Elisa
beth; 1630 blev han Guvernør i Gluckstadt og 
kom som saadan tillige til at fungere som Stat
holder i Holsten, da Statholderembedet var ube
sat. En Tid var han ogsaa Amtmand i Rensborg 
Amt og fra 1639 i Steinburg Amt. 1634 var han 
bleven gift med Sofie Elisabeth, og i de følgende 
Aar udøvede han stor Indflydelse, særlig paa 
Ledelsen af den udenrigske Politik. I Aarene 
1636—39 var han den egentlige Leder af denne 
og arbejdede stærkt for Tilslutning til Kejseren 
for derved at sætte Bom for Sverige's Erobringer 
i Tyskland. Han foretog flere diplomatiske Rejser 
til Kejserhoffet og andre tyske Hoffer — paa en 
af disse blev han af Kejseren udnævnt til Rigs
greve —, men noget egentlig positivt Resultat 
førte hans Politik ikke til. Fra 1640 tabte hans 
Indflydelse sig; han levede meget ulykkelig med 
Konen og forfaldt stærkt til Drik og Udsvævelser. 
Som en af Svigersønnerne var han i Forvejen 
slet anskreven hos Frederik III, og da han efter 
Christian IV's Død lod Garnisonen i Gluckstadt 
tage i Ed i det danske Rigsraads og ikke i Her
tugen af Holsten's Navn, blev han afskediget fra 
sine Embeder som Guvernør i Gluckstadt og Amt
mand i Steinburg. Til Erstatning blev han Amt
mand i Flensborg paa Betingelse af, at han ikke 
viste sig ved Hoffet. Hans sidste Aar vare meget 
ulykkelige; hans Formuesforhold vare slette, og 
en Tid var han helt sindssyg og maatte holdes 
indespærret. L. L. 

Penultima (lat.), den næstsidste Stavelse af etOrd. 
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Peniimbra (Halvskygge), den matte Rand, 
som omgiver mange Solpletter. 

Penzance [penzå'ns], den vestligste By i Eng
land, Cornwallshire, ved Mounts Bay, bekendt for 
sit vintermilde Klima, Jan. 7,20, med (1891) I2,4$2 
Indb., driver Fiskeri, særlig Fangst af Makrel og 
Pilchard, Metaludvinding og Fabrikation af Sten
tøj, navnlig af Serpentin, samt Dyrkning af Grøn
sager. I Havnen, der er beskyttet ved to svære 
Dæmninger, vare 1894 60 Fartøjer paa 9,000 Tons 
og 400 Fiskerbaade hjemmehørende. I Byens 
Public House findes en Oldsags-, en naturviden
skabelig og en geologisk Samling foruden et 
Bibliotek. Byen blev 1595 brændt af Spanierne 
og 1646 plyndret af Fairfax. I Mounts Bay ligger 
Klippeøen St. Michael ' s Mount og 3 Km. 
mod N. V. Byen M a d r o n med en Kirke fra 13. 
Aarh. og (1891) 2,800 Indb. M. Kr. 

Penzing se Wien. 
Pe6n y [i] ContreraS, José , mejikanskDigter, 

er født i Jan. 1843 i Mérida de Yucatån. Han 
er en dygtig Sindssygelæge, Direktør for Anstalten 
San Hipolito. Af hans æstetiske Forfatterskab 
ere hans talrige Dramaer betydeligst, særlig >Hasta 
el cielo« og »La hija del Rey«; de ere af histo-
risk-romantisk Karakter og minde om Echegaray. 
Foruden »Romances histéricos« har P. uden for 
Skuespillets Omraade frembragt en Del lyriske 
Digte. E. G. 

Peoria [piolurJa], By i U. S. A., Stat Illinois, 
ligger ved Illinois River, der her udvider sig til 
en Sø, L a k e P., og har stor Jærn-, Maskin- og 
Redskabsfabrikation samt store Svineslagterier og 
livlig Handel. (1900) 56,100 Indb. H.P.S. 

Pepe, 1) F l o r e s t a n , napolitansk General, født 
1780 i Kalabrien, død 3. Apr. 1851 i Napoli. 
Han blev Officer 1798, sluttede sig til den par-
thenopæiske Republik og tjente derefter i den 
fransk-italienske Legion. 1809 blev han General-
stabschef i den napolitanske Division, der 1810— 
11 kæmpede i Katalonien under Macdonald og 
Suchet, og deltog derefter 1812 i Ruslands-Toget, 
fra hvilket han førte Resten af de napolitanske 
Tropper til Danzig. 1815 kæmpede han under 
Murat mod Østerrig, underkastede sig 1820 Si
cilien, men nedlagde derefter Befalingen, da Re
geringen ikke vilde stadfæste den af ham med 
Sicilien indgaaede Overenskomst. Han afskedigedes 
1821 og henlevede Resten af sit Liv som Privat
mand. (Li t t . : Ca r r ano , Vita del generale F. P. 
[Genova 1851—52]). B.P.B. 

2) G u g l i e l m o , napolitansk General, foreg.'s 
Broder, født 15. Febr. 1783 i Kalabrien, død 9. 
Aug. 1855 i Torino. Ogsaa han sluttede sig til 
den parthenopæiske Republik cg tjente i den 
fransk-italienske Legion. Som Deltager i et Op
rørsforsøg i Kalabrien dømtes han til livsvarigt 
Tugthus, undslap imidlertid efter nogle Aars For
løb og traadte i Tjeneste hos Josef Bonaparte. 
Da han fangedes, dømtes han til Døden, men 
flygtede og deltog i Kampene paa de ioniske Øer 
og i Spanien. Murat forfremmede ham 1815 til 
Generalløjtnant, og ved Murat's Fald traadte han 
i Ferdinand I's Tjeneste, deltog virksomt i Op
røret 1820, fik Overkommandoen, men sloges 
1821 fuldstændig af Østerrigerne ved Rieti. 2. 
Gang dømtes han til Døden, men flygtede atter 
og kunde nu først vende tilbage til Napoli 1848. 

Han fik her Kommandoen over et napolitansk 
Korps paa 16,000 Mand til Bekæmpelse af Øster
rigerne. Uagtet han kaldtes tilbage, gik han med 
20,000 Mand til Venezia og deltog med Ud
mærkelse i Forsvaret her. Ved Venezia's Over
givelse flygtede han paa et fransk Skib til To
rino. P. har udfoldet en ikke ringe Virksomhed 
som Forfatter og har saaledes skrevet »Relation 
des événements politiques et militaires, qui ont eu 
lieu å Naples en 1820 et 1821« [Lond. 1823], 
»Mémoires historiques, politiques et militaires sur 
la revolution de Naples« [Lond. 1823], »Mé
moires du general G. P.« [Paris 1847], »Conti-
nazione delle Memorie« [Torino 1850], »Histoire 
de la revolution et des guerres d'Italie en 1847-
48-49« [Paris 1850]. B.P.B. 

Peperlno se A l b a n o s t e n . 
Peperoinia Ruiz et Pav., Slægt af Peber

familien, en- eller fleraarige Urter, ofte Epifytter, 
med spredte, modsatte eller kransstillede Blade 
og meget smaa Blomster i Aks, der undertiden 
ere indsænkede 
i Aksen. Blom
sterne ere tve
kønnede og have 
2 Støvdragere 
samt en pære-
eller ægformet 

Frugtknude. 
Frugten er et 
lille Bær. 400 
Arter i den gamle 
og ny Verden, de 
fleste i Amerika. 
Mange dyrkes i 
Stuer og Varme
huse som Pryd
planter paa Grund af de smukt tegnede, ofte 
kødede Blade, der indeholde Vandvæv. Af nogle 
(P. scandens Ruiz et Pav. o. a.) tygges Bladene 
som Betel; andre benyttes til krampestillende 
Midler og i andet medicinsk Øjemed. A. M. 

P. dyrkes som Varmhusplante for deres smukt 
tegnede Blades Skyld. P. argyrea E. Morr. 
Brasilien har sølvgraa Blade med grønne Baand 
langs Ribberne. P. prostrata hort. er en Hænge
plante med smaa kredsrunde Blade, der ere lyse
grønne med mørkegrøn Tegning. P. formeres ved 
Stiklinger om Foraaret paa Undervarme. L. H. 

P ep er 0 ni, de umodne Frugter af spansk Peber, 
nedlagte i Eddike med Tilsætning af forskellige 
Krydderier, komme i Handelen fra Italien. K. M. 

Pépiniére [pepinjæ! r], egentlig Planteskole, men 
Udtrykket benyttes i Stuterierne om en Samling 
Avlsdyr af fælles raceren Stamme. C. G. B. 

Pepita de Olivå, spansk Danserinde, født 
1830 i Madrid, død 1868 i Torino, vakte i Ma
drid, St. Petersbog og flere tyske Byer en vis 
Opsigt ved sin Udførelse af de spanske National
danse La Mandrilena og El Ole, i Forbindelse 
med sin indtagende sydlandske Skønhed. 1858 op-
traadte hun i Kjøbenhavn, hvor hun fremkaldte 
en hel Begejstringsrus, ikke mindst da hun spillede 
en Slags Komedie i nogle Vaudeviller, der bleve 
fabrikerede til Brug for hende — paa Kasino 
»En Caprice« af Erik Bøgh, og derefter paa 
Folketeateret »Jens iPicardiet«, bearbejdet afFr. 
Holst efter Schneider's Original, og »De to Ko-

Peperomia argyrea. 
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meter« af H. P. Holst —, og i hvilke hendes 
Forsøg paa at tale Dansk vakte mindst lige saa 
megen Jubel som hendes Dans. Allerede faa 
Maaneder efter hendes første Optræden satiri
serede Erik Bøgh selv i sin Vaudeville »O Pe
pita!« over den grasserende P.-Mani, og da hun 
kom igen 1861, var Rusen for en stor Del for
duftet; hun forsvandt stille og ubemærket for 
derpaa at gifte sig med en rig Englænder, Mr. 
S a c k v i l l e - W e s t . Maj 1861 optraadte hun paa 
Christiania Teater bl. a. i fiere af de ovennævnte 
Stykker. S. L. 

Peplis se V a n d p o r t u l a k . 
Peplon eller P e p los var et kvindeligt rituelt 

Klædningsstykke i den antikke Gudstjeneste. Dens 
Form ses under D r a g t S. 435. Stoffet var af 
det fineste, for at det kunde falde i rige og tætte 
Folder over Underdragten, og det var overdaadigt 
broderet paa Borterne. Med den iklædtes Pallas 
Athene's Billedstøtte ved Panathenæernes (s. d.) 
.. est, og det samme var Tilfældet i Troja. Samme 
P. tillagdes ogsaa Venus. Senere optoges P. som 
Herskerattribut, P. imperatorium, og blev Navnet 
for ethvert Pragtklædebon. Den bares af Kvinder 
til daglig Brug som Overklædning, men i tarve
ligere Udstyrelse. Bernh, O. 

Pep oli, G i o a c h i n o N a p o l e o n e, Markis, ita
liensk Statsmand, født 6. Novbr. 1825 i Bologna, 
død 26. Marts 1881 smst. Han var af en gammel 
Adelsæt, Dattersøn af J. Murat og ægtede 1844 
sit Søskendebarn, Fyrstinde Frederikke af Hohen-
zollern. Tidlig sluttede han sig til Friheds
bevægelserne og var 1846 blandt dem, der straks 
efter Pave Gregor XVI's Død krævede Reformer. 
August 1848 førte han Nationalgarden i Bologna 
imod Østerrigernes Angreb og maatte derefter 
flygte til Toscana indtil 1852. Ved et Besøg i 
Paris 1853 knyttede han Venskab med Napo
leon III, og 1856 skrev han et dygtigt Skrift om 
Kirkestatens Finanser. Juni 1859 stod han i 
Spidsen for Bologna's Løsrivelse og blev derefter 
Finansminister i Romagna; drog i hemmelig 
Sendelse til Berlin, hvor hans Svoger da var 
Førsteminister, for at vinde Preussen for Italien's 
Sag. 1860 var han sardinsk Regeringskommissær 
i Umbrien indtil dets Indlemmelse; valgtes til 
Deputeretkammeret, hvor han sluttede sig til 
Mellempartiet, og var Marts—Decbr. Handels- og 
Landbrugsminister under Ratazzi. Derefter var 
han Sendemand i St. Petersborg indtil Oktober 
1864, men tog 1864 tillige en vigtig Del i Under
handlingerne med Frankrig om Septemberaftalen. 
April 1868 — Marts 1870 var han Sendemand i 
Wien, blev derefter Senator og hengav sig siden 
til økonomiske Granskninger og Fremme af Ar
bejdernes Kaar. E. E. 

Pepperell [pe'porel], By i U. S. A., Stat Massa
chusetts, har Savmøller samt Fabrikation af Kniv
varer, Maskiner, Vat og Skotøj. (1900) 3,710 
Indb. H. P. S. 

Pepsin (Pep to se ) kaldes et æggehvide-
spaltende (proteolytisk) Ferment (Enzym), som 
sønderdeler Æggehvide i sur Opløsning. Enzym 
af denne Art forekommer overmaade udbredt i 
Naturen; i Dyreriget indeholdes det i den af visse 
Fordøjelseskirtler (særlig Mavesækkens Kirtler) af
sondrede Fordøjelsesvædske og spiller en over
maade vigtig Rolle i Fordøjelsen (s. d.); i Plante

riget findes det i Knopper, Blade, spirende Frø 
(Malt) og vistnok flere andre Organer. Om P. af 
forskellig Oprindelse ere ganske identiske er ikke 
i dette Øjeblik afgjort. P. er som de fleste En
zymer ikke med Sikkerhed fremstillet i ren Til
stand og man kender ikke dets k e m i s k e Kon
s t i t u t i o n . Det synes at være en Æggehvide
stofferne nærstaaende Forbindelse, men giver ikke 
alle eller endog faa af Æggehvidereaktionerne. 
Af nogle antages det for at være et Nukleo-
proteid (s. d.). Det er let o p l ø s e l i g t i Vand 
og Glycerin, uopløseligt i Alkohol og de fleste 
andre Opløsningsmidler. Det fældes af sine vandige 
Opløsninger ved Alkohol og ved de fleste kolloi-
dale Fældninger, der frembringes i en saadan 
Opløsning. Det paav i se s ved sine proteolytiske 
Egenskaber og fremstilles ved Ekstraktion af 
vedkommende Organ med Vand, svag Syre eller 
Glycerin og kan renses ved gentagne Opløsninger 
og Fældninger. Som alle andre Enzymer virker 
det kun under ganske bestemte fysikalske og 
kemiske Betingelser. Opløsningen maa være sur 
meden S y r e g r a d som afhænger af den benyttede 
Syres Natur, nogle bestemte Syrer (f. Eks. Salt
syre) virke i det hele gunstigst og den gunstigste 
Syregrad synes i hvert Fald for det dyriske P. 
her at ligge ved ca. 0,4 p. Ct. Saltsyre. Den 
gunstigste T e m p e r a t u r ligger mellem 380 og 
400. I vandig neutral Opløsning bliver dets Virk
ning fuldstændig tilintetgjort ved ca. 55°, i svag 
saltsur Opløsning dog først ved 65°—700. I t ø r 
Tilstand kan det taale en kort Tids Opvarmning 
til ioo° uden at ødelægges. 

Den S p a l t n i n g s p r o c e s som iværksættes at 
P. er uden Tvivl en hydrolytisk (se H y d r o l y s e ) . 
Æggehviden spaltes herved først til Albumoser 
(s. d. og Pr op ep ton) og dernæst til Peptoner 
(s. d.). Det har i den senere Tid i Modsætning 
til den tidligere Opfattelse været fremhævet, at 
Spaltning ved P. af Æggehviden endog gik videre 
under Dannelsen af Aminosyrer og Diaminosyrer. 
P. synes ikke primært at dannes i de levende 
Celler; man finder i disse (ligesom i det friske 
Sekret og Ekstrakt) en Substans, P r o p e p s i n 
eller P e p s i n o g e n , som først ved visse Paavirk-
ninger (Syrer, Luftens Surstof o. fl.) gaar over til 
virksomt P. (Li t t . : H a m m a r s t e n , »Lehrbuch 
d. physiol. Chem.* [1899]; R e y n o l d s Green , 
The soluble ferments and fermentation [1899]; 
O p p e n h e i m e r , »Die Fermente und ihre Wirk-
ungen« [1900]). S. T. 

Peptoner, Substanser, som tilhøre de modi
ficerede Æggehvidestoffers« Gruppe og som op-
staa af de naturlig forekommende (genuine) Ægge
hvidestoffer ved Indvirkning af de æggehvide 
spaltende (proteolytiske) Enzymer: Pepsiner og 
Trypsiner. De maa regnes til Æggehvidestoffernes 
Klasse idet de vise flere af Æggehvidestoffernes 
vigtigste Egenskaber og Reaktioner, ligesom de 
ogsaa med Hensyn til den elementære kvantitative 
Sammensætning væsentlig stemme overens med 
disse, men de repræsentere saa at sige de yderste 
Led af denne Gruppe, og deres nærmeste Spalt-
ningsprodukter (Aminosyrer og Diaminosyrer) falde 
ganske udenfor denne. 

Det er i tør Tilstand farveløse eller gullige, 
stærkt hygroskopiske, amorfe Legemer, uden Lugt 
og enkelte have bitter Smag (der dog maaske 
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beror paa smaa Forureninger). De ere let opløse
lige i Vand, koagulere ikke ved Kogning, dif
fundere — i Modsætning til de egentlige Ægge
hvidestoffer — forholdsvis let gennem Pergament. 
De udfældes, ikke af Opløsninger — saaledes 
som Albumoserne — af Ammoniumsulfat eller 
Zinksulfat eller af de sædvanlige, Æggehvidestof 
fældende Stoffer, fældes derimod ufuldstændig af 
>Alkaloidreagentier« og fuldstændig Kvægsølv-
klorid i saltfattig Opløsning. De give Biuretreak-
tionen, og i hvert Fald nogle give Milion's Reak
tion. 

Den kemiske Konstitution af disse Stoffer er 
ikke kendt, men det er sikkert, at deres Mole-
culartal er meget mindre end Æggehvidestoffernes, 
og at de repræsentere forholdsvis enkelt sammen
satte Stoffer. Deres Forbrændingsvarme er ca. 5,3 
Kai. pr. I Gr. Substans. 

Man skelner mellem Pepsin-P. (Amfopepton) 
og Trypsin-P. (Hemipeptoner). De første give i 
Modsætning til de sidste Milion's Reaktion og de 
afvige, som det synes, fra hinanden ved visse 
Fældningsreaktioner og i visse fysiologiske Egen
skaber. (Li t t . : C o h n h e i m , »Chemie d. Eiweiss-
korperc [1900]). S. T. 

Peptonttri, Optræden af Pepton i Urinen. 
Pequeiia, A n g r a P. se N a m a q u a l a n d . 
Per se An. 
Pera se K o n s t a n t i n o p e l S. 873. 
Perabo, E rns t , tysk-amerikansk Musiker, er 

født 14. Novbr. 1845 i Wiesbaden, men drog 
allerede 1852 med sine Forældre til New York; 
han uddannede sig senere, navnlig i Hamburg og 
Leipzig, til Klaverspiller og tog 1866 fast Op
hold i Boston, hvor han har et betydeligt Ry 
som Klavervirtuos og som Lærer. P. har udgivet 
Kompositioner for Klaver. W. B. 

Per abusrtin (lat.), ved Misbrug. 
Per accidens (lat.), ved et tilfældigt Sammen

træf. 
Per acclamationem (lat.), ved Tilraab; bruges 

f. Eks. angaaende Afgørelsen af et Valg. 
Peråctis peragéndis (lat.), »naar det, som 

skulde gøres færdigt, er blevet gjort fær
digt«. H.H.R. 

Perak, engelsk Vasalstat paa Vestkysten af 
Malakka, hører siden 1896 til de saakaldte for 
bundne Malajstater«. Arealet er 19,000 Q Km. 
med en Befolkning, der ved Tællingen 1891 var 
214,254 eller 11 pr. • Km., og som efter Be
regning 1899 udgjorde 295,000. 1891 fandtes ca. 
100,000 væsentligst muhamedanske Malajer, 94,000 
Kinesere, 13,000 Tamiler samt ca. 400 Euro
pæere. Af Planter dyrkes Sukker, Ris, Tobak, 
Te, Kaffe og Vanille, men størst Rolle spiller 
dog den nordlige Del af P. ved sine rige Tin
gruber, hvis Drift mest. besørges ved de ind
vandrede Kinesere. Udførselen lettes ved F1 o d e n 
P., der er sejlbar paa en Strækning af 60 Km. 
I P. anlagde allerede 1641 Hollænderne et Fak-
tori, der 1795 ødelagdes af Englænderne; men 
først 1875 gennemførte disse Overhøjheden over 
Landet. H. P. S. 

Per ambåges (lat.), ved Omsvøb. 
Perambulator, Apparat, som tjener til at be

stemme Omdrejningernes Antal for en Vognaksel 
eller anden roterende Aksel i et vist Tidsrum. 
P. bestaar af et Tælleværk, som er forbundet 

! med et Urværk, saa at automatisk Angivelse af 
Omdrejningshastigheder muliggøres. E. W. 

Perameles se Pungharer. 
Per angusta ad augusta (lat.), gennem 

Trængsler op til Højden. 
Per ardua (eii. aspéra) ad astra (lat.), ad 

stejle (besværlige) Veje op til Stjernerne. 
Perasto, By i Dalmatien, ligger ved Bugten 

Bocche di Cattaro og har en gammel Bjærgfæst-
ning Santa Croce saml en Havn. (1890) 471 
serbo-kroatiske Indb. H. P. S. 

Perca se A b o r r e f a m i l i e n . 
Per Capita (lat.), efter Hoveder, o: Personer; 

jfr. In s t i r p e s . 
Per Cassa (ital.), i Bogholderisproget: mod 

kontant Betaling. 
Per Caildi, et Haansord, hvormed ustuderede 

• i tidligere Tid betegnede Studenterne i Danmark. 
i Navnet skriver sig fra, at Studenterne bare en 
; Kappe, der hang i Folder ned over Ryggen, og 
: hvis mellemste Fold gik længere ned end den 

øvrige Del, som en Hale (lat. cauda; deraf Per 
Caudae, fordrejet til P. C ) . (L i t t . : O. N ie l s en , 
»Kjøbenhavn paa Holberg's Tid« [1884] S. 
319)- V.D. 

Perception (lat.) ell. I a g t t a g e l s e betegner 
i Psykologien den Bevidsthedsakt, hvorved et 
Sanseindtryk hæves til egentlig Bevidsthed ved 
at stilles i Forhold til andre, genkendes o. s. v. 
Den skiller sig saaledes fra den blotte Sansning 
saavel som fra den mere gennemførte Opfattelse, 
Apperceptionen. P. vil altid være knyttet til 
Sanseindtryk, medens Apperceptionen ogsaa angaar 
fri Forestillinger. Striden om de sjælelige Funk
tioners Sæde har for en Del været ført ved Hjælp 
af Studiet af P. og dens Forstyrrelser; men dette 
Studium har endnu langtfra ført til sikre Resul
tater. C. St. 

Perceval [pærsøva'l], det franske Navn paa den 
berømte Graalridder, der bl. a. er behandlet i 
Chrétien de Troies's (s. d.) Heltedigt, svarende 
til tysk Parzival (Wolfram von Eschenbach) eller 
Parsifal (Rich. Wagner). S. Ms. 

Perceval [pa !seval], Spencer , engelsk Stats
mand, født I. Novbr. 1762, død I I . Maj 1812. 
Han var en yngre Søn af Jarl Egmont, blev 
1786 Sagfører og vakte Opmærksomhed 1790 
ved et Forsvarsskrift for W. Hastings. 1792 var 
han Anklager imod Th. Paine og 1794 imod 
Horne Tooke. Valgt 1796 til Underhuset ud
mærkede han sig som Taler, blev 1801 Soli-
citor- og 1802 Attorney-general, først under 
Addington, siden under W. Pitt indtil dennes 
Død Januar 1806. Som udpræget Tory (særlig 
imod Katolikkernes Frigørelse) og bitter Fjende 
af Frankrig var han derefter Partiets Ordfører i 
Underhuset, afslog Tilbud om at indtræde i Mini
steriet efter Ch. Fox'es Død September 1806, 
men blev April n. A. Skatkammerkansler og ende
lig Oktober 1809 Førsteminister. Han indtog dog 
knap i 1 ^ Aar denne Stilling, da han i selve 
Underhusets Forværelse blev skudt af en Mægler 
Bellingham, der mente sig forurettet af Regeringen. 
Staten gav hans Slægt 50,000 L. St. i Vederlag 
for hans Død og desuden en Aarpenge til hans 
Enke og ældste Søn. Hans Dattersøn Sp. Wal-
pole udgav 1874 hans Liv og Brevveks
ling. E. E. 
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Perch Ipalts], eng. Længdemaal = Jjl/g Yards 
= 5,029155 M. v N.y.B. 

Perch e [pæ'rs], gammelt fransk Markmaal (P. 
de Paris), 3 Toises = 5,847 M., og Skovmaal {P. 
des eaux etfdrets), 22 Pieds = 7,146 M. N. J. B. 

Perche [pæ'rs], gammel nordfransk Provins, 
begrænset af Normandiet, Maine, Orléanais og 
Ile de France. De midterste og vestligste Egne 
vare Landskabet Grand P., de nordøstlige Land
skabet Thimerais og de sydøstlige Landskabet 
P.-Gouet. Hovedbyerne vare Nogent le Rotrou 
og Mortagne. Som Provins svarer P. i Omraade 
til Dep. Eure-et-Loire og Orne. P. var i For
tiden bekendt for sine store Skove, Silva h'ertica. 
I 11. Aarh. antoge Herrerne af Belléme Titelen 
Grever afP., og da Grevestammen uddøde 1226, 
gik P. over til Kronen, men bortgaves gentagne 
Gange som Len. M. Kr. 

Perc idae se A b o r r e f a m i l i e n . 
Percier [paers'e'], C h a r l e s , fransk Arkitekt, 

født i Paris 1764, død smst. 1838, studerede 
først i Paris, senere i Rom, hvor han opholdt 
sig 1786—91, og hvor han sluttede et Venskab 
med Arkitekten Fontaine, som førte til livs
varigt Samarbejde som Kunstnere og Forfattere. 
Om dette betydningsfulde Samarbejde se Fon 
ta ine . E. S. 

Percy [pals1], H e n r y (1364—1403), Søn 
af Henry P., første Jarl af Northumberland (s. d.), 
er mest bekendt som Hotspur (Hedspore) fra 
Shakespeare's »Henrik IV, I,« et Tilnavn, han 
havde faaet under Grænsekampene med Skotterne, 
der kaldte ham saaledes paa Grund af hans tapre 
og rastløse Krigsførelse. I Folkeviser berømmes 
navnlig Slaget ved Otterburn (1388), hvor P. blev 
fangen. Efter at være bleven løskøbt deltog han 
i Krigen mod Frankrig og ydede derpaa sammen 
med Faderen Henrik IV virksom Hjælp, da han 
bemægtigede sig England's Trone (1399). Han 
stod derfor paa en særdeles god Fod med Kongen 
indtil Slutningen af 1402, da han blev uvenlig 
stemt mod ham, bl. a. fordi P. havde maattet 
udlevere de Fanger, han havde gjort fra Skotterne 
i Slaget ved Humbledon Hill (14- Septbr. 1402), 
til Henrik IV, der desuden havde fornærmet ham 
ved at modsætte sig Løskøbelsen af Edmund 
Mortimer, P.'s Svoger, som var falden i walisisk 
Fangenskab. Det kom til en heftig Scene mellem 
de fordums Venner, og i Sommeren 1403 sluttede 
P. sig til Faderens Oprør, samlede en Hær i 
Sydengland og angreb Kongen ved Shrewsbury 
(21. Juli 1403). Her faldt han, og Henrik IV 
blev Sejrherre; efter Slaget lod Kongen P.'s Lig 
udstille, hvorefter det blev parteret og ophængt 
over Hovedporten i fire Byer. C, F. 

Percy [pa! si], John , engelsk Kemiker, født 
23. Marts 1817 i Nottingham, død 19. Juni 1889 
i London, var først Læge ved Queens Hospital 
og Lærer i organisk Kemi ved Queens College i 
Birmingham, derpaa Professor i Metallurgi ved 
Government School of Mines, Museum of prac-
tical Geology. Efter at have beskæftiget sig med 
patologisk Kemi lagde han sig senere efter den 
mineralogiske Analyse og præsterede her, ligesom 
paa Metallurgiens Omraade, noget fortrinligt. Af 
hans Værker kan nævnes: >Metallurgy, the art of 
extracting metals from their ores« [1875]. O. C. 

Percy [pals*], T h o m a s , engelsk Folkevise

udgiver, født 13. Apr. 1728 i Shropshire, død 30. 
i Septbr. 1811 som Biskop i Dromore i Irland. 

Han udgav: »Reliques of Ancient English Poetry« 
[1765], en Samling Folkeviser, der i høj Grad 
bidrog til at vække Interessen for den gamle 
Folkedigtning, og som fik stor Indflydelse paa 
den senere Digtning. Imellem hans øvrige Ar
bejder, der i Hovedsagen gaa i samme Retning, 
kan nævnes: »An Essay on the Origin of the 

i English Stage« [i793]- »The Reliques« er ud
givet mange Gange, her kan nævnes en moder
niseret Udgave af Walford 1880, samt Wheatley's 
Udgave i 3 Bd., 1886. T. L. 

Percze l [pæ'rtsæl], Mori tz , ungarsk Revolu-
tionsgeneral, er født 14. Novbr. i 8 u i T o l n a . Med 
et af ham selv oprettet Frikorps i Forbindelse med 
en Del af Nationalgarden tvang han 6. Oktbr. 1848 
det 10,000 Mand stærke Korps under Roth ogPhilip-
povich til Kapitulation og udnævntes i den An
ledning til Generalmajor. Kort efter sloges han 
imidlertid ved Friedau, og i December led han 
et afgørende Nederlag over for Østerrigerne ved 
Moor. Med Resterne af sin Hær og nogle til
kommende Forstærkninger sejrede han ved Szol-
nok, trak sig tilbage til Theis og overfaldt i 
Januar 1849 Ottinger. I Foraaret s. A. rykkede 
han til Undsætning af Peterwardein, som han 
provianterede efter at have leveret talrige sejr
rige Fægtninger særlig ved Zombor, Sireg og 
Horgos, samt stormede St. Thomas. Med sin 
svage Styrke formaaede han imidlertid ikke at 
fastholde de gjorte Erobringer, han maatte trække 
sig tilbage og sloges ved Perlass og Altbecse. 
Efter Russernes Indrykning stødte han med sit 
Korps til Wisocki og fik kort efter her Over
kommandoen. Han nødsagedes imidlertid til at 
gaa tilbage og fratoges Overkommandoen paa 
Grund af sit Forhold til Gorgey. Som frivillig 
deltog han i Kampen ved Temesvår og flygtede 
efter Katastrofen ved Vilagos til Tyrkiet. Senere 
opholdt han sig i England og vendte først til
bage 1867. Han valgtes ind i Underhuset, hvor 
han udøvede en betydelig Indflydelse, indtil han 
1874 trak sig tilbage til Privatlivet. (Li t t . : 
K u p p i s , »Biographie des Honvedgenerals Moritz 
P.« [Pest 1868]). B.P.B. 

Perdéndo, p e r d e n d o s i (ital.), musikalsk 
Foredragsbetegnelse: aftagende i Styrke, hen
døende. S. L. 

PerdiClnae, P e r d i x , se A g e r h ø n s . 
Perdikkas, makedoniske Konger. 
i ) P e r d i k k a s I er en ganske sagnagtig Skikkelse. 

Han skal tillige med sine to Brødre være ind
vandret fra Argos til Makedonien, som han 
erobrede, og hvor han grundede det Dynasti, 
som herskede der i den historiske Tid. Hans 
Tid sættes til 7. Aarh. f. Chr. 

2) P e r d i k k a s II (454—13). Søn af Alex
ander I, optraadte under den peloponnesiske 
Krig snart paa Athenernes Side og snart paa 
Spartanernes. Han understøttede Potidaia's Op
stand mod Athen og søgte paa den chal-
kidiske Halvø at danne en Magt, der kunde 
holde Athenernes Indflydelse ude. Dog søgte 
han ogsaa, naar det forekom ham gavnligt, For
bund med Athen, da han heller ikke ønskede, at 
Spartanerne, som 424 sendte en Hær under 
Brasidas op til Makedonien, skulde faa for stor 
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Magt i de Egne. Flere Gange havde han Uheld 
med sig, som da Odryseme under deres Konge 
Sitalkes som Athenernes Forbundsfæller gjorde 
Indfald i Makedonien og hærgede Landet (429), 
men det lykkedes ham dog til sidst at holde de 
fremmede Magter ude og befæste sin egen Stilling. 

3) P e r d i k k a s III, Søn af Amyntas II, blev 
af Navn Konge 368, da hans Broder Alexander II 
blev myrdet af sin Svoger Ptolemaios, der fore
løbig tog Regeringen som Formynder. Men 365 
lod P. ham myrde og tog selv Regeringen. I 
Begyndelsen søgte han Athen's Venskab, men slog 
senere om. Han faldt 359 i en Kamp mod 
Illyrerne. H. H. R. 

Perdikkas, en makedonisk Officer, udmærkede 
sig paa Alexander den Stores Krigstog. Kort 
før sin Død overgav Alexander ham sin Signet
ring. Han blev derfor Rigsforstander, medens 
Alexander's aandssvage Halvbroder Arrhidaios 
blev Konge (323). P. havde sin Nød med at 
bevare Rigets Enhed og med at tvinge Stor
mændene, der hver havde faaet sin Provins at 
raade over, til Lydighed. Først maatte han med 
Vaabenmagt indsætte sin Ven Eumenes til Stat
holder i Kappadokien (322), og derefter vendte 
han sig mod Antigonos, Statholderen i Frygien, 
som ikke havde villet hjælpe med dertil. Anti
gonos søgte derfor Bistand hos Antipatros i 
Makedonien, og til dem sluttede sig ogsaa Ptole
maios af Ægypten. P. vendte sig først imod 
denne, men hans Soldater fulgte ham ugerne. 
Foranlediget ved P.'s Strenghed og flere Uheld 
paa Krigstoget udbrød der Mytteri i Hæren, og 
P. blev dræbt (321). H. H. R. 

Perdix, Søster til Daidalos, Moder til hans 
Elev T a l o s (s. d.). H. A. K. 

Perdonnet [pærdånæ'], J ean A l b e r t Vin
c e n t A u g u s t e , fransk Ingeniør, født i Paris 12. 
Marts 1801, død i Cannes 27. Septbr. 1867, Efter 
at have studeret ved Ecole des mines i Paris rejste 
han i Tyskland og England og udgav efter sin 
Hjemkomst sammen med L. C os te det første 
franske Skrift om Jærnbaner: »Mémoire sur les 
chemins å orniéres« [1829]. 1845 blev han ad
ministrerende Direktør for Chemins de fer de l'Est. 
Fra 1831 holdt han vedÆco/e centrale des arts 
et manufactures Forelæsninger over Jærnbane-
bygning, og senere blev han Direktør for dette 
Institut. Af hans mange Skrifter, der alle angaa 
Jærnbaner, fremhæves særlig: »Portefeuille de 
l'ingénieur des chemins de fer« [3 Bd., Paris 1843, 
sammen med C. P o l o n c e a u , ny Udg. 1859 ff.] 
og »Traité élémentaire des chemins de fer« [Paris 
1855—56]. A. O—d. 

Perdrix [pærdri'], Agerhøne (derfor almindeligt 
Navn paa Jagthunde). Toujours p. [tuzu'rpærdri'J, 
»altid Agerhøne«, Udtryk for Overmættelse, Lede 
selv for Delikatesser. 

PerduelllO (lat.) betegnede hos Romerne op
rindelig grov Krænkelse af Statens Sikkerhed og 
Værdighed eller af Folkets Frihed (Højforræderi). 
Sager angaaende P. behandledes sædvanlig af 
Centuriatkomitierne, men undertiden ogsaa af en 
Kommission paa to Mand (duumviriperduellionis), 
hvorfra der dog kunde appelleres til Centuriat
komitierne. Denne Form anvendtes dog i Re
publikkens senere Tid yderst sjælden. Over
hovedet gik Anklager for P. efterhaanden af 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Brug; i deres Sted traadte Anklager for maj'estas 
(s. d.). H.H.R. 

Per Døver og Kirsten Kimer (Kimers), Træ
figurer fra ca. 1500 paa det gamle Urværk i 
Roskilde Domkirkes Indre. P. D. slaar Time-
slagene paa en større Klokke, K. K. Kvarter
slagene paa en mindre. Til Urværket høre ogsaa 
St. Jørgen og Dragen. A. Hk. 

Peréat (lat.), >gid det maa gaa ham galt!« 
Hyppig bruges Udtrykket substantivisk: at bringe 
en et P., o: paa larmende Maade at udtrykke 
sit Mishag med en. ff. ff. R. 

Peréda, A n t o n i o de, spansk Maler, født i 
Valladolid 1599, død i Madrid 1669, var Elev af 
P. de las Cuevas og uddannedes under Paavirk-
ning af venetiansk Kunst, som han kopierede i 
Madrid. Berømt allerede i en Alder af 17 Aar blev 
han af OHvarez kaldet til Udførelsen af Malerier i 
Buen retiro; her malede han: »Markien af Santa 
Cruz befrier det belejrede Genova«. Af hans 
øvrige Arbejder, der med et venetiansk Farvevalg 
forbinde en nederlandsk Omhu for Behandlingen 
af Detaillen, fremhæves det allegoriske »Livets 
Drøm« (Akad. San Fernando, Madrid), Helgen
billederne S. Hieronymus (Prado) og S. Domingo 
(Thomas-Kirken, Madrid), Genrebilleder (Munchen), 
Nature-morte-Billeder i Louvre og St. Peters
borg. A. R. 

Peréda, J o s é Mar ia d e , spansk Roman
forfatter, er født i Polanco 7. Febr. 1834. Hans 
Fødeby ligger i Provinsen Santander, og han er 
saaledes af den dygtige og begavede Race, der 
kaldes >Bjærgboere« (los Montafieses). P.'s Liv 
har ikke været rigt paa Hændelser: han uddannedes 
til Civilingeniør, var 1873 deputeret i Cortes, 
hvor han hørte til det karlistiske Parti, og har 
siden levet som rig Privatmand! Polanco, syssel
sat med sin litterære Virksomhed. Denne be
gyndte med »Escenas montanesas« [1864], en 
Række til Dels novellistiske Skildringer af Sæder 
og Skikke, navnlig de helt eller halvt forsvundne, 
i Santander og dets skønne Bjærgland, vidnende 
om hans ypperlige Iagttagelsesevne, hans fast 
formende Haand og om, at han gennem mange 
Aars Selvsyn og utrættet Færden kender sit Folk 
ud og ind, til Lands som til Søs. Flere lignende 
Samlinger af Skitser fulgte efter og udmærkede 
sig ved samme gode Egenskaber. Men Tyngde
punktet i P.'s litterære Produktion ligger i hans 
større Fortællinger. Ypperst er han i disse, hvor 
han bevæger sig paa Hjemmets Grund mellem 
sine Bønder, Jægere og Fiskere: der er en kraftig, 
sund og oprindelig Realisme og samtidig en vel
gørende høj og ren Idealitet, kosteligt Lune og 
sand Følelse i »Sotileza« [1884], *La puchera« 
[1889] og »Pefias arriba« [1895], maaske hans 
Mesterværk, med herlige Naturskildringer. Ogsaa 
»Don Gonzalo Gonzålez de la Gonzalera«, »Pedro 
Sånchez« og »El sabor de la tierruca« ere at 
fremhæve; i andre af sine Romaner, navnlig hvor 
han vil skildre Samfundsforhold i Hovedstaden, 
som i »La Montålvez« og »El buey suelto . . .«, 
kommer hans Virkelighedssans ikke ret frem, idet 
den skades af Tendens (P. er yderlig konservativ 
og udpræget Katolik). Desværre er denne ud
mærket talentfulde Forfatter ogsaa i sine helt for
trinlige Værker saa nationalt begrænset, bl. a. i 
Henseende til sin ægte spanske Bredde, at han 
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ikke let lader sig gengive i andre Sprog; nogle 
af hans Bøger ere dog blevne oversatte — paa 
Dansk »Pedro Sånchez«, lidt forkortet, ved Johanne 
Allen [Kbhvn. 1896]. Hans samlede Arbejder, 
en statelig Række Bind, begyndte at udkomme 
1884 i Madrid. 1897 blev P. Medlem af det 
spanske Akademi. E. G. 

Pére Dlichesne [pærdysæln] se H é b e r t , 
J. R. 

Peregil , Klippeholm ved Nordkysten af Ma
rokko, ligger i Gibraltar-Strædet 10 Km. V. N. V. f. 
Ceuta og skilles fra Fastlandet ved et 200 M. 
bredt Stræde. P. er 13V2 Hekt. stor og er ube
boet. Spanien forsøgte at besætte den 1887, men 
England og U. S. A. tillode det ikke paa Grund 
af Øens strategiske Betydning, og for Øjeblikket til
hører den ubestridt Sultanen af Marokko. H. P. S. 

PeregrinO se P e l l e g r i n o . 
Peregrlnus (lat.), fremmed. 
Pereira[pere !ira],Jacob R o d r i g u e z , spansk

fransk Døvstummelærer, født 1715 i Berlanga (Estre-
madura), død 1780 i Paris. P. er bekendt som 
en af de første, der med afgjort Held underviste 
døvstumme enkeltvis saavel gennem mundtlig Tale 
som med Haandalfabet. Særlig er hans Navn 
knyttet til Undervisningen af den lærde døv
stumme Saboureux de Fontenay, der levede sam
tidig med de l'Épée (s. d.), og om hvem den 
svenske Professor Bjornståhl i en 1780 udgiven 
Rejseberetning fortæller, at han kom til ham for 
at lære Arabisk. P. var imidlertid, trods al sin 
Lærerdygtighed, mere den egentlige Forretnings
mand end den for Sagen interesserede Lærer, og 
han har derfor hverken stiftet nogen Skole eller 
grundlagt nogen Metode. F. B. 

Pereira da Si lva [perelira], JoSo Manoe l , 
brasiliansk Litterat, er født i Rio de Janeiro 1817. 
Som Politiker hyldede han først frisindede Ideer, 
men slog siden om og blev en af Lederne for det 
konservative Parti. Som Historiker og Litterat 
er han bleven bekendt ved følgende Værker: 
»Historia da fundacao do Imperio Brazileiro< 
[1864—68]; »Segundo periodo do reinado de D. 
Pedro I do Brazil« [1875]; »Historia do Brazil 
durante a menoridade de D. Pedro II« (1831—40) 
[1882]; »Plutarcho brazileiro« [1866]; »Obras 
politicas e literarias« [1868]; »Jeronimo Corte 
Real; la Litterature portugaise, son passé, son 
etat actuel« [Paris 1866], samt »A Poesia epica« 
[1889]. Chr. H. 

Pereire [pere lire], Brødrene Em i le, født 3. 
Decbr. 1800, død 7. Jan. 1875, og I s a a c , født 
25. Novbr. 1806, død 12. Juli 1880, franske 
Finansmænd af portugisisk-israelitisk Herkomst. 
De begyndte som ubemidlede Vekselmæglere i 
Paris og beholdt stedse deres Forretninger i 
Fællesskab. I deres Ungdom vare de ivrige Til
hængere af St. Simonisternes Lære, i hvilken de 
vare bleve indviede gennem deres Onkel Olinde 
Rodrigues; navnlig Emile var (1829—34) en flittig 
Bidragyder til Retningens Blade. Da Sekten op
løstes, kastede de sig over finansielle Foretagender 
og bleve heri — som ikke faa af dens Adepter 
— dristige og indsigtsfulde Foregangsmænd. De 
opnaaede at erhverve Koncession paa det første 
Jærnbaneanlæg i Frankrig, mellem Paris og St. 
Germain. Herigennem grundlagde de deres Ry. 
Senere vare de Hoveddeltagerne i det store Com-

pagnie des Chemins de fer du Nord. 1852 
grundlagde de det mægtige Aktieselskab Crédit 
Mobilier (s. d.) med en Kapital af 60 Mill. fra, 
et Finansinstitut, der fik Indflydelse paa Industriens 
Udvikling endog ud over Frankrig's Grænser. 
Da Selskabet — som Følge af sine Engagementer 
med Grundspekulationer i Paris under den Hauss-
mann'ske Omkalfatrings- og Byggeperiode — 1867 
maatte likvidere, saa Brødrene sig nødsagede til 
at trække sig tilbage ogsaa fra Ledelsen af en 
Del tilknyttede Foretagender. Begge deltoge de 
i Kejserdømmets sidste Aar i det politiske Liv. 
Som Forfattere optraadte de, navnlig Isaac, med 
en Del finanspolitiske Brochurer. K. V. H. 

Perejaslav, i) P., By i det sydvestlige Rus
land, Guvernement Poltava, ligger i Nærheden af 
Dnjepr og har Tobaksfabrikation samt Handel med 
Korn og Hørfrø. (1897) 14,609 Indb. — 2) P., 
P e r e s l a v l - S a l j e s k i j , By i Mellemrusland, 
Guvernement Vladimir, har Domkirke, Bomulds-
og Tobaksindustri samt Garverier. (1897) 8,662 
Indb. H. P. S. 

Perekop, By i det sydlige Rusland, Guverne
ment Taurien, ligger paa P.-Tangen, der Øst 
fra indsnævres af Bugten Sivash, Vest fra af 
den k a r k i n i t i s k e Bug t eller Russernes saa-
kaldte »døde Hav«, og som forbinder Halvøen 
Krim med Fastlandet. (1897) 5,285 Indb. Byen 
er ganske betydningsløs, men over den 10 Km. 
brede Tange have Russerne projekteret et 
Kanalanlæg, der dog venter paa sin Gennem
førelse. H. P. S. 

Pére Lachaise [pærlasælz] se La Cha i s e . 
Peremtion (lat.), Tilintetgørelse, Bortfald, 

Forældelse. I tidligere tysk Proces og endnu i 
fransk Proces {code de proc. art. 397 ff.) særlig 
Betegnelse for en Sags Bortfald, fordi den hen-
staar for længe (3 Aar) i samme Instans uden at 
komme videre. E. T. 

Peremtorisk (lat.: tilintetgørende); afgørende, 
endelig, uigenkaldelig. 

Perennérende (lat. perennis), varende et helt 
eller flere Aar, fleraarig, overvintrende. 

PerermibrailCiliåter kaldes de Fiskepadder, 
der hele Livet igennem beholde Gællerne, saa-
ledes som den i Kalkalpernes underjordiske Vande 
levende Olm {Proteus) samt de nordamerikanske 
Former Necturus (s. d.) og Siren. (Se i øvrigt 
H a l e p a d d e r og F i s k e p a d d e r ) . R.H.-P. 

Pereskia d. s. s. P e i r e s k i a . 
Peretter se C i t r u s . 
Perez [pelres], A n t o n i o , spansk Minister, 

( '539— l 6 l I )> S ø n a f Gonzalo P., Statssekretær 
hos Filip II, fik 1567 Faderens Embede, som 
han til Kongens fulde Tilfredshed varetog indtil 
1579, da hans Kærlighedsforbindelse med Fyrst
inde Eboli (s. d.) blev Aarsag til hans Fald. P., 
der ved sin Vindesyge og hovmodige Optræden 
havde skaffet sig mange Fjender, derimellem flere 
indflydelsesrige Personer, lod nemlig 31. Marts 
1578 Juan de Escobedo, en fortrolig Ven af Don 
Juan d'Austria, Kongens Halvbroder, rydde af 
Vejen, da han frygtede for, at Escobedo, der 
havde faaet Nys om P.'s Forhold til Eboli, skulde 
benytte sig af sin Viden til Skade for ham og 
Fyrstinden. Escobedo's Familie rejste nu An
klage mod P., og da Kongen, der havde fattet 
en heftig Uvilje mod Fyrstinde Eboli, muligvis 
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fordi hun maaske har afvist Tilnærmelser fra hans I »Junker Heinz« o. fl.), Korværker, Festspil og 
Side, slog Haanden af Ministeren, blev denne 
fængslet (1579). underkastet Tortur og efter en 
fleraarig Proces dømt (1585), dog kun til Fængsels
straf. 1590 lykkedes det P. at undslippe, hvor-
paa han tog sin Tilflugt til Aragonien (hans Hjem
land), hvis »Fueros« (Privilegier) sikrede ham 
mod Udlevering. Forgæves søgte Filip at faa 
ham i sin Magt, og da endelig Inkvisitionen paa 
hans Foranledning havde faaet P. fængslet, blev 
denne befriet ved en Folkeopstand og slap bort 

Sange. W. B. 
Per fas et néfas (lat.), paa retmæssig og 

uretmæssig Maade. H. H. R. 
Perfekt (lat.), fuldkommen. 
Perfektibilitet (lat.) betyder Evnen til at 

gøre Fremskridt. 
Perfektion (lat.), Fuldendelse, Tilendebringelse, 

Fuldkommenhed. 
Perfektion se M e n s u r a l n o d e r . 
Perfektionister er Navnet paa Kristne, som 

til Udlandet. Men dette blev Anledningen til, at lære de troendes syndeløse Fuldkommenhed. 
Aragonien mistede sine gamle Fueros, som Filip, 
efter med Vaabenmagt at have knust enhver Mod
stand, for bestandig ophævede. P. var imidlertid 
gaaet til London og derfra til Paris, hvor han 
blev vel modtagen af Henrik IV, af hvem han 

En egentlig Sekt er der aldrig dannet paa dette 
Dogme; det maa snarere kaldes en Aandsretning, 
der til forskellige Tider har vist sig i Kirken, i 
den nyeste Tid navnlig i England og Amerika; i 
Danmark er Retningen kendt under Navnet af 

fik en Pension (som han dog mistede efter Freds- I Fuldkommenhedslæren. H. O—d. 
slutningen mellem Frankrig og Spanien i Vervins I Perfektum er i Grammatikken Benævnelse 
1598). Sin øvrige Levetid tilbragte han i Frank- I paa en af Verbets Tider (se Tempus ) . I sprog
rig, hvor han udgav politiske Optegnelser og | videnskabelig Terminologi er P. Benævnelse paa 
Erindringer (»Obras y relaciones« [Paris 1598]), 
der ere af Interesse for Studiet af Spanien's Hi
storie. Desuden efterlod han et Manuskript (nu 
i Nationalbiblioteket i Paris), en statsretlig Under
søgelse, hvori han opfordrer Regeringerne til at 
søge Støtte hos Folket mod Adel og Gejstlighed. 
Hans Ophold i Frankrig har ogsaa haft en vis 
Betydning for den franske Litteratur, der gennem 
ham blev paavirket af den daværende forfinede 
Smagsretning i Spanien's litterære Kredse. (Li t t . : 
B e r m u d e z de C a s t r o , Antonio Perez, secre-
tario de estado etc. [Madrid 1841]; Mignet , 
Antoine Perez et Philippe 11[Paris 1845 og oftere]; 
Mur o, La princesa de Eboli [Madrid 1877]; 
P u i b u s q u e , Histoire comparée des litteratur es 

en fællesindoeuropæisk Tempusformation, der 
fungerer dels som Præteritum, dels som Præsens, 
f. Eks. sanskr. da-ddrg-a (jeg saa, har set), græ. 
Ss-dogx-ct (jeg ser, skuer); sanskr. véd-a (jeg ved), 
græ. otS-a (VII, S. u o g S p . 1), oldslavisk ved-e 
got. vait. Grundbetydningen af dette sidste Ord 
antages at have været »se, indse«, en Antagelse, 
der bestyrkes af lat. video (jeg ser), litavisk veidas 
(Aasyn). Som Eksemplerne vise, dannes dette P. 
dels ved, dels uden Reduplikation (s. d.). Det 
har særegne Personalsuffikser, og i mange Til
fælde særegne Rodforandringer (se Aflyd). Til 
græ. Ss-åogx-ct svarer saaledes en Præsens åégx-
o-fiai. Til Ental veda, oWa, vait (jeg ved) svarer 
Flertal sanskr. vidmd, græ. i'dfitv, got. vitum (vi 

espagnogle et franc ais e [Paris 1843]; T i c k n o r , vide). Endvidere har der oprindelig været Forskel 
The history of Spanish literature [New York ! i Accentuation mellem Ental og Flertal, som Til-
1849 °g oftere]). C. F. i fældet er i Sanskrit: veda (jeg ved), men vidmd 

Perez, Dav ide , italiensk Komponist, (1711— | (v i v i d e ) : da-ddrg-a (jeg saa), men da-drg-i-må 
78), var kirkelig Kapelmester i Palermo indtil (v l s a a ) - D e t g a m l e indoeuropæiske P. er mere 
1752, da den Lykke, hans Opera »Demofoonte« i e l l e r ™nåre g ° d t bevaret 1 Sprogene. Græsk 
gjorde i Lissabon, foranledigede hans Udnævnelse ' h a r h e l e Lydskiftet 1 Verbalbøjningen: uimo (jeg 
til portugisisk Hofkapelmester. P. komponerede 1 f o r l a d e r ) . te-loma (jeg forlod), slmov (jeg for
en Række Operaer, hvoraf de fleste sattes I l o d ) ; m 5 n kot7C- vek^ei ikke regelmæssig med Un-
meget højt af Samtiden, samt en Del Kirke
musik. W. B, 

Perfall, Anton v., Friherre, tysk Forfatter, 
er født i Landsberg ved Lech I I . Decbr. 1853. Han 
ægtede 1877 Skuespillerinden Magda Irschick og 
ledsagede hende paa hendes Kunstrejser; senere 
har han levet paa sin Ejendom i Øvrebayern. 
Hans Arbejder ere mest af novellistisk og social
politisk Karakter; eksempelvis kunne nævnes: 
»Uber alle Gewalten« [1889], »Romanzero« [1892], 
»Damon Ruhm« [2 Bd., 1889], »Gift und Gegen-
gift« [1891], »Justiz der Seele< [1889], »Unterwiihlter 

som i oldu, i'6/usv. De germanske Sprog have med 
mærkelig Troskab bevaret det gamle P. Vokal som 
Personalsuffiks er tabt i førlitterær Tid: sanskr. 
véd-a (jeg, han ved), græ. otcf-a (jeg ved) olå-r (han 
ved); men got. vait(]eg, han ved). Lydskiftet mellem 
Ental og Flertal er bevaret: got. vait, vitum; 
oldn. veit, vitum; tysk weiss , wissen; dansk 
(litterært) ved, v ide . Ganske tilsvarende Præte-
rito-præsentia ere kan, k u n n e ; ska l , sku l l e . 
Herhen hører endvidere det saakaldte stærke 
Præteritum i Germansk: oldn. drakk, plur. druk-
kum; gi. dansk drak, plur. drukke — oldn. bar, 
plur. bdrum; gi. da. bar, plur. baare (ell. bore) — 

Grund« [1892], »Truggeister« [1892] og Sørge- . o l d n ; oau<r'?]ni. bUltum; gi.'da. bød, ^x.bude. 
spillet »Marciana« [opført 1 Wien 1890]. C. A.N.\Y D a n s k e r Entallets Selvlyd i Reglen overført 

Perfall, K a r l von, Friherre, tysk Komponist, j til Flertallet. Den oprindelige Forskel i Accen-
er født 29. Jan. 1824 i Munchen, uddannedes i 
Leipzig, hvor særlig M. Hauptmann var hans 
Lærer, og grundede 1854 den endnu bestaaende 
»Oratorienverein« i Munchen. 1867 blev P. 
Intendant (o: Chef) for Hofteateret i Munchen. 
P. har udfoldet en ret betydelig Komponistvirk
somhed, der navnlig omfatter Operaer (»Sakuntala«, 

tuation har ogsaa efterladt sig Spor i de germanske 
Sprog (se Verner ' s Lov). Det saakaldte svage 
Præteritum i germanske Sprog er en Nydannelse: 
got. hausi-da (af Infinitiv hausjan), oldn. heyr-
tra (af heyrd), gi. da. hør-de (af høre), dansk 
hør - t e (af høre), tysk ho r - t e (af horen) . — I 
Latin, hvor Navnet P. er dannet, udtrykkes der-
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ved det, der ikke blot er fortidigt, men tillige 
fuldbyrdet, tilendebragt. Det blot fortidige (præ
sens in praterito) udtrykkes ved Imperfektum. I 
Grammatikker til Brug ved praktisk Skoleunder
visning i nyere Sprog betegner P. almindeligvis 
den fuldbyrdede Fortid eller Førnutid: jeg h a r 
e l s k e t , ich h å b e g e l i e b t . Imperfektum eller 
Datid er her Benævnelsen paa den Tempus, der er 
Fortsættelsen af det indoeuropæiske P., det ger
manske Præteritum. P. K. T 

Perfer et obdura (lat.), »hold ud og vær 
standhaftig«, Citat efter Ovid (Ars amandi, II, 
V. 178). H.H.R. 

Perfid (lat.), troløs, ond, mod bedre Vidende. 
Per f id i , den Handling at være p. 

Perforation (lat.), Gennemboring, Gennem-
hulning, benyttes f. Eks. om en MaterieansamliDgs 
Gennembrud ind i et Organ eller gennem Huden. 
Desuden benyttes P. som Betegnelse for en 
Fødseisoperation, en Del af Kefalotomien (s. d.), 
hvorved man aabner Fosterets Hjerneskal. Det 
Instrument, hvormed man p e r f o r e r e r , kaldes 
Pe r fo ra to r ium. Lp. M. 

Perforatorium se Pe r fo ra t ion . 
Perforere se P e r f o r a t i o n . 
Perforérmaskiner tjene sædvanlig til at 

svække Papir efter bestemte Linier, efter hvilke 
det da let senere kan deles, som Tilfældet f. Eks. 
er ved Frimærkeark. Arbejdet udføres enten ved 
Lokning, idet en Række Staalstempler presses ned 
mod Papiret, som er anbragt paa et Underlag, 
forsynet med Huller, som nøje svare til Stemplerne, 
eller saaledes, at Papiret kun gennemskæres efter 
en afbrudt Linie, uden at der fjernes noget 
deraf. K. M. 

Pergamenske Oldsager (jfr. Pergamon). 
De pergamenske Konger søgte, efter at deres lille 
Rige havde overstaaet de værste Farer, at give 
deres Herredømme Glans ved Kunst og Viden
skab. Ved det med kongelig Gavmildhed rigt 
udstyrede Bibliotek samlede de højt ansete lærde; 
de samlede paa Værker fra den ældre Kunst, og 
endelig muliggjorde de, ved at byde Kunstnerne 
store Opgaver, Dannelsen af en særlig pergamensk 
Kunstretning. Den ydre Anledning bød først Kong 
Attalos I's Sejr over Gaiaterne. Efter denne om
byggede han A t h e n a Pol ias 'es Helligdom i 
Pergamon og opstillede i Tempelgaarden en Række 
Statuer og Statuegrupper, som skulde forherlige 
saavel denne som andre, mindre Sejre. Disse Fi
gurer vare af Bronze, men ingen af dem ere i 
Original bevarede til vor Tid. Der haves imid
lertid nogle Marmorværker, som staa i et vist, 
ikke nærmere bestemmeligt Forhold til disse 
Bronzefigurer og i hvert Fald ere pergamenske 
Arbejder fra denne Tid; det betydeligste af 
disse er den bekendte »døende Galler« (Kapito-
lium, Rom), den karakteristiske Fremstilling af 
den barbariske Kriger, der saaret er sunken sammen 
paa sit Skjold. I et lignende Forhold til Perga
mon staar en Gruppe »Galleren og hans Hustru«. 
Galleren har opgivet alt Haab om Sejr, men vil 
ikke falde i sine Fjenders Hænder; han har alle
rede dræbt sin Hustru, som han endnu holder 
oppe med venstre Haand; med højre støder han 
Sværdet i sit eget Bryst; (Rom, Palazzo Buon-
compagni). De pergamenske Konger saa med Be
undring paa Athen som Udgangspunktet for alt 

aandeligt Lys. Et Udtryk herfor var det, at den 
samme Kong Attalos sendte Athen 4 store Grupper 
i halv naturlig Størrelse, fremstillende i Marmor: 
Gudernes Kamp med Giganterne, Athenernes med 
Amazonerne, Grækernes med Perserne og Perga-
menernes med Gallerne. En Række Original
figurer fra disse Grupper (lutter overvundne) ere 
bevarede, spredte omkring i forskellige Museer 
(Venezia, Napoli [Mus. nazion.], Rom, Paris 
[Louvre], Aix o. s. v.). Disse Figurer vise som 
Særmærke for pergamensk Kunst stor Evne til 
virkningsfuld Karakteristik, stundom endog lidt 
ud over den strengeste Skønhedsgrænse. Ogsaa 
en Figur i Firenze, Sliberen, og en Figur af en 
siddende Nævefægter (Termemuseet, Rom) maa 
formentlig henføres til pergamensk Skole og denne 
Tid. 

Det stærkeste Indtryk af pergamensk Kunst 
giver dog den over 2,30 M. høje Frise i Haut-
relief paa Kong Eumenes II's mægtige Zeus -Al te r 
i Pergamon (fra ca. Aar 180 f. Chr.). Ogsaa dette 
Monument skulde forherlige Pergamon's Evne til 
at nedslaa de fremtrængende, galatiske Barbarer, 
billedlig udtrykt i de lyse, olympiske Guders 
Kamp og Sejr over Giganterne. Desværre er det 
kun Rester af Frisen, som de store, tyske Ud
gravninger have bragt frem, og som nu, efter at 
de mange søndrede Stumper med utrættelig Flid 
ere samlede til større Grupper, ere opstillede i 
Pergamon-Museet i Berlin, og som i Afstøbninger 
og Afbildninger ere velkendte overalt. En af de 
bedst bevarede Grupper viser Zeus i Kampen, med 
Ægide og Tordenkile, sejrende over 3 Giganter; 
Kjortelen er ved den hastige Bevægelse gleden 
ned, saa Overkroppen er blottet. Her som overalt 
ere Guderne fremstillede som Mennesker, efter 
den ældre Kunsts Typer, men med en Vælde, som 
løfter dem langt ud over det menneskelige. Athena 
og hendes hellige Slange sejre over en vældig 
Gigant; en flyvende Nike rækker hende Sejrs
kransen, medens Gaia, Giganternes Moder, hæver 
sig halvt op af Jorden og vender sit sorgfulde 
Ansigt mod Gudinden, idet hun beder om Naade 
for sin Søn. Grupperne om Åres, Herakles, Hebe, 
Mørerne, Demeter, som have været til Stede, ere 
næsten helt borte. Apollon er væbnet med sin 
Bue, Leto forfølger en Gigant med en brændende 
Fakkel; Artemis, som faar Hjælp af en stor Ulve
hund, angribes af en fuldt væbnet Gigant. Hekate 
ses i 3-dobbelt Skikkelse, fulgt af 2 Hunde; He
lios kører frem i sin af 4 Heste trukne Solvogn, 
der lige har forladt Havet; foran rider Eos, bag 
ham Selene. Ogsaa Uranos, Kybele, Nereus, Po
seidon og Amfitrite, Dionysos, Rhea og over
hovedet næsten hele det græske Pantheon af 
større og mindre Guddomme ere fremstillede saa
ledes, at de kunne kendes og identificeres. Gi
ganterne fremtræde snart i helt menneskelig 
Skikkelse, snart med Slangeben, der ende i Slange
hoveder, som rejse sig og deltage i Kampen; 
nogle have Tyrehorn, det sædvanlige Billede paa 
Kraft, eller endog Løvehoved, mange bære Vinger. 
Intet Under, at dette Virvar af kæmpende, hedenske 
Skikkelser i Johannes'es Aabenbaring bliver til 
Smykket for Satan's Trone. — Giganterne slynge 
Sten mod Guderne, og de søge at værne sig med 
Dyreskind, som de vikle om Armen. Ansigterne 
ere næsten altid helt menneskelige, mest ung-
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dommelige, med kraftigt Skæg; de gaa oftest 
nøgne mod deres Fjende. 

Hovedindtrykket af dette ca. 130 M. lange Relief, 
hvori Figurerne ofte næsten helt løsne sig fra 
Baggrunden, er en overvældende Rigdom og 
Frodighed i Fantasien. Men her raader en Aand, 
ganske forskellig fra den i Parthenons Frisen; her 
er adskilligt mere Voldsomhed, stundom næsten 
Mangel paa Beherskelse. Her er Livfuldhed og 
Fyrighed, men ogsaa en vis Forkærlighed for det 
effektfulde, hvor den ældre Kunst havde Alvor 
og Ro. Det er som en Trompetfanfare, hvor 
Parthenons-Frisen ligner lyse, klingende Violin-
toner. Men dog er Pergamons-Frisen, grandios i 
Tanke og Udførelse, et af Verdens ypperste 
Kunstværker. (Afb. Bd. 2, S. 1093). 

Skønt Frisen maa betragtes som et arkitektonisk 
Arbejde, er der anvendt en overordentlig Omhu 
paa Detailler. Den har tillige baaret Farver, der 
dog nu næsten ganske ere forsvundne. Der kendes 
forskellige af Navnene paa de utvivlsomt ret tal
rige Kunstnere, som have arbejdet med paa Gi
gantkampen. Frisen var allerede i Oldtiden be
rømt, og der er bevaret flere Brudstykker af for
skellige smaa Kopier. — Mindre betydelig er den 
saakaldte T e l e fos-Frise , der behandler Sagnet 
om Telefos (s. d.). Der er bevaret en Del stærkt 
medtagne Fragmenter, der vise en Højde af I,74 
M. Den har mulig hørt til Alterets Overdel. 
Ligesom alexandrinske Relieffer har den land
skabelig, malerisk Baggrund. 

Med den pergamenske og den dermed beslæg
tede rhodiske Kunstskoles F'rembringelser ender 
den originale, græske Kunsts Historie. (Li t t . se 
Pe rgamon) . H. A. K. 

Pergamenske Rige se Pergamon. 
Pergament kaldes Huder, der eretilberedte saa-

ledes, at de ere blevne holdbare og nogenlunde elasti- I 
ske ; en egentlig Garvning have de ikke været under- | 
kastede, og de kunne derfor ved Kogning med ' 
Vand omdannes til Lim. De Huder, der anvendes, 
faas af unge Kalve, Geder, Æsler og Lam. Til- • 
beredningen bestaar i den ved Læder (s. d.) an- I 
vendte Udblødning, Rensning, Af haaring og Skrab-
ning, hvorefter Huden udspændes stramt i en 
Ramme, skrabes tynd og slibes med Pimpsten , 
e. 1. P. er nu færdigt til Brug som Tromme- ! 
skind og til Bogbind, medens det, naar det skal i 
benyttes til Skrivebrug, afslibes, først med Lin- I 
olie alene, derpaa med Linolie og Blyhvidt. K. M. I 

Ved Siden af Papyrus og derpaa jævnsides med I 
Papir brugtes P. i Oldtiden og Middelalderen 
meget til at skrive Bøger og Dokumenter paa; | 
det egnede sig navnlig til at male Miniaturer paa, 
og som det dyrere og finere Materiale brugtes j 
det gerne til Haandskrifter, hvorpaa man vilde I 
anvende større Omhu. Endnu langt ned i Tiden, . 
ja i vore Dage, findes det anvendt til vigtige j 
Dokumenter, som Traktater, til højtidelige Adresser ! 
o. 1. I Bogtrykkerkunstens ældre Tid, da man 1 
søgte at efterligne de haandskrevne Bøger, var P. 
et hyppigere anvendt Materiale end siden hen, 
da trykte Bøger ble ve almindeligere ; nutildags er I 
det sjælden, at en Bog trykkes paa P. (»Velin«) I 
i enkelte særlig fine Eksemplarer. Pergamenttryk 1 
anses for at høre til Bibliotekskostbarhedeme og 
opbevares almindeligvis for sig i de store offent- , 
lige Bogsamlinger (J. van Praet, »Catalogue des 

livres imprimés sur velin qui se trouvent dans la 
bibliothéque du Roi« [6 Bd., Paris 1822—28] og 
samme, »Catal. des livres imprimés sur velin« 
[Suppl. til forrige, 4 Bd., Paris 1824—28]; C. 
Molbech, »Fortegnelse over de paa P. trykkede 
Bøger i det kgl. Bibliotek« [Kbhvn. 1830]). — I 
Bogbinderiet brugtes P. tidligere langt hyppigere 
end nu, oftest ufarvet, tit med Guldprydelser; 
nutildags hører Pergamentbind til de dyrere og 
fornemmere Indbindinger. Paa Grund af P.'s 
Styrke findes det dog hyppig anvendt til Hjørner 
paa Bind, som der ventes at skulle gaa mere 
end almindeligt Slid af. E. G. 

Pergaméntlæder er Pergamentpapir, som ved 
Presning har faaet en narvlignende Overflade. 
Anvendes til Bogbind. K. M. 

Pergaméntpapir se Papir. 
Pergamlno, By i det nordlige Argentina, i 

Provinsen Buenos Ayres og 200 Km. N. V. f. 
Hovedstaden, har et Hospital og er Distrikts-
hovedstad. Sammen med Distriktet har Byen 
8,000 Indb. M. Kr. 

Pergamon, i Oldtiden By i Mysien (se i øv
rigt nedenf.). P. laa paa en høj Banke, der 
falder brat af mod Nord, Øst og Vest, men mod 
Syd sænker sig i en taalelig jævn Skraaning, af-
delt i forskellige, delvis ogsaa ved Kunst stærkt 
jævnede Terrasser, samt ved denne Bankes Fod. 
Det ældste P. laa paa den øverste Top. I Be
gyndelsen af Kongetiden indtog Bebyggelsen 
største Delen af Bjærget og Terrasserne; senere, 
især under Eumenes II, udvides den stedse mere 
over de lavere Strækninger mellem to mindre 
Floder, Ketios og Selinos, og videre mod Vest. 
Fra de forskellige Udvidelser findes Rester af 
Bymure. Da Romervældets Tilbagegang begynder 
under de senere Kejsere, trækker Bebyggelsen sig 
ind, og dette fortsættes videre i den byzantinske 
Tid, hvor man endog indskrænker Befæstningen 
til en Del af Banken, saaledes at den sydlige 
Mur kom til at skære Zeus-Alteret. I denne Mur 
indgik talrige Bygningsdele fra de ældre Tider 
og bl. a. Dele af Gigantfrisen. Paa den gamle 
Bys Plads ligger endnu en lille tyrkisk-græsk By, 
Bergama (i,8oo Indb.). Opmærksomheden blev 
først henledt paa Stedet, da Ingeniøren K. Hu-
mann i 1870'erne bragte de første Dele af Gi
gantfrisen til Berlin. Navnlig ved hans Tilskyndel
ser lykkedes det at faa en tysk Udgravning i 
Stand, som derefter paa den preussiske Regerings 
Bekostning foretoges 1879—86, især ved Humann 
og A. Conze. 1900 blev en Fortsættelse af 
Undersøgelserne paabegyndt af Conze og D o r p -
feld. Samtlige ved Undersøgelsen fundne Skulp
turer og andre Genstande af nogen Betydning ere 
bragte til Berlin og opbevares i et særlig P.-
Museum. 

De gamle Bygninger have væsentlig ligget paa 
Terrasserne, medens selve Bankens øverste Spids 
var helt eller næsten ubenyttet. Paa en lille Ud
løber tæt N. f. Toppen laa et Tempel for Fau
stina. Paa den øverste Terrasse, S. V. f. Toppen, 
laa et stort Tempel for Trajan, paa den næste 
Terrasse, længere mod Syd, fandtes Biblioteket 
og Athena's Tempel, paa den tredje det store 
Zeus-Alter og længst mod Syd, paa den fjerde, 
Torvet. Dette var det ældre P. og senere Byens 
Borg. Kongepaladset maa antagelig søges i en 
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Del Fundamenter, som fandtes tæt S. f. den højeste 
Top. Terrasserne afgrænsedes med Støttemure, 
og det hele var omgivet af en Befæstningsmur. 
Tæt V. f. de nævnte Bygninger, der dannede en 
Bue, laa et Teater og en lang Terrasse med en 
Søjlehal og et Tempel. Lavbyen paa Sletten 
hidrørte fra den senere Kongetid og Romertiden, 
og over den ligger den moderne By. Der findes 
her Rester af talrige gamle Bygninger (Termer, 
Gymnasion, Cirkus, Amfiteater, et romersk Teater 
o. s. v.). De tidligere Undersøgelser holdt sig 
væsentlig til Bebyggelsen paa Banken, de ny have 
derimod Lavbyen til Genstand. Der er ved dem 
allerede fremdraget en Port i Bymuren, en Torve-

Pergamon, Akropolis og den øvre By. 

plads omgiven af Haller m. m. og gjort talrige 
Enkeltfund. 

Tra jan ' s T e m p e l var ligesom mange andre 
Helligdomme omgivet af en Gaard, her ret stor 
og af regelmæssig firsidet Form. Tempelet var 
20 M. bredt, 27 M. langt og helt omgivet af en 
korintisk Søjlehal. Det stammer formentlig fra 
Trajan's egen Tid, men synes opført paa en ældre 
Helligdoms Plads. 

A thena ' s Tempel var af Kong Attalos I efter 
den store Sejr over Tolistoagierne opført paa et 
ældre Tempels Plads. Det var et ikke særlig 
stort Tempel, 23 M. langt, 13V2 M. bredt, i 
senere dorisk Stil, med 6 Søjler i Fronten, 10 i 
Langsiderne. Materialet var ikke Marmor, men 
Trachyt med en Stukbeklædning. Helligdommen 
var omgiven af en trapezformig Tempelgaard med 

Søjlehaller, den nordlige i to Stokværk og smykket 
med en interessant Frise med Vaabenskulpturer. 
Tempelgaarden fyldtes gennem Tiderne med Sta
tuer, Altre og andre Monumenter, hvis Fodstykker 
for en stor Del ere genfundne; her stod bl. a. 
en stor Statue af x\thena Nikeforos (Sejrsbringer-
sken) fra Attalos I's Tid, udført af Epigonos, 
Statuer af pergamenske Konger og senere af 
romerske Kejsere. 

Det berømte B i b l i o t e k var antagelig ligeledes 
grundlagt af Attalos I, men især udviklet under 
hans Efterfølger Eumenes. Det antages at have 
ligget umiddelbart N. f. den søndre Søjlehal ved 
Athena-Tempelet. I det store Rum mod Øst 

fandtes en kolossal Statue af Athena, en 
god Efterligning af Feidias'es berømte Sta
tue i Parthenon, samt et Par andre Statuer. 
I Oldtiden var Biblioteket smykket med 
Statuer af fremragende Forfattere (Homer, 
Herodot, Alkaios o. fl.). Blandt de berømte 
Mænd, som de pergamenske Konger knyt
tede til det, maa især nævnes Filologen 
Krates fra Mallos. Antonius berøvede det 
dets Bøger og sendte dem til Kleopatra i 
Alexandria. 

Det store Z e u s-A11 e r var opført af Kong 
Eumenes II, formentlig 180—170 f. Chr., 
for Zeus Soter (Frelseren), til Minde om 
Sejrene over Nabis, Antiochos, Prusias og 
Gaiaterne. Lignende kolossale, men langt 
mindre pragtfulde Altere kendes fra Olym
pia, Syrakus, Parion ved Propontis o. a. 
St. Alteret var ligesom Templerne om
givet af en stor, her trapezformig Plads 
(95 x ca. 70 M.), og om denne var bygget 
en svær Mur; Indgangen til Alterpladsen var 
gennem en Art Stoa i denne Murs østre 
Side. Af Alteret stod ved Udgravningen 
kun Fundamentet tilbage. Det var af fir
sidet Form, 37,70 M. i Nord—Syd, 34,60 M. 
i Øst—Vest. Talrige fundne Fragmenter 
gøre det fremdeles muligt med Sikkerhed 
at rekonstruere hele Underbygningen af 
det ifølge en Oldtidsforfatters Ord 13 M. 
høje Alter. Nederst var der 3 ret lave 
Trin, o,23 M. høje; herover et Fodstykke, 
2,gQ M. højt, og derover den berømte, 130 
M. lange, 2,30 M. høje Gigantfrise (se herom 
P e r g a m e n s k e Oldsager ) , som opadtil 
begrænsedes af en ionisk Gesims med Tand
snit og Kymation. Paa Alterets 3 Sider 

gik Relieffet helt rundt; paa den vestlige Side 
afbrødes det derimod af en ca. 20 M. bred Trappe, 
der førte op til Bygningens Overdel. Relieffet fulgte 
her Trappens nordre og søndre Side. Da Ind
gangen til Alterpladsen var fra Øst, maatte saaledes 
Processionerne bevæge sig uden om Alteret, før 
de naaede dets Trappe. Alteret har haft en større 
Overbygning, men om denne vides lidet sikkert; 
til den har formodentlig hørt et mindre Relief, 
Te le fos -Fr i sen . 

Paa T o r v e t , der paa de tre Sider var omgivet 
af Søjlehaller, stod et mindre, hellenistisk Tempel, 
som mulig var indviet for Dionysos, samt et Vandur. 
(Li t t . Hovedværket bliver det endnu ufuldendte, 
store Pragtværk: »Alterthumer von P.«, Tekst i 
4O, Tavler i Folio. Heraf er Oktbr. 1902 ud
kommet: Bohn , »Das Heiligthum der Athene 
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Polias« [Berlin 1885]; S t i l l e r , »Das Trajaneum« j 
[1895]; B o h n , »Die Theaterterrasse« [1896]; I 
Max F r a n k e l , »Die Inschriften von P.« [1890 j 
og 1895]. Fremdeles: A. Conze, K. H a m a n n j 
o. fl., » Vorlåufige Berichte iiber die Ausgrabungen 
vonP.« [Berlin 1880, 1882, 1888]. Talrige Enkelt- ! 
afhandlinger. En let tilgængelig Oversigt er: I. 
L. Uss ing , »Pergamos, dens Historie og Monu- j 
menter« [Kbhvn. 1897; tysk Udg. Berlin 1899, i 40 ; | 
E. P o n t r e m o l i et M. C o l l i g n o n , Pergame 
[Paris 1900, Fol., 12 Tavler, mange Afb. For 
Skulpturerne se f. Eks. Co l l ignon ' s Histoire de 
la sculpture grecque, 2. Bd. Smig. ogsaa Art. P. i 
Baume i s t e r ' s »Denkmaler des klass. Alterthuras« 
[Munchen og Leipzig 1889]). H. A. K. 

H i s t o r i e . P. synes at være en gammel By, 
men var i lang Tid ret ubetydelig. Først under 
de urolige Forhold efter Alexander den Stores 
Død hæver den sig til nogen Betydning. I P. 
havde den thrakiske Konge Lysimachos anbragt 
en Del af sine Skatte under Bevogtning af en 
Mand ved Navn F i l et a i r os. Da imidlertid 
mange græske Stæder i Lilleasien rejste sig mod 
Lysimachos, som navnlig efter Mordet paa sin 
Søn Agathokles var bleven almindelig forhadt, 
gjorde Filetairos ligesaa og sluttede sig til Seleu-
kos af Syrien. Men efter at Lysimachos var falden 
i et Slag mod Seleukos (281), og denne var bleven 
myrdet (280), lykkedes det Filetairos at gøre sig 
ganske uafhængig i P. og de tilstødende Egne af 
Mysien og Troas. Efter hans Død (263) fulgte 
hans Brodersøn E u m e n e s I, hvis Regering ikke 
er synderlig bekendt; han døde 241. Efter ham 
fulgte hans Fætter A t t a l o s I, der efter en Sejr 
over Gallerne antog Kongenavnet. Efter fiere 
Kampe lykkedes det ham at udvide sit Rige i 
Lilleasien ; men en farlig Fjende fik han i Filip III 
af Makedonien, mod hvem han søgte at sikre sig 
ved Forbund med Ætolerne og Romerne. Han 
deltog med Iver i Krigene mod Makedonerne, 
men døde 197. Efter ham fulgte hans Søn Eu
menes II, under hvem P. naaede den højeste 
Blomstring. Efter Romernes Sejr over Filip af 
Makedonien opnaaede han ganske vist ikke nogen 
Landudvidelse; men da han med stor Dygtighed 
havde kæmpet sammen med Romerne mod Kong 
Antiochos III af Syrien og navnlig udmærket sig 
i Slaget ved Magnesia (190), opnaaede han, at 
hele Forasien N. f. Floden Maiandros blev lagt 
til P. (189); senere kom han i et spændt Forhold 
til Rom. Eumenes var en ivrig Beskytter af Kunst 
og Videnskab. Han smykkede sin Hovedstad med 
en Mængde Pragtbygninger (se ovenf.), og det 
store Bibliotek, som var grundlagt af Attalos I, j 
blev under ham stærkt udvidet. P. blev ved Siden 
af Alexandria et Hovedsæde for græsk Videnskabe
lighed, og der opstod en hel Skole af pergamenske 
Grammatikere. I P. var det ogsaa, at Perga
mentet (s. d.) først kom i Anvendelse. Ligeledes 
udviklede der sig en pergamensk Kunstnerskole, 
hvis Værker indtage en ejendommelig Plads i 
Kunsthistorien (se P e r g a m e n s k e O ldsage r ) . — 
Eumenes efterfulgtes af sin Broder A t t a l o s II, som 
stod i et godt Forhold til Romerne og kæmpede paa 
deres Side mod Bithynien og Makedonien. Ogsaa 
han interesserede sig meget for Kunst og Viden
skab. Efter hans Død (138) arvedes Tronen af 
hans Brodersøn A t t a l o s III, som førte en lidet 

berømmelig Regering; han døde 133. Da han 
ingen Arvinger efterlod sig, bestemte han ved sit 
Testamente, at P. skulde være frit, og overlod 
Testamentets Stadfæstelse til Romerne. Derved 
blev P. afhængigt af Rom, og da en Tronpræten
dent Aristonikos rejste en Opstand, som snart blev 
dæmpet, blev Afhængigheden stærkere, idet hele 
det pergamenske Rige omdannedes til en romersk 
Provins Asia (129). Byen P. vedblev dog længe 
at bestaa som en af Lilleasien's betydeligste 
Stæder. (Li t t . : C. F. Wegener , De aula At-
talica [Kbhvn. 1836]). H. H. R. 

PergåmOS er i Iliaden Navnet paa Borgen 
i Troja. Ved Siden deraf bruges det ogsaa 
som Navn for andre Borge. Særlig bruges det 
om den By, som sædvanlig kaldes P e r g a m o n 
(s. d.). H. H. R. 

Pergamot te se P æ r e t r æ . 
Perge, By i Pamfylien i Oldtiden. I den ro

merske Tid var den Provinshovedstad. Der er 
endnu levnet betydelige Ruiner af den. H. H. R. 

Pergola (lat. per guld), en Løvhytte, en til 
Siderne aaben Søjlegang med Løvtag, en Veranda, 
anvendt hyppigst i Haver og ved Landsteder og 
Villaer. E. S. 

Pergola, By i det mellemste Italien, Provins 
Pesaro e Urbino. (1881) 2,686 Indb. P. har 
Domkirke og Seminarium, er Bispesæde og driver 
Fabrikation af Tapeter og Uldstoffer. H. P. S. 

Pergolési , G i o v a n n i B a t t i s t a , italiensk 
Komponist, (1710—36); hans Fødested opgives 
forskellig, men sine Studier gjorde P. i hvert 
Fald i Napoli, hvor bl. a. Durante var hans Lærer. 
P. debuterede 1731 som Operakomponist, men 
kun med ringe Held. Større Opsigt gjorde nogle 
Messer af ham, men først 1733 vandt han sit 
Navn ved Operaen (Intermezzoet) »La serva pa-
drone«, en Akt, hvori kun to Personer optræde 
(medens Orkesterledsagelsen er indskrænket til 
Strygeinstrumenter), men fuld af Lune og melodirig 
Ynde og med sikkert behandlede Recitativer. 
»Serva padrone« gjorde umaadelig Lykke; den 
holdt sig længe, tages endnu fra Tid til anden 
frem (saaledes paa det kgl. Teater i Kjøbenhavn 
1900) og kan betragtes som Forløber for den 
italienske Buffo-opera. P.'s følgende Operaer 
sloge mindre an og formaaede ikke at holde sig 
længe. Derimod naaede han lige inden sin tid
lige Død at afslutte sit andet berømte Værk: 
»Stabat mater« for Sopran og Alt med Orgel-
og Strygekvartetledsagelse — en Komposition, 
der navnlig i 18. Aarh. overalt sattes overordent
lig højt paa Grund af dens Følelsesfuldhed og 
skønne Velklang. P. har endnu skrevet en Del 
Kirkemusik, nogle Kantater, en Strygekvartet med 
Orgel og adskillige Trioer for 2 Violiner med 
Generalbas. W. B. 

Per grådus (lat.), gradvis, efterhaanden. 
Pér i (græ.), omkring, om (benyttes hyppig i 

sammensatte Ord, ofte med Bibetydning af det 
overskridende, forstærkende, f. Eks. Perialgi, heftig 
Smerte). 

Péri (pers.), god Fe; bruges ogsaa ofte af 
Digterne om skønne Kvinder. Det kommer af 
p a i r i k a , som i Avesta er Betegnelsen for en 
Art kvindelige Dæmoner, der bl. a. have til Op
gave at lokke Menneskene bort fra Dydens 
Vej. A. C. 
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bygningerne og deres Udbygninger og Gravsteder ; 
en Kirkegaard. E. S. 

PeribronkitiS se L u n g e t u b e r k u l o s e . 
PericarditiS se H j e r t e s y g d o m m e . 
Pericardlum d. s. s. Hjertehinden eller Hjerte

posen, se B l o d og (serøse) H i n d e r . 
PerichGlldritis (græ.), Betændelse af den fine 

Hinde, der omgiver Brusken (som Benhinden om
giver Knoglen). P. medfører dels Tilintetgørelse, 
dels Fortykkelse af Brusken. En vigtig P. er den, 
der findes ved Strubens Brusk. P. er ofte af 
tuberkuløs eller syfilitisk Natur, men kan natur
ligvis opstaa ved flere Slags Infektioner. E. A. T. 

Per ichondr ium, Bruskhinden, se B rusk . 
Periculum in mora (lat.), »(der er) Fare ved 

Opsættelsen«. 
Per icu lum réi (lat.), Risiko i Tilfælde af en 

købt Tings Undergang, se K ø b og Sa lg . 
PeriCykel se C e n t r a l c y l i n d e r . 
Pericystit is (græ.), Betændelse i Bindevævet 

om Blæren. Opstaar gerne ved, at en Blære
betændelse (Cystitis) ad en eller anden Vej trænger 
gennem Blærevæggen og saaledes angriber det 
omliggende Væv, der da ofte bliver Sædet for Ma
teriedannelse (Absces). En P. kan ogsaa opstaa 

i ved Udbredning af Betændelsen fra Blærens Nabo
organer — saaledes fra Tarmene, fra Urinrøret. 
P. medfører de sædvanlige Tegn paa Betændelse 
med Sæde svarende til Blærens Naboskab. Be
handlingen bør være den for Betændelser sæd
vanlige. E. A. T. 

Peridérm se Kork. 
Peridermium, B l æ r e r u s t , kaldes en ejen-

Peri, J ae op o, italiensk Operakomponist, født 
1561 i Rom, død 1633 smst. Oprindelig var han 
Sanger og blev Leder af Musikken ved det floren
tinske Hof. I Firenze sluttede han sig nær til 
den Kreds af antikbegejstrede Mænd, der under 
Forsæde af Grev Bardi og senere af Jacopo Corsi 
stræbte efter en Genfødelse af det antikke Drama 
ved Musikkens Hjælp. Hertil hørte, at den hidtil 
gældende Stilart i Musikken, den polyfone, blev 
afløst af Solosangen (»Monodien«) med Instru
mentalledelse. Ligesom Gal i le i , C a v a l i e r e og 
Cacc in i var P. ivrig virksom for denne ny 
Stilart og blev Komponisten af to musikalske 
Dramaer, fra hvilke man regner Operaens Be
gyndelse, »Dafne« [1594] og »Euridice« [1600], 
begge med Tekster af R inucc in i . Til disse 
musikhistorisk vigtige Værker knytter sig P.'s 
Berømmelse. Senere udgav han »Le varie mu-
siche« for 1 —3 Stemmer med Klaver og Chitar-
rone [1610], komponerede Recitativerne til Monte-
verdi's Opera »Ariadne« [Mantova 1608J, frem
deles et Par andre Operaer for Mantova »Tetide« 
[1608] og »Adone« [1620], hvilke ikke synes at 
være opførte, et Kampspil »La precedenza delle 
dame« for Firenze [1625] samt endnu et Par 
Operaer sammen med andre Komponister. A. H. 

Perial, Rus; et Slags Kortspil (af fr. Impe
riale); p e r i a l i s e r e t , beruset. 

Periåndros, Tyran i Korinth, Søn af Kypse-
los. Han regerede omtr. 625 — 585 f. Chr. Under 
ham hævede Korinth sig til en overordentlig Magt. 
Han undertvang bl. a. Kerkyra og stiftede et helt 
Kolonialrige, understøttet af en stærk Sømagt. 
Ogsaa paa Fastlandet udvidede han Korinth's 
Omraade; Epidauros maatte anerkende hans Over
herredømme. Han regerede strengt og haardt, 
men var paa den anden Side en Beskytter af 
Kunst og Poesi og regnedes selv til Grækenland's 
7 vise. Han nærede Planer om at gennemskære 
Tangen ved Korinth, men Udførelsen viste sig 
umulig. Kort efter P.'s Død ophørte Tyranregi
mentet i Korinth. H. H. R. 

Periarteriitis (græ-), Betændelse i den ydre 
Hinde af Pulsaarer (Arterier). P. er en Del af Ar
teriebetændelsen; den optræder bl. a. og navnlig 
ved den A r t e r i e b e t æ n d e l s e (s. d.), som fore
kommer ved Syfilis, hvor den viser sig sammen 
med Betændelse af den indre Hinde (Endarteritis). 
Man finder da disse to Hinder særlig at være 
Sæde for den Fortykkelse, som Betændelsen af
stedkommer. E. A. T. 

Periåstmm (græ. periastron), det Punkt i en 
Dobbeltstjernes Bane, som er nærmest den i Banens 
Brændpunkt staaende Hovedstjerne. J. Fr. S. 

Periblem (bot.) kaldes i Vævlæren det af 
kappeformede Cellelag i Stængel- og Rodspidsen 
dannede Væv, som ligger mellem Dermatogenet 
(s. d.) og Pleromet. Navnet er dannet af Han
stein 1868. V.A. P. 

Peribole (græ.), Omklædning af en Tanke, 
oratorisk Udsmykning af den for at give den et 
mere festligt Anstrøg. 

Peribdlos (græ.), en Indhegning. Den hyppig 
terrasseformige, indhegnede Plads omkring de 
græske Templer, fyldt med Forhaller, Søjlegange 
og Billedhuggerarbejder; senere en ved en Ring
mur afspærret, fredhelliget Plads omkring Kirke-

Gren af "Weymoutlis-Fyr med Blærerust. 

dommelig Skaalrustform hos Rustsvampene, ka
rakteriseret ved det meget store, sækformede, lyse 
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Hylster, sorn ved Modningen spaltes i uregel
mæssige Laser, hvorved de orangegule Sporer 
frigøres i meget stort Antal. P. ansaas tidligere 
for en enkelt selvstændig Art, P. Pini, som snyltede 
baade paa Stammer og Naale af Fyrrearter; det 
har ved nyere Undersøgelser af Wolff, Klebahn 
o. fl. a. vist sig, at der eksisterer talrige /'.-Former, 
som ere Skaalruststadier af forskellige Rustsvampe, 
de naaleboende af Slægten Coleosporium (s. d.), 
de stammeboende af Cronartium. Kun de sidste 
gøre nogen væsentlig Skade; den farligste Art er 
P. Strobi Kleb. (= P. Klebahni Rostr.), som 
snylter paa Weymouths-Fyr (seFig.); den angriber 
Grene af ældre Træer og Stammer af yngre (8— 
20 Aars); de angrebne Dele dø efter kortere 
eller længere Tids Forløb, unge Træer allerede 
samme Aar, som Blærerusten er slaaet ud paa 
Stammen; denne Svamp har anrettet saa stor 
Skade, at man fiere Steder har maattet opgive 
Dyrkningen af Weymouths-Fyr; da P. Strobi er et 
Udviklingsstadium af Cronartium Ribicola Dietr., 
der ellers snylter paa Solbær eller andre Arter 
af Ribsfamilien, maa dens Optræden væsentlig 
bekæmpes ved at udrydde disse Buske i Nærheden 
af Planteskoler eller unge Plantninger med Wey
mouths-Fyr. (Li t t . : R o s t r u p , »Plantepatologi«, 
S. 308 ff.). F.K.R. 

Peridinia, Peridinium se Alger S. 518. 
Peridinin se Alger S. 518. 
Peridot se Ol iv in . 
Peridotit er Fællesnavn for en Række kornede, 

oftest grønne indtil sorte Eruptivbjærgarter, i hvilke 
Olivin er en væsentlig Bestanddel, medens Feld-
spat helt eller næsten helt mangler. P. er i geologisk 
Henseende en Dybbjærgart; den optræder paa en 
Mængde Steder, men kun i Masser af forholdsvis 
ringe Udstrækning og i Reglen i Følgeskab med 
Gabbro. Foruden Olivin kunne mørk Glimmer, 
Hornblende, Diallag, Bronzit findes som væsent
lige Bestanddele; jævnlig findes tillige Magnetjærn, 
Titanjærn,Spinel, Granat. Herhen høre: Gl immer
per i do t i t (Hovedbestanddele Olivin og Biotit), 
H o r n b l e n d e p e r i d o t i t (Olivin og Hornblende), 
W e h r l i t (Olivin og Diallag), H a r z b u r g i t (s. d.), 
L h e r z o l i t (s. d.); endvidere regnes til P. de 
sydafrikanske Diamanters Modersten, den saa-
kaldte K i mb er l i t . Alle P. lide i Naturen let 
Omdannelse til Serpentin. — De til P. svarende 
mere finkornede vulkanske Dag- og Gangbjærg-
arter kaldes P i k r i t eller (hvis deres Dannelse til
hører Jordens Oldtid) Pa læo p i k rit. N. V. U. 

Peridrdmos ell. P e r i d r a m o s (græ., af dro-
mos, Løb), en Gang mellem Søjlerne og Tempel
muren; en Søjlegang, Galeri, Korridor. E. S. 

Periegéter (græ.) kaldtes af Grækerne geogra
fiske Forfattere, der efter en topografisk Plan be
skrev forskellige Lande og opregnede deres Mærk
værdigheder, enten i prosaisk eller i poetisk Form. 
De betydeligste ere P a u s a n i a s og D i o n y s i o s 
P e r i e g e t e s . H. R. R. 

Périer [perie'J, Casimir , fransk Statsmand, 
født 21. Oklbr. 1777 i Grenoble af en rig Handels-
slægt, død 16. Maj 1832 i Paris. Han gjorde 
Tjeneste som Ingeniørofficer ved Hæren i Italien 
1798—1800, men arvede ved Faderens Død 1801 
en stor Formue og grundlagde n. A. tillige med 

- en Broder et Bankierhus i Paris. Det blomstrede 
alierede under Kejserdømmet, men drev især efter 

1815 omfattende og indbringende Forretninger. 
Ved et Par Flyveskrifter om Finansstyrelsen grund
lagde han 1817 sit Ry som Finansmand, og kort 
efter valgtes han til Deputeretkammeret, hvor han 

! udfoldede stor Veltalenhed, og hvor han over for 
Villéle og senere over for Polignac var en af 

. Oppositionens Førere. Dog holdt han sig i Juli
dagene 1830 meget tilbage for ikke at komme et 
Fjed uden for Lovlighedens Grund; men da KarlX's 
Sag var afgjort tabt, traadte han rask til, blev 3. 
Aug. Kammerets Formand og 8 Dage senere 
Minister uden Portefeuille under det ny Konge
dømme. Han trak sig tilbage, da Lafitte i No
vember overtog Ledelsen, fordi han fandt dennes 

; Fremfærd alt for yderlig, og blev igen Formand; 
men da Lafitte i Marts 1831 maatte gaa af, 
dannede P. et nyt Ministerium og indledede nu 
med Kraft og Dygtighed den saakaldte »Juste-
milieu«-Politik. Over for Kongens Lyst til per
sonlig Styrelse hævdede han djærvt Ministeriets 
fulde Myndighed, og medens han strengt overholdt 
Ordenen indadtil ved at undertrykke Opstanden i 

. Lyon og kue Saint-Simonisternes Uvæsen, værgede 
han Frankrig's Anseelse udadtil ved en kraftig 
Optræden ikke alene i Belgien, men ogsaa i Portu
gal og Italien. Kun Polen's Sag lod han i Stikken. 

j Da Koleraen rasede i Paris, viste han sin Ufor-
færdethed ved at besøge Hospitalerne, men blev 
selv smittet 1. Apr. og døde 6 Uger efter. Hans 
»Opinions et discours« udgaves 1838. Om hans 
Søn og Sønnesøn se Cas imi r -Pér i e r . (L i t t . : 
Ch. de Remusa t , C. P. [Paris 1874]; Monta -

! l ivet , La politique conservatrice de C. P. [Paris 
I 1874]; N i c o u l l a u d , C. P., député de l'opposi-
I tion 1817—jo [Paris 1894]). E. E. 

Periferi (græ.) (mat.) bruges ved Cirkelen som 
Navn for dennes Omkreds. Chr. C. 

Periferisk (græ.), dannende Omkredsen, det 
ikke-centrale. 

Periferivinkel (mat.) kaldes Vinkelen mellem 
to Korder i en Cirkel, der udgaa fra samme Punkt 

' i Cirkelens Periferi. Specielt kan den ene Korde 
faa Længden Nul, det ene Vinkelben altsaa tan
gere Cirkelen. En P. har halvt saa stort et Grade-
antal som den Bue, der ligger mellem dens Ben. 
Forbindes to faste Punker A og B paa en Cirkel 
med et vilkaarligt Punkt paa den ene af de Buer, 
hvori A og B dele Cirkelen, faar man altsaa altid 
en P. af samme Størrelse, nemlig = det halve 
Gradeantal af Buen AB mellem P.'s Ben; P. siges 
at s p æ n d e over den sidstnævnte Bue AB og at 
rummes af den Bue AB, hvori dens Toppunkt 
ligger. Chr. C. 

PerifråSO (græ.), Begrebsomskrivning, en Tale
figur i Retorik og Poesi, hvorved man benævner 
en Genstand ved dens Egenskaber, Omgivelser, 
Virkning eller Forhold i Stedet for simpelt hen 
at nævne den ved Navn. »Kennst Du das Land, 
wo die Citronen bliihn«: indsætter Goethe for 
Italien. Cl. W. 

Perigon d. s. s. Bioster, se Blomst . 
Périgord [perigålr], af det gamle Petrocorii, 

der var Romernes Betegnelse af de keltiske Ind
byggere, gammelt Grevskab i det sydvestlige Frank
rig, hører nu for største Delen under Dep. Dor-
dogne, men var forhen en Del af Provinsen Guy-
enne. Det deltes i to Dele, hver med sin Hoved
stad: Sarlat i nedre P. og Périgueux i øvre P. 



202 Périgord — Perikles. 

I Romertiden hørte P. til Aquitanien, men kom i 
5. Aarh. under Goterne og 507 i Frankernes Be
siddelse. Fra 10. Aarh. var P. et Grevskab, og 
da Eleonore af Guyenne ægtede Henrik II Plan
tagenet, kom det under England og kom først 
1554 i fransk Besiddelse under Huset Albret. 
Henrik IV forenede det som denne Families Ar
ving med de franske Kronlande. (Li t t . : D e s a l l e s , 
Histoire de P. [3 Bd., Périgueux 1883]). M. Kr. 

PérigueilX [perigø'j, By i det sydvestlige 
Frankrig, Hovedstad i Dep. Dordogne paa højre 
Side af den sejlbare Isle, malerisk liggende paa 
Skraaningen af en Høj, er Knudepunkt paa Or-
léans-Banen, med (1901) 31,400 Indb. Katedralen 
St. Front er opført 984—1047 i byzantinsk Stil 
med Markus-Kirken i Venezia som Forbillede; 
Kirken St. Étienne stammer fra I I . Aarh. Byen 
har flere Bygningsrester fra Romertiden: Termer, 
et Amfiteater m. m., Dele af Bymuren fra 5. Aarh. 
og Ruiner af et Slot fra 10.—12. Aarh. Byen 
har mange smukke Gader og Pladser: Place Bu-
geaud med Marskal Bugeaud's Statue, Cours 
Michel-Montaigne med Statuer af Montaigne og 
General Daumesnil og Cours Tourny med et 
Mindesmærke for Fénelon. Af Industrivarer til
virkes Jærn- og Staalsager, Landbrugsmaskiner, 
Møbler, Hatte og Uldvarer foruden Likører, Kon
serves og Trøffelpostejer. De vigtigste Handels
varer ere Trøfler, Kalkuner og Svin. Foruden et 
Lyceum, et Præsteseminarium, et Lærer- og Lærer
indeseminarium har Byen Museer for Kunst, Old
sager, Mineraler og et Bibliotek paa 30,000 Bd. 
samt en botanisk Have og et Teater. Byen er 
Sædet for Departementspræfekten, en Biskop, en 
Civil- og Handelsret samt et Agerbrugskammer 
og en Filial af Frankrig's Bank. — P. er det 
keltiske Vesunna (et gammelt Taarn kaldes endnu 
Vésone), Romernes Civitas Petrocoriorum, og er 
opstaaet ved en Sammensmeltning af to Nabobyer: 
Cité og Puy St. Front, der længe hjemsøgte hin
anden med Fejder, indtil de i Forening rejste sig 
mod Greven af Périgord, i hvis Grevskab Byen 
var Hovedstad. De tiltvang sig Selvstændighed, 
fik deres egen Øvrighed, og da de anerkendte 
Frankrig's Konge som deres Overherre, fik de 
Ret til at slaa Mønt. M. Kr. 

Perigæum (græ.: »Jordnære«), se Apogæum. 
Perihelium (græ.: Solnære), det Punkt i en 

Planet- eller Kometbane, som er Solen nærmest, 
se Aphe l ium. 

PerihepatitiS (græ.), Betændelse af Leverens 
peritoneale Beklædning. 

Perijovium se Apogæum. 
Perikambium se C e n t r a l c y l i n d e r . 
PeriklåS, et sjældent Mineral, som bestaar af 

ren Magnesia (MgO). Det findes i farveløse, hvide, 
graa eller undertiden grønne, regulære Krystaller 
i visse af Vesuv udkastede Kalkstenstykker og i 
en dolomitisk Kalksten ved Nordmarken i Verm-
land. JV. V. U. 

Perikles, athenisk Statsmand, tilhørte en anset 
Slægt; hans Fader Xanthippos havde udmærket 
sig under Perserkrigene, og hans Moder Agariste 
hørte til Alkmeonidernes fornemme Adelsslægt. 
Men i Overensstemmelse med denne Slægts Tradi
tioner stillede P. sig paa Demokratiets Side. 
Efter Efialtes'es Mord (461 f. Chr.) var P. den 
vigtigste Fører for det demokratiske Parti og 

arbejdede, som Efialtes havde gjort, paa at ind
skrænke Areiopagos'es Indflydelse, medens han 
paa den anden Side hævede Folkedomstolenes 
Betydning ved at sætte igennem, at der betaltes 
Diæter til Dommerne. P. havde dog en Tid lang 
megen Modstand at kæmpe med; Aristokraternes 
Fører Kimon var vel en Tid landsforvist ved 
Ostrakismen, men kom tilbage igen, og efter 
hans Død (449) fik P. en farlig Modstander i 
Thukydides, Melesias'es Søn; men da ogsaa han 
445 var bleven forjaget, stod P. uden Medbejler, 
og i en lang Række Aar var det i Virkeligheden 
ham alene, der ledede hele Athen's Politik. Men 
hans Magt beroede alene paa Folkets Tillid, idet 
det stadig hvert Aar valgte ham til Strateg og 
ved Siden deraf vistnok ogsaa til andre Embeds-
poster. P., som var i Besiddelse af en betagende 
Veltalenhed, forstod baade med Kraft og med 
Behændighed at lede Folkeforsamlingen efter sin 
Vilje. Til P.'s Navn knytter sig det mægtige 
Opsving, som trods flere ikke altid heldige Krige 
fandt Sted i Athen i 5. Aarh. Han virkede med 
Kraft for Udvidelsen og Befæstelsen af Athen's 
Søforbund, hvis Karakter efterhaanden udvikledes 
saaledes, at Athen alene fik Raadighed over An
vendelsen af de Pengemidler, som indkom fra 
Forbundsstæderne. Det var P., som satte igennem, 
at disse Midler anvendtes til Udrustning af en 
stærk Flaade, til Opførelsen af de lange Mure 
mellem Athen og Peiraieus og til Athen's Ud
smykning med pragtfulde Bygningsværker. P. 
var en ivrig Beskytter af Kunst og Videnskab, 
og Mænd som Billedhuggeren Feidias og Filo
soffen Anaxagoras hørte til hans Omgangskreds. 
Men hans Forkærlighed for Tidens Oplysnings-
ideer og hans Fordomsfrihed i religiøs og social 
Henseende vakte ogsaa meget Anstød; især 
maatte han høre meget ilde for sit Forhold til 
Milesierinden Aspasia (s. d.). — P.'s sidste Aar 
vare meget sørgelige. 431 udbrød den pelopon
nesiske Krig, som skulde gøre Ende paa Athen's 
Magtstilling. At Krigen engang vilde komme, var 
vel uundgaaeligt, men overbevist om, at Athen's 
Hjælpekilder vare uudtømmelige, fremskyndede 
P. ved en udæskende Politik Krigens Udbrud. 
Den Maade, hvorpaa han ledede Krigen, vakte 
ogsaa megen Misfornøjelse. Da han mente, at 
Athenerne umulig kunde staa sig i Landkampen, 
lod han hele Attika's Befolkning flytte inden for 
Murene, medens han til Gengæld for Landets 
Hærgning lod Flaaden tage nogle mindre betyde
lige Repressalier. Da der nu ogsaa udbrød Pest 
i Athen, steg Forbitrelsen mod P. til en høj 
Grad. Alle hans Modstandere forenede sig, dels 
Aristokraterne af den gamle Skole, dels det yder-
liggaaende demokratiske Parti, som fandt, at P.'s 
Eneherredømme stemmede daarlig med hans egne 
demokratiske Grundsætninger. Han blev da ogsaa 
sat under Tiltale, idømt en Pengebøde og afsat 
fra sit Embede som Strateg. Vel blev han Aaret 
efter valgt paa ny, men hans Kraft synes nu at 
være brudt. Han døde af Pesten 429. — P.'s 
Søn (med Aspasia) af samme Navn var en af 
Førerne for den atheniske Flaade i Slaget ved 
de arginusiske Øer og blev henrettet tillige med 
de andre Førere, fordi de havde forsømt at redde 
Mandskabet fra de ødelagte Skibe (406). ( L i t t : 
F i l l e u l , Histoire du sQcle de P. [2 Bd., Paris 
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1873]; A. S c h m i d t , »Das perikleische Zeitalter« 
[2 Bd., Jena 1877—79])- H. H. R. 

Perikl in se F e l d s p a t . 
Perikonfamilien, Hypericaceae, tokimbladede 

og frikronede Planter af de Cistusblomstredes 
Orden; det er Træer, Buske eller Urter med 
modsatte eller, sjældent, kransstillede, hele og i 
Reglen helrandede, fjernervede Blade, der oftest 
ere punkterede af gennemskinnende Oliekirtler; 
Akselblade mangle. Blomsterne, der sidde i 
Kvaste, ere tvekønnede, regelmæssige, under-
sædige, 5-tallige, med 5 Bægerblade, 5 Kronblade 
og i Reglen mange Støvdragere, der hos de fleste 
sidde i 5, lige for Kronbladene staaende Knipper; 
i Virkeligheden er der kun 5 Støvblade, der ere 
spaltede lige til Grunden i mange støvknap
bærende Afsnit. Hos nogle er der ikke 5, men 
enten færre, oftest 3, eller, sjældnere, flere Knipper; 
Støvvejen er 3—5-bladet, sædvanlig med fri 
Grifler; Frugtknuden er 3—s-rummet eller en-
rummet med 3—5 vægstillede Ægstole. Frugten 
er en Kapsel, sjældnere et Bær. 7 Slægter med 
ca. 250 Arter udbredte over næsten hele Jorden; 
de tropiske ere ofte Træer eller Buske, de andre 
derimod mest Urter. Den største Slægt er Perikon, 
Hypericum L., med ca. 200 Arter; de fleste ere 
Urter eller Halvbuske med 5 gule, undertiden af 
sorte Kirtler prikkede Kronblade, sjældent med 
røde Kronblade; Støvdragerne sidde i 3 eller 5 
Knipper; Frugten er hos de allerfleste en Kapsel, 
hvis Frø ikke ere vingede. I Danmark findes 7 
Arter, i Norge 5. C. R. 

Af P. dyrkes flere Halvbuske eller Stauder i 
Haverne. H. Androsaemum L., Sydeuropa, er 
en 1 M. høj Staude med talrige, men ikke store 
Blomster. H. calycinum L., Orienten, er en lav 
Halvbusk med stedsegrønne Blade; den finder 
særlig Anvendelse i Bede, hvor den er af god 
Virkning ved sine store, enkeltvis siddende 
smukke Blomster. H. Moserianum E. André er 
en lav Halvbusk som foregaaende og udmærker 
sig ved sine meget store Blomster med røde 
Støvknapper. H. formeres ved Deling eller ved 
Stiklinger af grønt Træ; de ynde en let god 
Jord og en solaaben Vokseplads. Z. H. 

Perikope (græ.: »Afsnit«), det Skriftafsnit, som 
oplæses ved den kristne Gudstjeneste. Allerede 
ved den jødiske Gudstjeneste var der forordnet 
Oplæsning af bestemte Skriftafsnit, dels fra Loven 
(de saakaldte Parascher), dels fra de profetiske 
Skrifter (Haftarer). I den kristne Menighed over
tog man denne jødiske Skik, men føjede til de 
to gammeltestamentlige Afsnit to nytestamentlige, 
et fra de nytestamentlige Breve og et fra Evan
gelierne. Brevafsnittet kaldes »Epistelen«, Evange-
lieafsnittet »Evangeliet«. Undertiden anvendes et 
Afsnit fra Apostl. Gem.; dette kaldes »Lektien«, 
og samme Udtryk anvendes i den danske Liturgi 
om Afsnit tagne fra Profeterne. De to første 
gammeltestamentlige Afsnit bortfaldt imidlertid 
snart i den kristne Kirke. Oprindelig læste man 
vedkommende Brev eller Evangelium fra Ende til i 
anden med et Stykke ved hver Gudstjeneste (se I 
L e e ti o), og denne Skik er endnu bevaret i den I 
g r æ s k e Kirke. Vesten gik derimod under Rom's ! 
Ægide sine egne Veje. I 5. Aarh. begynder man 
nemlig i Rom at give P. mere Fasthed, idet de '• 
forskellige Skrifter henvises til forskellige Tider ! 

af Kirkeaaret, og under Gregor den Store ud
vikler det hele sig til, at hver Søn- og Festdag 
faar sit bestemte »Evangelium« og »Epistel«. 
Senere gav Tridentinerkoncilet inden for den ro-
m e r s k - k a t o l s k e Kirke en bestemt og endnu 
gældende Fortegnelse over de P., som skulde 
anvendes. Den l u t h e r s k e Kirke overtog i alt 
væsentligt de gamle P., ligesom den e n g e l s k e 
Kirke, medens d e R e f o r m e r t e ellers brøde med 
den gamle Perikoperække og ved Gudstjenesten 
lode Præsten saa temmelig have frit Tekstvalg. 
I den danske Kirke indførte man 1885 ved Siden 
af den gamle Perikoperække en ny, og nu bruges 
i de fleste danske Menigheder hver andet Aar 
denne ny Række. A. Th. J. 

Perikum d. s. s. P e r i k o n . 
PerilåOS (ell. P e r i l l o s ) hed efter Sagnet den 

Kunstner, som forfærdigede Falaris'es (s. d.) 
Bronzetyr, hvori denne lod Folk opbrænde. P. 
skal selv have været det første Offer. H. H. R. 

Perilla L., Slægt af Læbeblomstrede (Mynte
gruppen), enaarige Urter med ægdannede, tynde 
og violette eller purpurbrune Blade. Blomsterne 
sidde i faablomstrede Kranse, der danne et en
sidigt Aks, og ere smaa med hvidlig Krone. 
Enkelte Arter dyrkes i Haver paa Grund af det 
ejendommelige Løv. A. M. 

P. nankinensis Decna, Kina, er en enaarig 
Udplantningsplante, som udmærker sig ved sin 
mørkt purpurbrune Farve. P. formeres ved Frø, 
som saas i Slutningen af April paa varm Bænk. 
Efter at de unge Planter ere priklede og af
hærdede, udplantes de sidst i Maj paa Blive-
stedet. L. H. 

Perim, engelsk 0 i Bab-el-Mandeb-Strædet ved 
Indgangen til det røde Hav, hører sammen med 
Aden administrativt til Præsidentskabet Bombay. 
P. er 5,5 Km. lang, ca. 1,800 M. bred, indtil 
165 M. o. H. og bestaar af en gammel Trachyt-
vulkan, hvis mægtige Krater nu danner en for
trinlig Havn med Indgang fra Syd. Englænderne 
holdt P. besat 1799— I ^ 0 1 f° r herfra at møde 
den truende franske Ekspedition til Indien. 1857 
toge de den i endelig Besiddelse, og samtidig 
med at Sues-Kanalen gennemførtes, lode de den 
befæste. H. P. S. 

Perimeter (mat.) d. s. s. Omkreds. 
PerimetritiS , Betændelse af den Del af 

Bughinden, der beklæder Livmoderen (s. d. S. 
907). Lp. M. 

Perimorfdser er i Mineralogien Betegnelse 
for ejendommelige Dannelser, der bestaa af Kry
staller af et eller andet Stof, som ere indhyllede 
i eller bedækkede med en ganske tynd Skorpe 
af et andet Mineral. Bekendte Eksempler ere de 
med Kobberkis overtrukne Falertskrystaller fra 
Clausthal, ligesaa de hyppig forekommende med 
smaabitte Kvartskrystaller beklædte Flusspat- og 
Tungspatkrystaller. — Betegnelsen P. har ogsaa 
været brugt om Krystaller, hvis Indre er i 
den Grad opfyldt af fremmede Mineralkorn, at 
Krystallens egen Substans kun danner en tynd 
Skal. N. V.U. 

Perimy sinni, M u s k e l s k e d e , kaldes de Binde-
vævsskeder, der holde Muskeltraadene sammen 
til større eller mindre Muskelbundter (se M u s k l e r 
Bd. XIII, S. 5). S.B. 

Périn [peræ'], C h a r l e s H e n r i Xav ie r , 
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belgisk Nationaløkonom, er født 29. Aug. 1815 
i Mons, var 1844—81 Professor ved Universitetet 
i Louvain. P.'s Skrifter omhandle for en større 
Del, fra et udpræget katolik Standpunkt, For
holdet mellem Religion og Økonomi med Gen
oprettelsen af det middelalderlige Patronats- og 
Korporationsforhold som Tendens. Trods sine 
Indrømmelser til en kristelig-social Reformpolitik, 
baseret paa Broderskabs- og Solidaritetsfølelse, 
er han en udpræget reaktionær Aand. Hans vig
tigste Værker ere »De la richesse dans les 
sociétés chrétiennes« [2 Bd., Paris 1861], »Les 
lois de la société chrétienne« [2 Bd., Paris 1875] 
og »Les doctrines économiques depuis un siécle« 
[Paris 1880J, alle bl. a. overs, til Tysk. P.'s Skrift 
»Le patron, ses fonctions, ses dévoirs« [Paris 
1886] er det med størst Autoritet formulerede 
Program for den socialøkonomiske Skole, der 
mener, at Arbejderspørgsmaalet løses ved, at 
Arbejdsherrerne faderlig velmenende tage sig af 
deres undergivne, idet begge Parter foreholdes at 
efterleve Kirkens Bud. K. V. H. 

Perineoplastik, en Operation, hvorved det 
indrevne Mellemkød sammensys eller, hvis Ituriv-
ningen har fundet Sted for længere Tid siden, 
saa at der findes skrumpet Arvæv, dannes paa 
ny. Der er angivet en Mængde forskellige Me
toder hertil. P. er langt lettere, hvis Riften i 
Mellemkødet højest naar hen til Endetarms-
aabningens Sluttemuskel, end naar Riften strækker 
sig ind i Endetarmen. Lp. M. 

Peri i ieorrafl d. s. s. P e r i n e o p l a s t i k . 
Perinénm d. s. s. M e l l e m k ø d e t (s. d.). 
Per ineur iu in , N e r v e s k e d e , kaldes Skeder 

af Bindevæv, der holde de enkelte Nervetraade 
sammen til større Bundter. S. B. 

Perlno de Vaga se Buonaccorsi, P. 
Per intervålla (lat.), med Mellemrum. 
PerinthOS, By i Thrakien ved Propontis i 

Oldtiden, nu E r e g l i (s. d.). Det var en Koloni 
anlagt fra Samos omtr. 600. f. Chr.; senere blev 
den afhængig af Athen; det var en rig Handels-
stad. Stor Berømmelse vandt Byen ved sit helte
modige Forsvar mod Filip II af Makedonien 
(340). I Oldtidens Slutning antog den Navnet 
H e r a k l e i a . H.H.R. 

Periode (græ.), Kredsløb, Omløbstid, Tids
rum; p e r i o d i s k , tilbagevendende med visse 
Mellemrum. 

Periode benyttes undertiden som Betegnelse 
for Menstruationsblødningen. 

Periode (mat.) se D e c i m a l b r ø k og P e r i o 
d i s k e F u n k t i o n e r . 

Periode kaldes i Grammatikken en Sætnings-
kæde eller et Sammenhæng af over- og under
ordnede Sætninger. P, K. T. 

Periode, g e o l o g i s k , er et Tidsafsnit, inden 
for hvilket Aflejringerne og særlig den deri inde
sluttede Dyre- og Planteverden have en nogen
lunde ensartet Karakter. Begyndelsen og Afslut
ningen af en geologisk P. betegnes mange Steder 
ved betydelige Niveauforandringer; andre Steder 
derimod er Overgangen jævn fra den ene P. til 
den arlden. J. P. R. 

Periode. I A s t r o n o m i e n bruges ofte P. i 
Betydning af Omløbstid, deraf p e r i o d i s k e 
Kometer, o: Kometer, hvis Bane er lukket 

(Ellipse), og som derfor vise sig igen i Modsæt
ning til de Kometer, der gaa i parabolske Baner. 
Ved foranderlige Stjerner er P. Varigheden af 
Stjernens Veksling i Lysstyrke. I Kronologien bruges 
P. om et længere Tidsrum (se C y k 1 u s). Om Hunde
stjerneperioden se K a l e n d e r (Ægypterne). Om 
Sarosperioden se S o l f o r m ø r k e l s e . J.Fr.S. 

Periodeflade kaldes i Skovbruget det, oftest 
samlede Areal, hvis Bevoksning skulde forynges 
i et vist Tidsrum, en Planlægningsperiode (10, 
15, 20 eller 30 Aar). Tidligere inddelte man paa 
een Gang hele Skovdistriktet i lige store P., men 
det er man de fleste Steder kommet bort fra, 
da det viste sig at medføre store Ulemper, og at 
P. ofte ikke kunde opretholdes. Nu forekomme 
P. kun paa Papiret. C. V. P. 

Periodekort kaldes det Kort over et Skov
distrikt, paa hvilket der for hver Afdeling er 
angivet, i hvilken Periode Afdelingens Bevoks
ning tænkes forynget; P. udfærdiges ofte kun 
skitsemæssig. C. V. P. 

Periodicitet (lat.), Kredsløb, regelmæssig Til
bagevenden af visse Fænomener inden for be
stemte Tidspunkter. 

Periodisk Decimalbrøk se Decimalbrøk. 
Periodiske Forandringer kaldes i Astrono

mien saadanne, ved hvilke en Størrelse efter en 
bestemt, forholdsvis kort Tid vender tilbage til 
samme Værdi, som Nutationen, Aberrationen o. a. 
i Modsætning til de s e k u l æ r e Forandringer som 
Præcessionen, Forandring af Ekliptikskraaheden 
o. a., der dog i Virkeligheden ere periodiske, 
men i langt større Perioder. Se P e r t u r b a 
tion, y. Fr. S. 

Periodiske Funktioner (mat.). En Funktion 
siges at være p e r i o d i s k med P e r i o d e n eller 

! P e r i o d i c i t e t s m o d u l e n a, hvis dens Værdi 
ikke forandres, naar den uafhængige variable for
øges med a. Ligningen tgx = tg{x - j - n) viser 
saaledes, at tgx har Perioden n. Har en Funktion 
flere Perioder, vil en Sum af Multipla af disse 
atter være en Periode; naar man taler om An
tallet af en Funktions Perioder, tænkes kun paa 
saadanne, som ikke paa den nævnte Maade kunne 
sammensættes af hverandre, medens alle andre 
Perioder kunne sammensættes af dem. En entydig 
analytisk Funktion kan i denne Forstand højest 
have to Perioder, og deres Forhold kan ikke 
være reelt. Som Eksempler paa Funktioner med 
een Periode kunne nævnes de trigonometriske og 
den eksponentielle, der er sammenknyttet med de 

trigonometriske ved Ligningen e Xl — cosx -(- isinx 
og har Perioden 2n. Dobbeltperiodiske ere f. Eks. 
de elliptiske Funktioner. Chr. C. 

Periodiske Livsytringer hos Planterne frem
træde paa to forskellige Maader. 1) Alle Livs
ytringer ere afhængige af de daglige, respektive 
aarlige, Svingninger i Omgivelsernes Forhold, saa
ledes sker Kulsyreassimilation (s. d.) i Dagtimerne, 
men ikke om Natten, talrige Blade stille sig i 
Natstilling ved Mørkets Frembrud, og f. Eks. 
Vækstprocesserne foregaa paa en anden Maade 
om Natten end om Dagen, o. s. fr. Paa tilsvarende 
Maade præger Aarstidernes Skifte Plantelivet. 
Derved er der dog at bemærke, at Planterne ere 
vænnede til de daglige og aarlige Svingninger i 
de ydre Kaar, saaledes at de ofte uden direkte 
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ydre Foranledning ligesom »af sig selv« rettidig 
indtræde i Tilstande, som ere tilpassede til de 
forskellige Faser i de daglige eller aarlige meteor
ologiske Perioder. Smukke Eksempler herpaa 
afgive for Døgnperiodens Vedkommende Søvn
bevægelserne, der en Tid lang foregaa til ret 
normale Tider, selv om man kunstig holder 
Planterne stedse belyste eller i stadigt Mørke (se 
B e v æ g e l s e r S. ioio), og for Aarsperioden de 
saakaldte Hvileperioder (s. d.), hvis Forhold dog 
ere meget indviklede, og som staa paa Grænsen 
til 2) den Periodicitet, der ytrer sig uafhængig 
af ydre Kaar. Herhen hører det enkelte Indi
vids hele Livsløb eller Udviklingsgang, hvis for
skellige Faser, saasom Kimens første Udvikling, 
Spiringen, vegetative Perioder, Blomstring, Mod
ning ere Udtryk for en væsentlig ved selve Orga
nisationen given Lovmæssighed, ligesom det er 
Tilfældet med vort eget Livsløb: Fosterlivet, 
Barndom, Ynglingealder, Manddom, Alderdom, 
hvilke Fasers Rækkefølge og almene Karakter 
ikke direkte betinges af Døgnets eller Aarets 

vekslende Tider. Studiet af Organismernes Perio
dicitet er endnu kun lidet dyrket, bortset fra 
Sagens fonologiske Side (se F æ n o l o g i ) . (Li t t . : 
W a r m i n g og J o h a n n s e n , »Alm. Botanik« [4. 
Udg. 1902]). w.y. 

Per iod i ske LOV. Denne Lov vedrører Af
hængigheden mellem Grundstoffernes Atomtal og 
deres Egenskaber. I sin fuldkomneste Form blev 
den opstillet omtrent samtidig (1869) af D. Men-
de le jew og af L o t h a r Meyer, efter at der 
allerede tidligere i mindre fuldkommen Form 
var opstillet Regler for en saadan Afhængighed, 
bl. a. af N e w l a n d s . Loven udtrykkes paa 
følgende Maade: G r u n d s t o f f e r n e s E g e n 
s k a b e r e re p e r i o d i s k e F u n k t i o n e r a f 
d e r e s A t o m t a l . Ordner man alle Grundstoffer 
i en Række efter Atomtallenes Størrelse, da ændre 
deres Egenskaber sig fra Led til Led, saaledes 
at tidligere Leds Egenskaber gentage sig efter 
et bestemt Antal Led. 

I nedenstaaende Tabel ere Grundstofferne op
stillede i Perioder efter deres Atomtal: 

o I II III IV V VI VII (VIII) 
H e 4 Li 7 Be9,x B . n C 12 N 14 O 16 F . 1 9 — 
Ne2o Na23 Mg 24,4 Al 27^ Si 28,4 P 3 I , 0 832 , ! Cl 35,5 
Ar 40 K39 , ! Ca40 Se 44,! Ti 48,1 V.51,0 Cr52, t Mn 55,0 Fe 56, Ni 58,7, Co 59 
Kr > 45 Cu63,6 Zn6s, 4 Ga 70 Ge 72 As 75 Se 79,! Br 80 — 
X > 65 Rb 85,4 Sr87,6 Y 89 Zr 90lC Nb 94 Mo 96 — Ruio2,Rhio3,Pdlo6 

— Ag 107,9 Cd 112 In 114 Sn 118,5 Sb 120 Te 127 J . 1 2 7 — 
— Cs 133 Ba 137,4 La 138 — — — — — 

— — — Ybi73 — Ta 183 Wo 184 — Os 191, Ir 193, Pt 195 
— Au 197,3 Hg 200 TI 204,! Pb 207 Bi 208 —- — — 
— — " — — Th 232 — U240 . 

Rækken er delt i Perioder paa 8 Led; under 
hinanden i hver Kolonne findes Grundstoffer, som 
i deres Egenskaber mere eller mindre svare til 
hinanden; saaledes vil man i den med o mærkede 
Kolonne finde Luftens indifferente Bestanddele 
Helium og Argon m. fl., medens man i Kolonnen 
I finder stærkt positive Alkalimetaller Lithium, 
Kalium, Natrium o. s. v. og i Kolonnen VII de 
stærkt negative halogene Stoffer Fluor, Klor, 
Brom, Jod. En paafaldende Regelmæssighed viser 
sig i Grundstoffernes Valens eller Gyldighed, 
saaledes som denne er angiven med Romertal 
over hver Kolonne; disse Tal angive Valensen 
over for Ilt, medens Valensen over for Brint 
stiger til 4 (i Kolonnen IV) og derefter atter 
aftager til 1 i Kolonnen VIL I Tabellen findes 
talrige Pladser, som ikke ere udfyldte; disse til
høre Grundstoffer, som endnu ikke ere opdagede. 
Mendelejew har benyttet de fundne Lovmæssig
heder til at forudsige Egenskaberne hos nogle 
af de Grundstoffer, som ikke vare opdagede paa 
den Tid, da han opstillede Loven, f. Eks. for Ga, 
Ge og Se, og hans Forudsigelser bekræftedes 
paa den mest glimrende Maade. Paa en vis 
Maade staa Jærn- og Platingruppens Grundstoffer 
uden for Tabellen; indbyrdes vise dog de herhen 
hørende Elementer stor Regelmæssighed, idet de 
ordnes i Grupper med Atomtal, som ligge hin
anden nær. Talrige fysiske og kemiske Egen
skaber hos Grundstofferne, f. Eks. Atomvolumen, 
Smeltelighed ere., vise sig at være periodisk af
hængige af Atomtallene. O. C. 

Per iod i sk L i t t e ra tu r (periodiske Skrifter), 

Skrifter, der udgives i særskilte Hæfter eller 
Nummere til bestemte Tider. 

PeriodODtitis (græ.), Betændelse i den Tand
roden omgivende fine Hinde. Som Regel opstaar 
den ved Forplantning af Betændelse fra Tandens 
syge Indre. P. plejer at være dygtig smertefuld 
(Tandpine). Den kan gribe over paa det om
givende Benvæv i Kæben og videre til dennes 
Benhinde. P. og dennes Følger kunne tabe sig 
paa ethvert Stadium. Men ofte fører Lidelsen til 
Materiedannelse, hvorved opstaar den saakaldte 
Tandbyld {Parulis). Behandlingen af P. er dels 
Udtrækning af den syge Tand, hvorfra Sygdommen 
er udgaaet, dels almindelige betændelsesstillende 
Midler. Hvis Tandbyld har dannet sig, bør Ma
terien skaffes Udflaad ved Indsnit. E. A. T. 

Per ioec i se A n t i p o d e r . 
Per iopht l lå lmus se K u t l i n g e r S. 125. 
PeriOSt, Benhinden (s. d.). 
Per ios t l t iS (Benhindebetændelse) se Ben

b e t æ n d e l s e . 
Periot[pe liriat], eng. Sølvvægt = 24 bl ank s = 

0,00675 Mgr. N. y. B. 
Per ipa té t ike r , en Tilhænger af den aristote

liske Filosofi. 
Per ipa te t i ske Skole havde sit Hovedsæde i 

Athen. Udviklingen af Aristoteles'es Lære gik hos 
hans Efterfølgere væsentlig i positiv Retning. 
Den dybe Modsætning, som hos Aristoteles 
fandtes mellem det legemlige og aandelige, og 
som denne havde søgt at forsone ved at give det 
aandelige den hele Værdiens Overvægt og der
ved den egentlig sande Realitet, søgte hans 
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Efterfølgere at fjerne ved at fremhæve Slægt
skabet mellem Aand og Legeme, men saaledes 
at Aandens Natur blev tænkt i Analogi med 
Legemets. Fornuftens Virksomhed opfattedes af 
Theofrast som Bevægelse af samme Art som 
Legemets, og Sjælens Fremgang i Dyd lærer han 
beror paa Legemets Udvikling. Studiet af Fysikken 
kom saaledes til at indtage en større Plads i 
Skolen end de metafysiske Spekulationer. Den 
vigtigste Leder af Skolen var i denne Periode 
Theofrast fra Lesbos, Aristoteles'es umiddelbare 
Efterfølger. Men omkring Christi Fødsel be
gyndte Skolen at samle sine Arbejder om Ud
læggelsen af Aristoteles'es Skrifter. Den berømteste 
Kommentator i Oldtiden var Alexander fra Aphro-
disias ca. 200 e. Chr. Under Kejser Justinian 
fortrængtes Filosofferne, og Skolen fandt saa 
senere Tilhold hos Araberne, fra hvem den kom 
til Europa og beherskede Tankelivet i Middel
alderen. C. St. 

PeripatUS se O n y c h o p h o r a . 
Peripetl (græ.), i den dramatiske Digtning 

det afgørende Vendepunkt i Hovedpersonens 
Skæbne, der i Alm. falder i 4. Akt. Allerede 
Aristoteles betegner P. som væsentlig for Dra
maets Bygning og angiver som den mest yndede 
Form Genkendelsen. Cl. W. 

PeripleilritiSjBetændelse uden paa Brysthinden. 
PeriproctitiS (græ.), Betændelse i Bindevævet 

omkring Endetarmen. Oftest opstaaet ved Udbred-
ning fra Saar i Tarmen. Medfører oftest Dannelsen 
af Absces ved Siden af Tarmen. Maa behandles 
efter almindelige Regler for Behandling af Be
tændelser. E. A. T. 

Periptéros (græ.), et Tempel, der til alle 
Sider er omgivet af en Søjlerække. E. S. 

Perisaturnium se Apogæum. 
PeriSCli (græ.) o: Beboere af Polarzonen. 
Periskopiske Linser ere buede Glas, som 

bruges til Briller. De kunne være konkav-kon-
vekse eller konveks-konkave, og Fordelen ved 
dem fremfor ved de plan-konkave og plan-konvekse 
er, at Billedet ikke bliver saa fortrukket, naar 
man ser skraat gennem Glasset. Plane buede Glas 
kaldes ogsaa ofte periskopiske. G. N. 

Perispérm se F r ø h v i d e . 
Pei'isporiéae se S æ k s v a m p e . 
PeriSSOdactyla se P e r i s s o d a k t y l e H o v d y r . 
Perissodaktyle Hovdyr (Perissodactyla), og

saa kaldet de Uparrettaaede, omfatte de Hovdyr, 
hvor Fodens Akse gaar ud gennem Midten af en 
Taa. I Nutiden lever der kun p. H. af tre til
syneladende meget forskellige Familier: Heste, 
Tapirer og Næshorn. Gaa vi imidlertid tilbage til 
tidligere Jordperioder, viser det sig, at der har 
været mange p. H., og at de udfylde Hullerne 
mellem de nulevende og mellem disse og nu ud
døde Familier saa godt, at Grænserne blive meget 
vage. En Form som Anchitherium f. Eks. finder 
saaledes lige naturlig Omtale under H e s t e og 
P a l a e o t h e r i i d a e (s. d.). Se i øvrigt L o p h i o -
dont ia , N æ s e h o r n , T a p i r e r . M. Ml. 

Peristaltisk. Ved p. Bevægelse forstaas i Fy
siologien en ejendommelig bølgeformet fremad
skridende Bevægelse i Tarmens og andre rør
formede Organers Vægge, hvorved Indholdet af 
Organet forskydes og transporteres i en bestemt 
Retning. Den findes i typisk Form i Mavesækken, 
Tarmen, Urinlederne og enkelte andre Organer. 

i Den beror paa en successiv Sammentrækning og 
Slappelse af de i disse Organers Væg liggende 
glatte Muskelfibre. Disse ere dels ordnede cirku
lært eller rettere spiralformet, dels som efter 
Længden løbende Muskler. Bevægelsen begynder 
med en ringformet Sammensnøring ved Organets 
øverste Ende. Herved skydes Indholdet et Stykke 
nedover, men straks derefter begynde de nedenfor 
liggende Muskelfibre at sammentrække sig, medens 
de først sammentrukne slappes, og saaledes skrider 
Bevægelsen under successive Sammentrækninger 
og Slappelser nedover. Efter en vis Tids Forløb 
begynder det øverste — nu slappede — Parti 
atter at sammentrække sig, og en ny p. Bølge 
løber gennem Organet. Den egentlige p. Bevægelse 
kan, som det synes, i hvert Fald for visse Or
ganers Vedkommende foregaa uden Medvirkning 
fra Nervesystemets Side, men i Tarmen reguleres 
den saavel af Nerveceller, der ligge i Organets 
Væg, som af det centrale og sympatiske Nerve
system, der baade kan virke paaskyndende og 
hemmende. Ogsaa visse Giftstoffer, Lægemidler 
og Ekstrakter af Organer have stor Indflydelse 
paa de p. Bevægelsers Hurtighed og Styrke. 
Undertiden foregaa de p. Bevægelser i omvendt 
Retning — nedenfra og opover — og kaldes da 
a n t i p e r i s t a l t i s k e . S. T. 

Peristerium (græ.: »Dueslag«), et Metalkar j 
Skikkelse af en Due, som forhen var Gemme
stedet i adskillige katolske Kirker for Hostien. 
Undertiden benævnedes det ogsaa C i b o r i u m 
(s. d.). A. Th. J. 

PeristétllUS se P a n s e r k i n d e r . 
Peristdm kaldes en Krans af tand- eller haar-

formede Dannelser, som sidde paa Mundingen af 
Sporehuset hos de fleste Bladmosser og staa i 
Sporespredningens Tjeneste ved i tørt Vejr at 
aabne, i fugtigt Vejr at lukke for Sporerne. Det 
kan være enkelt o: med een Tandkreds, eller 
dobbelt, med to Kredse; det er bygget og ud
styret paa mangfoldige Maader, f. Eks. kan det 
have uleddede Tænder (Musci nematødontei, hvor
til høre Familierne Polytrichaceae, Buxbaumia-
ceae, Weberaceae og Georgiaceae) eller leddede 
Tænder {Musci arthrodontei, Resten af de peri-
stombærende Mosser); de sidste deles igen i 
Diplolepideae og Aplolepideae, efter som Tænderne 
have eller ikke have en Linie langs Midten. De 
forskellige Ejendommeligheder forholde sig meget 
konstante og afgive derfor udmærkede systematiske 
Karakterer. (Se Mosse r S. 1059—63, Fig. 15 
D). C. J. 

Peristrofe (græ.), Omdrejning af en Mod
standers Bevisgrund imod denne selv. 

Peristyl (græ. peristylon, lat. peristylium), en 
Søjlerække, som i en Bygnings Indre omgiver et 
Rum eller en Gaard, f. Eks. i de ægyptiske 
Templer. I den rigere udviklede græske og ro
merske Beboelsesbygning betegner P. den indre 
Gaard, omgiven af Søjler, Husets Centrum, hvor-
omkring de enkelte Værelser vare beliggende. E. S. 

PeristyliS se P o s e l æ b e . 
Peritonitis se B u g h i n d e b e t æ n d e l s e . 
Peritonæum d. s. s. B u g h i n d e (s. d.). 
Perityphlitis se B l i n d t a r m s b e t æ n d e l s e . 
Periøker (egl. »de omkringboende«) kaldtes i 

Oldtiden de af Spartanerne afhængige Folk i La-
konien. De levede for en stor Del i Byer og 
drev Handel og Industri, ved Siden deraf dog 
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ogsaa Agerbrug. De havde deres selvstændige 
Forvaltning i indre Anliggender, men under Spar
tanernes Tilsyn. Spartansk Borgerret havde de 
ikke, ikke engang Tilladelse til at indgaa rets
gyldige Ægteskaber med Spartanerne. Men de 
maatte betale Spartanerne Tribut og gøre Krigs
tjeneste for dem. Deres Forhold til Spartanerne 
var i lang Tid godt; men efterhaanden som Spar
tanernes Antal aftog, samtidig med at deres 
Herredømme blev mere trykkende, rejste P. med 
større og større Iver Fordringer om politisk 
Ligeberettigelse med dem. H. H. R. 

PerjuratlO (lat.), Mened. 
Perkai, Bomuldstøjer, der sædvanlig ere lærreds

vævede, men undertiden ribbede, stribede eller 
ternede. De grovere Sorter ere identiske med 
Katun, de finere nærme sig Batistmusselin, men 
ere dog sædvanlig noget tættere vævede end 
dette. K. M. 

Perkan se B er kan. 
PerkiUS [palkinz], C h a r l e s C a l l a h a n , nord

amerikansk Kunsthistoriker, (1823—86), Direktør 
for Bymuseet i sin Fødeby Boston, har skrevet 
de ansete Værker: »Tuscan sculptors« [2 Bd., 
1864], »Ital. sculptors« [1868], »Raphael a. 
Michelangelo« [1878], »Hist. handbook of Ital. 
sculpture« [1883] og »Ghiberti et son école« 
[Paris 1885]. A. Hk. 

Perkins Violet se Krom violet. 
Perkloråter, kloroversure Salte, ere letopløse-

lige undtagen Kalium-, Rubidium- og Cæsium-
perklorat. De to sidstnævnte Salte ere særlig 
tungtopløselige. O. C. 

Perklorbenzol d. s. s. H e k s a k l o r b e n z o l . 
Perkloræter se Æter. 
Perkolåtor eller D e p l a c e m e n t s a p p a r a t 

er et Apparat, der benyttes ved Udtrækning af 
Plantedele, Pulvere e. 1. Den almindeligste P. er 
en svagt konisk Beholder, der forneden ender i 
en tragtformet aaben Spids, som kan lukkes med 
en Hane, Kautsjukslange e. 1. Ved Udtrækningen, 
P e r k o l a t i o n , D e p l a c e m e n t , tilsigter man at 
skille de opløselige Stoffer fra de uopløselige 
ved Anvendelse af den mindst mulige Mængde 
Opløsningsmiddel; i den Hensigt stoppes det 
passende fintdelte Stof nogenlunde fast i P. og 
paahældes derefter det bestemte Udtræknings-
middel, hvilket ved at trænge ned gennem Stoffet 
vil optage de opløselige Dele, og kan, efter 
kortere eller længere Tids Indvirkning, tappes 
ud forneden gennem Afløbshanen som en næsten 
mættet Opløsning. Ved Paagydning af mere Op
løsningsmiddel kan opnaas en fuldstændig Ud
trækning. Lukkes P. foroven med et tætsluttende 
Laag og der i dette indsættes et langt Rør, vil, 
naar der paahældes saa meget Vædske, at denne 
staar helt op i Røret, Stoffet i Beholderen være 
underkastet et vist forøget Tryk, hvorved Ud
trækningen fremskyndes. Et saadant Apparat kaldes 
Reals-Presse og er den ældste Form for en P. 
En simpel og billig P. kan laves af en Flaske 
med afsprængt Bund; Halsen, hvori indsættes en 
gennemboret Prop med Hane, danner da Afløbet. 
I øvrigt findes i Handelen mange forskellige 
Former af P. A. B. 

Per kontant, for ell. ved kontant Betaling. 
PerkuSSion (lat.), lægevidenskabelig Under

søgelsesmetode til Bestemmelse af Organers Leje 

og Tilstand ved Hjælp af en Banken paa Legemets 
Overflade, danner et Supplement til Auskultationen 
(s. d.), sammen med hvilken den i Alm. anvendes. 
Metoden beror paa, at luftfyldte eller luftholdige 
Organer eller Hulheder i Legemet give ved Banken 
paa dem en anden Lyd end luftfattige eller luft
tomme. Lungerne give saaledes forskellig Lyd i 
sund Tilstand, hvor de ere luftholdige, og i syg, 
f. Eks. ved Lungebetændelse, hvor de danne en 
fast, lufttom Masse. P. af Mavesæk og Tarm er 
forskellig paa forskellige Stadier af Fordøjelsen. 
Organernes Spænding og forskellige Fyldnings
tilstand vise ligeledes Forskel i Perkussionslyden. 
Denne er i Reglen rungende eller tympanitisk 
over luftholdige, dæmpet eller mat over lufttomme, 
faste Organer eller vædskefyldte Hulheder. Disse 
Forskelligheder, som optræde under en Mængde 
nuancerede Former, gøre det muligt for Lægen 
at bestemme indvendige Organers Forhold, og P. 
er derfor en meget vigtig Undersøgelsesmetode. 
Den blev oprindelig angiven 1761 af Wienerlægen 
Auenbrugger, men trængte dog først igennem et 
halvt Aarhundrede senere, da Napoleon's Livlæge 
Corvisart gjorde den til Genstand for nærmere 
Undersøgelse og Bedømmelse (1808). Derefter 
udvikledes den yderligere, især af Skoda i Wien. 

Ligesom Auskultationen fandt P. oprindelig 
kun Anvendelse ved Undersøgelsen af Bryst
organerne, dannede et Led af Stetoskopien, men 
bruges nu ved Undersøgelsen ogsaa af andre Or
ganer og er i det hele taget anvendelig overalt 
paa Legemet. Man anvender P., man perkuterer, 
dels umiddelbart ved at banke med Fingrene paa 
Legemets Overflade, men bedre og hyppigere 
middelbart, idet man perkuterer med Fingeren 
eller med en lille Hammer, Perkussionshammer, 
enten paa en Finger af den anden Haand, som 
anbringes fast paa Legemets Overflade, eller paa 
et saakaldt Plessimeter, et lille fladt Legeme af 
Elfenben eller Træ. Perkussionshammeren bestaar 
af et sammentrykt Skaft af Træ, Elfenben e. 1., 
og et Hoved af Metal, forsynet med en lille 
Kautsjukpude paa Spidsen. A. F. 

PerkllSSionsgevær, Gevær, forsynet med Per-
kussionslaas (se H a a n d s k y d e v a a b e n ) . P. be
gyndte at komme i Brug som Militærgevær ca. 
1820. Dog vedblev i nogle Aar Flintlaasgeværet 
at være i Brug ved Siden af P., der dog efter
haanden trængte igennem som almindelig Bevæb
ning og holdt sig under forskellige Former, indtil 
det blev afløst af Tændnaalsgeværet (i Preussen 
1841), af Chassepotgeværet (i Frankrig 1866) og 
af Bagladegeværet med Metalpatron (i de øvrige 
Stater i Slutn. af 1860'eme). E. P. 

Perkussionshammer se Perkussion. 
Perleaske, amerikansk Potaske, der er renset 

ved Opløsning, Klaring og fornyet Kalcine-
ring. K. M. 

Perleberg, By i preussisk Provins Branden
burg ved Stepenitz og Jærnbanelinien Wittenberge 
—P., har (1900) 8,500 Indb. Garveri. P. er 
grundlagt i 12. Aarh. og var tidligere Hovedstad 
i Priegnitz. 1638 blev P. plyndret af Svenskerne 
og snart derefter af de kejserlige. Joh. F. 

Perleblomst d. s. s. Druehyacint, se Muscar 
Perlebønne se Bønne. 
Perleesséns se Perler. 
Perleflod se S ik iang . 

* 
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Perlegryn se Bankebyg . 
Perlehvidt er Blyhvidt, hvortil er sat lidt 

Berlinerblaat, Indigo eller blaa Tjærefarve-
stoffer. O. C. 

Perleliyacint d. s. s. Druehyacint se Muscar i . 
Perlehøns (Numidinae) kaldes en udelukkende 

afrikansk Gruppe af Hønsefugle, dannende en 
Underfamilie af Fasanfuglene (Pkasianidae). Det 
er Fugle noget større end Hushønen, med Hals 
og Hoved nøgne, det sidste oftest forsynet med 
Hudkamme eller Fjertop, i øvrigt med en tæt 
Fjerdragt af mørke Fjer oversaaede med runde, 
hvide Pletter (hvoraf Navnet); Løbet mangler 
Spore. Fra de fleste andre Fasanfugle kendes P. 
let ved Kroppens ejendommelige vandrette Hold
ning, og ved at den korte Hale med de forlængede 
Halefjer er bøjet nedad. Han og Hun ere ens. 
De henved 12 Arter ere udbredte over største 
Delen af Afrika med hver sit Omraade; allerede 
i Oldtiden holdtes een eller to Arter tæmmede i 
Grækenland og Rom; fra 16. Aarh. findes de 

Perlehøns. 

atter som Husfugle rundt om i Europa, hvorfra 
de ere førte vidt om, bl. a. til en Del af de vest
indiske Øer, hvor de have formeret sig saa stærkt, 
at de paa nogle Steder ere blevne en Landeplage. 
•— P.'s Tilholdssteder ere Klippeegne bevoksede 
med aabentKrat; her færdes de paa Jorden næsten 
altid i større eller mindre Flokke under Ledelse 
af en gammel Hane, ere ret sky og flygte ved et 
Menneskes Tilsynekomst i hastigt Løb eller flyvende 
med korte Vingeslag, skjule sig i Krattet eller 
flyve op i et Træ. Føden bestaar dels af Frø 
og Plantedele, dels af Insekter og andre mindre 
Dyr; Stemmen er et skarpt trompetlignende Skrig; 
Reden bestaar af en flad Fordybning i Jorden 
under en Busk, indeholders—8 gulligbrune, glin
sende Æg. 

Den alm. P. (N. meleagris L.), hvorfra den 
tæmmede Form stammer, er sort af Farve, over-
saaet med runde, hvide Pletter, graaviolet, uplettet 
paa d^n nederste Del af Halsen, nøgen paa den 
øverste og paa Hovedet, hvor der paa Issen findes 
en rød Kam, paa hver Side af Næbbet en Hud
lap af samme Farve. Dens Hjemstavn findes i 
den vestlige Del af Afrika; den tæmmede Form, 

der kun ved lidt betydeligere Størrelse adskiller 
sig fra Stamformen, holdes overalt i Europa i 
større Hønsegaarde og Parker, som den pryder 

I ved sit Udseende, medens dens gennemtrængende 
1 Skrig og stridbare Væsen gøre den mindre afholdt. 
I I Østafrika findes N- ptilorhyncha Lcht. med en 
I Top af sorte Fjer i Nakken; muligvis har den i 

Oldtiden været holdt som Husfugl. Afvigende 
baade i Levemaade og Udseende er den i Øst
afrika levende, ofte til en særlig Slægt regnede 
G r i b b e p e r l e h ø n e (N. vulturina Hardw.), der 
paa den nederste Del af Halsen har lange baand-
formede Fjer af sort Farve med hvid Stribe i 
Midten og lyseblaa Rande, blaat Bryst og lange 
Halefjer. (Li t t . : E l l i o t , Monogr. of the Pha-
sianidae [Lond. 1872]). O. H. 

Perlekrone betyder i Heraldikken en med 
Perler besat Guldring. H.-L. 

Perlelog se Løg. 
Perlemaage se Maager S. 117. 
Perlemor, det indre Lag af Muslingeskaller 

og mange Sneglehuse, bestaar af tynde, bugtede 
Lag af fosforsur Kalk med et ringe Indhold af 
organisk Stof, og det ejendommelige Farvespil, 
P. frembyder, skyldes netop Lysstraalernes Inter
ferens (s. d.) i de tynde Lag. Det P., der paa 
kendt Maade benyttes til alle Slags Galanterivarer 
og Intarsiaarbejder, faas hovedsagelig af Perle
muslingen, og store Mængder af denne fiskes af 
denne Grund ogsaa paa Steder, hvor den ingen 
Perler indeholder. I øvrigt benyttes ogsaa i Eu
ropa Flodperlemuslingen. Særlig stærkt iriserende 
P. faas fra Tahiti, New Zealand, Manilla og Kali-
fornien, medens Skallerne fra det røde Hav navnlig 
udmærke sig ved deres Størrelse og ved P.'s 
Tykkelse. Bearbejdningen af P. sker paa den 
Maade, at Skallens ydre, mørke Lag spaltes fra 
med Mejsel, hvorpaa Ituskæringen af P. sker ved 
Hjælp af meget fine Save, der stadig holdes vaade, 
hvorefter det kan drejes, skæres og slibes. For
uden den almindelige P. forekommer ogsaa en 
graasort Slags, der har det samme Farvespil som 
den hvide, og som undertiden eftergøres ved Be
handling af sidstnævnte, afvekslende med Opløs
ninger af Helvedessten og Kogsalt, hvorved der 
mellem de enkelte Lag danner sig Klorsølv. Naar 
P. derefter udsættes for Lyset, reduceres Klor
sølvet og frembringer derved den mørke Farve. 
Indførselen af P. til Europa andrager ca. 6,000 
Tons aarlig. K, M. 

Perlemorsfugl se Sommerfugl . 
Perlemorsglas se Glas S. 790. 
Perleinorsmusling se P e r l e m u s l i n g . 
Perlemorspapir, graat, satineret Papir, som 

er overtrukket med Perleessens, hvorved det har 
faaet en perlemoragtig Glans. K. M. 

Perlemusling (Avicula), en i Havet levende 
Slægt af Muslinger, hvis Skal er skævt ægformet 
og ofte har ejendommelige Vinger foran og bag 

I ved Buklen; dens Yderside er mere eller mindre 
bladet eller stribet, Indersiden derimod glat og 
smukt perlemorsglinsende. Det elastiske Baand 
sidder i en Grube; Hængseltænder ere kun lidet 
iøjnefaldende eller mangle helt. Der ses i hver 
Skal kun eet Indtryk efter Lukkemuskler; P. 
hører altsaa til Monomyariernes Gruppe. De to 
Skaller ere som Regel noget forskellige; i den 
højres Forende findes en Udskæring, der giver 
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Plads for den Byssus, hvormed Dyret fæster sig 
til Underlaget. Slægten tæller en Mængde Arter, 
saavel levende som fossile; de ældste træffes alle
rede i Silurtiden. De ere næsten alle vanskelige 
at bestemme paa Grund af deres betydelige Va-
riationsevne. Blandt de nulevende Arter, der alle 
høre hjemme i de varme og de tempererede Have, 
er der navnlig een Art {Avicula eller Meleagrina 
margaritifera) eller mulig en Gruppe af fiere 
meget nærstaaende Arter, som har en ganske 
særlig Betydning for Menneskene ved at levere 
Perlemor og ægte Perler. Det første faas af 
Skallerne, idet disses indre perlemorsglinsende 
Lag kan være saa tykt, at det egner sig til tek
nisk Brug; dette gælder navnlig om Muslinger 
fra Sunda-Havet, hvorimod f. Eks. de fra Ceylon 
i saa Henseende ere ubrugelige. De ægte Perler 
ere en Perlemorsdannelse, afsat koncentrisk uden 
om smaa fremmede Legemer, der tilfældig ere 
komne ind mellem Skallen og Kappen; som Følge 
heraf er det ingenlunde enhver Musling, der inde
holder en saadan, endsige da en smuk og vel
formet Perle. De Steder, hvor der fra gammel 
Tid har været drevet Perlefiskeri, ere Bahrein-
Øerne i den persiske Havbugt, Ceylon, Ostindien, 
Australien's Vest- og Nordkyst samt Mellem-
amerika's Vestkyst. Den Dybde, paa hvilken 
Dyrene leve, er meget forskellig, fra 8—20 M.; 
som Regel fanges de ved Hjælp af Dykkere. 
(Li t t . : P. F i s c h e r , Manuel de Conchyliologie 
[Paris 1887]; C. Mobius , »Die echten Perlen< 
[Hamburg 1857]). R. H.-P. 

Perler 1) se P e r l e m u s l i n g . 2) K u n s t i g e 
P. ere for den langt overvejende Del G l a s p e r l e r 
^s. d.), men fremstilles i øvrigt ogsaa ved Drej
ning af forskellige Tænder, Koraller, Elfenbens-
nødder, Alabast o. 1., eller de presses af forskel
lige Metallegeringer ( » G u l d p e r l e r « , »Staal
p e r l e r « m. fl.). De saakaldte V o k s p e r l e r 
fremstilles af ganske tyndvæggede Glaskugler, 
som indvendig overtrækkes med P e r l e e s s e n s 
og derpaa udstøbes med Voks. Perleessensen 
fremstilles af Skællene af den almindelige Løjer 
(se K a r p e fisk S. 252), idet disse gnides under 
Vand, indtil den sølvglinsende Belægning er gaaet 
løs og har sat sig til Bunds. Denne vadskes der
paa med Ammoniakvand og udrøres med Gela
tineopløsning. Den bestaar af mikroskopiske Kry
staller af en Forbindelse af Guanin (s. d.) og 
Kalk. Til Fremstilling af 1 Kg. skal der medgaa 
ca. 20,000 Fisk. K. M. 

Perleskrift se S k r i f t a r t e r . 
Perle spat se D o l o m i t . 
Perlesten (Per l i t ) se Begs ten . 
Perlesvulst se C h o l e s t e a t o m . 
Perlesyge se T u b e r k u l o s e . 
Perleugle d. s. s. Tengmalm's Ugle (Nyctale 

funerea) se Ugler . 
Perlevaegt, en Art Finvægt til Bestemmelse 

af ægte Perlers Værdi, afløst af Sølvvægt (jfr. 
P e n n y w e i g h t ) . - N.J.B. 

Perleøerne, i) I s l a s de las P e r l a s i Pa
nama-Bugten , høre til Republikken Columbia, 
Dep. Panama, en Gruppe paa 39 større Øer, 
hvoraf de største ere San Miguel eller del Rey 
og St. José, 63 mindre Øer og 81 Klipper med 
et samlet Areal af 402 • Km. Perlefiskeriet er 
nu næsten ganske ophørt, og Beboerne lægge nu 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I Vind paa Fiskeri og Dyrkning af Ris, Majs og 
I Kokosnødder. 2) C a y o s de las P e r l a s eller 
1 P e a r l Cays, en mindre Øgruppe i det karibiske 
Hav i Nærheden af Moskitokysten og L a g u n a 
de las P e r l a s . 3) En i Handelsverdenen fore
kommende Betegnelse for T u a m o t u - Ø e r n e 

: (s. d.). M. Kr. 
Perlft se P e r l e s t e n under Begs ten . 
Perludére (lat.), foregøgle; pe r lusOr i sk , 

foregøglet, skrømtet. 
Perm, G u v e r n e m e n t i det østlige Rusland, 

ligger paa begge Sider af Ural-Bjærgene og hører 
saaledes geografisk talt delvis til Asien. Mod 
Vest og Syd begrænses det af Gu vernementerne 
Vologda, Vjatka, Ufa og Orenborg og mod Øst 
af det sibiriske Guvernement Tobolsk. Arealet 
er 332,051 • Km. med (1897) 3,003,208 Indb. 
eller 9 pr. • Km. P. opfyldes næsten ganske 
af Ural, der fra Nord til Syd strækker sig gennem 
Guvernementet. I dets nordlige Del findes store 

I Sumpe og Tørvemoser, og mod Sydøst træffes 
! talrige Søer. Fraregnet den nordligste Del, der 
I hører til Petschora's Strømomraade, afvandes 
1 Ural's Øst- og Vestskraaning af Tilløb henholdsvis 
i til Tobol og Kama. Klimaet er mod Nord og 
Øst langt mere koldt og raat end mod Syd og 
Vest. Skove, der bestaa af Fyr- og Granarter, 
Lærk, Birk og Eg, dække endnu ca. 3/4 af 
Arealet, skønt Bjærgværksdriften forbruger en 

; Mængde Træ til Metaludsmeltningen. Foruden 
'' af Storrusser bestaar Befolkningen af Baschkirer, 

Meschtscherjæker, Permier, Tatarer, Tscheremisser 
i og Voguler. Flertallet hører til den græsk-
I katolske Kirke, men desuden findes et Antal 
j Raskolniker samt ca. 100,000 Muhamedanere og 
I 10,000 Hedninger. Skønt Jordbunden i Guverne
mentet de fleste Steder har en stenet eller sandet 

j Beskaffenhed, saa kun en Brøkdel af Arealet i 
I de sydlige Egne kan kaldes frugtbart Land, spiller 
j Agerbruget dog en ikke ringe Rolle, og der 
! dyrkes Havre, Rug, Hvede, Byg, Boghvede samt 
i Ærter. Kvægbestanden udgjorde 1895 832,000 
j Heste, 946,000 Stkr. Hornkvæg, 1,123,500 Faar 
'• og 239,000 Svin, og tillige fandtes et stort Antal 
! Bistader. Ved Jagten skulle henimod 9,000 
I Mennesker tjene deres Livsophold, og Fiskeriet i 
j Floderne er ogsaa af en vis Betydning. Den vig

tigste Næringsvej er dog Bjærgværksdriften, og 
der udvindes Guld, Sølv, Platin, Kobber, Jærn, 
Bly og Nikkel samt Stenkul. Langs Kama findes 

1 store Lag af Stensalt, og flere Steder brydes Mar
mor og forskellige Ædelstene og Smykkestene. 
Af Industrivarer producerer P. for ca. 55 Mill. 
Kr. om Aaret, hvoraf de 45 Mill. Kr. falde paa 
Fabrikindustrien og Resten paa Husfliden. For
uden Møller, Saltsyderier og Brænderier findes 

! Maskin- og Metalfabrikker samt Skibsbyggerier. 
Handelen mellem Rusland og Sibirien har altid 
maattet gaa over P.'s Omraade, og den besørges 
til Dels endnu paa Guvernementets store Markeds
pladser P., Jekaterinburg, Kamyschlov, Irbit og 

j Ivanovo; men denne Form for Vareomsætning er 
dog ogsaa her i Tilbagegang paa Grund af Jærn-
baneanlæggenes Fremskridt. Og som Udgangs
punkt for den store transsibiriske Bane vil P. 
sikkert ogsaa komme til at spille en Rolle for 
Fremtidens Handelsomsætning. Administrativt 
deles P. i 12 Kredse, af hvilke de 5, Irbit, Je-
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katerinburg, Kamyschlov, Schadrinsk og Vercho-
turje, høre til Asien, medens Resten, Krassno-
Usimsk, Kungur, Ossa, Ochansk, P., Solikamsk 
og Tscherdyn, ligger i Europa. — Guvernementets 
H o v e d s t a d P. ligger ved Kama 1,170 Km. 
Ø.N. Ø.f. Moskva. (1897) 45,403 Indb. P. har gejst
ligt Seminarium samt Drenge- og Pigegymnasium og 
er Bispesæde. Den industrielle Virksomhed er 
ikke ringe, og der drives betydelig Industri i 
Jærn, Staal, Læder, Porcelæn, Tændstikker og 
Tovværk, foruden at P. har et Kanonstøberi samt 
et Kobberhammerværk, hvilket sidste anlagdes 
1781 og derved gav Anledning til Byen P.'s Op-
staaen. Med Hensyn til Handelen er P. den na
turlige Stabelplads for Varerne fra Kama's Op
land, og dens Flodhavn har stor Trafik paa Nishnjj 
Novgorod. — Guvernementet P. hørte med til de 
gamle Skandinavers Bjarmeland og kaldtes af By-
zantinerne Permia. Senere hørte P. til Novgorod, 
hvis Fyrster hentede Sølv herfra, og ved dette 
Riges Fald kom P. 1471 til Moskva. I 15. Aarh. 
opdagedes Kobbermalmene i P. af tyske Bjærg-
mænd, men først efter Sibirien's Erobring i 16. 
Aarh. begyndte Storrusserne at kolonisere P., der 
oprindelig havde været beboet af Stammer hen
hørende til de saakaldte Permier (s. d.). I 16. 
Aarh. indførte Familien Slroganov allerede en ra
tionel Bjærgværksdrift, og et vældigt Opsving tog 
denne, da man 1745 opdagede Guld og 1766 Ædel
stene. 1796 organiseredes Guvernementet P. (L i t t . : 
Z e r r e n n e r , »Erdkunde des Gouvernements P.« 
[3 Bd., Leipzig 1851-53]). H.P.S. 

Per majora (lat.), ved Stemmeflerhed. 
Per mandatarium (lat.), ved Fuldmagt. 
Permanent (lat.), vedblivende, stadig, varig. 
Permanent Befæstning er den Art af Be

fæstning, der anlægges i Fredstid med Anvendelse 
af alle de Hjælpemidler, som Industri og Teknik 
raade over, og til hvis Udførelse der i Alm. 
kan paaregnes en lang Aarrække. Den p. B. 
karakteriseres ved en betydelig passiv Modstands
kraft, idet Forholdene i udstrakt Grad tilstede 
Anvendelsen af modstandsdygtige Materialer og 
Konstruktioner, f. Eks. Beton og Panser. Der 
stilles den Fordring til p. B., at de enkelte An
læg skulle være stormfri, D: de bør ikke kunne 
erobres ved det Angrebsapparat, som en Felthær 
umiddelbart fører med sig, men Angriberen skal 
tvinges til at anvende en egentlig Belejring for 
at bemægtige sig Befæstningen og navnlig til at 
etablere en Artilleri- og Ingeniørbelejringspark 
(se Park) . P. B. anvendes paa de strategisk 
vigtige Punkter, hvis Hævdelse er af varig og 
afgørende Betydning for et Lands Forsvar (se 
F æ s t n i n g S. 350 ff.). A. G. N. 

Permanente Luftarter. Med dette Navn be
tegnede man tidligere de Luftarter, som det ikke 
var lykkedes at fordraabe; til dem hørte Brint, 
Ilt, Kvælstof, Kvælstoftveilte, Kulilte og Sump
gas. Siden Pictet's og Cailletet's Undersøgelser 
(1877) er det lykkedes at fordraabe alle Luft
arter, og der findes altsaa ikke P. L. O. C. 

Permanéntgrønt d. s. s. Kromgrønt, Guig-
nets G r ø n t o. a. 

Pern ianénthvid t er en Malerfarve, som be-
staar af fældet Baryumsulfat, BaS04; det kaldes 
ogsaa blanc fixe eller Barythvidt. Det er en 
bestandig Farve, som har god Dækkeevne. I 

I Modsætning til Blyhvidt paavirkes den ikke af 
j Svovlbrinte. O. C. 

Permanganåter, m a n g a n o v e r s u r e S a l t e , 
ere mørkerøde eller metalglinsende, bronzebrune ; 
de ere næsten alle opløselige i Vand; flere af 
dem ere henflydende. Deres Opløsninger ere 
mørkekarmoisinrøde. Se i øvrigt K a l i u m h y p e r -
m a n g a n a t . O. C. 

Permeåbel (lat.), gennemtrænge!ig. 
Permier, i) Navn paa en af Finnernes Hoved

grupper, hvortil høre de e g e n t l i g e P., der bo 
i Guvernementet Perm i Østrusland, samt Syr-
j æ n e r n e ved Petschora og Dvina og Votja-
k e r n e ved Kama og Vjatka. De egentlige P. ; 
der kalde sig selv Komi eller Komimort (o: det 
Folk, der bor ved Kama) og udgøre ca. 80,000 i 
Perm samt henimod 10,000 i Vjatka, ere nu stærkt 
russificerede. Om deres Sprog se F i n s k - u g r i s k e 
Sp rog . Nutildags bekende de sig til den græsk
katolske Kirke, skønt de endnu have Levninger 
af det gamle Hedenskab. Deres Næringsveje ere 
Jagt, Fiskeri og Agerbrug. Allerede i I I . Aarh. 
kom P. under Russerne. 1375—96 virkede den 
første Missionær blandt dem, og derefter tabte 
de mere og mere deres Selvstændighed, indtil 
Tsaren 1505 lod deres sidste Fyrste afsætte. — 
2) Russerne anvende ogsaa Navnet P. mindre 
korrekt om en anden finsk Stamme, de nu uddødt 
B ja rmer (s. d.). H.P.S. 

Per mille (Hal., lat. pro mille), for hvert 
Tusinde. 

Permiske Periode, den yngste af alle den 
palæozoiske Æras Perioder; den har Navn efter 
Guvernementet Perm, hvor herhenhørende Af
lejringer have en vid Udbredelse. — P l a n t e - og 
D y r e v e r d e n e n . Ved Periodens Begyndelse er 
Floraen omtrent som i Stenkulperioden; dog 

i spille C a l a m i t t e r , L e p i d o d e n d r e r o g S i g i l -
1 a r i e r ikke saa stor en Rolle; derimod mange 
B r e g n e r og N a a l e t r æ e r . Mod Slutningen af 
Perioden nærmer Floraen sig stærkt til den meso
zoiske. I europæiske permiske Aflejringer er den 
marine Fauna meget fattig og uanselig; hyppigst 
findes Bryozoe r og B r a c h i o p o d e r samt Mus
l i n g e r , S n e g l e og C e p h a l o p o d e r ; endvidere 
nogle faa K r æ b s d y r og F i ske . Ferskvands -

j aflejringerne ere langt rigere paa Forsteninger; 
nævnes kunne her en Mængde K r æ b s og In
s e k t e r (nærmest beslægtede med Kakerlakerne), 
F i ske (især Ganoider) og P a d d e r (Stegocephaler. 
f. Eks. Ar chegosaurus) samt et virkeligt Kryb
dyr yProterosaurus). — U d b r e d e l s e og Ind 
d e l i n g . M e l l e m t y s k l a n d . Her to Under
afdelinger (herafBetegnelsen Dyas) : 1) (nederst) 
R o t h l i e g e n d e , røde Sandstene, Konglomerater 
og Lerarter af ca. 500 M.'s Mægtighed, gennem
brudte af en Mængde eruptive Bjærgarter; sand
synligvis Ferskvandsdannelser. 2) (øverst) Z ech-
s t e n s g r u p p e n , Kalkkonglomerater o g K o b b e r -
sk i feren , en ca. 60 Cm. mægtig, kulholdig Ler
skifer med en forbavsende vid Udbredelse; der. 
indeholder stedvis (f. Eks. ved Mansfeld) en Del 
Kobber samt lidt Blyglans og Sølv; endvidere 
Zechs tenen , en lerholdig, skifret Kalksten med 
marine Forsteninger; øverst i Zechstensgruppen 
findes Z e c h s t e n s g i p s e n , der undertiden naar 
en Mægtighed af 2,000 M. og bestaar af Mergel, 
Dolomit, Kalkstene, Gips og Anhydrit; ofte inde-
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slutter den mægtige Lag af S t e n s a l t . Nogle 
Steder i Tyskland findes kun »Rothliegende«. 
— E n g l a n d . Her have de nederste permiske 
Aflejringer samme Karakter som Stenkulperiodens; 
derefter følge røde Sandstene og Konglomerater 
( = »Rothliegende«), en kulholdig Lerskifer ( = 
Kobberskiferen) og endelig en Lagfølge af Kalk
stene og Dolomitter, Magnesian limestone {== 
Zechstensgruppen). — I A l p e r n e forekomme 
ejendommelige Konglomerater, Servino og Verru-
cano, samt røde Sandstene; derefter følger den 
forsteningsrige B e l l e r o p h o n k a l k , der sand
synligvis er af marin Oprindelse. Andre marine 
Aflejringer har man fundet ved Ural, paa Spits-
bergen, i Armenien og i Nordamerika, men dog 
særlig i Saltrange (Ostindien). J. P. R. 

Pérmisk Formation d. s. s. Permiske Periode. 
Pérmisk Sprog se F i n s k - u g r i s k e S p r o g . 
Permission (lat.), Tilladelse, Forlov, Fri

tagelse i en vis Tid for Embedsforretninger, Til
ladelse til Fraværelse i en vis Tid. Pe rmis 
s ioner , Benklæder. 

Permoser, B a l t h a z a r , tysk Billedhugger, 
(1650—1732), uddannet i Wien, men særlig i 
Italien, en dygtig og stærkt benyttet Barokstils-
kunstner, der 1704—10 arbejdede for Hoffet i 
Berlin, derefter i Dresden, hvor blandt meget 
andet Monumentet over August den Store (Gross. 
Garten), Minerva og Apollo (Albertinum) og Her
kules med Himmelkuglen (Zwingerpavillon) minde 
om hans Kunst. Ogsaa en Del Elfenbensplastik 
(Braunschweig-Museet etc). A. Hk. 

Permutationer (mat.). Ved P. af et Antal 
Genstande (Elementer) forstaas Opstillinger af 
Genstandene i Række. Det hele Antal Pn af P. af 
n forskellige Elementer er 1= Produktet af de n 
første hele Tal, der betegnes ved [n], \n eller n\ 
P. af de tre Bogstaver abc ere saaledes: abc, 
acb, bac, bca, cab, cba. Ere J af Elementerne 
indbyrdes ens, bliver Antallet af forskellige P. 

kun \-\; blive desuden t andre Elementer ens, 

formindskes Antallet yderligere ved Division med 
[t] o. s. v. Man har ogsaa i Kombinationslæren 
stillet sig den Opgave at finde Antallet af P. af 
» E l e m e n t e r t i l r, o: Antallet af Maader, 
hvorpaa man kan udvælge r Elementer af « og 
permutere dem; hvis samme Element maa fore
komme flere Gange i samme P., faarmanP. med 

Gen tage l s e r , hvis Antal betegnes ved lin, rog , 

er =1 nr, medens Antallet ellers bliver Pn r = 
n(n — i) . . . (n — r -\- 1). P. uden Gentagelser 
af Bogstaverne abc til to ere : ab, ba, ae, ca, bc, eb; 
til dem maa man for at faa P. med Gentagelser 
føje aa, bb, cc. S e K o m b i n a t i o n s l æ r e . Chr.C. 

Pernambuco, Stat i den allerøstligste Del af 
Brasilien med Hovedstaden af samme Navn, be
grænses af Atlanterhavet og Staterne Parahyba og 
Cearå mod Nord, Pianhy og Bahia mod Vest og ; 
Alagoas mod Syd og Øst. P. har et Fladefang 
paa 128,395 • Km., og efter Højde- og Over- : 
fladeforholdene kan det deles i 3 forskellige Om- ' 
raader, en Kystzone, Matå, der har en Bredde af ' 
ca. 70 Km., bestaar af alluviale Dannelser, dækkes 
af Urskove og egner sig fortrinlig til Sukkerrør, j 
Vestligere ligger et stenet, ujævnt Land, hvor \ 

Bomulden lykkes. Derefter følger et 500 —1,100 
M. højt Plateauland med lave Bjærgkæder, som 
paa Vestsiden afsluttes med Serra do Piouhy og 
Serra dos Irmaos. Medens Kystegnene ere fugtige 
og hede, hersker der paa Højsletten, Sertaos, et 
varmt, tørt Klima. Langs Sydgrænsen flyder Rio 
Sao Francisco, der optager en Del af P.'s Vandløb. 
P. hører til Brasilien's tættest befolkede Egne, idet 
der 1888 fandtes 1,110,831 Indb. eller 9 Mennesker 
pr. • Km. 1882 fandtes der endnu 80,000 
Slaver. Agerbrug er den vigtigste Næringsvej. 
Hovedprodukterne ere Sukker og Bomuld, men 
tillige dyrkes Majs, Bønner, Mandioca, Kaffe og 
Tobak samt en Mængde Frugter, navnlig paa 
Øen Itamaracå. Derimod staar Kvægavlen langt 
tilbage, og Produkter og Dyr indføres fra Ud
landet. Skovbruget er af stor Betydning. Der 
udvindes Piassava, Plantevoks, Honning, Gummi 
og Garvebark, foruden Farvetræ, det saakaldte 
Pernambuk- eller Rødtræ. Af Mineraler udvindes 
der en Del Marmor og noget Guld. Fabrik-
virksomheden beskæftiger sig navnlig med Sukker
rensning og Tilvirkning af Rom. Ved Siden heraf 
have Sæbetilvirkning, Jærnstøberi, Bomuldsvæv
ning og Tilvirkning af Cigarer og Snustobak Be
tydning. Handelen med Udlandet gaar udelukkende 
over H o v e d s t a d e n P. eller Rec i fe , der ligger 
umiddelbart ved Atlanterhavet og med sine 
190,000 Indb. er Brasilien's tredjestørste By. Ved 
Floderne Capiberibe og Biberibe deles Byen i 3 
Dele, der ere forbundne med flere Broer. Den 
grundlagdes af Hollænderne og har ved sine 
mange 3—4 Etagers Huse et fra de portugisisk
amerikanske Byer afvigende Præg. I Forstæderne 
ere lave Huse, omgivne af yppige Haver, og 
smagfulde Kottager fremherskende. Byen har 18 
katolske Kirker og et engelsk protestantisk Kapel. 
Blandt de offentlige Bygninger ere Regerings-
paladset, Marinearsenalet, Toldhuset, Observa
toriet, Landdagsbygningen, Torvehallen og Teateret 
de mest fremtrædende i den egentlige By. I 
Forstaden Boa Vis t a findes et Gymnasium, et 
Retsfakultet, et Militærhospital og det biskoppe
lige Palads. P. er en vel ordnet By med Vand
ledninger, god Gadebelysning, Sporvogne, smukke 
Vandspring og offentlige Pladser. Byen er Sædet 
for Statsregeringen, flere højere Domstole og en 
Biskop. Den er det aandelige Midtpunkt for 
de nordbrasilianske Stater, har flere højere Under
visningsanstalter og Foreninger for Videnskab og 
Industri samt humane Institutioner, hvoriblandt 
det 1847 opførte Hospital Dom Pedro II, til 
hvilket der er knyttet en Opdragelsesanstalt for 
Hittebørn og forældreløse Børn. Havnen har en 
Dybde af 5,5 M., saa de større Skibe maa ankre 
paa aaben Red. Den er et langstrakt Bassin, der 
beskyttes af Koralrev, der ere hævede over Vand
spejlet. Ved Indgangen er der opført et Fyr-
taarn, og Havnen beskyttes af Forterne Bruno, 
Cinco Pontas og Buraco, der stamme fra den hol
landske Tid. Ved 5 Jærnbanelinier med en samlet 
Længde af 478 Km. staar Hovedstaden i For
bindelse med det indre og ved 3 undersøiske 
Telegrafkabler med Rio Janeiro, Pora og Europa. 
I regelmæssig Fart anløbes Havnen af engelske, 
franske, nordamerikanske, tyske og brasilianske 
Selskabers Dampere. Desuden har Byen et af 
Staten støttet Dampskibsselskab. Af Provinsens 
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andre Havne har Havnen ved Tamandaré en 
større Dybde (8 M.), men P. besørger ikke alene 
største Delen af P.'s, men ogsaa af Nordbrasilien's 
Handelsomsætning. Af Byens Industrigrene er 
Tilvirkningen af Sukker, Rom og Brændevin den 
betydeligste. I anden Række komme Væverierne 
(Bomuld), Støberierne, Maskinværkstederne og 
Skibsværfterne. Tilvirkningen af Cigarer og 
Tobakker, der mest drives som Husindustri, er 
forholdsvis stærkt udviklet. De vigtigste Ind
førselsartikler ere Ris, Olivenolie, Tørfisk, Kar
tofler og Kaffe samt Stenkul, Petroleum, Cement, 
Ol, Mel, Smør, Flæsk og tørret Kød foruden 
Vin, Eddike, Manufaktur-, Jærn- og Galanterivarer. 
England besørger 60 p. Ct. af Indførselen og 40 
p. Ct. af Udførselen. Handelen støttes af flere 
Pengeinstitutioner som en Filial af Banco do 
Brazil, en engelsk og en nordamerikansk Bank. 
Staten P. blev først koloniseret af Portugiseren 
Christovao Jacques, som grundlagde Iguarassii 
(1534) og Olinda, der er Statens gamle Hoved
stad. I Aarene 1630—54 var Landet i Hollæn
dernes Besiddelse; de grundlagde Moritzstad, 
der er Oprindelsen til den nuværende Hoved
stad. M. Kr. 

PernamMktræ se C a e s a l p i n i a c e a e . 
Pernail, P e r n o v , By i det nordvestlige Rus

land, Guvernement Livland, ligger ved Mundingen 
af den 140 Km. lange P.-Flod, der udmunder i 
P.-Bugten. (1897) 12,856 Indb. P. har Slot, 
Gymnasium og Søbade og udfører Korn, Hør og 
Hamp. H. P. S. 

Per lieias (lat.), paa uretmæssig Maade, smig. 
Pe r fas et nefas. 

Periies [pæ'rn], By i det østlige Frankrig, 
Dep. Vaucluse, ved Nesque og Lyon-Banen, har 
en romansk Kirke, et Slot, gamle Bymure med 
Porte og et Raadhus, driver Silkeavl og har 
(1896) 3,100 Indb. M.Kr. 

P e m i c e , 1) L u d w i g W i l h e l m Anton, 
tysk retslærd og Politiker, født 11. Juni 1799 i 
Halle a. S., død smst. 16. Juli 1861, fra 1822 
knyttet til Universitetet i Halle dels som Prof., 
dels som Kurator, Medlem af Herrehuset 1854, Kron-
syndikus. Som Politiker stod han Stahl nær. Af hans 
Skrifter kunne nævnes »Geschichte, Alterthiimer 
und Institutionen des romischen Rechts« [Halle 
1821, 2. Opl. 1824], Quaestionum de jure publico 
Germanico particulae, I—III [1831 ff.], Codex 
/urts municipalis Hallensis [1839] og adskillige 
Retsbetænkninger, afgivne for fyrstelige Familier. 
P.'s »Rechtsgutachten betreffend die eventuelle 
Succession der Sonderburger Linie des Hauses 
Holstein-Oldenburg in das Herzogthum Holstein« 
fra 1851 udgaves i Kjøbenhavn 1863 og gav 
Anledning til litterære Stridigheder, hvori bl. a. 
Mommsen, Warnstedt og P.'s Søn Herbert (s. d.) 
deltoge. (Li t t . : »P., Savigny, Stahl.< [Berlin 
1862]). Fz.D. 

2) L o t h a r A n t o n Al f red , tysk retslærd, 
foreg.'s Søn, født 18. Aug. 1841 i Halle, død 29. 
Septbr. 1901, 1870 Prof. extraord. i sin Fødeby, 
1873 Prof. ord. smst., 1874 i Greifswald, 1877 
igen i Halle, 1881 i Berlin. P. er en af 19. 
Aarh.% mest fremragende Romanister. 1867 udgav 
han >Zur Lehre von den Sachbesch'ådigungen nach 
romischen Rechte«, men hans berømte Hovedværk 
»M. Antistius Labeo« [3 Bd., 1873—92 og senere 

Udg.], en Fremstilling af den romerske Privatret i det 
j første Aarhundrede af Kejsertiden, er blevet en Torso. 
! 1880 Medredaktør af »Zeitschrift der Savigny -
I Stiftung fur Rechtsgeschichte«, hvor han publi-
i cerede sine »Parerga«, f. Eks. »Ulpian als Schrift-
• steller« [1885] og >Zum romischen Sakralrechte« 

[I—II, 1885—86]. (Li t t . : E. I. B e k k e r i det 
! ovennævnte Tidsskrift 2 Romanistische Abtheilung«, 

XXII S. XVII—XXVI). Fz. D. 
3) V i c t o r An ton H e r b e r t , tysk retslærd, 

\ foreg.'s Broder, født 14. Apr. 1832 i Halle, død 
i smst. 21. Apr. 1875, I^57 Prof. i Gottingen, op-
| gav sin Stilling der som Følge af Begivenhederne 
i 1866 og gik til Hessen. Foruden nogle rets-
! historiske Arbejder skrev han »Die Verfassungs-
i rechte der im Reichsrathe vertretenen Konig-
! reiche und Lander der osterreichisch-ungarischen 
i Monarchie« [Halle 1872]. Som litterær Penne
fører for Storhertugen af Oldenburg havde han 
en Hovedandel i Skriftet »Begrundung der Succes-
sionsanspriiche d. Groszherzogs von Oldenburg 

j auf die Herzogthiimer Schleswig-Holstein« [Olden
burg 1864], medens hans Værk »Kritische Er5rte-
rungen zur Schleswig-Holsteinischen Successions -
frage«, I—II [Kassel 1866] er rettet mod Warn-

: stedt. Fz. D. 

PemiciøS (lat.), skadelig, fordærvelig. 
Pernidae se M u s l i n g e r . 
Perniones se Frost. 
Pernis se H v e p s e v a a g e . 
Péton [pero'J, Franc,ois , fransk Zoolog og 

rejsende, født 22. Aug. 1772 i Cerilly, død 14. 
Decbr. 1811. Han deltog i Baudin's videnskabe
lige Ekspedition til Sydhavet [1800—04], hvor
fra han hjembragte et efter Datidens Forhold 
rigt Udbytte, navnlig af Bløddyr. Foruden en 
Række Af handlinger i» Annales du Museum d'histoire 
naturelle« udgav han i Forening med Freycinet: 
»Voyage de découvertes aus terres Australes« [2 
Bd., Paris 1807—10]. J. C. 

Peroneålmuskler se Ben, Bd. II S. 828. 
Peronin , saltsurt Benzylmorfin, et hvidt volu

minøst Pulver, let opløseligt i varmt Vand, tungt 
opløseligt i Alkohol, benyttes i Medicinen mod 
Hoste o. 1. Det ligner i sin Virkning Morfin 
og Codein, men synes ingen uheldige Bivirkninger 
at have. A. B. 

Péronne [perå'n], By i det nordlige Frank
rig, Dep. Somme, Hovedstad i et Arrondissement 
og Fæstning af tredje Klasse, 50 Km. N. 0. t. 
Amiens, ved Nordbanen og Somme-Kanalen, har 
en smuk Kirke, St. Jean, fra 16. Aarh., Ruiner 
af et Slot med fire Taarne, et Raadhus, et Col
lege og et Agerbrugskammer, driver Fabrikation 
af Sukker, Olie, 01 og en Del Handel og har 
(1896) 4,750 Indb. Under Merovingerne var P. 
Hovedstad for Landskabet Santerre, og Karl den 
Enfoldige døde her som Fange 929. Sammen 
med de øvrige Byer i Somme blev P. ved Freden 
i Arras afstaaet til Filip af Burgund. 1468 ind
gik Ludvig XI d. 14. Oktbr. paa en ydmygende 
Fred med Karl den Dristige; men efter dennes 
Død bemægtigede Kongen sig Byen. Under 
Hundredaarskrigen blev Byen et Stridens Æble 
mellem Englænderne og de Franske. 26. Juni 1815 
blev den erobret af Wellington ved Stormangreb, 
og i den fransk-tyske Krig maatte den efter et 



Péronne — Perovskij. 213 

Bombardement paa flere Dage 9. Jan. 1871 over
give sig til Tyskerne. M. Kr. 

Peronospora se Pe ronosporaceae . 
Peronosporacéae, Bladskimmelsvampe, 

en Familie af Algesvampenes Gruppe. De aller
fleste Arter leve som Snyltere paa højere Planter, 
og flere fremkalde farlige, epidemiske Sygdomme. 
Det encellede Mycelium lever inter- eller intra-
cellulært i Værtplantens Indre og er enten be
grænset til smaa Pletter paa Blade o. s. v., eller 
det kan gennemvæve store Strækninger af Planten. 
Den ukønnede Formering sker ved Konidier (eller 
Sporangier), som udvikles paa særlige Hyfer, der 
bryde frem gennem Spalteaabningerne og for det 
blotte Øje vise sig som et graaligt, hvidligt eller 
violet Skimmellag; Konidiedannelsen benyttes 
til Adskillelse af Slægterne (se Cystopus , 
P h y t o p h t h o r a og Plasmopara). Hos de 
fleste Arter optræder der kønnet For
mering ved Befrugtning (s. d. S. 761); de her

ved dannede Ægspo-
rer ere Svampenes 

Overvintringsorga-
ner. Hvor Ægsporer 
ikke udvikles, sker 
Overvintringen ved 
Mycel, der lever i 
perennerende Orga
ner af Værtplanten. 

Peronospora 
Corda har intercellu-
lært Mycelium, der 
sender Haustorier ind 
i Værtplantens Celler; 
Konidiebærerne (se 
Fig.) ere gaffelformet 

forgrenede; hver 
Gren danner en Ko-
nidie, der spirer ved 
Udvikling af en Hyfe; 
Sværmsporer mangle; 
Ægsporer findes hos 

Bedeskimmel (Peronospora J „ flpstf> Arter Af 
Schachtii). u Frugthyfe med ° e , . , r t e r " A t 

Knopceller, 200 Gange forst.; de talrige Arter frem-
h Knopeelle, 400 Gange forst, kalde nogle farlige 

Sygdomme, saaledes 
Bedeskimmelen {['. Schachtii Fckl.), der 
baade angriber første Aars Roer og Frøroer, 
Rosenskimmelen(Z'.j/arjaBerk.), der stammer 
fra Indien og især hærger Teroser i Væksthuse, 
Kløversk immel o. fl.a. Sygdommene bekæmpes 
ved Indsamling og Opbrænding af angrebne Blade, 
ved nøje Kontrol af Roer, der anvendes til Frø
avl, og Fjernelse af de første Angreb, eller ved 
Besprøjtning med Bordeaux-Vædske. (Litt . : 
Rost rup, »Plantepatologi« S. 200 ff.; Pri l-
lieux, Maladies des plantes agricoles, I, S. 
138 ff.)- F.K.R. 

PeropSda d. s. s. K v æ l e r s l a n g e r (s. d.). 
Perorére (lat.), tale højt og med Eftertryk; 

tale vidt og bredt, slutte en Tale. Perora t ion , 
en Tales Slutning; Slutningen paa en Tale, der 
sammenfatter dennes Hovedindhold-

Perosa Argentina, Landsby i Norditalien, 
Provins Torino, ligger ved Chisone i den af 
Valdenserne beboede P.-Dal og har Silke- og 
Bomuldsspinderier. (1881) 700 Indb. H. P. S. 

PerOSi, Lo renzo di, italiensk Komponist, 

er født 20. Decbr. 1872 i Tortona ved Venezia. 
Han helligede sig til den gejstlige Stand og blev 
Abbed, men samtidig studerede han ivrig Musik 
dels i Milano's Konservatorium, dels under Haberl 
i Regensburg, og 1897 debuterede den unge gejst
lige i Milano med en Oratorie-Trilogi: Markus-
Passion, Christi Forklarelse og Lazarus'es Op
vækkelse og gjorde dermed en saadan Opsigt, at 
hans Navn sattes i Række med de bedste sam
tidige og han Aaret efter kaldtes til Dirigent af 
det sikstinske Kapel i Rom. Interessen for P. 
var nu ogsaa vakt i det øvrige Europa, og hans 
Oratorier opførtes i Paris og rundt om i Tyskland 
og Østerrig til Dels under P.'s egen Ledelse 
(saaledes i Wien). Dommen om P.'s Værker, hvori 
tilstræbes en Fornyelse af gammel Kirkestil 
(Palestrina, Bach) ved Hjælp af moderne Ud
tryksmidler (Wagner), er dog uden for Italien 
faldet mindre enstemmig begejstret end i hans 
Hjemland, om man end ret almindelig har an
erkendt hans betydelige Talent. P. har end-

j videre komponeret et Juleoratorium, et Requiem, 
! flere Messer og nogle Orgelværker. W. B. 

Perote, By i det østlige Mejico, Staten Vera-
cruz, 2,380 M. o. H. med ca. 6.000 Indb., naar 
Distriktet medregnes. I Byens umiddelbare Nær
hed ligger en øde Stenslette med Ruiner af gamle 
Byer og mod Sydvest en udslukt Vulkan C ofre 
de P. eller Nauhcampåtepe t l , hvis Top ligger 
4,090 M. o. H. M. Kr. 

Perov, Wassil i j Gr igor jevi t sch , russisk 
Maler, født 1833 i Tobolsk, død 1882 i Moskva. 
P., uægte Søn af Baron Kriidener (Navnet P. fik 
han for sin Skrivefærdighed), Elev af Moskva's 
Kunstskole og videre uddannet i Paris, var en af 
de første, der bragte det sociale Tendensbillede 
ind i russisk Kunst. Megen Opsigt vakte »Politi
mandens Ankomst« [1858]. I Malerier, svage i 
Kolorit, steerke i Karakteristik og anlagte paa 
Moraliseren, skildrede han med Humor eller hvas 
Alvor den fordrukne russiske Landgejstlighed 
(»Prædiken«, »Begravelse«, »Procession« etc). 
Paa sine ældre og svagelige Dage udførte P., der 
overhovedet var stærkt produktiv, en Del religi
øse og historiske Arbejder. A. Hk. 

Perovskaja, Sofia, russisk Nihilistinde, født 
1854, død 15. Apr. 1881. Hun var Datter af 
en højtstaaende Embedsmand og Slægtning af 
Grev V. Perovskij. Hun nød en udmærket Op
dragelse, var meget smuk og af et venligt Sind, 
men blev tidlig greben af den nihilistiske Lære 
og forlod 1870 sit Hjem for at vie sig til Ar
bejde for dens Formaal; var en Tid lang Folke
skolelærerinde og senere Sygeplejerske, udholdende 
alskens Savn og Møje for Sagens Skyld. Snart 
blev hun ogsaa en af de dygtigste og dristigste 
Deltagere i politiske Sammensværgelser; deltog 
1878 i et Forsøg paa at frigøre en Del dom
fældte Partifæller og forberedte 1879 ^ e r e politiske 
Mordforsøg; endelig var det hende, som ledede 
og personlig gav Tegnet til Mordet paa Kejser 
Alexander II 13. Marts 1881. Hun vilde ikke 
forsøge Flugt, blev fængslet 9 Dage efter og 
hængt til Straf. I Fængselet skrev hun et Brev, 
fuldt af rørende Kærlighed, til sin Moder. B. E. 

Perovskij, Vassi l i j Alexejevi tsch, Greve, 
russisk General, født 1794 i Charkov, død 1S57 
paa Krim. Han traadte ind i Hæren l8 l l og 
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udmærkede sig ganske særlig 1825 ved Be
kæmpelse af Soldateropstanden i St. Petersborg. 
1828 var P. Generalstabschef hos Menschikov og 
blev 1833 Generalguvernør i Orenburg. Han 
foretog herfra en Ekspedition mod Chiva 1839— 
40; men Ekspeditionen mislykkedes, og P. maatte 
trække sig tilbage med et stort Tab af Personel 
og Materiel. Han fratraadte i den Anledning sin 
Plads som Generalguvernør, men genindsattes i 
denne 1851 og gik 1853—54 paa ny til Chiva, 
indtog Fæstningen Ak-Metschet og tvang Chiva 
ind under det russiske Scepter. B. P. B. 

PerOVSkit, et Mineral, som bestaar af Kalci-
umtitanat CaTiOg, danner stærkt glinsende, ter
ningformede Krystaller af klar gul eller oftere 
mørk rødbrun indtil graasort Farve. Krystallerne 
ere optisk anomale, idet de trods den tilsyne
ladende regulære Form vise sig opbyggede af 
rhombiske Lameller. P. findes bl. a. ved Ach-
matovsk i Ural, ved Z ermatt i Schweiz og i 
ringe Mængde paa Laaven i Langesundsfjord 
(Norge). N. V. U. 

Per pédes (lat.), til Fods. 
Perpendikel se Ur. 
Perpendikl l lå rs t i l (eng.perpendicular style), 

den sidste og pragtfuldeste Periode i den engelsk
gotiske Stils Udvikling (1400-Tallet); den kende
tegnes ved et vist tørt, geometrisk Præg, idet de 
høje Vinduer fyldes med et gitteragtigt, perpen-
dikulært Stavværk, og alle Flader overspindes 
med et Net af saadanne Stav- og Liste
mønstre. E. S. 

Perpendikulær (mat.) d. s. s. vinkelret (s. d.). 
Perpérna , Marcus , var under den 1. ro

merske Borgerkrig en af Førerne for Marius'es 
Parti. Han blev overvunden af Pompejus paa 
Sicilien (82 f. Chr.). Senere deltog han i Konsulen 
Lepidus'es Oprørsforsøg (78—77), men maatte 
flygte til Spanien, hvor han sluttede sig til 
Sertorius, som paa den Tid førte Marius'es Til
hængere der. Under ham deltog P. i flere Kampe, 
men uden Held. Misfornøjet med at maatte staa 
under Sertorius indgik han en Sammensværgelse 
imod ham og fik ham dræbt. Kort efter blev han 
slaaet og fanget af Pompejus, som lod ham hen
rette (72). H.H.R. 

Perpe tné l (fr.), vedvarende, uafbrudt. 
Pe rpe tuum mobile (lat.), en Maskine, der uden 

at faa Bevægkraft tilført udefra ikke alene kan 
holde sig selv i Gang bestandig, men ogsaa ud
føre Arbejde. Skal en saadan Maskine virke ved 
rent mekaniske Midler, følger det af Mekanikkens 
vel kendte Love, at den er umulig. Disse Love 
medføre nemlig, at enhver Maskine, der holdes 
i jævn Gang, i en vis Tid udfører netop saa 
meget Arbejde, som den i samme Tid modtager, 
minus det Arbejde, der bruges til Overvindelse 
af Gnidningsmodstande, Luftmodstand o. 1. Alt-
saa kan Maskinen ikke engang levere Arbejde 
nok til at vedligeholde sin egen Gang, langt 
mindre faa noget tilovers. Dette vidste allerede 
Huygens. Det er ligegyldigt, om man søger For-
maalet opnaaet ved Løftning af Vægte, der ved 
atter at sænkes skulle trække Maskinen, som har 
hævet dem, ved Spænding af Fjedre, Sammen
trykning af Luft eller paa anden Maade. Op
dagelsen af Energilovens almindelige Gyldighed 
(omkring Midten af 19. Aarh.) har gjort det klart, 

i at heller ikke ved Hjælp af nogen anden kendt 
i Naturvirksomhed (Varme, Elektricitet, Magnetisme) 
! kan et P. m. dannes. Anderledes stiller Sagen 
' sig, naar man kun forlanger, at en Maskine skal 
! holdes i Gang og arbejde, til Slid gør den ubruge-
, lig, ved Paavirkninger udefra, der foregaa uden 
! vor Medvirkning. Man kan godt faa et Ur til 
, at gaa i Aarevis uden Optrækning, f. Eks. ved 
j at sætte Værket i Forbindelse med Kvægsølvet i 
I den aabne Gren af et vidt Barometer ; Atmosfærens 
! skiftende Tryk kan da besørge Optrækningen. 

Ogsaa Temperaturforandringer kunne benyttes her-
, til. Men en saadan Indretning er ikke væsens

forskellig fra Vindmøller, Vandmøller og andre 
Maskiner, der holdes i Gang ved givne Natur
virksomheder, og der er ingen Grund til at tvivle 

i om, at der endnu er meget at opnaa ved Ud-
1 nytteisen af kendte eller ukendte Naturkræfter til 
I Drift af Maskiner (smig. Ene rg i ) . K. S. K. 

Perp ignan [pærpinå'], sydfransk By, Hovedstad 
i Dep. Pyrénées-Orientales, 11 Km. fra Middel
havet ved højre Bred af Floden Tét, hvorover 
der fører en Stenbro, er Knudepunkt paa Syd
banen og Fæstning af første Klasse og har ( i90 i ) 
35,757 Indb. Blandt dens Bygninger udmærker 
sig Katedralen St. Jean ved sine Gravmæler, 
smukke Højalter og fritstaaende Klokketaarn; 
den lille romanske Kirkebygning St. Jean le Vieux 
er kendt fra Inkvisitionens Historie. Kastellet, 
der nu er indrettet til Fængsel, er en maurisk 
Bygning fra 1319, og den gamle Klædebørs fra 
1396 er en Samblanden af maurisk og gotisk 
Bygningskunst. Fra en senere Tid stamme den 
tidligere Universitetsbygning, Raadhuset, det ny 
Justitspalads og Præfekturbygningen. Paa en Høj 
uden for Byen ligger Citadellet, der omslutter 
Greverne af Rousillon's gamle Slot og et Kapel 
med en smuk maurisk Portal. Befolkningen be
skæftiger sig med Dyrkning af Vin, Frugt og 
Grønsager, Fabrikation af Klæde, Korkpropper, 
Papir, Chokolade og Jærnstøbning, men dog 
navnlig med Handel med Rousillon-Vine, Frugt, 
Kork, Uld, Olie m. m. En Varebørs, et Handels
kammer og en Filial af den franske Bank virke 
til Handelens Fremme. Af Læreanstalter har Byen 
et College, et Præsteseminarium, et Lærer- og 
Lærerindeseminarium samt et Bibliotek paa 20,000 
Bd. og et Museum med naturvidenskabelige, 
kunstneriske og antikvariske Samlinger. Desuden 
findes et meteorologisk Observatorium, en bota
nisk Have og flere videnskabelige og almen
nyttige Foreninger. Foruden Departementspræ-
fekten og en Biskop har Byen en Rets- og 
Assisedomstol og en Handelsret. 5 Km. 0. f. 
Byen ligger Chateau Rousillon, et Slot med frit
staaende Taarne, paa det gamle Ruscino's Plads, 
og ved Middelhavet Badebyen C an et med gamle 
Fæstningsværker og (1896) 1,012 Indb. — I 
Middelalderen var P. Hovedstad i Grevskabet 
Rousillon og kom n 72 til Aragonien. Peter af 
Aragonien oprettede 1349 et Universitet, der 
bestod indtil den store Revolution. Byen blev 
1475 erobret af Franskmændene og 1493 tagen 
tilbage af Spanierne og siden befæstet. For 
anden Gang blev den 1642 erobret af franske 
Tropper og ved Pyrenæer-Freden afstaaet til 
Frankrig. M. Kr. 

Perp leks (lat.), bestyrtet, forbavset, befippet. 
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Per procura (lat.), ifølge Fuldmagt (som Pro
kurist). Det skrives gerne »p. p.« og sættes foran 
Firmanavnet, hvorhos Prokuristens eget Navn 
sættes under Firmanavnet (se P rokura ) . E. T. 

Perraild [pæro'], J e a n J o s e p h , fransk Billed
hugger, (1819—76), Elev i Paris af Ramey den 
Yngre, A. Dumont og École d. b. arts, slutter 
sig væsentlig til den Ramey'ske Retning. Han er 
en udmærket Tekniker og raader over megen 
Elegance i Foredraget. Til hans bedste Værker 
Tiøre de to i Louvre: Gruppen »Bacchus'es Barn
dom« [1863] og »Fortvivlelsen« (en ædelt formet 
Mandsskikkelse, stirrende frem for sig). Han har 
udført mange Værker af dekorativ Karakter, med 
den antikke Stil som Rettesnor: Genoveva, Ret
færdigheden, d. lyriske Drama (Paris'es store 
Opera), Statuen af General Clers (Lons-le-Saulnier), 
Statuen af Portalés (Santiago i Chile) etc. A. Hk. 

Perrault [pæro'], C h a r l e s , fransk Forfatter, 
født 12. Jan. 1628 i Paris, død 16. Maj 1703. 
Efter at have været Advokat og Fuldmægtig hos 
sin Broder, der var Generalskatteopkræver, fik 
han 1664 af Colbert overdraget Opsynet med de 
kongelige Bygninger, deltog i Bestemmelsen af 
de offentlige Indskrifter, hvorved Grunden lagdes 
til Académie des inscriptions et belles-lettres, og 
blev 1671 Medlem af Akademiet. Her fejrede 
han 1687 Ludvig XIV's Helbredelse med Fore
læsningen af et meget middelmaadigt Digt >Le 
siecle de Louis le Grand«, der ikke des mindre 

Perréal [pærea'l], Jean , kaldet J e h a n de 
Par i s , fransk Maler og Bygmester, død ca. 1528. 
P. var en fremtrædende Repræsentant for den 
nationale, med flandersk Maleri beslægtede franske 
Kunst, inden denne ved Invasionen af italienske 
Kunstnere, Primaticcio etc , for en Tid var ved at 
tabe sit Særpræg. Hans Kunstnerskikkelse staar 
dog endnu udvisket. Adskilligt ved man om ham 
ad Arkivstudiers Vej, og blandt de mange dygtige 
og ærlige ældre franske Arbejder, som moderne 
Kunstforskning i den seneste Tid har stillet i 
Forgrundslys, synes flere at kunne henføres til 
P.'s Navn. Om hans Indflydelse udadtil vidne 
adskillige sikre biografiske Data. Han var Hof
maler under Karl VIII og Ludvig XII, var med 
denne i Italien og paavirkedes, uden dog at over
vældes, af den der herskende Kunstretning. Anna 
af Bretagne tog stærkt Brug af hans Kunst til 
dekorative Arbejder (han var ogsaa Hovedarrangør 
ved Sørgehøjtidelighederne i Anledning af hendes 
Død); han arbejdede desuden for Margrete af Øster-
rig. Til hans Hovedværker hører Udsmykningen 
af Kirken i Brou. I Lyon var han sysselsat lang 
Tid. Blandt Værker, der tilskrives ham, kunne 
nævnes »Karl VIII's Bryllup med Anna af Bre
tagne« [Louvre], »Madonna della Misericordia« 
[Mus. Puy], og det tidligere Roger v. d. Weyden 
tildelte »Magdalena« i London's Nat. Gallery. 
Han virkede ogsaa som Stikker. (L i t t . : Renou-
vier , Jean de Paris [1861]; Cha rve t , Jean de 

blev Stødet til en langvarig Krig mellem klassisk i Paris; B a n c e l , P. [1885]; R. de Maulde La 
og moderne. Paa Trods af Boileau og den hidtil 
eneherskende Forgudelse af Antikken hævdede P. 
fremdeles i sine »Paralléles des anciens et des 
modernes« [2 Bd., 1688—98] sin egen Tids let-
vundne Overlegenhed paa alle Omraader, ligesom 
han i »Les hommes illustres qui ont vécu en 
France pendant ce siecle« [2 Bd., 1696—1701] 
ret kritikløst gav Palmen til alle sine samtidige. 
Skønt denne Forherligelse paa mange Punkter 
var lidet holdbar, gav Tidsstemningen ham dog 
Medhold; Pseudoklassicismen havde overlevet sig 
selv. P. vandt sit Ry ved med elskværdig og barn
lig Lethed at fortælle de gamle Folkeeventyr om 
Rødhætte, Askepot, Blaaskæg, den bestøvlede 
Kat o. s. v.: »Les contes de ma mere l'Oye« 
[1697J, der oversattes paa alle Sprog og fandt 
talrige Efterligninger. P.'s Eventyr foreligge i 
mange nyere Udgaver, saaledes ved Lacroix [1877], 
ved Dillaye [1880] og illustrerede af Gustave 
Doré [1861]. Hans »Mémoires« udkom 1759, 
hans udvalgte Værker ved Collin de Plancy 
[1826] og Lacroix [1842]. (Li t t . : R i g a u l t , Hi-
stoire de la querelle des anciens et des mo
dernes [1856]; D e s c h a n e l , Boileau, Ck. P. 
[1888]). S. Ms. 

Perrault [pæro'], C laude , fransk Arkitekt, 
født i Paris 1613, død smst. 1688, uddannedes 
først som Læge, men helligede sig senere Studiet 
af Bygningskunsten. Hans Hovedarbejder ere 
Observatoriet i Paris og Louvre's pragtfulde Øst-
facade, som er af imponerende Virkning, men 
rigtignok ikke er i Harmoni med den øvrige 
Bygning. Han har skrevet Afhandlinger om natur
videnskabelige og matematiske Emner, han har 
oversat »Vitruvius« paa Fransk og bl. a. udgivet 
»Ordonnance des cinq espéces de colonnes selon 
la méthode des anciens« [Paris 1676]. E. S. 

C l a v i é r e , P. [1896]). A. Hk. 
Perrens [pæræ's], F r a n c o i s T o m m e y , fransk 

I Historiker, (1822 —1901). Skønt P. i mange Aar 
med Iver virkede som Lærer, fandt han dog Tid 

i til at fuldføre omfattende historiske Arbejder. 
I Ivrig Demokrat og Republikaner, som han var, 

søgte han Forbilledet for sine Ideer i Fortiden 
og skrev »Savonarola« [1853] og »La démocra-
tie en France au moyen age« [1872], Bøger, som 
i sin Tid anviste helt ny Veje, selv om de nu 
ere forældede, Hans Værker fra Beg. af 17. 
Aarh. »Les mariages espagnols sous Henri IV 
et Marie de Médicis« [1869] og »L'Eglise et 
l'Etat en France sous Henri IV et Marie de 
Médicis« [1872] have derimod bevaret hele deres 
Værdi. Hans store Hovedværk, Genoptagelsen af 
hans Ungdoms Studier, blev »Histoire de Flo
rence« [9 Bd., 1877—91]; det ex det første al
vorlige Forsøg paa at skrive den florentinske 
Republiks Historie og vil altid bevare sin Be
tydning, selv om senere Værker have rettet paa 
mange Punktér. Hans sidste Værk var »Les Li-
bertins en France au XVII siecle« [1898]. J. L. 

Perret [pæræ'], Aimé, fransk Maler, er født 
1847 i Lyon, uddannet paa Kunstskolen der og 
senere i Paris under Vollon. Deltagelsen i den 
fransk-tyske Krig (var med i Belfort's Forsvar) 
afbrød for en Tid hans Kunstnervirksomhed. 
Allerede i Lyon havde han gjort Lykke med 
»Saone-Bred i Taage« [1867]. En Studierejse 
[1871] til La Bresse blev frugtbar for hans Kunst. 
Fra den hentede han ofte senere Motiver til sine 
stemningsfine og natursande Folkelivsskildringer. 
»Daab i La Bresse« [1877] vandt megen Paa-
skønnelse, endnu mere »Den sidste Olie« (Luxem
bourg-Mus.). Han har endvidere malet »Sæde
mand« [1881], »Landl. Bal i Burgund i 18. Aarh.« 
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[1883], »Vinhøst i Burgund«, »Den 50-aarige 
Fødselsdag« [1888], »Aftendæmring« [1890], »For
lovede« [1892] og »Før Uvejret« [1894J. Han 
har ogsaa udført Portrætter, saaledes af Judic 
[1878]. A.Hk. 

P e r r i n [pæræ'J, P i e r r e , fransk Operadigter, 
født i Lyon, død 1680 i Paris, fik 1668 Privi
legium paa et Akademi til Opførelse af Operaer 
paa Fransk og blev som Tekstforfatter sammen 
med Komponisten Robert Cambert (s. d.) Grund
lægger af den franske Opera, der indvarsledes 
1671 med »Pomone«. S. Ms. 

Perron [pæro']' (fr. ferron af pierre, Sten), 
den øverste, stenlagte Repose paa en frem
springende Fritrappe (det nordiske Bislag); der
næst en over Jordsmonnet hævet Terrasse, som 
løber langs med en Bygnings Facade, enten aaben 
eller dækket. I nyere Tid anvendes Navnet 
hyppigst om det hævede Terrain, som strækker 
sig mellem en Jærnbanestation og Jærnbanesporet. 
Endelig betyder P. de lave Stenforhøjninger, 
som ved stærkt befærdede Gader eller Pladser 
anbringes i Brolægningen for at yde det gaaende 
Publikum Beskyttelse imod Vognfærdselen. E. S. 

P e r r o n e , G iovann i , katolsk Teolog, født i 
Piemont II, Marts 1794, død 29. Aug. 1876. P. 
var Jesuit og blev 1830 Rektor for Jesuiterkolle-
giet i Ferrara, 1833 Professor i Dogmatik, 1853 
Rektor ved Collegium Romanum og 1873 Leder 
af det gregorianske Universitet i Rom. P. staar 
som den moderne Jesuitismes og Ultramontanismes 
ledende Dogmatiker, og han har med stor Kraft 
kæmpet for de nyere Dogmer om Maria's 
ubesmittede Undfangelse og Pavens Ufejlbar
hed. A. Th. y. 

PeiTOnet [pærhnæ'], J ean R o d o l p h e , fransk 
Ingeniør, født 25. Oktbr. 1708 i Suresnes, død 
28. Febr. 1791 i Paris, er mest bekendt som den, 
der (1747) har organiseret Ecole des ponts et 
chaussées, denne første Uddannelsesanstalt for 
Ingeniører i Frankrig, der siden har tjent som 
Forbillede for lignende Anstalter andensteds. 
Desuden har han udført en Mængde for sin Tid 
betydelige Arbejder, navnlig hvælvede Broer, af 
hvilke flere endnu kunne betragtes som Mønstre, 
saaledes Broerne ved Neuilly, Orleans, Nogent 
sur Seine etc. Fra 1764 til sin Død stod han i 
Spidsen for Statens Ingeniørvæsen. Af hans 
Skrifter skal særlig nævnes hans: »Mémoire sur 
les moyens de construire de grandes arches en 
pierre« [Paris 1793]. A.O — d. 

Per ro t [pæro'], G e o r g e s , fransk Arkæolog, 
er født 12. Novbr. 18321 Villeneuve St. Georges 
(Dep. Seine-et-Oise). Han gennemgik École 
normale og var derefter 3 Aar i Grækenland, 
blev Prof. ved Sorbonnen 1863, dog først 1877 
i sit Hovedfag Arkæologi. 1872 var han bleven 
knyttet til École normale supérieure og blev 
1883 dens Direktør og Medlem af det højeste 
Undervisningsraad. Sammen med Arkitekten Guil-
laume foretog P. en videnskabelig Rejse til Lille
asien, især Ancyra, hvorefter han publicerede det 
bekendte Monumentum Ancyranum, Augustus'es 
politiske Testamente, og udgav: »Expédition ar-
chéologique de la Galatie et de la Bithynie« 
[1863—72, med Plancher i Fol.]. Endvidere 
har han udgivet en hel Række forskellige Skrifter, 
mest over græsk Arkæologi, Mytologi og Antikvi

teter, saaledes »Essai sur le droit public et priv^ 
de la république Athénienne« [1867]; »Mémoires 
d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire« [1875]. 
Artikler i »Journal des Savants«, »Revue arché-
ologique«, »Revue de deux mondes« og »Revue 
de l'instruction publique«. Endelig udgiver han 
siden 1881 sammen med Arkitekten Ch ip i ez 
det monumentale Arbejde: »Histoire de l'art dans 
l'antiquité«, hvoraf hidtil 6 store, rigt udstyrede 
Bind ere udkomne. P. er Medlem af Académie 
des inscriptions et belles lettres. H. A. K. 

Per ro t in [pæråtæ'], J o s e p h , fransk Astronom, 
er født 19. Decbr. 1845 i St. Loup, blev 1873 
ansat ved Observatoriet i Toulouse og er siden 
1880 Direktør for det af Bankier Bischofsheim 
grundede Observatorium i Nizza. 1882 var P. 
Chef for Venus-Ekspeditionen til Rio Negro. Af 
P.'s teoretiske Arbejder nævnes: »Théorie de 
Vesta« [Paris 1880, 1890, Nizza 1895]. I »An
nales de l'Observatoire de Nice«, hvoraf P. hidtil 
har udgivet 7 Bd., har han publiceret Observa
tioner af Dobbeltstjerner etc. J. Fr. S. 

Perrotin© se F a r v e r i S. 351. 
Pe r ry [pe'ri], George , engelsk Komponist. 

(1793 —1862), var først Kapelmester ved Hay-
market-Teateret, senere Organist ved Trinitatis-
Kirken dersteds. Han har komponeret seks Ora
torier (»Abel's Død«, ••Jerusalem's Fald« etc.) for
uden en Opera og nogen Koncertmusik. W. B. 

P e r r y [pe'ri], M a t t h e w C a l b r a i t h , ameri
kansk Søofficer, født 10. Apr. 1794, død 4-
Marts 1858, blev Kadet 1809 og steg efter-
haanden til Commodore (1841). P. kom straks i 
aktiv Virksomhed under John Rodger, der 1809— 
12 søgte at ødelægge England's Søhandel, 1813 — 
19 for P. til Koffardis; 1819—23 virkede han 
paa Afrika's Kyst for at undertrykke Sørøveriet 
og Slavehandelen; han grundlagde den amerikanske 
Marines Uddannelsesanstalter for Matroser og Be
falingsmænd, udnævntes til Leder af den mari
time Opdragelse og stiftede Brooklyn's Marine
akademi. Han udarbejdede fortrinlige Strøm
tabeller og var Medarbejder af Landets Søfarts-
tidender ; som Skibschef i Middelhavet udmærkede 
han sig i Ægypten og Napoli og satte Amerika's 
Fordringer igennem. P. indførte Dampen i den 
amerikanske Marine, konstruerede flere gode Skrue
fregatter og foreslog Væderstævne indførte; han 
var Chef for Artilleriskolen ved Sandy Hook og 
forbedrede Fyrvæsenet.. 1837 blev han Kaptajn 
og Værftchef, 1843—45 Eskadrechef i Afrika, 
drog senere til Mejico, deltog i Erobring af 
Vera Cruz, oprettede en Marinebrigade, deltog 
med denne i Landkrigen og erobrede flere Byer. 
1854 ordnede han de svævende Fiskerispørgs-
maal med Canada; rejste derefter til Japan og 
afsluttede en Traktat, der aabnede flere Havne 
for den amerikanske Handel. P. er næst Farragut 
den betydeligste Personlighed, den amerikanske 
Marine kan opvise; hans Bronzestatue findes i 
Newport. CL. W. 

P e r r y [pe'r'J, S t e p h e n J o s e p h , engelsk 
Astronom og Magnetiker, født 26. Aug. 1833 i 
London, død 27. Decbr. 1889 paa Salutøerne ved 
Cayenne, blev Jesuit 1853 og Præst 1866. 1856 
ansattes han som Assistent ved Stonyhurst Ob
servator y og blev 1860 dets Direktør. 1868—7° 
berejste P. Frankrig og Belgien for at anstille. 
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magnetiske Observationer [Phil. Trans., Lond. des'es ærværdige, men liaarde og strenge Dror.-
1870—73], sendtes 1870 til Cadiz, 1886 til Vest- ning, der hersker over de dødes Skygger og 
indien, 1887 til Rusland og 1889 til Fransk Underverdenens fantastiske Uhyrer. Hun hørcr 
Guyana for at observere Totalsolformørkelse. 1874 ! og fuldbyrder Menneskenes Forbandelser og 
rejste han til Kerguelen Island, hvor han opholdt optræder ofte ikke ulig den nordiske Mytologis 
sig fra 8. Oktbr. 1874 til 26. Febr. 1875, °S Hel. Hos Homer skildres hun alene saaledes, 
1882 til Madagaskar for at observere Venus- > I den yngre episke Digtning er Forholdet nogec 
Passagen. *«i 1879 har P. leveret en kontinuer- forandret. Hun kaldes nu Datter af Zeus og 
lig Række Tegninger af Solen med dens Pletter i Demeter, og det er først, da hun, som det skildres 
og Flakker, og fra 1882 har han spektroskopisk | i den homeriske Hymne til Demeter (s. d.), at 
observeret Solpletterne. Fra 1872 har han, kun i Hades er bleven bortført til Underverdenen, at 
med Afbrydelse 1875—77, observeret Jupiter- hun fra en ung, livsglad Pige, der leger og 
Drabanter. Hans Observationer ere publicerede | plukker Blomster, bliver den kolde og barskt 
dels i Fagskrifter, dels i »Results of Meteoro- Dronning. Hendes Dyrkelse synes at være over -
logicai and Magnetical Observations made at Stony- | ordentlig gammel i Hellas: i den efterhomeriske 
hurst College Observatory 1871—88«. J. Fr. S. Tid er hun uadskillelig fra D e m e t e r , til hvilken 

Per Saldo se An og Sa ldo . I Art. her i Alm. henvises. P. opfattes stedse som 
Persåno, C a r l o , G r e v e P e l l i o n i di, ita- Datteren {XOQTJ), men de betegnes ellers paa 

liensk Admiral, født l i . Marts 1806, død 28. samme Maade som ærværdige, naaderige; ligesom 
Juli 1883. Han traadte i Marinens Tjeneste 1824 Demeter kaldes hun Despoina, Herskerinden, og 
og avancerede til Viceadmiral. 1841 ledede P. en ' »den store Gudinde« og havde fælles Dyrkelse 
Ekspedition til Stillehavet; 1848 var han under med hende i Boiotien, paa Sicilien og især i 
Venezia's Oprør mod Østerrig i Norditalien og Eleusis. Forholdet til Demeter træder stedse 
foretog et uheldigt Angreb mod Venetianerne, mere i Forgrunden. Efter den homeriske Hymne 
1860 blev P. Kontreadmiral og ydede Garibaldi skulde hun jo ogsaa være -3 af Aaret hos hende, 
en kraftig Hjælp ved Ancona og Gaeta i Spidsen og kun een Tredjedel hos Hades. Myten, som 
for den sardinske Flaade; 1862 Marineminister j den fortælles i Hymnen, er utvivlsomt i høj Grad 
i Ratazzi's Kabinet, derefter Viceadmiral, 1865 ' paavirket af de Ideer, som havde fæstnet sig i 
Senator, 1866 Chef for den italienske Flaade ; Eleusis, Hovedstedet for Gudindernes Dyrkelse, 
under Krigen med Østerrig. P., der i Begyndelsen i men den er i øvrigt endnu næppe tilfredsstillende 
nølede med at gaa ud, vendte sig først med hele ! forklaret. Sikkert er det dog, at Dyrkelsen af 
sin Styrke mod Øen Lissa, som han vilde erobre; j begge som mægtige Naturguddomme i gammel 
han blev her 20. Juli angreben af den østerrigske ! Tid og senere var meget udbredt baade ov&r 
Flaade under Tegetthof, der tilføjede ham et , det egentlige Hellas og Øerne. Gennem My-
knusende Nederlag. For Nationen, der med uhyre sterierne bragtes hun i Forbindelse med Iakchøs, 
Pengeofre havde rejst den store italienske 
Flaade, var dette Resultat en stor Skuf
felse. Forbitrelsen mod ham blev alminde
lig; han stilledes for Krigsret og blev 
kasseret. I P.'s sidste Leveaar skrev han 
et Forsvarsskrift, hvori han — uden at 
rense sig selv — blottede mange Per
soner og Skrøbeligheder i Administra
tionen. C. L. W. 

Per S6 (lat.), ved sig selv, i og for 
sig. 

Perséa Gartn., Slægt af Laurbærfami
lien, Træer med spredte, fjernervede og 
læderagtige Blade. De smaa, gullighvide 
Blomster, der sidde i en Top og efter 
Blomstringen falde af som hele, ere byg
gede som hos Cinnamomum, snart tve
kønnede, snart særkønnede. Frugten er 
et ægformet eller aflangt Bær. Omkr. 
10 Arter. P. gratissima Gartn. (Agno-
c a t e , A v o g a t e t r æ , se Fig.) er et 
indtil 9 M. højt Træ med elliptiske 
Blade, der paa Undersiden ere haarede, 
og gule vellugtende Blomster. Det bærer 
brunrøde, ca. 10 Cm. lange Bær med 
grønt Kød, der indeholder en rigelig 
Mængde Olie og Sukker. Træet hører 
hjemme i det tropiske Amerika, men 
dyrkes nu som et vigtigt Frugttræ i Persea gratissima; Foroven Blomst (forstørret) og Frugt 
alle tropiske Egne. Bærrene spises baade (formindsket). 

i umoden og moden Tilstand. Frøene have medi- der kaldes Søn af Zeus og Demeter. HunJ| be-
cinsk Anvendelse. A. M. tegnes oftest som hans Søster eller som hans 

Persefone, Underverdenens Herskerinde, Ha- Brud. Hos Orfikerne bliver hun atter opfatte" 
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• om den mægtige, dels opretholdende, dels øde
læggende Guddom. Dog er hun stedse noget 
niere afdæmpet end Guddomme som Dionysos 
og Kybele. 

I Kunsten tænktes P. snart som Demeter's Datter, 
ung og skøn, smykket med Korn og Aks, snart 
som Hades'es Hustru og stundom med Fakkel. 
En af de smukkeste Fremstillinger er paa et 
Relief fra Eleusis fra Kunstens bedste Tid, hvor 
hun ses sammen med Demeter og Triptolemos 
(Afb. se D e m e t e r , S. 113). H, A. K. 

P e r s e i d e m e se L a u r e n t i u s - S v æ r m . 
Persépoi iS, fra Alexander den Stores Tid 

Grækernes sædvanlige Navn paa en af det gamle 
Perserriges vigtigste Hovedstæder, der laa, under 
30O n. Br., 530 0. L. f. Grw., i det gamle Persien, 
den nuværende Provins Farsistan, omtr. 60 Km. 
N. 0. f. Shiras og omtr. 250 Km. 0. f. den nord
østlige Spids af den persiske Havbugt. Af P. er 
der mærkelige Levninger tilbage, af hvilke de 
mest kendte hæve sig paa den venstre østlige 
Bred af Floden Po l vår, der omti. 25 Km. længere 
nede falder i Floden Kur . De kaldtes fra 13. 
Aarh. gerne Tsjihil-minare, »de 40 Minareter« 
; tidligere hazar sutun, » 1,000 Piller<), nu Takhti-
Dsjamshid, »Dsjemsid's Trone«. De tilhøre flere 
Paladser (s. nedenf.); i Bjærgene nær Ruinerne 
ses 3 i Klippen udhuggede Grave. Foruden disse 
Grave høre til P. andre udhuggede Klippegrave, 
der ligge 10—11 Km. N. N. 0. f. Ruinerne paa 
den modsatte Side af Polvar. De kaldes Nakhs-
i-Rustam (s. d.), d. e. »Rustam's Billedværker«, 
jden Tvivl fordi den glatte Klippeflade uden om 
den ene Grav, der skyldes Dareios I, er rigelig 
prydet med Skulpturer og Kileindskrifter, og fordi 
der neden under disse Grave ses interessante 
Skulpturer fra Sassanidetiden. Endelig findes omtr. 
4 Km. oven for Takhti-Dsjamshid ved Lands
byen Hadji-Abad en tredje Gruppe Ruiner, 
der bære Navnet Istakhr ell. Stakhr, der gaa 
tilbage til Sassanidetiden; de sidste Sassanider 
havde her en Residens. Her saas ogsaa længe en 
Moské fra den ældste muhamedanske Tid; den 
var urørt Aar 1000, men er senere forfalden. 
Ruinerne Takhti-Dsjamshid, som allerede ere 
beskrevne af Pietro della Valle, bestaa af en 
Platform, hvis Underrum nu bebos af alskens 
vilde Dyr, og hvortil brede Trapper føre op. 
Paa Platformen har Xerxes opført en Art Propy-
læer ell. Indgangsbygning med 4 Tyrefigurer, der 
vise hen til assyriske Forbilleder. Derpaa følger 
•et Palads og endelig en mægtig, fordum over
dækket Hal, bestaaende af 100 Søjler, 10 i hver 
Række. Længden er 91 M., Bredden 76 M.; det 
overdækkede Rum henv. 7,000 • M. I Salen, 
hvis persiske Navn var Apadan, fandtes Kongens 
Trone. Alle disse Bygninger vare opførte af 
Xerxes, medens et andet Palads skyldes hans 
Fader Dareios I, der synes at have været den 
egentlige Grundlægger af P. Der er ogsaa Lev
ninger af Paladser, opførte af andre persiske 
Konger. Bygningerne, der for Resten aldrig synes 
at være blevne helt færdige, ere opførte af vel 
tilhugne Sten, en Art Marmor. Kunststilen er 
ejendommelig; den minder om Assyrien og Ba-
bylonien, men der er ogsaa tydelige Spor af Ind
flydelse af oldægyptisk og oldgræsk Kunst (se 
B y g n i n g s k u n s t ) . Om Bygningernes Alder og 

Herkomst var ethvert Minde tabt i Landet selv; 
som Navnene vise, henførte man dem til de my
tiske Nationalhelte Dsjemsid og Rustam. Men 
Kileskrifterne paa Bygningerne fortælle bestemt, 
hvem der har ladet disse Værker opføre. Niebuhr 
tog med stort Besvær og Snille nøjagtige Af
skrifter af Kileindskrifterne, der gjorde en De
chifrering mulig. Det første Skridt gjorde Grote-
fend (s. d.), men et væsentligt Skridt fremad 
skyldes Rask. Derved vandtes først Oldpersien's, 
siden Assyrien s helt glemte Litteratur for Viden
skaben. — Egnen om P. er nu øde, roen var i 
Oldtiden vist godt dyrket og stærkt befolket. 
Der var vistnok her, foruden kongelige Slotte, 
hvor Kongen stundom opholdt sig, tillige en større 
By, som for længst er forsvunden. Da Alexander 
kom til P., opbrændte han Kongeborgen. De nyere 
Undersøgere af P., Stolze og Andreas, mene, at 
denne Borg laa nær Gravene ved Nakhs-i-Ru-
statn, idet de støtte sig til Diodor's Ordlyd, men 
det er dog næppe rimeligt; det var snarere de 
Paladser, hvis Ruiner kaldes Takhti-Dsjamshid, 
som han ødelagde; her er fundet Spor af Ild. 
Det persiske Navn paa P. kendes ikke. Havde 
P. mindre Betydning som Residensstad end Suså, 
Ekbatana og Babylon, nød Byen dog stor Anseelse 
som Stedet, hvor Kongefamilien havde sine sidste 
Hvilesteder. (Li t t . foruden N i e b u h r især 
T e x i e r , Descr. de l'Arménie et de la Perse 
[Paris 1842—45]; Ker P o r t e r , Travels [Lond. 
1821J; S t o l z e og A n d r e a s , »Persepolis« [Ber
lin 1882; Fotografier med kort Tekst]). V. S. 

P e r s e r k r i g e n e kaldes sædvanlig Grækernes 
Krige mod Perserne, i Særdeleshed i 5. Aarh. 
f. Chr.; se G r æ k e n l a n d S. 1122 ff. H. H. R. 

P e r s e n s , Søn af Zeus og Danae, Hovedperson 
i forskellige, især til Argos knyttede Sagn. I 
Iliaden nævnes vel Zeus'es Kærlighed til P.'s 
Moder, men Kernen af Sagnet fremtræder dog 
først i det yngre Epos, især i Hesiodos'es Teogoni. 
Det hedder da, at Zeus som en gylden Regn 
sænkede sig ned i den af Faderen Akrisios inde
spærrede Danae's Skød, og at hun derefter fødte 
P., samt at Akrisios forbitret udsatte Moder og 
Barn paa Havet i en Kasse, som senere drev til 
Land paa Øen Serifos, hvor Kong Polydektes 
var Hersker. Denne søger senere at skaffe sig 
af med P. og lokker ham til et Løfte om at 
ville bringe ham Uhyret Medusa's Hoved, et 
Løfte, som dog Gudernes, især Athena's, Bistand 
sætter ham i Stand til at holde. Medusa var en 
af Gorgonerne (s. d.), som boede i Mørket i det 
yderste Vesten. Paa Vejen kommer P. forbi 
Graierne, ligesom Gorgonerne 3 Eventyrvæsener, 
gamle Kvinder, som vare fødte graahaarede og til 
fælles Brug kun havde eet Øje og een Tand, som 
de afvekslende nyttede. De vidste Besked om 
lønlige Ting, og da P. kommer til just i det Øjeblik, 
Øjet skiftedes, bemægtiger han sig det og skaffer 
sig af Graierne Underretning om Vejen fremad. 
Af Gorgonerne, Steno, Euryale og Medusa, er 
den sidste dødelig, men har vældigt Værn i Evnen 
til at forvandle enhver til Sten, som hun retter 
sit Blik paa. Dog lykkes det P. at komme hende 
til Livs. Han er af Guderne udrustet med 
Hades'es usynliggørende Hjælm, et krumt Sværd 
(det, hvormed Hermes havde dræbt Argos), Vinge-
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sko og et blankt Skjold, hvori han som i et 
Spejl kan se Medusa uden at møde hendes Blik. 
Han overrasker saaledes Medusa, afhugger hendes 
Hoved og opfanger det i en Lædersæk; hun var 
svanger ved Poseidon, og af hendes Blod frem-
staar nu Chrysaor og Vingehesten Pegasos (s. d. 
Art.). Medusa's Søstre havde sovet under Drabet; 
nu vaagne de op, og ved Synet af det skete, som 
de ikke kunne hævne, da Hades'es Hjælm gør P. 
usynlig, bryde de ud i Klager, og Slangerne paa 
deres Hoveder hvisle paa en saa ejendommelig 
Maade, at Athena søgte at efterligne det og der
ved opfandt Fløjtespillet. 

Til senere Tid og navnlig Tragikernes videre 
Udmalen høre Fortællingerne om, hvorledes P. 
med Gorgonhovedet forstener Atlas, eller, hvor
ledes han med det blodige Hoved flyver hen over 
Libyen, og her Bloddraaber falde til Jorden og 
frembringe Slanger, samt Fortællingen om hans 
Forhold til Ætioperkongen Kefeus'es Datter 
A n d r o m e d a (s. d.), hvis Moder var den skønne 
Kassiopeia. P. vender derefter med Andromeda til
bage til Serifos, hvor hans Moder ved Alteret 
har maattet søge Tilflugt for Polydektes'es Efter
stræbelser. P. lader Kongen samle sit Hof og 
forstener ham og dem alle. Med Moder og Hustru 
vender han nu tilbage til Argos. Da det af 
Oraklet var varslet Akrisios, at han skulde finde 
Døden for sin Dattersøns Haand, var han dragen 
bort fra Argos (efter andre Sagn fordreven af 
Broderen Proitos) og opholdt sig i Thessalien. 
Her opsøges han nu af P. og har allerede ladet 
sig bevæge til at følge ham tilbage til Argos, 
da han ved Thessalerkongen Teutamias Faders 
Ligfærd ved et ulykkeligt Tilfælde rammes af P.'s 
Diskos og saares dødelig. Han jordes ved Larissa, 
medens P. ene vender tilbage til Argos og bliver 
Herre paa Akrisios'es Borg. Men Tungsind over 
Bedstefaderens Drab var faldet over ham og be
væger ham til at sky hans Borg; han bliver 
Herre over Tiryns og grunder 2 ny Sæder for 
Herskerslægter, Mideia og det mægtige Mykenai. 
Medusa's Hoved skænkede han til Athena, som 
satte det i Ægiden til Skræk for sine Fjender. 

P. havde Sønnerne Elektryon, Alkaios og 
Stenelos, gennem hvilke han bl. a. blev Stamfader ; 
til Eurysteus og Herakles, samt Pterelaos (s. d.; 
jfr. ogsaa Turnus ) , Teleboernes Høvding paa 
Taphos. Hans, Kassiopeia's og Andromeda's Navne 
ere knyttede til Stjernebilleder. Medusa's Drab 
var fremstillet paa Kypselos'es Skrin og nævnes 
blandt Scenerne paa Herakles'es Skjold. Til vor 
Tid er bevaret adskillige Fremstillinger, blandt 
hvilke det mest bekendte er et gammelt Relief, 
en Metope fra et Tempel i Selinus. Her ses ogsaa 
Athena _som Perseus'es Hjælper. H. A. K. 

Persens, Konge af Makedonien (179—68), 
Søn og Efterfølger af Filip III. Før han blev 
Konge, havde han faaet Faderen til af lade hans 
Halvbroder Demetrios, der stod i et godt For
hold til Romerne, dræbe. P., som hadede Romerne, 
søgte i flere Aar at danne et Forbund imod dem 
og opnaaede ogsaa at faa en stor Del af Græken
land paa sin Side. 171 erklærede Romerne ham 
Krig, men vare i flere Aar uheldige. Først 168 
vandt Æmilius Paulus en afgørende Sejr over P. 
ved Pydna. P. blev kort efter fangen og ført til 
Rom, hvor han maatte gaa i Triumftoget foran 

den sejrrige Feltherres Vogn. P. var den 
sidste makedoniske Konge; han døde faa Aar 
efter. ^ H. H. R. 

Persens, Stjernebillede i Mælkevejen paa den 
nordlige Halvkugle mellem Cassiopeia og Tyren, 
indeholder efter Heis 133 for det blotte Øje syn
lige Stjerner, hvoraf 1 af 2. Størrelse. Blandt 
den store Mængde Dobbeltstjerner skulle nævnes 
®, der er tredobbelt, 20, der ogsaa er tredobbelt, 
men Hovedstjernen er dobbelt af 6. og 7. Størrelse 
og danner et eget System med en Omløbstid af 21 
Aar, £ af 3. og 9. Størrelse med 3 Stjerner til 
fundne af Burnham; t har en aarlig Egenbevægelse 
af 1,3" i østlig Retning. Af den Rigdom paa 
Stjernehobe og Stjernetaager, som findes i P., 
fremhæves de to for det blotte Øje synlige Stjerne-

| hobe k og %, midt i Mælkevejen, den første 
! indeholdende Stjerner fra 7.—14. Størrelse, den 
I anden to Stjerner fra 11.—13. Størrelse, h er kort

lagt af Krueger og Oertel, % af Vogel og Pihl. 
De ere udmaalte fotografisk af B ronsky og Steb-

j nitzky. Schur har i den sidste Tid heliometrisk 
bestemt Beliggenheden af begge Stjernehobe 
(»Astron. Mitth. der Sternwarte zu Gdttingen* 
VI). Af de hidtil kendte foranderlige Stjerner 
ere (} og g synlige for det blotte Øje, den første 
er den bekendte Algol (s. d.), den anden varierer 
sin Lysstyrke fra 3,4 til 4,2 i en højst uregel
mæssig Periode. Natten mellem 21. og 22. Febr. 
1901 fandt Anderson i Edinburgh en ny Stjerne i 
P. ; den lyste da som en Stjerne af 2,7. Størrelse 
med blaahvidt Lys. Den tiltog i Lysstyrke og 
naaede Natten mellem 23. og 24. Febr. sit Maks
imum, lyste stærkere end Vega, hvorpaa den 
aftog hurtig og meget uregelmæssig i Lysstyrke 
og forsvandt 20. Apr. for det blotte Øje. Perrine 

J har fundet ad fotografisk Vej, at den Stjernetaage, 
som omgiver Nova, har en aarlig Egenbevægelse 
af 11' (bekræftet af Ritchey); dette kan efter 
Kapteyn simplest forklares ved, at Stjernetaagen 
er bleven belyst fra Nova; at det altsaa ikke er 
Taagen, som har bevæget sig, men at de forskel
lige Partier af Taagen ere blevne belyste til for
skellig Tid, de Nova nærmere beliggende tid
ligere end de fjernere. y. Fr. S. 

Persens (opr. Pe r s son ) , E d v a r d , svensk 
Maler, født 23. Decbr. 1841 i Lund, død 8. 
Oktbr. 1890 i Stockholm. P., Stockholm-Akade
miets Elev, senere uddannet i Diisseldorf og fra 
1869 i Miinchen som Piloty's trofaste Discipel, 
stilede mod den »store« Kunst; i Boklund's og 
Piloty's Aand skildrede han, med betydeligt Ta
lent for Karakteristik og Komposition og med 
ikke ringe koloristiske Evner, Tildragelser fra 
Sverige's Historie. »Katarina Månsdatter hos 
Erik XIV i Fængselet«, malet i Diisseldorf, gjorde 
megen Lykke; derefter fulgte fra Miinchen »Kata
rina Månsdatter paa Liuksiala« (købt af den tyske 
Kronprins Friedrich); han syslede med Udkast til 
flere andre historiske Arbejder; men da han 1875 
vendte tilbage til Stockholm, stilnede hans Pro
duktion i Historiefaget af, han malede nu nogle 
Genrestykker, men dog fortrinsvis Portrætter. Som 
Portrætmaler var han meget søgt (en Del Billeder 
af Oskar I I , deriblandt det store [1887] i 
Frederiksborg-Museets Riddersal), men lidet 
original. Det var mest gennem sine frem
ragende Evner som Lærer, han paa sine ældre 



220 Perséus — Persien. 

Dage fik væsentlig Betydning for svensk Kunst
liv. A. Hk. 

Persevånter se Herold. 
Perseveråns (lat.), Vedholdenhed, Stand

haftighed. 
Persica se F e r s k e n t r æ . 
PérsiCO, en Likør, der fremstilles af Bitter

mandelolie, Alkohol, Sukker og Vand. Under
tiden parfumeres den ved Tilsætning af smaa 
Mængder Citronolie, Neroliolie og Nellike
olie. K. M. 

Persien, Rige i Vestasien, kaldes af Perserne 
selv I r a n og grænser mod Nord til de russiske 
Besiddelser Transkaukasien og Turan samt det 
kaspiske Hav, mod Øst til Afghanistan og Be-
lutshistan, mod Syd til det arabiske Hav med 
det persiske Hav og mod Vest til tyrkisk Asien. 
Arealet angives til ca. 1,645,000 • Km. Ind
byggerantallet angives efter een Beregning til 7^2 
Mill., men efter en nyere og rimeligvis rigtigere 
fra 1892 til 9 Mill., hvoraf !/4 falder paa Nomade
befolkningen. P. udgør Hovedmassen af det 
eranske Højland, og dets Nord-, Vest- og Syd
grænse falder i Hovedsagen sammen med Høj
landets Grænser, hvorimod det Øst paa ikke er 
skarpt afgrænset fra Belutshistan og det syd
vestlige Afghanistan. Skønt det indre P. helt 
igennem er Højland, maa man dog ingenlunde 
sammenligne det med et af horisontale Lag op
bygget Plateau som Arabien eller Afrika. Tvært
imod er P. en udpræget Foldezone, hvis talrige 
Bjærgkamme, der maa tænkes opstaaede ved et 
Nord fra kommende Tryk, stryge i samme Ret
ning som de nordlige og sydlige Randbjærge. 
Højsletterne mellem de langstrakte Kæder maa 
da tænkes opstaaede ved, at de mellemliggende 
Dale ved Erosionens og særlig ved Vindens Hjælp 
ere blevne udfyldte, hvorved Højsletterne oro-
grafisk set ere blevne de fremtrædende paa de 
relativt lave Kæders Bekostning. Geologisk set 
synes Omraadets Centralzone at være den Bjærg-
kæde, der fra Egnen S. f. Urmia-Søen stryger 
mod Sydøst indtil Kirman, idet denne Kædes 
Kerne er bygget op af Granit og krystallinske 
Skifere. Paa begge Sider heraf følge palæozoiske 
Lag som Kalksten og Sandsten fra Devon og 
Karbon. I Elburs-Kæden spiller en Liassandsten, 
der af og til er kulførende, en vigtig Rolle, 
og saavel Kæderne paa Højsletterne som de syd
lige Randbjærge ere for en meget væsentlig Del 
byggede op af Kridt- og Eocendannelser, særlig 
Nummulitkalk. I Miocentiden har Havet trukket 
sig tilbage fra det eranske Omraade, og derefter 
maa Foldningen være begyndt. Til det yngre 
Tertiær høre betydelige Stensaltlag samt Petro
leums- og Svovlforekomster; men det er de kvar
tære Aflejringer og Udfyldninger, der have givet 
Landet dets Overfladeform. Vulkansk Virksom
hed kendes fra Tertiærtiden, hvis Trachyt og 
Basalt særlig forekomme i Nærheden af Salt
aflejringerne, samt fra Vulkaner af yngre Datum 
som Demavend i Elburs-Bjærgene. Det bedste 
Overblik over P.'s forskellige Landskabsformer 
faar man ved en Vandring fra det persiske Hav 
over Højlandet til det kaspiske Hav. Langs hele 
Nordkysten af førstnævnte Hav strækker sig en 
ørkenagtig Kystregion Germesir eller det »hede 
Land«, der kun hist og her oplives af en lille 

Daddellund, men for øvrigt er en med en Salt
skorpe overtrukken Slette. Først naar man har 

! passeret denne, naar man Zagros-Bjærgenes, de 
sydpersiske Randbjærges vilde, kløftede Sydrand. 
Tænker man sig Rejsen foregaa fra Havnebyen 
Abuschehr over Schiras, Ispahan og Teheran, er 

; det første Pas, man kommer over, 550 M. o. H., 
i og derefter passerer man afvekslende Bjærgkæder. 
j hvis Kamhøjder og Pas blive højere og højere 
indtil det 2,680 M. høje Pas ved Kaschan N. f. 
Ispahan, og mellemliggende Højsletter, hvis Niveau 
stiger paa lignende Maade. Saaledes ligger Schiras 
1,550 M., Ispahan 1,600 M. og Hamadan 1,880 
M. o. H. Har man imidlertid passeret K o h r u d -
Kæden, der i Henseende til Højde kan kaldes 

I P.'s Rygrad (Kulminationspunkt ca. 4,500 M.), 
i bliver Højsletternes Niveau lavere, og et Par Steder 

forekomme betydelige Indsænkninger; saaledes 
ligger den store nordøstlige Saltørken Kevir næppe 
300 M. o. H., og Ørkenen Lut mellem Kirman 
og Chorasan skal endogsaa ligge under 250 M. 

i Det Indtryk, man faar af et Landskab i det indre 
, P., er ikke opmuntrende. Stenørkenen og Grus-
| ørkenen paa Bjærgskraaningen gaa lidt efter lidt 
\ over til Steppe, Saltsteppe og endelig Saltørken 

i Bækkenets dybeste Partier. Overalt er der 
Mangel paa Vegetation, hist og her har Vinden 
opdynget Klitter, og over store Strækninger ser 
man Saltskorpen glitre i Solen som et Dække af 

; Snekrystaller. P.'s Nordrand er Elburs-Kæden, 
' der danner en Bue langs Sydranden af det kaspiske 
! Hav og er bygget op af arkaiske Bjærgarter samt 
1 stærkt foldede Lagfølger af palæozoiske og meso-
! zoiske Kalksten,Sandsten, Skifere og Konglomerater, 
I der hyppig gennembrydes af Porfyrer. Nyere 

Eruptiver forekomme i Demavend (5,630 M.), der 
I endnu viser Tegn paa Virksomhed. P.'s V a n d -
I l ø b falde i to forskellige Grupper, de, der føre 
i Vandet fra Randene til den persiske Bugt, det 
j indiske Ocean, det kaspiske Hav eller Aral-

Søen, og de, der udmunde i Saltsøer eller tabe 
; sig i Saltsumpe paa de indre Højsletter. Af de 
I førstnævnte ere de vigtigste Karun, der falder i 

Schat-el-Arab, den nordvestlige Grænseflod Arax 
samt Kysyl Usen, der udmærker sig ved at gennem
bryde Elburs-Kæden. Saltsøerne have sædvanlig
vis meget ringe Dybde (Urmia 4—5 M.) og store 
Svingninger i Vandstanden. Foruden Urmia nævnes 
den 300 Km. lange og indtil 50 Km. brede 
Hamun paa Grænsen til Afghanistan, et Par store 
Saltsumpe i Ørkenen Descht- i -Kevir samt den 
indtil 70 Km. lange og 30 Km. brede Saltsø 
mellem Kom og Teheran, der opstod 1885 som 
Følge af et Digebrud paa Floden Kara-Tschai. — 
Kl ima. I klimatisk Henseende hører P. til 
Middelhavsomraadet, men for øvrigt er der en 
betydelig Forskel mellem det ekstreme og tørre 
kontinentale Klima paa Højsletterne i det indre 
og det mere tempererede paa Randbjærgenes 
Yderskraaninger. Efter den hede Sommer og 
Eftersommer begynder Kulden i Oktober med 
heftige Snestorme, og inden November har man 
i Teheran allerede ~t- 6 eller 70. Endnu i Be
gyndelsen af Marts lider Teheran meget af Frost 
og Sne, og først i Slutningen af Maaneden sporer 
man Foraaret. I Seistan har man Vintertempera
turer paa -5- I5°> i Saltsteppen Kevir endog paa 
-r- 25, hvorimod man om Sommeren har Luft-
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temperaturer paa 6o°, medens Sandet kan op
hedes til 700. Daglige Svingninger paa 55° fore
komme. P.'s Luft er i det hele klar og tør, og 
Klimaet kan yderligere karakteriseres som regel
mæssigt med regnløs Sommer og Vinterregn, der 
dog næppe overskrider 13 —14 Cm. Flere indre 
Højdedrag have et betydeligt Snefald, der ved Smelt
ningen om Foraaret forsyner de ellers tørre 
Steppefloder med Vand, og paa flere Toppe bliver 
Sneen liggende Sommeren over. Sydgrænsen for 
Snefaldet forløber langs de sydlige Randbjærge, 
og i Kystlandet Syd herfor træffer man ikke mere 
de kolde Vintre, hvorfor Varmeforholdene nærme 
sig stærkt til Tropernes. De nordlige Provinser 
af P. ere i Modsætning til de indre udsatte for 
pludselige Omslag i Vejrliget, og paa Nordskraa-
ningen af Elburs-Kæden træffer man en betydelig 
Nedbør, der Vest paa stiger til 130 Cm. Om 
Vinteren dækkes disse Egne S. f. det kaspiske 
Hav af uhyre Snemasser, og om Sommeren have 
de Ry for Usundhed. — Med Hensyn til P1 a n t e-
v e r d e n e n hører Hovedmassen af P., de indre 
saltholdige Højsletter, til den store Stepperegion, 
der fortsætter sig Vest paa til Lilleasien, men 
viser dog ogsaa Tilnærmelse til Turan og Cen
tralasien. Fraregnet Oaserne, der udmærke sig 
ved deres tætte Bevoksninger af Frugttræer, Pla
taner, Popler og Cypresser, og blandt hvilke 
nævnes det 30 Km. lange Landskab Schameran 
N. f. Teheran, Landskabet Masandenan samt Egnene 
om Ispahan og Schiras, er det karakteristiske for 
Steppeegnene Mangelen paa Træer og Frem-
hersken af Græsser, Halvgræsser og Stauder af 
endemiske Arter og endog Slægter. De eneste 
højere Trævækster af nogen Udbredelse er Pistacia 
mutica og Juniperus excelsa. En stor Ud
bredelse have de vegetationsløse Saltørkener, og 
store Egne i Nordpersien og Ørkenen Lut skulle 
endogsaa som ægte Ørkener med absolut Mangel 
paa Vegetation overgaa Nordarabien i Trøstesløs
hed. Paa Bjærgdragene, der hæve sig op over 
Stepperne, træffer man først en Løvskov af Platan, 
Eg, Hasselnød og Poppel og derefter en Høj-
bjærgsskov med talrige Naaletræer samt særlig i 
de nordvestlige Egne med Birk, Poppel og Pil. 
Jo længere man kommer mod Øst, des tarveligere i 
bliver dog Højbjærgsfloraen. Og paa P.'s syd
lige og østlige Bjærge fremhersker Ørkensteppens 
mest udbredte Former som Acantholimon, Arte- 1 
misier og tornede Caryophylleer og Traganth- j 
buske. Overalt afsluttes dog Planteverdenen paa 
Bjærgene af en Glacialflora, hvortil høre Stauder 
og Løgvækster, Arter af Gentiana og Myosotis •• 
samt Viola dichroa. Nordsiden af Elburs-Kæden | 
har en yppig Skovbevoksning af for en stor Del 
europæiske Arter, der med tiltagende Højde 
blive mere og mere eneherskende, medens de i 
de lavere Egne ere saa stærkt blandede med 
ejendommelige Arter, at Skoven faar et Særpræg. 
Man træffer her de østligste Repræsentanter af 
Fagus silvatica samt Arter af Platan, Valnød, 
Ask, Avnbøg, Løn, Poppel og Eg. Kystlandet 
ved den persiske Bugt S. f. en Linie, der om
trent falder sammen med Snefaldets Sydgrænse, 
har en lignende Planteverden som Mesopotamien 
med Lunde af Daddelpalmer. — P.'s Dyreverden 
er palæarktisk med lokale Indblandinger af syd
asiatiske og afrikanske Former. I de fugtige 

Skovegne ved det kaspiske Hav træffes Tigeren, 
Lossen, Ulven og en ejendommelig Hjorteart 
(Cervus caspius). Løven, der tidligere var hyppig 
i Luristan's Bjærgskove, gennemstrejfer endnu lej
lighedsvis næsten hele P. I de centrale Egne 
træffes en ejendommelig Bjørneart ( Ursus syriacus), 
Ræven, Ulven, Leoparden, Vildæsel, Vildged, 
Gazellen og Vildsvinet. I de alpine Bjærgstrøg 
lever den persiske Grib {Gyps fulvus), og i 
Krattene træffes talrige Nattergale. Af Insekter 
fremhæves en farlig Skorpion og en meget giftig 
Tæge samt Vandregræshoppen, der af og til hjem
søger de dyrkede Egne. — B e f o l k n i n g . P.'s 
Beboere bestaa dels af de saakaldte T a d s c h i k s , 
der ere Agerdyrkere og i Hovedsagen maa be
tragtes som Efterkommere af den gammelpersiske 
Befolkning, dels af I l i j a t s , under hvilken Be
nævnelse man forener Stammer af mere blandet 
Beskaffenhed med arabiske, tyrkiske og mongolske 
Elementer. Disse Ilijats leve næsten udelukkende 
som Nomader eller Stadbeboere og bebo de 
indre Sletter i Øst, de nordøstlige Grænseegne 
samt de vestlige Bjærgegne. De nomadiserende 
Ilijats holde store Faarehjorder, af hvis Mælk de 
tilberede flydende Smør (Rafan), der afsættes 
overalt i Landet. Desuden have de Heste, Æsler, 
Muldyr, Geder og Hornkvæg, og de Stammer, 
der flakke om i Saltstepperne, have Kameler. Hver 
Stamme har et af Regeringen anvist bestemt Om-
raade, men det er ikke sjælden, at den søger at 
tilkæmpe sig et større eller bedre Distrikt. For 
øvrigt er der en betydelig Variation i Nomade
stammernes Levevis; der er dem, der hele Aaret 
flakke om paa Steppen, og der er andre, der om 
Vinteren bo paa Sletten ved Foden at Bjærgene, 
altid paa samme Sted, hvor de mest velhavende 
endogsaa have Stenhuse, medens de om Sommeren 
vandre op paa Bjærgene til deres tilvante Græs
gange, hvor de opslaa deres Telte. Disse ere 
enten bikubeformede, støttede af et let Stel og 
dækkede af en sort Filt af Gedehaar, eller de ere 
forsynede med flade Tage. Bohavet bestaar kun 
af Tæpper, Puder og det nødvendigste Køkken
tøj som Kedler og Læderflasker. Moralsk set 
staa Nomaderne over den persiske Stadbefolkning; 
de skildres som modige, ordholdende og gæstfri, 
og deres Kvinder ere arbejdsomme og agtede. 
De have ikke Følelsen af, at P. er deres Føde
land; en Nomade vilde aldrig sige: »jeg er Persere, 
men derimod: »Jeg er Kadjar, jeg er Bakhtiari«, 
idet han vilde nævne Stammen, hvortil han hørte. 
Høvdingerne have stor Myndighed; til dem be
tale de menige Ilijats deres Afgifter i Uld, Skind 
eller Faar, da de knap vide af Penge at sige, og 
Høvdingerne affinde sig med Regeringen. De ere 
ogsaa forpligtede til Krigstjeneste, og de større 
Stammer stille baade Fodfolk og Rytteri. Ilijats 
have dog ikke udelukkende holdt sig til Nomade
livet; i Tidens Løb have mange nedsat sig i 
Byerne, hvor de flere Steder udgøre et betyde
ligt Element. Indtil 7. Aarh. e. Chr. har P.'s 
Befolkning endnu været forholdsvis ublandet, men 
med Arabernes Erobring af Landet (651) be
gynder den stærkere Indkomst af fremmede Ele
menter. Senere kom under Djengis-Chan og Timur 
turkomanniske og mongolske Stammer, hvis Sprog 
og Traditioner hyppig ere bevarede den Dag i 
Dag. Undertiden er det dog gaaet som den op-
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rindelig arabiske Stamme i Veramin S. 0. f. 
Teheran, der nu taler Egnens persiske Dialekt 
og viser en fuldstændig persisk Type. Til de 
turkomanniske Uijats høre Kadjarernes faatal-
lige Stamme, der indtager en Slags Adelsstilling 
som den, hvoraf det nuværende Herskerhus er 
fremgaaet. De ere Stadbeboere og have deres 
Hovedsæde i Teheran og Astrabad. Til Ilijats 
af gammelpersisk Oprindelse høre Kurderne (s. d.) 
i Chorasan og Vestpersien og Lurerne i Luristan 
(s. d.). Foruden disse mere eller mindre noma-
diserende Stammer, der i det persiske Statssam- [ 
fund tit spille en uheldig Rolle ved deres røveriske 
og krigerske Tilbøjeligheder, kunne af fremmed
artede Elementer yderligere nævnes mange Jøder 
og Armeniere samt Tyrker og Arabere. De 
egentlige Persere have over for de omboende Folk 
et stærkt Særpræg, og trods alle Tilsætninger af 
fremmed Blod ere de endnu af alle Asiater de, 
åer nærme sig mest til den europæiske Typus. 
Perseren er sædvanligvis af Middelhøjde og gennem- j 
gaaende kraftig bygget med bredt, veludviklet , 
Bryst; han mangler ganske Tilbøjelighed til Fedme, 
men bliver paa den anden Side heller ikke særlig j 
mager. Hudfarven er noget mørkere end Euro- ; 
pæernes, Hænder og Fødder ere smaa og vel- | 
formede, og Trækkene i det ovale Ansigt ere | 
meget regelmæssige. Over de brune Øjne hvælve 
Brynene sig i kraftige Buer, der ofte mødes over ! 

Næsen, der er let ørneformet. Munden med de 
fyldige Læber dækkes hos Mændene altid af et i 
stort, velplejet Skæg, der ligesom Haaret er sort j 
eller kastanjebrunt. Perserne ere uden Tvivl det ! 
bedst begavede af de østerlandske Folk, men 
deres Intelligens er uden Dybde. De opfatte let | 
og hurtig og huske sikkert, men en karakteristisk | 
Mangel paa Udholdenhed lader dem føle sig til- . 
fredsstillede ved en overfladisk Viden. Vambéry • 
karakteriserer Perseren som et aandrigt Barn, der 
aldrig kan modnes til aandfuld Mand. Den samme > 
Overfladiskhed viser sig i Karakteren. Perserens i 
Høflighed, der ofte har forskaffet ham Navnet i 
Østens Franskmand, er kun en ydre Form, som : 
han anvender over for Folk, der staa socialt , 
højere end han selv. Over for lavere staaende i 
viser han kun Grovhed og Mangel paa Humanitet. ; 
I Forstillelse er han en Mester, og han har sit \ 
Ansigt fuldkommen i sin Magt; men man kan 
rolig sige til ham, at han lyver. Det euro
pæiske Begreb Ære kendes ikke, saa lidt 
som Sproget har Udtryk for Egenskaber som 
Dyd og Taknemmelighed. Aårhundreders Tyranni 
og Usikkerheden for Ejendom har fremavlet 
en Demoralisation og en Jagen efter Penge i 
og Livsnydelse, der fra Hoffets og Embeds-
mændenes Kreds have bredt sig i Samfundet. Det 
er kuri inden for Familien, der for øvrigt har en 
rent patriarkalsk Form, at Perserens moralske I 
Følelser komme til Udvikling. I Livsvaner, Ny
delser samt Klædedragt og Bolig ligner Perseren 
sine orientalske Trosbrødre. I een Retning har 
den menige Perser dog brudt med muhamedansk 
Skik og Brug, idet han har ombyttet Turbanen 
med den høje, spidse tatariske Faareskindshue. 
Husene, der sædvanligvis bebos af en enkelt 
Familie, opføres af soltørrede Mursten og vende 
ud mod Gaden en ensformig Murflade, der 
hverken afbrydes af Vinduer eller Karnapper. 

Udadtil gøre Husene altid et forfaldent Indtryk, 
da Vedligeholdelse er et ukendt Begreb, og 
Perseren anvender alt paa Dekorationen af det 
indre. Her ligger en af Grundene til, at de per
siske Byer paa Europæeren altid gøre et Indtryk 
af Tilbagegang. Møbler kendes ikke, og man har 
ingen særegne Sove- og Spiserum. Om Sommeren 
sover man paa det flade Tag paa en Madras 
med et Tæppe over sig, og Maden anrettes paa 
Gulvet i det Værelse, der i Øjeblikket behager 
Husherren. De vigtigste Levnedsmidler ere Brød. 
Grød af Ris, Kød og Fisk samt Frugt, og der 
drikkes Vand, sur Mælk, forskellige Slags Sorbet 
samt i de højere Klasser Vin trods Koranens 
Forbud. Husets Indre er delt i to skarpt sondrede 
Afdelinger, for Mændene og for Kvinderne, af 
hvilke de sidste i rigere Huse føre en ørkesløs, 
afsondret Tilværelse. Foruden Tjenestefolk, der 
holdes i stort Antal, anvendes Slaver, der sæd
vanligvis over Maskat ere indførte fra Abyssinien 
eller Zanzibar. Fraregnes Slaverne og Shahen med 
sin Slægt, findes ingen skarp Standsforskel i P.; 
en gammel Adel findes ikke, og yderst faa 
Familier holde sig som Samfundets Spidser i flere 
Generationer. Saadanne føre den arvelige Titel 
Mirza, der sættes foran Navnet i Modsætning til 
Prinser af Blodet, der føje den bag efter Navnet. 
Selv i de højeste Kredse træffer man kun over
fladisk Dannelse og tarvelige Kundskaber, da 
Undervisningstiden spildes med at lære Barnet at 
læse Koranen paa Arabisk og at anvende de 
arabiske Skrifttegn. En smuk Haandskrift er det 
vigtigste Tegn paa Dannelse, og der anvendes 
derfor en uhyre Tid paa at tilegne sig det rette 
Sving paa Bogstaverne. Den højere Undervisning, 
der drives i Højskoler (Medresser) og omfatter 
Grammatik, Teologi og Retsvidenskab, viser nu 
stærkt Forfald sammenlignet med tidligere. De 
fleste Persere høre til den schiitiske Sekt af 
Muhamedanismen; men for øvrigt ere de meget 
lunkne i religiøs Henseende og ganske fri for 
Fanatisme. Af Zoroaster's Tilhængere ere nu kun 
tilbage et ringe Antal, de saakaldte G eb rer, der 
leve i Provinsen Jezd. 

Blandt N æ r i n g s v e j e n e er den vigtigste Ager
bruget, skønt det er meget forældet med Hensyn 
til Metode og Redskaber, og skønt ingenlunde 
alt det Land, der kunde overrisles fra Floder og 
Kanaler, er benyttet. Den gammelpersiske Op
fattelse, at Markarbejdet og Kornavlen ere for
tjenstfulde Handlinger, er gaaet til Grunde med 
Indførelsen af Islam, der har begunstiget Nomade
livet paa Agerbrugets Bekostning. De usikre 
Ejendomsforhold og Guvernørernes vilkaarlige 
Skatteopkrævning forhindre ogsaa Opstaaelsen af 
en velhavende Bondestand, og Regeringen har 
hidtil vist absolut Mangel paa Forstaaelse af 
disse Forhold. Saaledes forsøgte den i 1860'erne 
med eet Slag at indføre Opiumsdyrkning i hele 
Riget, hvorved den foraarsagede den frygtelige 
Hungersnød 1869—72, der bortrev l!/2 Mill. 
Mennesker. Ifølge en Beregning fra nogle Aar 
senere ere 10 p. Ct. af P. opdyrket Land, 10 
p. Ct. Eng- og Grjesland, 5 p. Ct. Skov og 75 
p. Ct. ubenyttet Ørken og Fjæld. De vigtigste 
Kulturplanter ere Hvede, Byg, der anvendes til 
Hestefoder, Rug, der kun findes i Bjærgegnene. 
Ris, der særlig dyrkes i de nordlige Provinser. 
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hvor den gaar til 1,250 M. o. H., samt Bælgsæd, 
Vin og Opium, af hvilket sidste Produkt der 
1895 udførtes 884,000 Kg., hvoraf en stor Del 
gaar til Europa til medicinsk Brug. Endvidere 
nævnes Daddelpalmen fra Kystegnene mod Syd, 
Sukkerrør i Masanderan og Chusistan, talrige 
Frugttræer som Fersken, Abrikos, Blommer, Pærer 
og Pistacier samt særlig i de sydlige Egne 
Oranger, Granatæbler, Mandler og Figen. Bom
uld trives talrige Steder, og ved Ispahan gaar 
den til 2,000 M. o. H. Tobaksavlen er af stor 
Vigtighed, og den persiske Tobak (tombaku), 
der anvendes i Vandpiberne, udføres fra de nord
lige Provinser. I Provinserne ved det kaspiske Hav 
og i Chorasan har man det hvide Morbærtræ 
og Silkeavl. Kvægavlen, der er den vigtigste 
Næringsvej for Nomaderne, spiller ingen Rolle 
for Agerdyrkerne. Foruden Perlefiskeriet i det 
persiske Hav maa nævnes Fiskeriet i det kaspiske 
Hav, der for Øjeblikket er udlejet til et russisk 
Selskab. Bjærgværksdriften staar paa et lavt Trin, 
skønt P. har Stensalt, Stenkul i Elburs, Nafta, 
Svovl samt Jærn, Bly, Kobber, Arsenik, Antimon 
og Kobalt. De persiske Haandværkere have tid
ligere frembragt udmærkede Silke- og Fløjlsvarer, 
Tæpper, Sjaler, Filt-, Læder- og Fajancevarer; 
men disse Industrigrene ere nu næsten ødelagte 
af de europæiske Industrivarer, der falde i 
Perserens Smag og indføres i Mængde. P.'s 
Udenrigshandel gaar i to forskellige Retninger: 
over det persiske Hav og over Nordgrænsen og 
det kaspiske Hav. Udførselen over de vigtigste 
Havne ved det persiske Hav Abuschehr, Lingeh 
og Bender Abbas samt Mohammerah ved Karun's 
Udløb i Schat-el-Arab beløb sig 1900 til 24^3 
Mill. Kr. og Indførselen til 40I/9 Mill. Kr., og 
Omsætningen var størst med Arabien, hvorefter 
fulgte Indien, England, Frankrig, Kina og Tyr
kiet. Over Nordgrænsen udførtes s. A. for 54 
Mill. Kr. og indførtes for 96 Mill. Kr., og af 
denne Omsætning sker langt den største Halvdel 
med Rusland og en Fjerdedel med England. De 
fornemste Varer, P. udfører, ere Opium (for knap 
3 Mill. Kr.), Perler (ca. fl/g Mill. Kr.), Gummi 
(l/2 Mill. Kr.), Uldvarer, Ko'rn, Mandler, Heste, 
Bomuld, Bomuldsvarer, Dadler, Uld, Perlemor og 
Druer. En interessant Forskydning er Handelen 
over Nordgrænsen undergaaet efter Aabningen af 
den russiske transkaspiske Bane, idet Omsætningen 
for en stor Del er flyttet fra Tæbris mod Nord
vest til Havnene ved det kaspiske Hav og Sta
tionen Askabad paa den transkaspiske Bane. 
Selv ejer P. kun 13 Km. smalsporet Jærnbane, 
der fører fra Teheran til Valfartsstedet Schah-
Abdul-Asim. Større Jærnbanekoncessioner ere ud
stedte, men ingen Linier ere endnu tagne i Ar
bejde. Køreveje findes kun mellem Teheran og j 
Kasvin, Teheran og Kom samt Tæbris og Dschulfa; 
gode Karavanveje findes mellem Kasvin og Rescht 
samt Teheran og Barfrusch; men alle andre Veje 
ere kun slette Stier, der til Nød kunne befærdes 
af Lastdyr. Karavanseraier (s. d.) findes i alle 
Byer og ved alle Veje. I Stæderne, der sæd
vanligvis omgives af Jordvolde med Taarne, fore-
gaar Handelen i Basarerne (s. d.). Af Telegraf- I 
linier havde P. 1898 7,700 Km., med 104 Sta
tioner. Siden 1889 har P. en kejserlig Bank med 
en Kapital paa 70 Mill. Kr. og flere Filialer 

omkring i Riget. Møntenheden er Kran (s. d.) 
Vægtenheden Miskai (s. d.) og Længdeenheder; 
Zer eller Gosz, af hvilken der dog forekommer 
3 Slags paa o,975 M., i,04 M. og i,m M. 

F o r f a t n i n g . Den uindskrænkede Magt er i 
Hænderne paa en Shah, der residerer i Hovedstaden 
Teheran, og ved hvis Side staar et Ministerraad 
paa 8 eller 9 Medlemmer. De Ministre, der staa i 
Spidsen for Bjærgvæsenet samt Post-, Telegraf-. 
Mønt- og Toldvæsenet, svare til Shahen en vis 
Forpagtningsafgift, men kunne for øvrigt frit skalte 
og valte paa deres Embedsomraade. De 9 Pro
vinsers Bestyrelse sker ved Statholdere, der sæd
vanligvis ere Prinser af Blodet, og som ere ud
styrede med næsten enevældig Magt efter deres 
Herres Mønster. I Spidsen for P.'s schiitiske 
Præsteskab staar Imam-Dschuma, under hvem 
staa saavel de persiske retslærde og Dommere 
(Scheikh-ul-Islam, Kadi)som de egentlige Præster, 
Imam'erne. Retten haandhæves dels efter Ko
ranens Forskrifter, dels efter Skik og Brug. Af 
Statsindtægterne ere ca. 80 p. Ct. direkte Skatter, 
hvis Fordeling virker særlig trykkende paa de 
lavere Klasser, ca. 15 p. Ct. ere Afgifter af Told
væsenet, og Resten er andre Afgifter, hvori
blandt fremhæves en mindre Afgift, der maa be
tales af Kristne, Jøder og Parser. Af Udgifterne 
falder ca. 1/3 paa Hærvæsenet, ca. /̂OQ paa For
valtningen, og Resten gaar til Pensioner, til Hoffet, 
til Apanager for Prinserne samt i Shahens Kasse. 
Statsgæld gives ikke. Hæren er dannet paa den 
Maade, at hvert Distrikt har sit bestemte Mand
skab at stille. Tjenestetiden er livsvarig, da Loven 
af 1875, der indskrænkede den til 12 Aar, ikke 
er ført igennem. Paa Papiret udgør Hæren 85 
Regimenter Infanteri å 800 Mand, 4 regulære 
Kavaleriregimenter paa 1,600 Mand, et irregulært 
Rytteri paa 60,000 Mand og 18 Regimenter og 
13 Kompagnier Artilleri paa 6,300 Mand, men 
Krigsstyrken overskrider næppe 60,000. Af In
fanteri og Artilleri er i Fredstid stadig ^3 under 
Vaaben, ligesom det regulære Kavaleri stadig er 
tjenstgørende. Hoved vaabenplads er Teheran. 
P.'s Fane er et Stykke trekantet, hvidt Silketøj 
med grøn Rand, paa hvilket er malet P.'s Vaaben : 
en Løve, over hvis Ryg straaler en gylden Sol. 
(Li t t . Foruden Rejseværker af M. Wagner, H. 
Brugsh, J. E. Polak, H. Vambéry, A. Houtum-
Schindler, H. L. Wells, Curzon og Sven Hedir. 
nævnes L. D u b e u x , La Perse [Paris 1841]; 
S p i e g e l , »Eran« [Leipzig 1863]; K h a n i k o w , 
Ethnographie de la P. [Paris 1866]; W. G e i g e r , 
»Geographie von Iran«, 2. Bd. S. 37iaf>Grund-
riss der iranischen Philologie« [Strassburg 1897]; 
S t o l z e og A n d r e a s , »Die Handelsverhaltnisse 
P.'s« [Erganzungsheft til »Petermann's Mittheil-
ungen«, Nr. 77 [Gotha 1885]; J u s t i , »Bei-
trage zur alten Geographie von P,« [Marburg 
1870]). H.P.S. 

H i s t o r i e . 
Hvilket Folk der beboede Eran i den ældste 

Tid, vide vi ikke; de betegnedes af de indtrængende 
Ariere som Diver (o: Djævle), bleve hurtig under
kuede og forsvandt. Ej heller kunne vi fast
sætte det Tidspunkt, da Arierne løsreve sig fra 
deres nærmeste Stammefrænder, Grækerne og 
Slaverne, og droge fra deres oprindelige Hjem i 

erikaxel
Fremhævning
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Mellemeuropa for at søge sig et nyt hinsides det 
kaspiske Hav. Nogle ariske Stammer bleve til
bage i Sydrusland, de saakaldte Skyther, men 
Hovedmassen af Arierne droge videre og satte 
dg fast i Egnene om Oxus'es og Jaxartes'es Bredder, 
hvorfra senere nogle Stammer droge til Indien, 
medens de andre spredte sig over hele Eran, maaske 
pressede af de tyrkisk-tatariske Folk, der kom 
;ra Nord og Øst. Med disse, de saakaldte 
Turaner, førte de Eranere, der vare blevne til
bage i Egnene mellem det kaspiske Hav og Oxus-
Jaxartes, idelige Kampe, som skildres i den eranske 
Sagnhistorie. Her maa man da antage, at der 
under Indflydelse af de stadige Krigsforhold har 
dannet sig det ældste, for Grækerne ganske ube
kendte, store, eranske Kongerige under Kaja
nid e m e s Dynasti: K a v i K a v a t a , K a v i Us, 
K a v i H u s r a v a , Kav i A u s v a t a s p a og K a v i 
V i s t a s p a . Under denne sidste er Zarathustra 
(s. d.) optraadt med sin reformerede Religion (ca. 
630 f. Chr.). — Imidlertid havde de vestlige 
Eraner, Mederne og Perserne, ført haarde Kampe 
med det mægtige assyriske Rige, men i Længden 
maatte de bøje sig for denne Stormagt. Først 
omkring ved 700 opstaar der et samlet medisk 
Kongerige. Om delte hersker der stor Uenighed 
mellem Kilderne, og deres Aarsangivelser synes 
alle at være kunstig opstillede. Efter Herodot, 
som er den troværdigste, var den første Meder-
konge D e j o k e s (pers. D a j a u k k u ) , som efter 
Sagnet byggede Ekbatana (nu Hamadan). Under 
ham led Riget ved de skythiske Gimirrers Ind
fald, og trods stadige Kampe lykkedes det endnu 
ikke Mederne at løsrive sig fra Assyrien. Dejokes'es 
Søn P h r a o r t e s (pers. F r a v a r t i s c h , 647 — 25) 
udvidede sit Herredømme over fiere eranske Folk, 
bl. a. Perserne. Navnet Fravartisch betyder »Be
kenderen og er formodentlig et Tilnavn, han har 
faaet ved at antage Zarathustra's Lære. Han faldt 
i Kampen mod Assyrerne og efterfulgtes af sin 
Søn K y a x a r e s ( H u v a k h s c h a t a r a o: »med 
:neget skøn Vækst«, 625—585), der reformerede 
Hærvæsenet og paa ny angreb Assyrerne, men 
maatte trække sig tilbage for at forsvare sine 
egne Grænser mod Skytherne, der vare kaldte 
(il Hjælp af Assyrerne. De oversvømmede hele 
Forasien og holdt sig i 28 Aar; saa fik Kyaxares 
endelig Bugt med dem, hvorpaa han atter vendte 
sig mod Assyrerne, og med Hjælp af den baby
loniske Vasalkonge Nabopalassar indtog han 
Ninive, som blev jævnet med Jorden (606). Der
efter fulgte en langvarig, uafgørende Krig med 
Lydien, den mægtigste Stat i Lilleasien. Erobrerens 
Søn og Efterfølger A s t y a g e s ( I s ch tuvegu) 
bukkede 550 under for sin oprørske Vasal i P. 
og Susiana, K y r o s (Kurusch) af den persiske 
Achæmenideslægt. Magten gik saaledes fra Mederne 
over til Perserne. 

Kyros erobrede 546 det lydiske Rige fra 
Kroisos, bemægtigede sig saa efterhaanden hele 
Lilleasien med de græske Kystbyer, det meste af 
Fønikien underkastede sig frivillig, det indre 
Eran blev betvunget, og til sidst faldt det baby
loniske Rige 539. Ved sin ridderlige Optræden 
og sirl religiøse Tolerance vandt Kyros de under
tvungne Folks Hengivenhed, ikke mindst Jødernes, 
som nu fik Lov til at vende hjem fra det baby
loniske Fangenskab. Det persiske Rige indbefattede j 

nu hele Eran til Hindukoh og det semitiske For-
asien til Arabien's Grænser. Kyros omkom 530 
paa et Krigstog i de nordlige eller nordøstlige 
Egne. Hans i lilleasiatisk-græsk Stil byggede Grav
kammer findes endnu. Hans Søn K a m b y s e s 
(Kambuzhi ja) , en stor Erobrer som Faderen, 
lagde Ægypten ind under P.'s Herredømme (525), 
men de Hære, han sendte ind i det indre Afrika, 
gik til Grunde, og et paatænkt Tog mod Kar-
thago maatte opgives, da Fønikerne ikke vilde 
stille Skibe hertil. Kambyses var tolerant som 
sin Fader, og Herodot's Beretning om Drabet 
paa Apis er uhistorisk. Før Toget til Ægypten 
havde han ladet sin Broder S m e r d e s (Bardi ja ) 
dræbe, men det var sket hemmeligt, og deraf be
nyttede en medisk Mager ved Navn G a u m a t a 
sig til at udgive sig for Smerdes og tilrive sig 
Herredømmet over Perserne. Paa Tilbagevejen 
til Asien døde Kambyses i Syrien, enten ved et 
Ulykkestilfælde eller maaske snarere ryddet af 
Vejen af Gaumata (522). Den falske Smerdes 
blev afsløret og dræbt af syv sammensvorne, 
hvoraf den ene var Achæmeniden D a r e i o s 
( D a r a j a v a h u s c h ) . Denne ægtede Kambyses'es 
Søster Atossa og blev Konge (522—486). Han 
maatte først bestaa en Række haarde Kampe 
med babyloniske og mediske Kongsemner og 
Oprørere i alle Dele af Riget, Susiana, Assyrien, 
Ægypten, Parthien, Margiana o. s. v., men ved sine 
dygtige Feltherrers Hjælp fik han endelig al 
Modstand slaaet ned (514), hvorefter han for
herligede Sejren ved den store Indskrift paa 
Klippevæggen i Bisutun. Denne er affattet i 
tre Sprog, Persisk, Susisk og Babylonisk, og led
saget af Relieffer, forestillende den sejrrige Konge 
over for de fangne Oprørere og Ahuramazda 
svævende ovenover i en vinget Ring. Dareios 
viste sig lige saa stor i Fredens som i Krigens 
Gerning. Som Orientens første virkelige Stats
mand gennemførte han en Statsordning, der blev 
grundlæggende for alle fremtidige orientalske 
Regeringssystemer. Han ordnede Retsplejen, af
skaffede Selvtægt og holdt skarpt Øje med 
Dommernes Redelighed. Landet inddeltes i Stat
holderskaber, Satrapier, de undertvungne Folk 
besad ikke ringe Selvstændighed; Skatternes nøj
agtige Erlæggelse var Hovedsagen. Til Re
geringens Tjeneste indførtes et ordnet Postvæsen, 
og et fast Møntsystem befordrede Handelens Op
komst. Et prægtigt Hof bidrog til at forøge den 
Glorie af guddommelig Majestæt, som Religionen 
omgav Kongen med. Samtidig fortsattes Krigene, 
de nordvestlige Indus-Egne indlemmedes i Riget, 
og siden fulgte et temmelig resultatløst Felttog 
mod Skytherne i Sydrusland. Maalet hermed var 
at sikre sig mod, at disse frygtede Fjender skulde 
falde ham i Ryggen, naar han drog mod Grækerne 
i Hellas, hvis Undertvingelse skulde krone hans 
Værk. Denne Plan strandede ved Marathon, og 
under en ny Opstand i Ægypten døde Dareios. 
Et mægtigt Mindesmærke om ham er det Palads
kompleks i Persepolis, som han paabegyndte, og 
som Xerxes byggede videre paa; de endnu eks
isterende Ruiner deraf vise en Blanding af assyrisk 
og græsk Kunst. Dareios'es og Atossa's Søn 
X e r x e s ( K h s c h a j a r s c h a , 486—65) fik snart 
Bugt med Opstanden i Ægypten og ligeledes med 
et Oprør i Babylon. Mindre heldigt var hans 
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græske Felttog, hvortil der var gjort saa kolossale 
Rustninger. Han blev 465 myrdet af Livvagt-
anføreren Artabanos. A r t a x e r x e s (Artakhscha-
tra) I Langhaand (465—24) besejrede sin Broder 
Hystaspes (Vistaspa), der gjorde Krav paa Kronen. 
En ny Opstand i Ægypten under Libyeren Inaros 
blev slaaet til Jorden. Grækerne, der optoges 
af indbyrdes Krig, vare ikke længer farlige. Arta-
xerxes'es Søn X e r x e s II blev efter 45 Dages 
Forløb styrtet og dræbt af sin Halvbroder Sog-
d i an o s, der endnu inden Aarets Udgang blev 
dræbt af en anden Halvbroder Ochos (Vahuka). 
Denne besteg Tronen under Navnet D a r e i o s II, 
af Grækerne kaldet N o t h o s o: Bastard (424— 
04). Opstande af forskellige Satraper dæmpedes, 
men Ægypten løsrev sig. De lilleasiatiske Satraper 
Tissafernes og Farnabazos ledede Persernes 
overlegne Politik over for de splidagtige Grækere. 
Dareios'es Halvsøster og Hustru Parysatis, en af 
de mest ryggesløse, intrigante og grusomme 
Kvinder, som nogen Sinde har spillet en Rolle i 
P., traadte først rigtig i Forgrunden, da hendes 
Søn A r t a x e r x e s II blev Konge (404—358). 
Denne maatte først kue en Opstand af sin Broder 
Kyros, som iik Hjælp af spartanske Lejetropper; 
trods disses Tapperhed tabte Kyros Slaget ved 
Kunaxa (401) og faldt selv. Striden med Grækerne 
brød løs igen, og Tissafernes maatte bøde med 
sit Liv for de Nederlag, som Agesilaos tilføjede 
ham. Dog fik Perserne ved Antalkidas'es Fred 
(387) deres Herredømme over de græske Kolonier 
i Lilleasien og Cypern stadfæstet. Under Parysatis'es 
vanvittige Regimente brød den ene Opstand ud 
efter den anden. Paa Cypern rev Euagoras sig 
løs, i Mysien og Lydien vakte Satrapen Ariobar-
zanes et farligt Oprør, som dog dæmpedes. 
Mellem selve Kongefamiliens Medlemmer rasede 
blodige Kampe. A r t a x e r x e s III Ochos (358— 
37) begyndte sin Regering med at rydde alle sine 
Brødre og andre Slægtninge af Vejen. Han 
hævede for sidste Gang Rigets Magt ved alter 
at undertvinge Ægypten og kue Oprør af Fønikerne, 
Jøderne i Judæa og Satrapen i Lilleasien. Dette 
Resultat skyldtes kraftige Hjælpere som Gildingen 
Bagoas og særlig de græske Brødre Mentor og 
Memnon, som først havde staaet paa Modstandernes 
Side. Bagoas dræbte til sidst Kongen ved Gift 
og satte hans Søn Ars es paa Tronen for at 
herske i hans Navn. Da den ny Konge blev 
ham for selvstændig, dræbte han ogsaa ham og 
gjorde K o d o m a n n o s , en Sønnesønssøn af Da-
r e i o s II, til Konge (335). Ogsaa denne, der nu 
antog Navnet D a r e i o s III, var nær ved at 
blive ryddet af Vejen af den herskesyge Gilding, 
men kom ham i Forkøbet og lod ham selv tømme 
Giftbægeret. Dareios III var en hæderlig, brav 
og personlig tapper Mand, men han kom, som 
Leder af en Stat i stærkt politisk Forfald, til at 
staa over for Tidens største Feltherre, og i denne 
Kamp bukkede han og Perserriget under. Alex
a n d e r den S t o r e trængte ustandselig frem, og 
Dareios maatte under heltemodig Modstand vige 
længere og længere Nord paa, medens Alexander 
i raat Overmod stak Persepolis i Brand. Den 
sidste Achæmenide blev dræbt af Satrapen Bessos, 
som selv vilde tilrive sig Kongemagten, men blev 
fanget og dræbt af Alexander. Erobreren ægtede 
Dareios'es Datter og betragtede sig som Achæ-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

menidernes retmæssige Efterfølger; han optog per
siske Hofskikke og søgte at hæve Riget af dets For
fald ved kraftig Styrelse, men døde allerede 323. 

Under Kampen mellem Alexander's Efterfølgere 
tilfaldt P. Seleukiderne; dog løsrev Medien sig 
og dannede et eget Rige. Senere dannedes der 
ogsaa et baktrisk Rige i Øst-Eran. Kort efter 
250 dræbte en Høvding Ar s a k e s af den nord-
eranske Partherstamme Satrapen i Parthien og 
dannede et parthisk Rige. De første Konger at" 
A r s a k i d e r n e s Dynasti førte med vekslende 
Held Kampen med Seleukiderne. Det lykkedes 
M i t h r a d a t I (174—136) at samle næsten hele 
Eran under sig; i flere Landsdele bleve de ind
fødte Konger ved at herske, men som Lensmænd 
under Partherkongernes Overhøjhed. Under Ar-
tab an II (127—124) fandt en Folkevandring 
Sted i Højasien. Et Folk ved Navn Juetschi 
satte sig fast i Oxus-Egnen og fortrængte de der 
boende Saker (Skyther), der omstyrtede det bak-
triske Rige og bleve farlige for Partherne. M i t h r a 
dat II (124—87) besejrede Sakerne, hvoraf en 
Del droge til Indus- Egnene, medens andre sloge 
sig til Ro i Egnen om Hilmend-Floden, som efter 
dem fik Navnet Sakastene (siden Seistan). Paa 
samme Tid begyndte Parthernes Berøring med 
Rom. Navnlig blev Armenien fra nu af gennem Aar-
hundreder et brændende Stridsspørgsmaal mellem 
de to Verdensmagter. Mod Partherkongen Oro-
des'es (56—37) dygtige Hærfører Suren led den 
erobringslystne Crassus et frygteligt Nederlag og 
faldt selv. Suren faldt kort efter som Offer for 
den paa hans Ry misundelige Kong Orodes. Men 
i Kongens Søn Pakorus fik Partherne igen en 
dygtig Feltherre. Han undertvang Syrien og Fø
nikien og gjorde den sidste Makkabæer i Palæ
stina til persisk Lensmand, men faldt i en uheldig 
Kamp mod Romerne. Orodes nedlagde Regeringen. 
Hans Søn F r a a t e s IV (37—2) myrdede sin 
Fader og sine Brødre og herskede som en Tyran, 
men ikke uden Dygtighed. En Krig med An
tonius førtes med vekslende Held. En Tid lang 
blev han fordreven ved et Oprør, men kom til
bage og kom i Krig med Rom angaaende den 
armeniske Tronfølge. Hans Efterfølger F r a a -
t a k e s (2 f. Chr. til 4 e. Chr.) maatte i denne 
Sag give tabt over for Kejser Augustus. Vonones I 
(8—12) havde henlevet sin Ungdom i Rom og 
antaget romerske Sæder; derved paadrog han sig 
de persiske Stormænds Had og blev fordreven. 
Den følgende Tids Historie er et sørgeligt Virvar, 
opfyldt af Oprør, Afsættelser og Kongemord og 
uheldige Krige med det kraftige romerske Kejser
rige. Under C h o s r o e s (107—130) erobrede 
Trajan Mesopotamien, men kunde ikke bringe 
Ro til Veje i disse fjerne Egne; Hadrian opgav 
derfor alt det vundne, og Freden mellem Rom 
og P. sikredes ved en personlig Sammenkomst 
mellem Herskerne. Men Striden brød ud igen, 
og paa V o l a g a s e s III's (148—191) og Vola-
gases IV's (191—209) Tid blev Hovedstaden 
Ktesifon flere Gange erobret og plyndret af 
Romerne under Lucius Verus og Septimius Severus. 
A r t a b a n V (209—226) optraadte med ikke 
ringe Kraft over for Romerne, men en af Rigets 
Statholdere, Perseren A r d e s c h i r ( A r t a x e r x e s ) 
P a p e kan, rejste sig mod ham, besejrede ham 
efter haarde Kampe og dræbte ham (226). 
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Dermed afløstes Arsakiderne af det sassani-
d i ske Dynasti, de hellenistisk paavirkede Parthere 
af Perserne; og Dynastiskiltets Følger vare ikke 
blot, at P. styrkedes i politisk og militær Hen
seende, men tillige en mægtig Vækkelse af den 
nationale persiske Aand. Den gamle Zarathustra-
Lære blev Statsreligion, og Gejstligheden, Magerne, 
der dannede et velordnet Hierarki, blev Kronens 
bedste Støtte. Ved Siden deraf kom ogsaa Lens
adelen til at spille en betydelig Rolle i den per
siske Stat. Det persiske Sprog, Pehlevi, fortrængte 
fuldstændig det græske, og i Arkitektur og Or
namentik optoges gammelpersiske Elementer. Ar-
deschir I, det ny Riges Organisator, døde 241. 
Hans Søn S c h a p u r (Sapor) I (241—72) slog 
Romerne og tog Kejser Valerian til Fange. Hans 
Sejr forherligedes ved store Skulpturarbejder. 
Under ham optraadte Mani med et nyt Religions-
system (se M a n i k æ i s m e ) ; han blev dømt som 
Kætter og dræbt, og hans Lære blev forfulgt, 
men vandt dog i Hemmelighed stor Udbredelse, 
navnlig i det nordøstlige Eran. Ogsaa nestoriansk 
Kristendom vandt Indpas i P. trods jævnlige For
følgelser; og mange Buddhister fandtes i Øst-
Eran. Krigen med Romerne vedblev. N a r s ah 
(Narses , 293 — 303) led et stort Nederlag over 
for Galerius, hans Familie og Skatte faldt i Ro
mernes Hænder, og han maatte afstaa fem Pro
vinser. S c h a p u r II (309—79) kæmpede med 
Konstantin den Store, Konstantius, Julian og Jovian 
og vandt til sidst det tabte Land tilbage. Han 
flyttede Residensen fra Persis tilbage til Ktesifon. 
J e z d e g e r d I (399—420) holdt Fred med Rom 
og tog den unge Theodosius II under sin Be
skyttelse. En Kristenforfølgelse udbrød, da en 
Biskop havde afbrændt et Ildtempel, og de Kristne 
ikke vilde genopbygge det. V a r a h r a n V (Bah-
ram G or, 420 — 38), der var opfostret hos den 
arabiske Vasalfyrste Noman, Søn af Digteren Im-
rulkais, fejres i Sagnet som en stor Digter og 
vældig Jæger. Han slog Tyrkerne, som vare 
brudte ind over Oxus. Magernes Had til de 
Kristne tvang ham til at fortsætte Kristen
forfølgelsen, som førte til Krig med Byzans. 
Perserne lede Nederlag og maatte give de Kristne 
Religionsfrihed. J e z d e g e r d II (438—57) til-
bageslog et Indfald af Heftalitterne eller de 
hvide Hunner. Forfølgelserne mod de Kristne 
toge til og antoge navnlig et betydeligt Omfang i 
Armenien, hvor de Kristne havde vakt et helt Op
rør. Pe roz (459—84) led paa Grund af For
ræderi et stort Nederlag i Krigen mod Hef
talitterne og omkom, da han senere genoptog 
Kampen. Ba la sch (484—88) maatte betale 
Tribut til Heftalitterne for at faa Fred. Først 
hans Efterfølger K o b a d ( K a v a d h , 488—531) 
besejrede og undertvang dem. Paa hans Tid 
vandt Mazdak mange Tilhængere blandt den 
lavere Befolkning ved et religiøst-socialt System 
grundet paa socialistiske og kommunistiske Prin
cipper. Kobad blev en erklæret Tilhænger deraf, 
vistnok ikke saa meget af Overbevisning som af 
Politik, for derved at bryde de gejstlige og verds
lige Stormænds Magt. Men disse fik Overhaand, 
fængslede og afsatte Kongen, der dog undslap 
fra Fængselet og siden ved Heflalitternes Hjælp 
genvandt Kronen. Nu optraadte han forsigtigere 
over for det stadig voksende mazdakitiske Parti, 

som begyndte at blive farligt for selve Konge
magten. Kongens Søn Khosru foranstaltede saa 
et frygteligt Blodbad, hvor Mazdak og Tusinder 
af hans Tilhængere omkom. Læren levede der
efter videre i det skjulte ligesom Manikæismen. 
En heldig Krig med Kejser Anastasius blev afbrudt 
ved et Indfald af Heftalitterne, og da den genop
toges, havde Byzantinerne under Belisar en Tid 
lang Fremgang, men bleve atter drevne tilbage. 
Under K h o s r u I N u s c h i r v a n (531—78) fort
sattes Krigen med Byzans. Den gik op og ned. 
Ved en Fred 562 fastsattes det, at Perserne skulde 
opgive alle Erobringer mod en aarlig Pengesum; 
de Kristne skulde have fri Religionsøvelse, men 
lige saavel som Perserne afholde sig fra Om-
vendelsesforsøg. I Forbund med den tyrkiske 
Khakan slog Khosru Heftalitterne. Khosru er den 
største af Sassaniderne og en af de berømteste af 
alle orientalske Fyrster. Hans fortræffelige Skatte
ordning betryggede Befolkningens Velfærd; Ager
dyrkningen blomstrede, og Handelen havde gode 
Dage. Litterære Strømninger baade fra Byzans 
og Indien virkede frugtbargørende paa det persiske 
Aandsliv. Man studerede græsk Filosofi, og de 
store Geografers Værker bleve oversatte. Fabler 
og Eventyr samt Skakspillet indførtes fra Indien. 
Khosru var en storladen Natur, tolerant og ret
færdig, om end ofte grusom. Den atter udbrudte 
Krig med Byzans skulde just afsluttes med en ny 
Fred, da Khosru døde. Hans Søn H o r m u z 
(Ormizd) IV (578—90) fortsatte dog Krigen og 
kom snart tillige i Strid med Tyrkerne mod Nord. 
Den ærgerrige Feltherre Bahram Tschubin be
sejrede Tyrkerne, men led Nederlag over for By
zantinerne. Da Kongen derfor krænkede ham ved 
overmodig Behandling, fattede han den Plan at 
styrte ham og tilrive sig Kronen. Oprøret bredte 
sig, da Hormuz havde gjort sig forhadt baade 
af Adelen og Magerne. Disse toge hans Søn 
Khosru til Konge, Hormuz blev blindet og snart 
efter dræbt i Fængselet. Men da Hæren gik 
over til Bahram, der ogsaa havde antaget Konge
navn, maatte Khosru flygte til Kejser Mauritios. 
Ved dennes Indblanding fik han Overhaand, Bahram 
flygtede til Tyrkerne, hvor han siden blev myrdet. 
K h o s r u II Pa rv i z (590—628) benyttede Mau
ritios'es Drab som Paaskud til en Krig med By
zans, som førtes med stor Grusomhed, og i hvilken 
den kraftige Kejser Herakleios vandt store Sejre 
over Perserne. Khosru II synes at have været 
en forfinet Vellystning; navnlig var han en Elsker 
af Musik; hans Kærlighedsforhold til Kristen
pigen Schirin besynges i den senere persiske 
Poesi. De nærmeste fire Aar efter Khosru's Død 
ere et Kaos af Tronrevolutioner, hvor ikke mindre 
end tolv Personer, deriblandt flere Kvinder, herske. 
Byzantinerne afløses imidlertid af en langt far
ligere Fjende, Araberne. Først da den unge 
J e z d e g e r d III kom paa Tronen 632, optraadte 
Perserne med større Kraft, men deres velorganiserede 
Hære kunde ikke staa sig mod de fanatisk frem
stormende Muhamedanere. Efter en heltemodig 
Modstand bukkede Perserne under i det vældige 
Slag ved Kadesia, hvor den store Feltherre 
Rustem faldt (636). Dermed laa P. aaben. Ktesifon 
blev indtagen, og umaadelige Rigdomme faldt i 
Arabernes Hænder. Stykke for Stykke blev 
Landet erobret. 642 tilføjede Araberne atter 
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Perserne et Nederlag ved Nehavend, men to 
arabiske Overfeltherrer faldt i den frygtelige 
Kamp. Jezdegerd maatte trække sig længere og 
længere tilbage mod Nord som i sin Tid Dareios III. 
Da Araberne ogsaa naaede til hans sidste Til
flugtssted Merv, flygtede han alene bort og søgte 
Ly i en Mølle, hvor han blev myrdet (651). Da 
var omtrent hele Eran undertvunget. Kun i 
Tabaristan, Egnen S. f. det kaspiske Hav, kunde 
Araberne ikke trænge ind. Her herskede et ind
født Dynasti i flere Aarhundreder. 

Islam fortrængte ikke brat den gamle Tro. 
Parsermenigheder vedbleve at bestaa Aarhundreder 
igennem i alle Dele af Riget, og saa sent som i 
9. Aarh. tog den teologiske Pehlevilitteratur et 
stort Opsving. Zarathustra's Lære betragtedes 
ligesom Jødedom og Kristendom som en tilladt 
Tro, kun skulde dens Bekendere betale Person
skat. Men alligevel omvendte Perserne sig i Masser 
til Islam, de lavere Klasser for at sikre sig 
bedre Behandling og Skattefrihed, Landadelen 
for at faa de indbringende Stillinger som Skatte
opkrævere. Befolkningen var ogsaa bedst tilfreds 
med at have sine Landsmænd til Skatteopkrævere, 
thi Araberne udsugede og mishandlede Eran paa 
det skændigste. Under de omajjadiske Kalifer vare 
Perserne ringeagtede, og dog erklærede Kalifen 
Suleiman, at Araberne ikke kunde undvære dem 
et Øjeblik. Persisk og byzantinsk Kultur var den 
Basis, hvorpaa Omajjadekalifatets Hof- og Stats
liv byggedes op. Sejrherrernes Overmod og 
Plyndringslyst vakte imidlertid hos Perserne et 
dybt Nationalhad, som fik sit Udtryk i den Iver, 
hvormed de sluttede sig til Schiismen (s. d.). 
Denne oprindelig politiske Doktrin, Betragtningen 
af Ali og hans Slægt som de retmæssige Kalifer, 
blev til en religiøs Lære, Ali og hans Sønner 
Hassan og Hussein bleve til en Slags Halvguder, 
gamle indiske Teorier og zarathustriske Reminis
censer kom til, og hele Læren, som i Virkelig
heden paa mange Maader er antiislamitisk, 
støttedes ved en vilkaarlig, symbolsk Koran
fortolkning. Der udbrød flere schiitiske Oprør i 
de ny Byer Kufa og Basra, hvis Befolkning 
hovedsagelig var persisk. Det var ogsaa for en 
stor Del ved den persiske Schiismes Hjælp, at 
Abbassiderne (750) fik Bugt med Omajjaderne, 
og hvorvel de første Abbassider lønnede deres 
Hjælpere med Utak, kom Perserne nu meget 
hurtig stærkt i Forgrunden. Abbassidernes Hof 
og Stat vare i Virkeligheden en Fortsættelse og 
Efterligning af Sassanidernes. Den ædle, højt
begavede Statsmandsfamilie Barmakiderne, som 
vare de første Abbassiders tro Støtter, indtil de 
knustes af Harun-ar-Raschid, vare Efterkommere 
af en gammel Magerslægt. Ogsaa det store Op
sving i Litteratur og Videnskab skyldes Persere. 
I selve Eran herskede i denne Tid stor religiøs 
Forvirring. De forskellige Partier: ortodokse 
Sunnitter, Schiitter, Rationalister, Zarathustriere 
o. s. v. stredes indbyrdes, den ene Sekt opstod 
efter den anden, saaledes Ismaelitternes (s. d.) vel
organiserede Samfund, de mest yderliggaaende 
Schiitter; Manikæismen bredte sig stadig. Maz-
dak's Kommunisme brød ca. 815 ud i et Oprør, 
der lededes af Babek. Kalifen Mamun's Hære bleve 
flere Gange slagne af disse Sekterere, som nu 

kaldte sig Khurramitter, og først under Motas-
sem blev Oprøret slaaet ned (837). 

Paa denne Tid opstod i Eran det første isla-
mitiske Rige under et indfødt Fyrstehus, T a h i -
r i d e r n e . Ca. 820 søgte Statholderen i de øst
lige Provinser, T a h i r , at gøre sig uafhængig af 
Kalifatet. Han døde snart efter, men hans Sønner 
T a l k h a og A b d a l l a h herskede eneraadig i 
Chorasan og Transoxanien, hvilket sidste Land 
de lode bestyre af Saman's Søn Asad og hans 
Efterkommere. Tahiriderne anerkendte formelt 
Kalifens Overhøjhed og sørgede for at staa i godt 
Forhold til ham; de fik derfor tillige Statholder
skabet i Irak (Mesopotamien) og Stillingen som 
Militærguvernør over Bagdad. Under T a h i r II 
begyndte Høvdingen J a k u b es-Saff ar (o: Kobber
smeden) at forurolige Riget, og da flere Oprør 

i kom til, og Kalifen Motaz satte Splid mellem 
Tahiriderne, bukkede Muhamed, Tahir II's Søn, 
under for Jakub (873). Denne, Stifteren af Saf-
f a r i d e r n e s Dynasti, gjorde sig til Herre over hele 
Eran og begyndte aabenbare Fjendtligheder mod 
Kalifen, men døde 879. Hans Broder Amr stillede 
sig forsonlig over for Kalifatet, opnaaede derved 
Belønning med de østlige Provinser ; men da han 
vilde tage Transoxanien i Besiddelse, blev han 
slaaet og tagen til Fange af Statholderen der, 
I smai ] af Saman's Æt (900). Denne store Felt-

j herre grundede et varigere Herredømme for sin 
[ Slægt, S a m a n i d e r n e , og under dette fint dannede, 

for Litteratur og Videnskab begejstrede Fyrste
hus naaede det nypersiske Aandsliv sin første 
Blomstring. Ismail samlede ved Vaabenmagt det 
meste af Eran og stillede sig i venligt Forhold 
til Kalifen uden dog at være afhængig af ham. 
Han døde 908. Nas r II (914—43) samlede et 
Hof af Digtere og Sangere om sig. Under hans 
Søn Nuh II (943—54) begyndte Kampene med 
de persiske Buj ider , som havde berøvet Kalifen 
den sidste Rest af verdslig Magt og bemægtiget 
sig det sydvestlige Eran og det meste af For
asien, og disse Kampe fortsattes i den følgende 

; Tid, medens samtidig Oprør af overmægtige Lens
mænd gav de samanidiske Fyrster nok at bestille 
indadtil. M a n s u r I (963—76) lagde sig ud med 
sin mægtigste Emir, Tyrkeren Alptegin, der rev-
sig løs fra Riget og satte sig fast i Øst-Eran i 
Egnen om Ghazna. Under Nuh III (977—97) 
paakaldte de oprørske Stormænd Boghra Khan 
af Turkestan, og Nuh maatte anraabe Alptegin's 
Efterfølger, den ligeledes tyrkiske Sebuktegin om 
Hjælp. De sidste Samanider vare kun Lede
dukker i de indbyrdes stridende Stormænds 
Hænder, og til sidst gjorde Boghra's Søn Ilek 
Khan og Sebuktegin's Søn Mahmud Ende paa 
deres Herredømme (999). Nuh III's yngste Søn 
M u n t a s i r førte flere Aar igennem en heltemodig 
Kamp med dem, men blev 1005 dræbt af ara
biske Beduiner. Mahmud blev snart Eneherre. 
Samtidig med Samaniderne herskede i Tabaristan 
S i j a r i d e r n e , hvoraf de bekendteste ere Vasch-
megir og K a b u s ; for svage til selv at modstaa 
de to mægtige Naboer, Bujiderne mod Vest og 
Samaniderne mod Øst, havde de sluttet sig til 
disse sidste. Kabus'es Søn blev Vasal af Mahmud, 
der tillige bemægtigede sig de bujidiske Smaa-
stater i Medien og Ispahan. Mahmud, den egent-
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lige Stifter af Ghaznavidedynastiet , under
tvang endvidere Afghanerne, brød langt ind i 
Indien og erobrede Pandshab. Han var en stor 
Feltherre og en kraftig Statsmand, men tillige en 
fanatisk ortodoks, der gik haardt frem mod alle 
anderledestroende, Zarathustriere, Schiitter, Ratio
nalister og indiske Hedninge. Uden selv at be
sidde nogen synderlig Dannelse samlede han paa 
Digtere og Videnskabsmænd, for at deres Ry 
kunde tjene til hans egen Forherligelse. Med 
ham kom F.ran atter under Fremmedherredømmet, 
og Tyrkerne huserede i I I . Aarh.'s første Halv
del som i sin Tid Araberne. Straks efter Mah-
mud's Død (1030) begyndte det store, uensartet 
sammensatte Rige at falde fra hinanden. Mas ud 
(1031—41) og M a u d u d (1042 — 49) søgte for
gæves at modstaa Brødrene T o g r u i Beg og 
T s c h a k y r Beg af de tyrkiske S e l d s h u k i d e r s 
Slægt; de bleve trængte ud af Eran Skridt for 
Skridt, og Maudud's Efterfølger I b r a h i m be
holdt foruden sine indiske Lande kun et lille 
Stykke af det østligste Eran. I alt det øvrige 
bleve Seldshukiderne Herrer. De tapre Brødre 
Togrui og Tschakyr udstrakte ogsaa deres Magt 
over Irak og styrtede Bujidernes Hovedlinie fra 
Stillingen som Emir al Umara i Bagdad. Tscha
kyr døde 1059, Togrui 1063. Tschakyr's Søn 
A l p A r s l a n (1063—72) var en stor Kriger, 
som ved heldige Kampe med Byzans, de ægyp
tiske Fatimider og de forskellige Smaariger i 
Forasien sikrede Rigets Grænser. Han døde under 
Forberedelserne til et Tog mod Transoxanien. 
Under ham og endnu mere under hans Søn Me-
l i k s c h a h (1072—92) sørgede den udmærkede 
Vesir Nizam-el-mulk for den indre Udvikling, 
Statsmagtens Befæstelse, Næringsvejenes Ophjælp
ning og Videnskabens Dyrkelse. Flere Universi
teter oprettedes. En ny, frygtelig Fjende opstod 
i den af Hassan Sabbah stiftede ismailitiske 
Mordersekt Assassinerne, som fra sine befæstede 
Klippeborge udsendte sine Snigmordere navnlig 
mod de mægtige og blev en Skræk for hele 
Orienten. Nizam-el-mulk faldt for deres Haand 
1092, og kort efter døde Melikschah. Hans Søn, 
den svage B a r k i a r o k s Regeringstid (1092— 
1105) var opfyldt af Sammensværgelser og indre 
Kampe. Dennes Broder M u h a m m e d (1105 —18) 
bragte med Kraft og Grusomhed Landet til Ro. 
Betydeligere end han var dog hans Efterfølger, 
Melikschah's yngste Søn S a n d j a r (1118—57); 
dog led han haarde Nederlag over for fjendtlige 
Stammer i Turkestan. Landene V. f. Chorasan, 
over hvilke Sandjar ikke brød sig om at hævde 
sit Herredømme, delte sig i en Mængde Smaa-
stater under forskellige Kondottierefyrster, de 
saakaldte Atabeger ( Z e n g i d e r i Mosul, S a l g a -
r i d e r i Fars, P e h l e v a n i d e r i Aserbeidschan 
o. s. v.). I Kerman herskede indtil 1187 en seld-
shukidisk Sidelinie; en anden regerede i Irak. 
Ved Sandjar's Død oversvømmedes P. af Fjender, 
idet K h a r e z m s c h a h e r n e (fra Kharezm, det 
nuværende Khiva) brød ind fra Nord, Turkmener 
fra Nordøst, og fra Øst G o r i d e r n e , Ghazna-
vidernes Overvindere. Ogsaa Assassinerne blandede 
sig i disse Kampe. Kharezmschahen Atz i s havde 
hævdet sin Uafhængighed af Sandjar. Hans Sønne
søn T a k a s c h (1172 —1200) begyndte paa den 
Erobringspolitik, som fortsattes af Muhamed 

(1200—1220); Medien, Chorasan og Kerman 
j bleve erobrede, Transoxanien taget fra Turk
menerne og Goriderne drevne tilbage. Muhamed 
vilde nu til at afsætte Kalifen i Bagdad, da han 
blev standset af Mongolerne under Dj engis-Chan. 

i Over for denne frygtelige Fjende tabte Muhamed, 
i der ikke havde faaet Tid til at organisere sit 

Rige, ganske Hovedet. Den sidste Kharezmschah 
D j e l a l e d d i n , en storladen Helteskikkelse, 
bukkede til sidst under i den tragiske Kamp 
1231. Da vare Mongolerne Eran's Beherskere. 

! Lig og rygende Grushobe betegnede overalt de 
vilde Erobreres Vej. Mongolerne rasede værre, 
end Araberne og Tyrkerne havde gjort. Under 

! Djengis-Chan's Sønnesøn Storkanen Mangu var 
dennes Broder Hu l a gu Persien's egentlige Herre. 
Han og hans Efterkommere førte Titelen Ilkaner. 
Hulagu udryddede Assassinerne (1256), men 
denne Velgerning gavnede ikke det ulykkelige 
Land synderlig, da han selv rasede og hærgede 
som sin Bedstefader. Han omstyrtede Kalifatet i 
Bagdad 1258. Efterhaanden bleve de mongolske 

, Herskere dog mere menneskelige. De gik over 
; til Islam, antoge persisk Levevis og benyttede 
persiske Ministre. Men det gik dette Dynasti 

! som alle de andre. Dets Kraft svækkedes, og 
selvstændige Smaastater, Kondottiereriger og 

: Røverfyrstendømmer, skøde op i alle Kanter af 
j Ilkanernes Rige, D j e l a i r i d e r i Bagdad, Muzaf-
! f e r ide r i Schiraz, S e r b e d a r e r (o: Galgenfugle) 
i Sebzevar i Chorasan o. s. v. Efter Midten af 
14. Aarh. opstod saa en ny Erobrer i Timur- i -
l eng (Tamerlan). Han samlede under mange 
Kampe hele Eran og Kaschgar og tænkte paa at 

j drage mod Kina, da Døden forekom ham (1405). 
i Ved ham fik P. endnu engang den mongolske 
Vildskab at føle, og hvad Djengis-Chan og hans 

i Efterfølgere havde levnet, blev nu ødelagt. Ti-
! mur's Søn S h a h Rukh (død 1447) forenede 
j Sans for Videnskab og Litteratur med krigersk 

Dygtighed; men snart efter splittedes ogsaa 
; Timuridernes persiske Rige i Smaastykker, og 
; efter en Snes Aars Forløb var hele P. med Und

tagelse af Chorasan og Seistan i Hænderne paa 
Turkmenerhøvdingen Uzun H a s s a n (D: lange 

I Hassan). Med ham satte Venetianerne sig i For-
1 bindelse mod Osmannerne; han blev dog slaaet 
I af disse (1473) og døde fem Aar efter. Hans 
Efterfølgere kom i indbyrdes Strid, og samtidig 
erobrede Uzbegeren S c h e i b a n i det østlige Eran. 

Under denne Forvirring opstod den Mand, der 
j atter skulde samle P. under en national Regering. 

Det var I sma i l af den for sin Fromhed og 
Hellighed berømte Se f ides læg t . Han benyttede 
Striden mellem sin Svigerfader Uzun Hassan's 

: Efterfølgere, satte sig i Besiddelse af Medien, 
; Aserbeidschan m. m. og antog Titelen Konge. 1508 
i havde han det meste af P.; siden blev Scheibani 
slaaet og faldt i Kampen. Schiismen blev nu de
finitivt ophøjet til Statsreligion. Osmannersultanen 
Selim Fs grusomme Schiitterforfølgeise fremkaldte 
en Krig, hvor Ismail var uheldig. Endog hans 
Hovedstad Tebriz blev erobret. Forhandlinger 
førtes mellem ham og Kejser Karl V om Forbund 

i mod Tyrkerne; de fortsattes, efter at Ismail 1524 
I var efterfulgt af sin Søn T a h m a s p I (1576), 
men førte ikke til noget Resultat. Denne svage 

: Konge led flere Nederlag mod Sultan Soliman I, 
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Bagdad og Armenien gik tabte, og Residensen 
maatte flyttes fra Tebriz til Kasvin. Derimod 
gjorde Perserne heldige Plyndringstog til Georgien, 
og Tahmasp indtog en imponerende Stilling over 
for Stormogulen. Vellystningen I smai l II omkom 
efter et Aars Regering, rimeligvis dræbt ved Gift, 
og under hans Broder Muhamed K h o d a b e n d e 
C1577—87) truede voksende indre Uroligheder 
Riget med Undergang. Frelseren blev Khoda-
bende's Søn A b b a s I den S t o r e (1587—1629), 
en Fyrste af samme Støbning som Dareios I og 
Khosru Nuschirvan. Støttet paa et forbedret 
Krigsvæsen tilføjede han Uzbegerne et afgørende 
Nederlag, fratog Tyrkerne alle deres Erobringer 
og Portugiserne Ormuz i den persiske Bugt. Han 
skaffede Befolkningen Sikkerhed for Liv og Gods 
ved strenge Forholdsregler mod Røvere og Uro
stiftere, anlagde Landeveje, byggede Broer, Ba
sarer o. 1. Ispahan blev Residensen. Skønt selv 
en from Schiit viste han stor Tolerance og tilstod 
bl. a. de kristne, europæiske Indvandrere Tros
frihed og forskellige Privilegier mod, at de af
holdt sig fra Propaganda. Grusomhed viste han 
oftere, bl. a. lod han af Misundelse sin haabe-
fulde ældste Søn Sefi Mirza dræbe. Under Ab-
bas'es Efterfølgere Sefi Mirza's Søn, Tyrannen 
Sefi I (1629—41), dennes Søn, den udsvævende 
A b b a s II (1641—66) og den pragtlystne Sefi II 
eller Su l e iman (1666—94) gik det med raske 
Skridt tilbage med Sendernes Magt. Tyrkerne 
toge Bagdad tilbage, og Uzbegerne udstrakte 
deres Plyndringstog til Chorasan. Men værre var 
det schiitiske Præsteskabs tiltagende Indflydelse 
og den Slappelse af Energi og Foretagsomhed, 
den sløve Kvietisme, som gennemsyrede hele 
Folket. Suleiman's Søn H u s s e i n vakte ved at 
begunstige Gejstligheden Misfornøjelse hos de 
verdslige Stormænd og fremskyndede derved 
Dynastiets Fald. Afghanerhøvdingen Mahmud i 
oversvømmede P. og tog 1722 Ispahan. Hussein i 
raaatte afgive Tronen til Mahmud. Dette Vilddyr ! 
døde i Vanvid 1725 og fulgtes af sin Søn 
Aschraf. Senden Tahmasp havde søgt Hjælp 
hos Peter den Store; dog blev det ikke Tsaren, 
men den store Feltherre Nadir (Tahmasp-kuli 
Kan), der hjalp ham til at slaa og fordrive 
Usurpatoren (1729). T a h m a s p II blev saaledes 
Konge; men allerede 1732 afsatte Nadir ham og 
lod i Stedet hans otte Maaneder gamle Søn 
A b b a s III krone. Fire Aar efter døde denne, ! 
og Nadir, der stadig havde været den egentlige i 
Herre, tog nu selv Kronen. N a d i r Shah søgte j 
ved at gøre Sunnismen til Statsreligion at styrke 
sin usurperede Magt og knække Præsteskabet. 
Han kæmpede heldig med Tyrkerne, slog Uz
begerne, overvandt de afghanske Stammer, der 
derefter bleve hans Kernetropper, og trængte helt 
ind i Indien. Stormogulen blev slaaet, hans 
Hovedstad Dehli erobret og plyndret; Indus blev 
som i gamle Dage P.'s Østgrænse. Bokhara og 
Khiva erobredes. Endnu engang var P. et mæg
tigt Rige. I Nadir's senere Aar tiltoge hans 
Mistænksomhed og Grusomhed, og han blev 
dræbt af sammensvorne 1747. Derefter opstod 1 
der forvirrede Kampe mellem Tronprætendenterne, 
og Afghanerne under Høvdingen Ahmed Abdali 
løsreve sig for bestandig. Blandt de mange ær
gerrige Stormænd hævede sig navnlig Kerim Kan 

af den kurdiske Zend S læg t og Kadjarhøvdingen 
Muhamed Hassan Kan. K e r i m Kan aner
kendtes omtrent fra 1760 som P.'s Hersker; han 
regerede med Kraft og Dygtighed fra sin Resi
dens Schiraz og udmærkede sig tillige ved en 
usædvanlig Humanitet. Men efter hans Død (1779) 
brød Kampen løs igen. Ogsaa den sidste Zend 
Lu t f Ali Kan var en tapper og ædelmodig 
Fyrste, men han blev sluttelig besejret og dræbt 
under Pinsler af Muhamed Hassan's Søn, Gil
dingen A g h a Muhamed (1795). Denne for al 
menneskelig Følelse blottede Mand blev Stifter 
af det nu regerende Kadjardynasti. Han slog de 
fremtrængende Turkmener tilbage og tog Ge
orgien, der havde sluttet sig til Rusland, tilbage, 
undgik dog Krig med Rusland ved Katharina II's 
Død. Den blinde Shah Rukh, Sønnesøn af Nadir 
og paa mødrene Side beslægtet med Sefiderne, 
herskede i Chorasan, støttet paa Afghanerne; 
han blev besejret og pint til Døde. Allerede 1797 
blev imidlertid Agha Muhamed myrdet. Kadja-
rernes politiske Program var at hæve og befæste 
deres egen Stammes Magt ved at svække de 
andres, og dette Program have de trolig fulgt; 
takket være deres store Frugtbarhed have de 
bestandig haft Prinser nok til at besætte Guver
nørposterne med. Teheran blev Hovedstaden. 
Agha Muhamed's Nevø F e t h Al i S h a h (1797— 
1834) kom i Krig med Rusland (1804—13) og 
maatte ved Freden i Gulistan afstaa Georgien og 
flere andre Besiddelser i Kaukasus-Landene. Der
imod søgte baade Napoleon og England, der var 
bange for sine indiske Lande, at vinde P., men 
Napoleon fik nok at gøre i Europa, og England 
nøjedes med at mægle mellem P. og Rusland. 
Dog stiftedes der et engelsk-persisk Forsvars-
forbund. En Krig med Tyrkiet blev afbrudt af 
Kolera 1821 og førte ikke til noget Resultat. 
En ny Krig med Rusland 1826—28 gik endnu 
uheldigere end den forrige; England sveg For
bundet, og ved Freden i Turkmantschai maatte 
P. afstaa Provinsen Erivan m. m. og betale store 
Omkostninger. Landets indre Tilstand var ikke 
god, de kadjariske Prinser udsugede Befolkningen. 
I Feth Ali Shah's senere Aar var Tronfølgeren, 
den begavede Prins Abbas, den egentlig ledende 
Mand, men han døde pludselig (1833), og Aaret 
efter døde Kongen. Abbas'es Søn, Muhamed 
Shah (1834—48) nærmede sig snart Rusland, 
og opmuntret af denne Magt angreb han Afgha
nerne og belejrede Herat, men England tvang 
ham til at opgive det hele, og Rusland rørte sig 
ikke. Regeringens Ledelse var i Hænderne paa 
Ministeren Hadji Aghasi, der lod Hæren forfalde 
og udpinte Landet. Rusland tog den vigtige 0 
Aschurada i det kaspiske Hav. 1843 bleve 3,000 
Persere myrdede i Schiitternes hellige By Kerbela 
af fanatiske Tyrkere. I Muhamed Shah's sidste 
Tid opstod den religiøse Bevægelse, som kaldes 
Babismen (se B ab i), men først under Nas red din 
(1848—96) begyndte den at blive farlig ved den 
umaadelige Udbredelse, den fik. Derfor blev 
Stifteren, Bab, skudt (1850), og et babistisk 
Attentat paa Kongen gav Signal til en blodig 
Babistforfølgelse (1852). Men Læren bredte sig 
med uimodstaaelig Magt i alle Samfundslag. Nas-
reddin erobrede Herat 1856, men maatte opgive 
Byen igen efter en kort Krig med England. 
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Europæisk Væsen begyndte at vinde Indpas i de 
højere Lag, men Reformer efter europæisk Mønster 
strandede paa Gejstligheden. Dog indførtes Tele
grafen, og en engelsk Dampskibslinie fik Konces
sion paa Farten paa Floden Karun. Nasreddin 
foretog tre Rejser til Europa og udgav sine 
Rejsedagbøger. Misfornøjelsen med Regeringen 
gjorde sig gældende særlig i de oplyste Klasser; 
dog kunde »Ungpersernes« Parti ikke faa nogen 
Betydning. 1896 faldt Nasreddin for en Babists 
Kugle. Under Sønnen Muzaf fe redd in synes 
Forholdene ikke at have forandret sig synderlig. 
Han har hidtil foretaget to Rejser til Europa, 
1900 og 1902. A. C. 

Persienne se J a l o u s i e r . 
Persif lage [pærsifla'sje, fr. -fla!z] (fr.), Spot, 

gerne saaledes at Brodden ligger gemt bag til
syneladende Elskværdighed. Pe r s i f l e r e , spotte. 

Persigny [psersini'], Vic tor F i a l i n de, fransk 
Statsmand, født U . Jan. 1808, død 13. Jan. 1872. 
Han tog 1825 Tjeneste i Hæren som Husar, blev 
1828 Vagtmester og deltog Juli 1830 i et repu
blikansk Opstandsforsøg, men blev kort efter af
skediget. Han drog nu til Paris, blev Journalist 
og kaldte sig Vicomte P., medens han hidtil kun 
hed Fialin. 1834 omvendtes han til Napoleo
nismen, besøgte n. A. Prins Louis Napoleon (Na
poleon III) paa Arenenberg og knyttede et for
troligt og trofast Venskab med ham. 1836 for
beredte han og tog selv Del i Prinsens første j 
Opstandsforsøg i Strassburg, men undkom herfra | 
og udgav n. A. i England en Retfærdiggørelse \ 
deraf. Ligeledes fulgte han 1840 med paa Togtet 
til Boulogne og dømtes nu til 20 Aars Fængsel; ! 
i dette skrev han 1845 om de ægyptiske Pyra- ' 
mider, hvis Bestemmelse formentlig var at bryde 
Sandflugten fra Ørkenen. Løsladt 1848 virkede 
han ivrig for Prinsens Valg til Præsident, blev 
derefter hans Adjutant og Oberst, valgtes Maj 
1849 [ i ' Nationalforsamlingen og sendtes den 
følgende Vinter i fortroligt Hverv til Berlin for 
om muligt at opnaa et politisk Forbund med ; 
Preussen. Selvfølgelig var han en Hoveddeltager 
i Statskuppet Decbr. 1851 og afløste Jan. 1852 
de Morny som Indenrigsminister for at underskrive 
Dekretet om Inddragelse af den Orléans'ske Slægts 
Godser. Han afgik som Minister Juni 1854, blev 
som ivrig Tilhænger af Forbundet med England 
Maj 1855—Jan. 1858 og paa ny Maj 1859— 
Novbr. 1860 Sendemand i London. Han overtog 
derefter igen Indenrigsministeriet, men maatte af- ' 
gaa Juni 1863, fordi Valgenes Udfald godtgjorde, 
at hans ivrige Indblanding ikke havde været ; 
heldig. Siden deltog han kun i det offentlige Liv . 
som Senator (fra 1852) og udtalte 1867 aabent ' 
sin Misbilligelse af Pressefrihed og Parlamenta
risme som stridende mod Kejserdømmets Grundlag. 
Til Løn for sin Troskab blev han 1852 — ved 
sit Ægteskab med en Sønnedatter af Ney — op
højet til Greve og 1863 til Hertug; ogsaa var 
han Medlem af Geheimeraadet siden dets Stiftelse '• 
1858. Efter Kejserdømmets Fald flygtede han til 
England, men bosatte sig siden i Nizza. »Mémoires 
du duc de P.« udgaves 1896. E. E. 

Persille (Petroselinum Hoffm.), Slægt af 
Skærmplanterne (Kommen-Gruppen), en- eller to-
aarige Urter med 3-dobbelt fjersnitdelte Blade, 
hvis Afsnit ere kile- eller traaddannede. Storsvøb 

I og Smaasvøb ere højst ubetydelige. Blomsterne 
ere gulgrønne eller svagt rødlige; Kronbladenes 
Midtparti er trukket sammen i en lang indbøjet 
Spids. Frugten er ægformet og sammentrykt fra 
Siden, de to Delfrugter ere krummede, fladkernede. 
5 Arter i Mellemeuropa og Middelhavslandene. 
D y r k e t P. (P. sativum Hoffm.) er indtil 1 M. 
høj, stærkt grenet og med trind, stribet Stængel; 

I Bladene ere glatte, de ere paa Oversiden mørkegrønne 
] og paa Undersiden lyse, 3-dobbelt delte. Blomsterne 

ere grønlig gule. Lugten af Planten er forskellig 
fra den meget giftige Hundepersilles og et sikkert 
Kendemærke; af Hensyn til mulige Forvekslinger 
dyrkes ofte K r u s p e r s i l l e . Dyrket P. er vild 
i Sydeuropa, fra Spanien til Makedonien, i Algérie 

: og paa Libanon. Allerede i Oldtiden var Planten 
bekendt og omtaltes af Datidens Forfattere; den
gang anvendtes den medicinsk. Om dens Dyrk
ning som Køkkenurt se nedenf. A. M. 

Af P. har man to Kulturformer, nemlig Krus
persille, som dyrkes for Bladenes Skyld, og Rod
persille, hvoraf Roden benyttes. Kruspersille saas 
tidlig om Foraaret i 4—5 Rækker paa I M. 
brede Bede. For at have Blade til Vinterbrug 
kan man om Efteraaret opgrave Rødderne og 
plante dem i en afbrugt Bænk. Ved at sætte en 
Omsats af frisk varm Hestegødning om Bænken 
holdes Planterne i stadig Vækst hele Vinteren. 
Rodpersille saas sidst i April i 4—5 Rækker paa 
1 M. brede Bede, og Planterne udtyndes til 10— 
15 Cm.'s Afstand. Om Efteraaret opgraves Rød
derne og indslaas i Grøntkulen. L. H. 

Persille, Vild, se H a l v s v ø b . 
Persio se O r s e i l l e . 
Persis , Landskab i Asien i Oldtiden, omtrent 

svarende til det nuværende Farsistan (s. d.). Det 
begrænsedes i Syd og Sydvest af den persiske 
Bugt, i Vest af Elam eller Susiana, i Nord af 
Medien og i Øst af Karmanien. Med Undtagelse 
af Kyststrækningen er det et Bjærgland; Floderne 
ere ikke betydelige. Befolkningen, Perserne, var 
delt i flere Stammer; de fornemste, adelige Stam
mer, hvoriblandt særlig nævnes Pasargaderne, 
Maspierne og Marafierne, vare af arisk Herkomst, 
medens andre Stammer sandsynligvis i det mindste 
delvis have været af anden Nationalitet. De vig
tigste Byer vare Pasargada og Persepolis. Fra 
Kyros'es Tid udgjorde P. Hovedlandet i det store 
persiske Rige (se Persien"), uagtet det er forholds
vis lille af Omfang. Under Partnernes Herre
dømme indtog det en halvvejs uafhængig Stilling; 
senere var det fra P., at den Omvæltning udgik, 
som gjorde Ende paa Partherriget og grundlagde det 
nypersiske Rige under Sassaniderne. H. H. R. 

Persisk Arkæologi, den-Videnskab, der søger 
at belyse Fortidens Liv, Forhold og Tilstande i 
de Lande, som danne det nuværende Persien. 
Denne Videnskab er meget ung og kan siges at 
være i sin Vorden, men den vil sikkert som hidtil 
vedblive at bringe vigtige og lærerige Oplysninger 
om Persien's Fortid. Indtil for ikke mange Aar 
siden var man for Persien's Oldtids Vedkommende 
helt henvist til, hvad man kunde finde af Be
mærkninger hos gamle Forfattere, imedens man 
for Middelalderens paa lignende Vis maatte nøjes 
med, hvad der kunde hentes fra arabiske og 
persiske Skrifter. Frembringelser af Persien's 
Fortids Kunst, Industri o. 1. kendte man i Europa 

* 
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meget lidt til. Som Grundlægger af p. A. kan 
man vel nævne Carsten Niebuhr, thi ham skyldes 
de første gode Afbildninger af oldpersiske Mindes
mærker og Indskrifter paa Klipper og Bygninger. 
Takket være Videnskabens Fremskridt kan man 
nu fuldt ud drage Udbytte af dette vigtige Mate
riale, som nyere videnskabelige rejsende have ud
videt en Del. Samtidig hermed er Videnskaben 
efterhaanden trængt dybere ind i Forstaaelsen af 
Parsi'ernes hellige Bøger (se Pars i ) , den saa-
kaldte Zendavesta (s. d.), ved Hjælp af hvilke 
Skrifter man kan danne sig et ret levende Billede 
af Kulturlivet hos det Folk, i hvilket de 
omtalte Bøger fordum fremkom. I de sidste Aar 
er der desuden til Europa efterhaanden blevet 
bragt ikke faa Frembringelser af persisk Industri 
fra Middelalderen og fra de efter denne nærmest 
følgende Aarhundreder, ved hvilke vi have faaet 
en Del Midler i Hænde til at danne os et Billede 
af Livet i Persien i de senere Aarhundreder. 
Særlig har man lært den ejendommelige og mærke
lige persiske Keramik at kende, ikke blot Brugs
genstande fra det huslige Liv, men mange Stykker, 
der have spillet en fremtrædende Rolle i Da
tidens Bygningskunst, bl. a. Fajanceplader, med 
hvilke Vægge i Moskeer og andre Bygninger 
have været prydede. I London's Samlinger ser 
man saaledes hele Rækker af velordnede keramiske 
Sager fra forskellige Tidsrum af Persien's senere 
Historie, ligesom ikke faa Genstande af Metal og 
Glas. Hvad den persiske Oldtid angaar, da vare 
egentlige Oldsager længe yderst sjældne. Man 
havde længe næppe andet end nogle smaa, for 
øvrigt meget interessante, udskaarne Seglstene, 
saaledes i Kjøbenhavn, Paris, London, Haag, 
Berlin, Wien o. s. v. Efterhaanden kom vel 
enkelte Sager af Metal o. 1. til, men i yderst 
ringe Tal. I de allersidste Aar er der dog be
gyndt at komme et rigt Materiale frem, idet der 
flere Steder i Persien er foretaget systematiske 
Udgravninger under sagkyndig Ledelse, og Fundene 
ere holdte sammen. I Nordpersien har J. de 
Morgan opdaget og undersøgt flere Gravpladser 
fra forhistorisk Tid, ligesom man ogsaa har samme 
Videnskabsmand at takke for Opdagelsen af den 
ældste elamitiske Del af Byen Suså, hvor han 
(og Scheil) have gjort yderst vigtige Fund. Da 
Persien ikke har noget Nationalmuseum, og da 
Staten ikke ser sig i Stand til at bekoste Under
søgelser og planmæssige Udgravninger for at 
skaffe paalideligt Materiale til Veje til Grund
læggelse af et saadant, har den persiske Regering 
paa Forslag fra den franske Republik indtil 
videre befuldmægtiget denne til at lade foretage 
Undersøgelser og Udgravninger i Persien og til 
at føre de fundne Genstande til franske offentlige 
Museer, mod at Frankrig bærer alle Udgifter. 
De af de Morgan (og Scheil) i Suså og andre 
Steder fundne Sager ville blive udstillede i Louvre, 
hvor man nu i adskillige Aar har kunnet se 
andre højst interessante Genstande fra Persien's 
Oldtid, nemlig de Vægdekorationer, som stamme 
fra det af Dareios I opførte Palads i Suså, og 
som vise hele Rækker af legemsstore Figurer, 
udførte ved Hjælp af emailerede Sten, alt tilveje
bragt ved Ægteparret Dieulafoye's omhyggelige 
Udgravninger i Suså. Da Persien er et stort 
Land, i hvilket Forbindelsen imellem de enkelte 

Landsdele besværliggøres ved Bjærge og Ørkener, 
er det en Selvfølge, at Kulturudviklingen ikke 
alle Vegne har været ens, og at flere af Persien's 
Provinser derfor ville befindes at have en fra 
andre Landsdele forskellig Arkæologi. V. S. 

Persiske Bugt, p e r s i s k e Hav, Sinus Per
siens, Havbugt eller »Middelhav«, der fra det 

I arabiske Hav skærer sig ind mellem Persien mod 
' Øst og Nord og Arabien mod Syd og Vest med 

en Længde af 1,100 Km. og en Bredde, der 
ligger mellem 55 Km. i Ormus-Strædet og 334 

: Km. paa det bredeste Sted. P.'s Kystomrids har 
en Længde af 3,420 Km., og Arealet er efter 

; Krummel 236,835 • Km., hvoraf 4.125 • Km. 
' falde paa Holme og Øer, af hvilke nævnes Ta-
wilah (1,683 • Km.), Ormus, Charak, Bubian 
og Bahrein, samt hvorfra yderligere maa trækkes 

' ca. en Tredjedel, da Oman-Bugten er medregnet. 
! Set fra P. hæver Nordkysten sig stejlt op fra 

Havet, men har dog de fleste Steder en lav Kyst-
': bræmme; den arabiske Kyst er lav og sandet og 
j har enkelte Steder vulkanske Dannelser. Ellers 

er Kalkstenen absolut den fremherskende Bjærgart 
langs P.'s Kyster. Geologisk talt danner P. Fort
sættelsen af den Indsænkning mellem det eranske 
Højland og det arabiske Plateau, der begynder 
mod Nord med Lavlandet omkring Eufrat og 
Tigris. Og Bugtens nordvestlige Kyst, der op
tager disse Floders Vandmasser gennem Schat el 
Arab, kan da ogsaa historisk paavises at være i 
jævn Fremrykning. Efter en Opgivelse af Rawlin-
son skal Fremrykningen endogsaa være gennem-

i snitlig 53 M. om Aaret. Selve P. er lavvandet 
I med en Middeldybde paa 40—5 0 M. °§ e n 

I Maksimaldybde, der næppe overskrider 80 M. 
i Undersøiske Banker findes særlig paa den arabiske 
I Side. Strømningerne afhænge ganske af Vindene, 
i og Tidevandet er næsten umærkeligt. Sammen-
I lignet med det indiske Oceans rene blaa Tone 
, skal Vandet i P. have en grønlig Farve. Dyre
verdenen er rig saavel paa mikroskopiske Former 
som paa Fisk, hvorfor Kysterne huse en betyde-

: lig Fiskerbefolkning. En særlig Rolle spiller 
i Perlefiskeriet, der giver et aarligt Udbytte paa 
! ca. 9 Mill. Kr. Skibsfarten, der fortrinsvis holder 
j sig til den persiske Side, er nu, da England har 
I overtaget Herredømmet og Ordensopretholdelsen 
i i P., bekvem og sikker. H. P. S. 

Persiske Hav se P e r s i s k e Bugt . 
Persisk Fajance. I 16.—18. Aarh. fremstod 

j der under kinesisk Paavirkning en rig keramisk 
Industri i Persien. Den Masse, der benyttedes, 

I var hvid og gennemsigtig, af porcelænsagtig Ka
rakter. Der fremstilledes Tallerkener, Skaale og 
Fade med Dekoration af Blomster i forskellige 

j Farver og med Motiver fra den persiske Tekstil-
j kunst. Den rigeste Samling af persisk Fajance 
I findes i Cluny-Museet i Paris. R. B. 

Persisk Insektpulver se I n s e k t p u l v e r . 
Persisk Sprog og Litteratur. Det eraniske 

j Sprog bestod i Oldtiden af en Række forskellige 
Dialekter, af hvilke to fik Betydning som Skrift
sprog, Z e n d (s. d.) eller Aves t i sk , der rimelig-

| vis hørte hjemme i Nord-Eran, og O l d p e r s i s k , 
der taltes i det egentlige Persien (Grækernes Per-

' sis, det nuværende Fars eller Farsistan). Paa 
det første vare de hellige Skrifter (Avesta) af
fattede, det andet blev Rigssproget, da den per-
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siske Achæmenideslægt samlede hele Eran under 
sig (smig. E r a n i s k e Sprog) . Paa O l d p e r s i s k 
har der utvivlsomt eksisteret en betydelig historisk 
Litteratur (persiske Krøniker omtales i Esther's 
Bog); med hvilken Skrift den har været ned
skrevet, vides ikke, men sandsynligvis har det 
været med en Bogstavskrift; thi da Perserne til 
deres Indskrifter laante den babyloniske Kileskrift, 
forandrede de den fra en Stavelsesskrift til en 
Bogstavskrift. Disse Indskrifter, hvoraf de fleste 
findes paa Klippevæggene i Bisutun i Medien, 
i Paladsruinerne ved Persepolis og de nærliggende 
Klippegrave i Nakhs-i-Rustam, ere nu de eneste 
Rester, vi have tilbage af oldpersisk Sprog. I 
lydlig og grammatisk Henseende staar det Sanskrit 
meget nær, dets Lydsystem er simplere end baade 
dette og Søstersproget Zend, Slutningskonsonant-
erne ere næsten overalt bortfaldne. I de senere 
Indskrifter fra Artaxerxes II's og III's Tid ere 
de grammatiske Former allerede i Opløsning. — 
I de nærmeste Aarhundreder efter Alexander den 
Store er det græske Sprog i Højsædet, medens 
det persiske Folkesprog lever i Ubemærkethed 
og uden at efterlade sig Spor. Det er først under 
Sassaniderne, at vi atter faa et persisk Litteratur
sprog, det saakaldte M e l l e m p e r s i s k eller Peh-
levi (s. d.). Det danner Overgangsledet mellem 
Old- og Nypersisk og staar ved sine afslebne 
Former dette sidste nærmest. — Af Pehlevi ud
vikler sig i den muhamedanskeTid d e t N y p e r s i s k e . 
Det er yderligere afslebet, Formlæren er simpel 
som den engelske. Gloseforraadet er svundet 
stærkt ind, idet en stor Mængde persiske Sub
stantiver og Adjektiver ere blevne fortrængte af 
arabiske; saa godt som alle videnskabelige, filo
sofiske og tekniske Udtryk og Navne paa abstrakte 
Begreber ere laante fra Arabisk. Ogsaa Forraadet 
af persiske Verber er meget begrænset, hvorfor 
man i mange Tilfælde hjælper sig med Sammen
sætninger af arabiske Substantiver og Adjektiver 
og almindelige persiske Verber, der betyde »gøre«, 
• være«, »blive« o. 1. Prosastilen er ofte trættende 
vidtløftig, Sammenstilling af Synonymer er meget 
anvendt (f. Eks.: »han var gavmild og godgørende 
og velgørende og veldædig og rundhaandet«), 
ligesom rytmisk klingende og indbyrdes rimende 
Sætningsled; og alt dette Kunstleri træffes i Be
handlingen af de tørreste og mest dagligdags 
Materier. Poesien har hos Perserne naaet en høj 
Grad af Fuldkommenhed, men den kunstmæssige 
Form og den konventionelle Billedpragt spille 
ofte Hovedrollen. (Litt . : »Grundriss d. ira-
nischen Philologie«, udg. af G e i g e r og K u h n ; 
De oldpersiske Indskrifter ere udg. af S p i e g e l 
med Oversættelse, Grammatik og Glossar [2. Udg. 
1881], a fWei s sbach og Bang [1893 fif.]. Bedste 
nypersiske Grammatikker af F l e i s c h e r [2. Udg. 
»875], Sa l emann og S c h u k o v s k i [1889], 
VVahrmundt [2. Udg. 1889]; C l a i r -T i sda l l , 
Modem Persian Conversation-Grammar [1902]; 
persisk—engelske Leksika ved R i c h a r d s o n 
[1806 og senere] og J o h n s o n [1852], ny Udg. 
ved S t e i n g a s s [1892]; persisk—latinsk Leksikon 
ved V u l l e r s [2 Bd. og Suppl. 1855—67]. Smig. 
Horn ; »Grundriss d. neupersischen Etymologie« 

[1893]). 
Perserne havde ingenlunde været uvirksomme i 

Islam's første Aarhundrede, inden det nypersiske 

Sprog havde udviklet sig. Medens Zarathustra's 
Tilhængere vedbleve at skrive det som Talesprog 
uddøde Pehlevi, skrev de muhamedanske Persere 
paa Arabisk og bidroge derved mægtig til den 
hastige kulturelle Opblomstring under Kalifatet. 
Blandt den arabiske Videnskabs og Filosofis Navne 
møde vi bestandig Persere. Kulturens Arnesteder, 
Kufa, Basra og Bagdad, ere mere persiske end 
arabiske Byer, og Hofpoesien udvikler sig under 
Paavirkning af Sassanidetidens nu tabte Lyrik; 
den store Digter Abu Nuwas havde persisk Blod 
i sine Aarer. Først i 9. Aarh. udvikler der sig 
en Litteratur paa Nypersisk ved de nationale per
siske Dynastiers Hoffer, og skønt det endnu i 
nogen Tid regnedes for finere at skrive paa Ara
bisk, tilkæmpede Modersmaalet sig hurtig den 
Plads, der tilkom det, først og fremmest paa Poe
siens Omraade. 

S k ø n l i t t e r a t u r . 
1) H o f p o e s i e n s og det h i s t o r i s k e E p o s ' e s 

T i d (ca. 850-1150) . Digtningen fra Tahiridernes 
og Saffaridernes Tid kende vi kun saare lidt til; 
den har sikkert heller ikke været betydelig. Men 
under de fintdannede og kunstbegejstrede Sama-
nider naaede Poesien sin første Glansperiode. Den 
viser sig da til Dels som en Fortsættelse af den 
forfinede Abbassidetids Hofpoesi. Allerede nu 
ere Lyrikkens Hovedformer fuldt uddannede, Ka-
siden, Ghazelen og den korte, epigrammatiske 
Rubai (s. d.), den eneste, der er ægte persisk. 
De to største af Samanidetidens Digtere ere Ru-
da gi (s. d.), hvis snart livsglade, snart vemodige 
Lyrik er præget af fin Følelse og sart Stemning, 
let og elegant i Formen, og den dybsindige, pes
simistiske Schah id . Til dem slutte sig K h a b -
baz og hans satirisk begavede Søn Abu Ali, 
F a r a l a d i , Abu l -Abbas Abbas i , A ld june id i 
o. fl. Alle disse Digtere, der levede ved Nasr II's 
Hof, vare fortrinsvis Lyrikere. Den episke Poesi 
dyrkedes af den noget ældre Abu S c h u k u r , af 
hvis Digtning kun faa Brudstykker ere tilbage, 
og ogsaa Rudagi optraadte som Epiker med en 
poetisk Bearbejdelse af Bidpai's Fabler (Pantscha-
tantra). Under de senere Samanider levede Abu 
Man sur Da kik i, der paabegyndte »Schahname« 
og ved Siden deraf skrev lyriske Digte om Vin 
og Kærlighed, navnlig Drengekærlighed, en æld
gammel persisk Last, A b u l f a t h Bost i , der be
sang Humanitet og Fred, og Emiren A l a g a t s c h i . 
Den sidste Samanide, den heltemodige Muntas i r , 
klagede i gribende Vers over, at Fredens og 
Glædens Tid var forbi. Tre betydelige Digtere 
rage ud over denne Periode: Astronomen Om ara. 
Filosoffen Av icenna (s. d.) og Kisa i , der besang 
Nydelsen i sin Ungdom for i sin Alderdom at 
blive en from Schiit og Asket. Denne Omvendelse 
og Anger (tube) er et meget almindeligt Fæno
men i den persiske Digterverden, næsten en Mode
sag. Samtidig levede fjernt fra Hoflivet den vilde 
Fortvivlelses Digter, den mystiske Dekadent Baba 
Tah i r , der skrev Rubai i Raidialekt (død 1019). 
(Li t t . : E thé ' s Artikler i »MorgenlandischeForsch-
ungen« [1875]; »Gott. Nachrichten« [1873, 1874. 
'875]; »Sitzungsberichte d. bayr. Akademie d. 
Wissenschaften« [1873, 1874]; D a r m e s t e t e r , 
Les origines de la poésie fiersane [1887]; Baba 
Tahir's Rubai udg. a fHua r t i »Journal Asiatique« 
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[1885, II]). — I denne ældste Periode er Poesien 
forholdsvis jævn og ukunstlet. Mere raffineret 
bliver den ved Ghaznaviden Mahmud's Hof med 
F a r r u k h i , Asd jad i og Digterkongen Unsur i . , 
Firdusi's Lærer Åsa di indførte en særlig Digtart, 
Munazare, noget lig de provencalske Tenzoner 
(smig. E t h é i »Verhandl. des V internat. Orienta-
listen-Congress< [1882]). Langt større end disse 
var F i r d u s i (s. d.). Ved den af ham fuldendte 
»Schahname« blev han Grundlæggeren af det hi
storiske og sagnhistoriske Epos. De sagnhisto
riske Motiver, som Firdusi ikke havde taget op 
til Behandling, afgave i den følgende Tid Stof til 
en Mængde, til Dels meget omfangsrige episke 
Værker som »Garschaspname«, »Samname«, »Bar-
zuname«, »Diahangirname«, »Banu-Guschaspname«. 
Til de fleste af dem ere Forfatterne ubekendte. 
Under Mahmud og hans nærmeste Efterfølgere 
besang M i n u t s c h i h r i i kraftige Vers de sanse
lige Nydelser, medens Asketen Abu Said i form
fuldendte Rubai priste den sufiske Mystik, Pan
teismen og den sværmeriske Gudskærlighed. Under 
de senere Ghaznavider vare Abul fa rad j Run i 
og Masud-i-Saad-i-Salman de betydeligste 
Digtere. Samtidig havde der om Khizr Kan i 
Transoxanien dannet sig et Digterhof, hvis for
nemste Repræsentanter vare Emir Amak og Ra
se hi di. De første Seldshukider begunstigede der
imod kun i ringe Grad Digtekunsten; dog havde 
Persien under dem store Digtere som den didak-
tisk-lyriske Nas i r K h o s r u (s. d.) og den filoso-
fisk-pessimistiske, satiriske Omar K haj jam (s. d.), 
hvis mesterlige Rubai reflektere hele den per
siske Nationalkarakter; og F a k h r e d d i n Asad 
a l - A s t a r a b a d i a l -Djord jan i skrev et romantisk 
Epos over det gammelpersiske Sagn om >Vis og 
Ramin<. Et seldshukidisk Digterhof skabtes først 
af Sandjar, der samlede om sig store Panegyrikere 
som Emir Muizzi (død 1147), R a s c h i d Vat vat 
(død 1182), der tillige er bekendt som Forfatter 
af en persisk Metrik, og Anvar i (død ca. 1190). 
Nizami-i-Aruzi er mest bekendt ved sit i litte
rær- og kulturhistorisk Henseende interessante 
Værk »Tschahar Makala« (D: fire Diskurser). 
Adib Sab i r lovpriste baade Sandjar og hans 
Modstander Atzys og blev dræbt paa den sidstes 
Befaling 1143. K h a k a n i (død 1199), der ved 
Siden af Anvari regnes for Persien's største Pane
gyriker, priste forskellige Atabeger og Kharez-
raider i sine Kasider. Mindre betydelige Lov
digtere ere de lidt yngre Zah i r F a r j a b i og 
Kamal I sma i l . (Lit t . : Minutschihri's Divan 
udg. og overs, paa Fransk a f K a z i m i r s k i [1886]; 
om »Vis og Ramin« smig. Graf i »Zeitschr. d. 
deutsch. morgenland. Gesellschaft« Bd. 23 ; »Tscha
har Makala« overs, af Browne i »Journal ofthe 
Royal Asiatic Society« [1899]; om Khakani smig. 
Khanikov i »Journal Asiatique« 6. Ser., 4 og 5). 

2) De suf iske K l a s s i k e r e s og de s t o r e 
R o m a n t i k e r e s T id (ca. 1150—1300). Sufis-
men er en filosofisk-religiøs Lære, der er opstaaet 
ved en Blanding af gammelpersiske og indiske 
religiøse Forestillinger med islamitisk Askese og 
nyplatonisk Filosofi; den ser i Mennesket en Be
standdel af Gud, der er skilt fra sit Ophav og 
længes tilbage dertil og besynger denne Længsel 
i verdslige Billeder, idet Vin og Elskov ere Sym
boler paa den mystiske Gudskærlighed, Ekstasen, 

»Vanvidet« som det ligefrem kaldes. Ringeagt 
for de forskellige Religioners ydre Former er en 
naturlig Konsekvens af dette Livssyn. I Poesier, 
træffer man sufisk Mystik allerede hos Avicenna 
og Baba Tahir. Abu Said er den første Fuld-
blodssufi. Nasir Khosru's ismaelitiske Digtning 
indeholder ofte beslægtede Tanker, og selv Omar 
Khajjam har ikke undgaaet Sufismens Paavirkning. 
Ansar i i I I . Aarh. og H a k i m Sana i i 12. 
Aarh. stræbe hen imod Udviklingen af den sufiske 
Lyrik til et sammenhængende Læresystem, en di
daktisk Digtning, en Udvikling, der naar sin Fuld
kommenhed med de store klassiske Digtere Attar, 
Rumi og Saadi. F e r i d e d d i n A t t a r (s. d., død 
1230, I I I Aar gi.) fremsætter i 20 Læredigtc; 
hvoraf de bekendteste ere den symbolske » Mantik -
ut-tair« (o: »Fuglenes Tale«) og »Pendname« (o: 
»Formaningernes Bog«), de sufiske Lærdomme 
med Overbevisning og systematisk Klarhed. Dj e-
la l -eddin-Rumi (s. d., død 1273) prædikede i 
»Mesnevi« Verdensforagt, Menneskekærlighed og 
Mystik i et storslaaet og dybsindigt Sprog og 
med en uudtømmelig Rigdom af Lignelser. Mu si i-
h e d d i n Saad i (død 1291, 107 Aar gi.), der 
beskyttedes af Atabegen Saad ibn Zengi i 
Fars, var mere populær, en Moralist, der mere 
tog Sigte paa det daglige Liv; hans »Gulistan*--

og »Bostan« ere Kvintessensen af Orientens prak
tiske Livsvisdom. Mahmud S c h a b i s t a r i ' s (død 
1320) Læredigt »Gulschan-i-raz« (»Hemmelig
hedernes Rosenbed«, udg. og overs, af Whinfield 
[Lond. 1880]) er en tør, skematisk Haandbog i 
Sufismen. Attar, Rumi og Saadi ere tillige Tidens 
største egentlige Lyrikere, men deres Divaner ere 
ogsaa fuldstændig i sufisk Aand. Overhovedet er 
al Lyrik i denne Periode gennemsyret af Sufisme. 
— Eposet naar imidlertid sin anden Glansperiode 
med Nizami (s. d., død 1203), som ogsaa er 

I paavirket af Mystikken. Det historiske Epos har 
han dyrket i »Iskendername«, men hans egentlige 

i Felt var det romantiske Kærlighedsepos. Dette 
! var ikke noget nyt. Firdusi havde skrevet »Jusuf 

og Zuleikha«, Unsuri »Vamik og Azra«, Fakhred-
din's »Vis og Ramin« er ovenfor omtalt. Men 
Nizami var her Persien's største Mester, og hans 
»Khosru og Schirin«, »Leila og Medjnun« og 
»De syv Skønheder« ere blevne Forbilleder for 
senere Epikere. Han indførte den Skik at samle 
5 episke Digtninge i en »Khamse« (p: Fembog). 
Nizami's nærmeste Efterligner var Emir K h o s r u 
(død 1325), Indien's største persiske Digter, som 
i en Khamse behandlede de samme Emner som 
sin Forgænger; i andre Digtninge behandlede han 
samtidige Begivenheder. Derimod har K h v a d j u 
K i r m a n i (død 1352) selv opfundet sin Kærlig
hedshistorie > Humai og Humajun« ; hans Khamse 
bestaar af to Kærlighedshistorier, et Lovdigt og 
to mystisk-didaktiske Digtninge. Ogsaa hos ham 
kommer den sufiske Indflydelse altsaa frem, og 
det samme gælder saa godt som alle de episke 
Digtere, naar de skrive Lyrik. 

3 ) Den v e r d s l i g e D i g t n i n g s G u l d a l d e r 
(ca. 1300—1500). Sufismen vedblev at øve sin 
Indflydelse paa alle Poesiens Grene. Sufiske Lære-
digte forfattedes bl. a. af Kasim-i-Anvar og den 
ogsaa som Epiker bekendte Aschra f (død 1440), 
og blandt de talrige allegorisk-episke Digtninge 
med sufisk Farve fortjene Fa t t ah i ' s (død 1448) 
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yndefulde »Husn u Dil« (»Skønhed og Hjerte«) I 
og Hi la l i ' s (død 1532) »Schah u Dervisch« at 
nævnes. Men Sufismen var i Forfald, mere og j 
mere forsumpede den i tom Kvietisme, Udvortes- | 
hed og Hykleri, og vi træffe religiøs-mystiske 
Digtere, der angribe Sufismen, skønt de selv be
herskes af den sufiske Form, saaledes Afzal j 
K a s c h i (død 1307). En alvorlig, etisk Digter \ 
uden for Sufismens Kreds er I b n j a m i n (død ; 

1344); hans fine og inderlige Poesi kredser om 
Tankerne om Menneskets Intethed og den verds
lige Lykkes Troløshed, Tanker, som for øvrigt : 

med mere eller mindre Eftertryk komme til Orde 
hos de allerfleste persiske Digtere; de bunde dybt 
i Persernes Natur og have faaet Næring ved den 
Usikkerhed i alle Forhold, der herskede overalt, 
de endeløse politiske Omvæltninger. Den verdslige 
Lyrik naar sin Fuldkommenhed med H a f i s (s. d., 
død 1388 ell. 1389), Vinens, Kærlighedens og 
Rosernes Sanger fremfor nogen anden. Smilende 
Ynde, Livslyst vekslende med bitre eller vemodige 
Stemninger præger hans formskønne Ghazeler. 
Han spotter og dadler Sufierne, men har dog 
ikke selv helt kunnet frigøre sig for deres Ind
flydelse; det verdslige og det mystiske er saaledes 
smeltet sammen hos ham, at man ofte ikke kan 
rede det ud fra hinanden. Persien's sidste store 
Digter, Abd-ur-Rahman Djami(s. d., død 1492), 
var overordentlig alsidig. I Lyrikken er han en 
ikke uværdig Efterfølger af Hafis, hans Vers ere 
farverige og stemningsfulde, men undertiden lidt 
kunstlede; ogsaa hos ham ere Verdslighed og 
Mystik blandede sammen. Djami er tillige denne 
Tidsalders største episke Digter. Han skrev en 
Samling af 7 episke Værker, kaldet .»Haft Au-
rang« (»De syv Troner«), hvoriblandt en »Jusuf i 
og Zuleikha« og en »Leila og Medjnun« samt en ; 
»Salaman og Absal«. Hans Søstersøn Hat i f i ; 
.(«. d., død 1521) var en ikke ubetydelig Epiker, . 
der foruden de traditionelle Emner »Leila og 
Medjnun« og »Khosru og Schirin« ogsaa skrev 
»Timurname« til Tamerlan's Ære og begyndte i 
paa en »Schahname«, hvori Sefidedynastiets Stifter i 
Ismail fejredes. Lyrikeren Baba F i g h a n i (død j 
1516 ell. 1519) fik Tilnavnet »den lille Hafis«. 
— To komiske Eposer, de eneste i deres Art, 
skyldes Ube id Z a k a n i (død 1370), en djærv og j 
vittig Satiriker, der i en Mængde Skrifter revsede 
sin Samtid. Noget ganske nyt fandt Abu I s h a k 
eller B u s h a k (død 1427) paa, idet han i »Appe- \ 
rittens Skatkammer« leverede en Samling kulina- ! 
riske Digte, Kogeopskrifter o. 1. i poetisk Form, | 
parodierende Firdusi, Rumi, Saadi, Hafis og de 
andre store Mestere. 

4) Den e f t e r k l a s s i s k e T id (fra ca. 1500). 
Det er en absolut Dekadenceperiode, ingen virke- j 
lig store Navne og intet nyt, en Epigonlitteratur, > 
hvori Kunstfærdighed og Svulst skulle erstatte 
Mangelen paa indre Værd. Men Digternes Mængde \ 
er ingenlunde aftagen. De to Steder, hvor Poesien 
trives frodigst i 16. og 17. Aarh., ere hos Stor
mogulerne i Indien og ved Sefidehoffet i Ispahan. 
Om Stormogulen Akbar samlede sig en Kreds af 
Digtere, hvoraf den betydeligste er Fa iz i (død | 
1595), der i sin Lyrik er Mystiker ligesom Digter
kongen Ghaza l i , medens Urfi er en mere folke
lig Digter. Lidt senere levede i Indien Z uhu ri, 
der skrev en bekendt »Sakiname« (»Vinskænkerens ; 

og Litteratur. 

Bog«). Af den senere Tids Lyrikere vare de 
mest fremragende Sufien B i d i l (død 1720) og 
Stormogulen Shah Alam, der blev blindet 1788 
og under Navnet Af tab skrev gribende Digte 
om sin sørgelige Skæbne. Nyt episk Stof fandt 
man i Indien's Sagnverden. Den nævnte Faizi 
skrev et Epos over det fra Mahabharata laante 
Sagn om Nal og Damajanti; A n d j a b gav en 
metrisk Oversættelse af hele Mahabharata. — I 
selve Persien naaede Poesien en lille Efterblomstring 
ved Abbas den Stores Hof med Livlægen Schi-
fai, Kongens Ven D j a l a l Asi r og Epikeren 
Zula l i . 17. Aarh.'s største Digter er Sa ib (død 
1677), der prises som Skaber af en ny Ghazelstil. 
Fra 18. Aarh. fortjener H a t i f (død 1784) at 
nævnes. I 19. Aarh. samlede der sig et Digterhof 
om Feth Ali Shah, der ogsaa selv skrev et Di
van under Navnet K h a k a n ; den bekendteste af 
denne Kreds er Nascha t . Kaan i (død 1850) 
er kun en behændig Versemager, hvorimod den 
af moderne europæisk Pessimisme smittede Sehe i -
ban i (død 1891) virkelig har noget paa Hjerte; 
hans manende Vers, der ere rettede mod Kongens 
og Regeringens Ligegyldighed for Folkets Nød, 
virke saa meget kraftigere, som de ere fri for al 
Unatur i Formen. (Om den nyere persiske Poesi 
se K e g l i »Zeitschrift d. deutsch. morgenland. 
Gesellschaft« Bd. 47 og i »Wiener Zeitschrift f. 
d. Kunde des Morgenlandes« Bd. 6, 7, 8, 12). 

Dramaet var indtil 19. Aarh. ukendt i Persien, 
men i den nyeste Tid har der paa den schiitiske 
Nationalreligions Grund udviklet sig en Art Pas-
sionsskuespil, de saakaldte Tazie , der med ofte 
storladen Tragik behandle Ali's Sønner Hussein's 
og Hassan's Martyrdød. De opføres overalt i 
Persien i Sørgemaaneden Moharrem under fanatisk 
Deltagelse af Tilskuerne. (L i t t . : C h o d z k o , Le 
Théåtre en Perse [1844] og Le Théåtre persan 
[1875 og 1878]; G o b i n e a u , Les Religions et 
les Philosophies de VAsie centrale [1865]; P e l l y 
og W o l l a s t o n , The Miracle Play of Hasan 
and Husain [2 Bd., 1879]). 

Ai den prosaiske Skønlitteratur have navnlig 
Eventyr og Fabler været dyrkede. Persien er den 
Port, hvorigennem Indernes Eventyrskatte ere 
trængte ind i den muhamedanske Verden og der
fra videre til Europa. Vi have derfor paa Persisk 
en Mængde Rammeværker, o: Samlinger af mindre 
Fortællinger, indskudte i en Hovedfortælling efter 
indisk Mønster, saaledes som vi kende det fra 
»Tusind og een Nat«. De vigtigste ere »Anvar-
i-Soheili« (»Canopus'es Lys«), en udvidet Version 
af »Pantschatantra«, skrevet af den frugtbare 
H u s s e i n Vaiz a l -Kaschif i (død 1504), »Tuti-
name« (»Papegøjebogen«) efter den indiske »Cu-
kasaptati«, behandlet af N a k h s c h e b i (14. Aarh.) 
og kortere af K a d i r i (17. Aarh.), den anonyme 
»Bakhtjarname«, der synes at være et ægte per
sisk Værk, og »Behar i danesch« (»Kundskabens 
Vaar«), der er forfattet i 17. Aarh. af I naje t-
u l l a h Kanbu og indeholder mange Reminiscenser 
fra »Tusind og een Nat«. (Smig. Arth . C h r i s t e n 
sen, »Fortællinger og Fabler af persiske Ramme -
værker«, Studier fra Sprog- og Oldtidsforskn. 
[Nr. 40, 1899]). Der findes desuden en Mængde 
anonyme Kærlighedsromaner, til Dels stammende 
fra Indien, og mere eller mindre voluminøse Even
tyrromaner af forskellig Art; særlig yndede ere 
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Romanerne om den legendariske Hatim Tai. Pro
fethistorier og Helgenlegender have ogsaa altid 
været en skattet Læsning. 

H i s t o r i s k og anden v i d e n s k a b e l i g L i t t e 
ra tur . 

Den historiske Litteratur begynder under Sama-
niderne med Vesiren Balami 's Oversættelse af 
Tabari's arabiske Verdenskrønike. Af senere 
universalhistoriske Værker ere de berømteste 

Rauzat us-safa« af M i r k h o n d , > Habib us-
sijar« (>Biografernes Ven«) af Mirkhond's Sønne
søn K h o n d e m i r og »Tarikh-i-Alfi (»Tusind-
aarshistorien«, der blev forfattet af 4 Mænd paa 
Kejser Akbar's Befaling). Af specialhistoriske 
Skrifter nævne vi Ba ihak i ' s og Otbi 's Biogra
fier af Ghaznaviden Mahmud; Djuveini ' s og 
Vassaf 's Skildringer af det mongolske Herre
dømmes Tid [den sidste er udg. med tysk Overs. 
af Hammer 1856J; Jazdi ' s »Zafarname« (Tamer-
lan's Historie), overs, af P e t i s de la Croix, 
.(Histoire de Timur Beg« [1722]; og Abbas den 
Stores Historie ved I s k a n d e r b e g Munsch i ; af 
Bykrøniker: N a r s c h a k h i ' s >Bokharakronik«, 
udg. af Schefer [1892]. — Digterbiografier og 
litterære Anekdotesamlinger ere forfattede af Aufi 
(ca. 1220), D a u l e t s c h a h (»Tazkiret-usch-schu-
ara« ca. 1487, udg. af Browne 1901), Djami 
(iBeharistan«), Lu t f Ali Beg (»Ateschkade«, ca. 
1765). Biografier af berømte Sufier have A t t a r 
og Djami besørget. Om de forskellige Dervish
ordener findes mange biografiske Værker. Frem
stilling af forskellige orientalske Religionssystemer 
er Abulmaa l i ' s »Kitab-i-bejan-ul-edian« og det 
bekendte Værk »Dabistan« fra 17. Aarh. [overs, 
paa Engelsk af Shea og T r o y e r , Paris 1843]. 
En Haandbog i Regeringskunst har den store Ve-
sir Nizam-el-mulk leveret i »Siassetname« [udg. 
af Schefer med Overs, og Suppl., 1893—97]. Der 
findes en rig Litteratur om praktisk Moral og 
gode Sæder; mest bekendt er »Kabusname« af 
Fyrst Ka i -Kaus af Tabaristan, Sønnesøn af Ka-
bus. Ogsaa om Stilkunst og Epistolografi findes 
en Mængde Af handlinger, bl. a. af Emir Khos ru , 
Djami og K h o n d e m i r , om Metrik bl. a. af 
Rasch id Va tva t , H u s s e i n Vaiz a l -Kaschif i 
og Djami. Et interessant Rimleksikon med Brud
stykker af de ældste nypersiske Digtere skyldes 
As ad i, Sønnesøn af Firdusi's Lærer [udg. af 
H o r n i >Abhandlungen d. kgl. Gesellsch. d. 
Wissenschaften zu Gottingen«, 1897]. — Oversigter 
over den persiske Litteratur i »Grundriss d. ira-
nischen Philologie«, udg. af Ge ige r og Kuhn, 
Bd. II, og H o r n , >Geschichte der persischen 
Litt.« [1901]. A. C. 

PersiUS FlaCCUS, Au lus , romersk Satiredig
ter, er født 34 e. Chr. og død 62. Han var en 
Tilhænger af den stoiske Filosofi, i hvilken Filo
soffen Annæus Cornutus havde indviet ham. Vi i 
have af ham 6 Satirer, dels af litterært, dels af ! 
almindeligt, filosofisk Indhold. De ere saavel i Form j 
som i Indhold temmelig tunge og rumme mere 
Filosofi end Poesi, men vidne paa den anden j 
Side om en ædel Tænkemaade. De ere udgivne 
af Casaubonns [Paris 1605, senere Udg. Leipzig 
1833], Plum [Kbhvn. 1827], Conington [Oxford 
1893] og Bucheler [sammen med Juvenal, Berlin 

1893]. Danske Oversættelser af Fibiger [Kbhvn. 
1826] og Worm [Kbhvn. 1840]. IT. H. R. 

Personage [pærsåna!z](fr.), Person, Menneske, 
gerne i nedsættende eller foragtende Betydning. 

Persona grata (lat.), en (særlig paa højere 
Steder) yndet og afholdt Person. ff. H. R. 

Personale (nylat.), Indbegrebet af arbejdende 
Personer i en vis Virksomhedsgren (et Kontor, 
Forretning eta), Arbejdsstab. 

Personalforsikring se Forsikring. 
Personalia (lat.), hvad der vedrører det per

sonlige, en Persons Levnedsomstændigheder. 
Personålkredit se Kredit. 
Personalskatter i snævrere Forstand ere Skat-

j ter, der bestemmes af de skattepligtiges personlige 
I Forhold. Saadanne Skatter ere Kopskatter (s. d.), 
I Religionsskatter, og herhen regnes undertiden, om 
I end mindre rigtigt, Værneskatten. I Nutidens 

Skattesystemer indtage disse Skatter en, lidet betyd
ningsfuld Plads, idet man fra alle Sider er enig 
om, at Skatterne ikke kunne løsgøres fra Hensynet 
til Borgernes økonomiske Forhold. I ældre Ti
der have disse Skatter ofte spillet en betydningsfuld 
Rolle, navnlig Kopskatten. Undertiden opfattes 

I P. som et videre Begreb omfattende Indkomst
skatten i Modsætning til Indtægtskildeskatterne, 
der søge at ramme Indtægterne uden Hensyn til, 
af hvem de besiddes. Som Overgang mellem 
P. i snævrere Forstand og Indkomstskatten staar 
Klasseskatten, der imidlertid ligesom de egentlige 
personlige Skatter væsentlig har udspillet sin 
Rolle i Nutidens Skattesystem. C. T. 

Personalunion kaldes i Modsætning til Real
union (s. d.) den Forbindelse mellem 2 eller flere 
i øvrigt fuldt suveræne Stater, som blot er be
grundet i den fælles Fyrstes Person — altsaa en 
blot Tronforbindelse, som man ogsaa har kaldt 
det — og opstaar derved, at samme Person ved 
de i hver af Staterne selvstændig gældende Arve-
gangslove er bleven nærmest til Tronen i dem 
alle. Afset herfra indtræder der i øvrigt intet 

j r e t l i g t F æ l l e s s k a b mellem de vedkommende 
Lande, der vel endog ved før Forbindelsen ind-
gaaede forpligtende Alliancer med andre Stater kunne 
tænkes at komme i fjendtligt Forhold til hinanden, 
og Forbindelsen vedvarer kun, saa længe den hjem
les ved Arvefølgeloven. En slig Forbindelse var 
det saaledes, som opstod mellem England og Han
nover 1714, da Kurfyrst Georg besteg Storbri
tannien^ Trone, og den fortsattes indtil 1837, 
da Dronning Viktoria arvede England's Krone, 
medens en fjernere mandlig Arving blev Konge i 
Hannover, i hvilket Rige Kvinder vare udelukkede 
fra Tronen. Mellem Østerrig, Ungarn og Bohmen 
var der ligeledes oprindelig en P., indtil den ved 
den saakaldte >pragmatiske Sanktion« blev foran
dret til en Realunion, og mellem Danmark og 
Grækenland vil et tilsvarende Forhold kunne tænkes 
at indtræde, hvis Kronprinsens og Prins Valde-
mar's mandlige Afkom maatte uddø, medens Kong 
Georg's Ætlinge paa Sværdsiden endnu maatte være 
i Live. C. V.N. 

Persona publica(lat.), en offentlig Personlighed. 
PerSOnåtae, Orden af tokimbladede og hel-

kronede Planter, hvis Blomster ere 5-tallige i 
alle Kredse, undtagen i Støvvejen, som er dannet 
af to Frugtblade. De ere tillige undersædige og 1 
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oftest (undt. Natskyggefamilien) uregelmæssige (zy- j 
gomorfe efter Medianen); Kronen er ofte 2-læbet. 
Af Støvdragerne mangler hyppig den bageste, og 
de øvrige ere da 2-mægtige. Frugtknudens Rum 
(hos Flertallet af Familier 2, hos Blærerod, Ges-
neraceae og Gyvelkvæler i) indeholder talrige ! 
Æg ; hos de nys nævnte dog kun faa. De vig- ! 
tigste til P. hørende Familier ere: N a t s k y g g e 
f a m i l i e n , Nolanaceae, M a s k e b l o m s t r e d e , 
B l æ r e r o d famil ien, Gesneriaceae, Bignoniaceae, 
Acanthaceae og V e j b r e d f a m i l i e n (Plantagi- \ 
naceae) (s. d.). A. M. 

Personel, Antal Personer knyttede til en vis 
Virksomhed. Se P e r s o n a l e . 

Personel Servitut se Servitut. 
Personifikation (græ.), et betydningsfuldt po

etisk Virkemiddel, der bestaar i, at Digteren besjæler, 
personliggør, det livløse og gør det med en saa-
dan Energi, at vi følge ham. For at P. skal 
være virksom og illuderende, maa der i Tingen 
selv være et naturligt Motiv til Besjæling, og dette 
er særlig Bevægelse, og hvad der kan tydes som Be
vægelse. Nøglen til P. ligger i vor Natur som 
Dobbeltvæsener af Sjæl og Legeme. Indre og 
ydre Erfaring lærer os, at der ligger psykisk 
Liv til Grund for de legemlige Bevægelser, og vi 
tyde andre Menneskers Bevægelser og Miner som 
Udtryk for Sjæl, overføre denne Tydning ved Analogi 
paa Dyrene og derfra paa Planterne. Men ogsaa 
det uorganiske besjæles. >Se hvor Skyen fremad 
iler — som en Fugl med Vinger paa«. Vi tyde 
Linien som Udtryk for den Bevægelse, ved hvilken 
den tænkes frembragt, og det sjælelige Liv, der 
lægges ind i den, retter sig efter Bevægelsens Form: 
Skoven strækker sig, Landet stiger, Borgen hæver i 
sig, Regnbuen springer frem o. s. v. Og selv hvor ! 
Genstandene egentlig ikke give noget Motiv til P., • 
ville vi dog stundom under Følelsens Højtryk lægge 
den Stemning, en Ting kan vække i os, ind i 
denne: »den rare gamle Stol«. Selve Sprogeter 
i dets Bygning dybt personificerende. Cl. W. 

Personlig Bemærkning. Naar et Medlem af 
Repræsentationen under en Sags Forhandling i 
Rigsdagen, i Anledning af Udtalelser fra det Med
lem, som i Øjeblikket har Ordet, ønsker uden for • 
den Orden, hvori han er indtegnet som Taler, som 
snarest at indskyde en Berigtigelse eller at værge 
sig mod et paa ham rettet Angreb, sker det i Al
mindelighed i den Form, at han af Formanden fra 
sin Plads begærer Ordet for »en kort personlig 
Bemærkning«. I Reglen plejer dette ogsaa, naar 
det saaledes afbrudte Foredrag er tilendebragt, 
at gives ham; men Formanden har undertiden i 
sin Magt, hvis den paagældende skulde strejfe 
bort fra det Emne, der har foranlediget hans 
Begæring, eller bliver alt for vidtløftig, at stoppe 
ham, en Magt, som ikke sjælden bliver be
nyttet. C. V. N. 

Personlighed er Tilstedeværelsen af et fast 
Midtpunkt af Vurderinger og Stræben, som be
hersker Individets forskellige Livsøjeblikke og 
giver dem en fælles Karakter og Retning. Det 
væsentligste Træk i al P. er Viljens Kraft og 
Enhed; alt hvad der svækker og opløser Viljes
livet, undergraver P. Men til P. høre endvidere 
en omfattende og kultiveret Forstand og et dybt 
og sundt Følelsesliv. P. dannes under Bevidst
hedslivets Vækst og er et Udtryk for Syntesen 

imellem dets enkelte Ytringer; derimod finder 
den ingen Forklaring ved nogen metafysisk An
tagelse om Sjælens Natur. C. S:. 

Personlig Ligning se Ligning (astron.). 
Personlig Myndighed se Myndighed. 
Personne, J o h n Vi lhe lm, svensk Teolog og 

Skolemand, er født i Stockholm 14- Decbr. 1849. 
blev Student 1868, Dr. phil. 1875 og udnævntes 
1881 til Lektor ved Latinskolen paa Norrmalm 
i Stockholm. 1897 blev han Domprovst i Lin-
koping. Han har udgivet flere ortodoks-teologiske 
Arbejder, men er særlig bekendt ved sit polemiske 
Skrift »Strindbergs-litteraturen och osedligheten 
bland skolungdomen« [1887], der vakte betydelig 
Opsigt. 

Personne, Ni l s Edva rd , svensk Skuespiller, 
er født 15. Jan. 1850 i Stockholm. Efter at han 
1869 var bleven Student fra Upsala, begyndte 
han at studere Jura, men opgav snart Universi
tetet for Teateret og debuterede 20. Novbr. 1876 
paa Dramatiska teatern i Stockholm som Robert 
Savary i »Herr Perrichon's Rejse«. P., der under 
sin Studentertid i Upsala havde været en feteret 
Dilettantskuespiller, lærte nu, som han selv har 
udtrykt det, at »det er en Fordærvelse at spille 
Komedie i Upsala, naar man for Alvor vil hen
give sig til Kunsten, da dens Højder ikke naas 
ved Leg, men kun gennem Arbejde«. Han satte 
fra nu af al sin Kraft ind paa sin Teatervirk
somhed, og hans Arbejde kronedes med Held: 
1886 fik han, der fra 1877 havde haft fast An
sættelse ved Dramatiska teatern, Plads blandt 
dette Teaters »Premieraktører«, Aaret forud var 
han bleven udnævnt til første Regissør, og den 
betydelige Virksomhed, han udfoldede i denne 
Stilling, som han indehavde til 1892, skaffede 
ham saa stor Anseelse, at hans Kammerater i de 
tre Aar (1888—91), da Teateret dreves af en 
Association af Skuespillerne, valgte ham til Medlem 
af Direktionen. Fra 1890 ledede P. Teaterets 
Elevskole, indtil han 1898 overtog Teaterets 
Styrelse som Intendant. P. er en forstandig Skue
spiller, der med Vid og Humor udfører komiske 
Karakterer, men som tillige uden for dette sit 
egentlige Felt, takket være sin Flid og Smidig
hed, med Held har gennemført højst forskellig
artede Opgaver. Blandt hans Repertoire kunne 
særlig nævnes Mercutio i »Romeo og Julie«, 
Figaro i »Barberen i Sevilla«, Arv i »Henrik 
og Pernille«, Bellac i »Hvor man keder sig«, 
Colombet i »Ude og hjemme«, Joseph i »Bag
talelsens Skole«, Dr. Rank i »Et Dukkehjem«, 
Hovstad i »En Folkefjende«, v. Ahnskjold i »En 
Skandale«, Narren i »Kong Lear«, Malvolio i 
»Helligtrekongersaften«, Don César i »RuyBlas«, 
Tranio i »En arrig Kvinde«, Duval i »Skilsmissens 
Overraskelser«, Scapin i »Scapin's Skalkestykker«. 
P., der har oversat og bearbejdet adskillige Skue
spil for den svenske Scene, deltog i »det nor
diske Gæstespil«, hvorved »Et Dukkehjem« i 
November 1901 opførtes paa Residenz-Teater i 
Berlin. A. A. 

Personret, den Del af Privatretten, der særlig 
omhandler Retsevne og Handleevne (derunder 
Myndighed og Værgemaal). E. T. 

Persontog kaldes Jærnbanetog, der ere be
stemte til Befordring af rejsende og deres Bagage 
samt sædvanligvis ogsaa Post og Ilgods, og som 
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adskille sig fra Iltog (Eksprestog o. 1.) ved at 
gøre Ophold ved alle eller dog de fleste Sta
tioner. A. O—d. 

PerS00H [persoln], C h r i s t i a n H e n d r i k , Bo
taniker, født i Captown 1755, død i Paris 1837, 
studerede Medicin og Naturvidenskab i Leyden 
og Gottingen, blev senere Læge i Paris. P. er 
især bekendt som Svampekender og skrev fiere 
værdifulde Værker om Svampene; han var den 
første, der opstillede et nogenlunde tilfredsstillende 
Svampesystem; en stor Mængde Slægter og Arter 
af Svampe ere opstillede og benævnte af ham. 
Han gav sig ogsaa af med Studiet af de højere 
Planter og udgav en i sin Tid meget benyttet 
Synopsis plantarum og besørgede tillige 15« 
Udg. af Linné's Systema vegetabilium. Til 
Ære for P. gav den engelske Botaniker Smith 
en Slægt af Proteaceernes Familie Navnet Per-
soonia. C. R. 

Perspektiv (mat.). Ved en Genstands P. eller 
perspektiviske Billede forstaas almindeligt dens 
Billede (se D e s k r i p t i v g e o m e t r i ) paa en Plan, 
idet Sestraalerne udgaa fra et Øjepunkt i endelig 
Afstand fra Billedplanen. Den matematiske Teori 
for denne Afbildningsmaade, der hyppig kaldes 
L i n e a r p e r s p e k t i v , udvikles i Deskriptivgeome
trien. Skal man tegne P. af en Genstand, be
nyttes i Reglen Axonometri paa samme Maade 
som ved Parallelafbildning. For omvendt at kunne 
slutte nøjagtig fra et perspektivisk Billede til Gen
standen selv, maa man kende Øjepunktets Stilling 
til Billedplanen; denne angives ved Øjepunktets 
retvinklede Projektion paa Billedplanen, H o v e d 
p u n k t e t , samt ved Øjepunktets Afstand fra Billed
planen, D i s t a n c e n . En ret Linies Billede inde
holder Billedplanens Skæringspunkt med en Se-
straale parallel med Linien, hvilket kaldes Liniens 
R e t n i n g s p u n k t , F l u g t p u n k t , undertiden og
saa F o r s v i n d i n g s p u n k t , fordi Billedet af den 
Del af Linien, der ligger foran Øjet, og altsaa er 
synligt for dette, ender der. I en perspektivisk 
Afbildning løbe altsaa parallelle Liniers Billeder 
gennem samme Punkt, Liniernes fælles Retnings
punkt. En Linies Beliggenhed er fuldstændig bestemt 
ved Retningspunktet i Forbindelse med Liniens 
Spor, o: dens Skæringspunkt med Billedplanen. Paa 
analog Maade er en Plan fuldstændig bestemt ved 
R e t n i n g s l i n i e og Spor. Beliggenheden af et 
Punkt angives ved dets Billede og en Linie, hvorpaa 
Punktet ligger. En Figur kan altsaa fuldstændig 
bestemmes ved sit perspektiviske Billede; Vinkler 
og Afstande kunne findes ved Drejning ind i 
Billedplanen, og Konstruktioner i Figuren kunne 
udføres. For at et perspektivisk Billede skal virke 
illuderende, maa man naturligvis vælge Øjepunktet 
paa hensigtsmæssig Maade; at ved kunstnerisk 
Fremstilling Perspektivlærens Forskrifter ikke 
følges nøjagtigt, siger sig selv. Som Grundlæggere 
af P. maa nævnes Albrecht Durer og Lionardo 
da Vinci. Chr. C. 

Perspektivkort se L a n d k o r t . 
PerspektlVSUegl {Solarium), Havsnegl, hvis 

lavt kegleformede Skals Vindinger centralt vige 
saa meget fra hinanden, at der fremkommer en 
rummelig Navle, gennem hvilken de ældre Vindinger 
tydelig kunne ses; dette Forhold, der imidlertid 
ingenlunde er særegent for P., skylder den sit 

Navn. Slægten Solarium, der hører til de proso-
branche Snegle, trseffes i de varme Have; en af 
de mest bekendte Arter er S. perspectivum L., 
hvis Hjemstavn er Kina. R. H.-P. 

Perspektogråf, et Apparat, ved hvilket man 
kan tegne det perspektiviske Billede af en Gen
stand, der er givet i dobbelt retvinklet Billede 
(se D e s k r i p t i v g e o m e t r i ) . Chr.C. 

PerspiClller (lat. perspicere) kaldtes de Kik
kerter, Galilei lavede sig. 

Persson, Go ran , Søn af en Præst i Sala i 
Vastmanland, født ca. 1530, død 1568, studerede 
i Wittenberg og ansattes i Beg. af 1550'erne i 
Gustaf I's Tjeneste, træffes 1558 som >Kongl. 
Majestæts Sekretær«. S. A. er han gaaet over i Tron
følgerens Tjeneste, og da denne 1560 blev Konge, 
varede det ikke længe, før P. ,blev hans første 
Raadgiver; af Erik adledes han og fik betydelige 
Godsforleninger. At P. var en dygtig og energisk 
Embedsmand er sikkert; paa den anden Side kan 
der derimod ikke være Tvivl om, at han ogsaa 
var hadefuld, hensynsløs og grusom. Hos Kongen 
fik han stor Indflydelse, men paadrog sig ved de 

[ tyranniske Forholdsregler, han tilraadede eller 
udførte, stort Had blandt Folket, særlig blandt 
Adelen, som hvis Fjende han alt for ofte viste 
sig. Ved den Domstol, »den h6ga namnd«, som 
Erik XIV oprettede, var P. Prokurator, Aktor. 
Som saadan har han en meget stor Del i, at »den 
hoga namnd« blev et Redskab for Kongens lune
fulde Tyranni. Med stor Kraft og Grusomhed 
optraadte P. særlig i Opgørelsen efter Hertug 
Johan's Fængsling med dennes Tilhængere. Stor 
Del har han ogsaa i Erik's haarde Fremfærd mod 

I Nils Sture, og han optraadte med stor Hadskhed 
i ved det beskæmmende Indtog i Stockholm, hvor-
; med Nils Sture vanæredes. Sikkert har P. ved 
sin Indflydelse paa Kongen bidraget til at nære 
den sygelige Mistænksomhed hos Erik, der re
sulterede i de skrækkelige Mordgerninger i Up-
sala 1567 (Sture-Mordene). P. gjorde ved denne 
Lejlighed hvad han kunde for at give dem et 
Skin af Lovlighed, idet han ved Udførelse af 
en Stænderdom vilde lade det hele faa Karak
teren af en Henrettelse. Under Erik's Sygdom 
og nedtrykte Sindsstemning efter Sture-Mordene 
blev P. anklaget for »den hoga nåmnd« og dømt 
skyldig i flere grove Forbrydelser; men da Erik 
ved Beg. af Aaret 1563 atter befandt sig i sin 
normale Tilstand, erklærede han P. for uskyldig 
og tog ham atter i sin Gunsi. Ved Hertugernes 
sejrende Fremrykning mod Stockholm grebes P. 
inde i Stockholm og udleveredes, uden at Erik 
kunde hindre det, til Hertugerne. Han blev nu i 
Septbr. 1568 efter umenneskelig Tortur henrettet. 
En Søn af P. var E r i k G o r a n s s o n T e g e l , 
kendt som historisk Forfatter. A. S. 

Persson, Per, svensk Sprogforsker, er født 
31. Decbr. 1857, blev Student 1875, Dr. phil. 
1886 og s. A. Docent i klassiske Sprog ved Uni
versitetet i Upsala, 1895 Professor. Af hans be
tydelige og højt ansete videnskabelige Produktion 
skal særlig nævnes »Studien zur Lehre von der 
Wurzelerweiterung und Wurzelvariation« [i »Up
sala Univers. Årskrift«]. 

Per Stirpes (lat.), efter Grene eller Linier, se 
In s t i r p e s . H. H. R. 
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PerSUiS [pærsyi'], Lou i s L o i s e a u de, fransk 
Musiker, (1769—1819), var oprindelig Violin
lærer i Avignon, men kom 1787 til Paris, gjorde 
sig der bekendt som Komponist af et Oratorium 
og kom ind i den store Operas Orkester; 1810 
blev han Chef for dette Orkester og 1817 Direk
tør for Operaen, i hvilken Egenskab han udfoldede 
en meget fortjenstfuld Virksomhed. En Tid lang 
var P. ogsaa Lærer ved Konservatoriet. P. har 
dels alene, dels i Forening med andre, som 
Lesueur, skrevet en Del, men hans Betydning 
som Komponist var ikke stor. W. B. 

PersulfOCyåligillt, K a n a r i n , faas ved Be
handling af Rhodankalium med Klor eller med 
klorsurt Kali og Saltsyre og er et i Vand, Alko
hol og Æter uopløseligt gult Pulver, som maaske 
er identisk med Liebig's P seudosu l focyan . Dets 
Opløsning i Alkalier farve ubejdset Bomuld gul; 
Farven er ægte over for Sæbe og Lys. O. C. 

Persulfocyånsyre ( X a n t h a n b r i n t e ) , C.2N2-
H2S3, dannes ved Sønderdeling af Thiocyansyre i 
koncentreret vandig Opløsning, hvorved tillige fri
gøres Blaasyre. P. krystalliserer af sin Opløsning 
i 60 p.-Ct.-holdig Eddikesyre i gule Prismer, som 
næsten ere uopløselige i koldt og meget tung
opløselige i kogende Vand; det er en tobasisk 
Syre, som ved Opløsning i Cyankalium giver 
Rhodankalium (Kaliumthiocyanat). O. C. 

Pert (Søudtryk), ogsaa kaldet Trædetov: et 
Tov, der anbringes i en flad Bue fra Nokken 
(Enden) af en Raa (s. d.) til lidt forbi dennes 
Midte; paa forskellige Steder fra Bugten føres 
nogle Tovender op til Raaen og fastgøres der; 
de betegnes med Hes t e . P. benyttes af Mand
skabet, naar det for at løsgøre, beslaa (fastgøre) 
eller rebe (forkorte) Sejlet skal ud paa Raaen. — 
P e r t l ine , et Varp (svært Tov) af Mellemførlig
hed (se J a g e r t r o s s e ) . CL. W. 

Pertentlig, pillen, ordentlig indtil det over
drevne. 

Perth [pa'b]. Shire i Mellemskotland, be
grænses mod Øst af Nordsøen og Fife, mod Nord 
af Forfar og Aberdeen, mod Vest af Inverness-
og Argyll- og mod Syd af Dumbarton- og Stirlig-
Shire, omfatter 6,736 • Km. med (1891) 126,200 
Indb. Det er rigt afvekslende Land med store 
Sletter og stejlt stigende Bjærge. Langs Kysten 
af Firth of Tay ligger den frugtbare Slette Carse ' 
of Gowrie. Mellem Højlandene og Bjærgdragene 
Sidlaw- og Ochill Hills, der gennembrydes af 
Tay, breder sig Strathmore's frugtbare Dalslette. 
Højlandene udmærke sig ved deres mange vilde 
Dale og smukke Søer. Fra det skovrige Land
skab Atholl, hvor Cairn Gowar hæver sin Top 
til 1,135 M., kommer Garry-Floden og forener 
sig neden for Killiecrankie-Passet med Tummel, 
der afvander Loch Rannoch og Loch Tummel, 
inden den falder i Tay, som kommer fra Høj-
landsdistriktet Breadalbane, hvor den gennem
strømmer Loch Tay, i hvis Spejl den 1,224 M. 
høje Ben Lawers spejler sig. Efter at have for
ladt Højlandet modtager Tay fra Øst Shee (Isla) 
og fra Vest Almond og Earn. Sydgrænsen dannes 
delvis af Forth, hvis Biflod Teith gennem det 
vilde Trossach-Pas strømmer til den henrivende 
Loch Katrine. Med en anden Arm kommer den 
fra Balquhidder's Bjærgland, hvor Ben More hæver 
sin taagedækkede Top 1,164 M. o. H. Landbruget 

er den vigtigste Næringsvej, særlig Faareavlen 
(735,000 Stkr.). Af Arealet dyrkes 16 p. Ct., 
medens 5,5 ere Skov. Tekstilindustrien, der be
skæftiger 8,000 Personer, arbejder ikke alene 
med Uld, men ogsaa med Bomuld, Hør og Jute. 
Desuden have Maskinfabrikation og Jærnstøbning 
faaet stor Betydning. Højlandsbanen overskrider 
i 442 M.'s Højde Drumouchter-Passet. Af Befolk
ningen vare 1891 11,0 p. Ct. det gæliske Sprog 
mægtig; men det tales udelukkende i Højlandene. 
P. er Skotland's klassiske Jordbund. Her findes 
Ossian's Grav og de i hans Sange forevigede 
Steder, Druidemindesmærker, Macbeth's Slot og 
den fra Walter Scott's Roman >The lady of the 
lake< saa bekendte Loch Katrine. M. Kr. 

Perth [pa! p], By i den mellemste østlige 
Del af Skotland, Hovedstad i Perthshire, ved Tay 
et Stykke oven for dens Udmunding i Firth of 
Tay. Byen er tilgængelig for Skibe paa indtil 
100 Tons og ligger ved en af de mest benyttede 
Veje til og fra Højlandene. Byen er ikke mere 
Kongesæde, og Nutidens store Skibe kunne ikke 
gaa op til P., men lægge til ved Dundee, der 
langt har overfløjet den. Dens Indbyggere, der 
1891 beløb sig til 29,919, drive en betydelig 
Industri i Retning af Lærreds- og Uldvarer,. 
Katuntrykning og Maskinbygning. Byen har to 
Parkanlæg og mange Kirker, deriblandt den i 
sengotisk Stil opførte St. John, i hvilken John 
Knox 1559 holdt sine Flammeprædikener. Blandt 
de verdslige Bygninger udmærke sig Grevskabs-
bygningen i græsk Stil, et Akademi, Marschall 
Buildings, der er indrettet til Museum, Teateret 
og Sindssygeanstalten. — I Byens Nærhed ligge 
Ruinerne af Abbediet Scone, der 1559 ødelagdes 
af de presbyterianske Covenanter, og 7 Km. N. f. 
Byen Skoven Duns inane , hvor Macbeth 1056 
mistede sin Krone. 0. f. Byen ligger ved Tay 
Greverne af Mansfield's Landslot Scone Palace, . 
der er rejst paa det Sted, hvor den skotske 
Kongeborg af samme Navn laa. Her foregik 
Kongernes Kroning, men den berømte Kronings-
sten lod Edvard I efter Sejren ved Dunbar 1296 
føre til Westminster-Abbediet, hvor den nu op
bevares som en Del af Kroningsstolen. — P. er 
en af Skotland's ældste Byer og fik alleredel 153 
og igen 121 o By privilegier og gjaldt indtil 1482 
for Skotland's Hovedstad, idet Parlamentet i 
Reglen enten samledes i P. eller paa Abbediet 
Scone. Robert Bruce, der 1311 erobrede Byen, 
lod dens Fæstningsværker sløjfe; men Jakob II 
lod Murene opføre paa ny. 1559 holdt Reforma
tionen sit Indtog med John Knox'es Forkyndelse. 
I Greven af Gowrie's Slot stiftedes 1600 den 
saakaldte G o w r i e - S a m m e n s v æ r g e l s e med det 
Formaal at myrde Jakob IV. 25. Aug. 1618 ud
stedte en gejstlig Forsamling de bekendte P e r t her 
A r t i k l e r . Efter Slaget ved Tibbermoor 1644 
blev Byen indtagen af Marki Montrose og siden, 
1651, af Cromwell. En Afdeling Oprørere med 
Grev Marr i Spidsen satte sig 1715 i Besiddelse 
af Byens Citadel, de fordreves af Hertugen af 
Argyll, men det lykkedes dog Oprørerne 1745 
for en kort Tid at spille Herrer i Byen. ( L i t t . : 
L a w s o n , The book of P. [Edinburgh 
1847])- M.Kr. 

Perth [pa!p], Hovedstad i den britisk-au-
stralske Koloni Vestaustralien, paa højre Bred af 
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Svane-Floden og ved Østbanen, med (1891) 9,600 
Indb. Byen har flere Kirker, et stort Raadhus 
og et Hospital, er Sædet for Koloniregeringen, 
en anglikansk og en katolsk Biskop og har et 
Handelskammer og flere Banker. Byens Havn er 
F r e m a n t l e , der ligger ved Svane-Floden, 18 
Km. fra Byen. M. Kr. 

Perth Amboy [palpa'mbåj], By i U. S. A., 
Stat New Jersey, ligger ved Raritan River's Ud
løb i Raritan-Bugten lige over for Sydenden af 
Staten Island og har Søbade, Mineralkilder, Kul
gruber samt forskellig Fabrikvirksomhed. (1900) 
17,699 Indb. H. P. S. 

Perthes , berømt tysk Boghandlerfamilie. 
F r i e d e r i c h C h r i s t o p h P., født 21. Apr. 
1772 i Rudolstadt, død 18. Maj 1843, oprettede 
1796 en Boghandel i Hamburg, som han under 
Napoleons-Krigene overdrog sin Svigersøn Hein- j 
rich Besser. P. var en af Førerne for Hamburg's 
og Nordtyskland's Frigørelse fra de Franskes \ 
Herredømme og drog 1822 til Gotha, hvor han ' 
som Forlægger bl. a. gjorde sig bekendt ved 
Udgivelsen af Heeren og Ukert's »Geschichte d. j 
europåischen Staaten«. Han organiserede den 
tyske Boghandel og var med til 1825 at skabe 
»BSrsenverein d. deutschen Buchhandlung« i 
Leipzig og til 1834—36 at bygge Boghandler
børsen. 1840 blev han Æresborger i Leipzig og 
Æresdoktor i Filosofi ved Universitetet i Kiel. 
Farbroderen J o h a n n G e o r g J u s t u s P., født 
11. Septbr. 1749 i Rudolstadt, død 2. Maj 1816, ; 

grundlagde 1785 Forretningen i Gotha. Sønnen I 
Wi lhe lm P. (1793 —1853) lagde Grunden til j 
det store geografiske Forlag ved Udgivelsen I 
af Stieler's Atlas og traadte i Forbindelse med ; 
Mænd som Berghaus, Diez, Spruner og Sydow. 
Fra det Ettinger'ske Forlag overgik til ham Gotha ! 

Hofkalender (fra 1816) og »Almanach de Gotha«. 
Hans Søn B e r n h a r d W i l h e l m P. (1821—57)! 
anlagde 1854 den nu saa berømte geografiske An-
stalt, hvor Petermann begyndte Udgivelsen af sine ' 
maanedlige Meddelelser. / . S. 

Perthit (Per t i t ) se F e l d s p a t . 
Pertlnax, P u b l i u s H e l v i u s , romersk Kejser 

(192—93), havde før sin Regeringstiltrædelse be- '• 
klasdt høje Embeder og udmærket sig som Hær- ; 
fører og Statholder. Til Kejser blev han valgt | 
efter Commodus'es Drab. Under sin Regering 
støttede han sig paa Senatet og stillede sig i 
Modsætning til Prætorianerne og de kejserlige 
frigivne. Han søgte at bringe Orden i Rigets 
Finansforhold, men blev efter kun 3 Maaneders 
Regering dræbt af Prætorianerne. H. H. R. 

Pertinéns (lat.), Tilbehør, Appertinentier (s.d.). 
Per tot discrimina rerum (lat.), >gennem 

saa mange Farer«, Citat efter Vergil (Æneiden I, 
204). H. H. R. 

PertuiS [pærtyf], By i det sydøstlige Frank
rig, Dep. Vaucluse, ved Leze, en Biflod til Du-
rance, og Lyon-Banen, med en Kirke fra 16. 
Aarh. og to gamle Taarne, der ere Rester af et 
Kastel fra 14. Aarh., har et College og driver 
Fabrikation af Silketøjer, Lervarer og Olie samt 
en Del Handel og har (1896) 4,627 Indb. M. Kr. 

Perturbation (lat.). Bevæger en Klode sig om
kring en anden, idet de gensidig paavirke hinanden 
efterNewton's Lov, vil Banen blive et Keglesnit; er 
der nok en Klode i Nærheden, vil denne bringe 

Banen til at afvige fra den elliptiske (parabolske 
eller hyperbolske) Bevægelse. Denne Afvigelse 
kaldes P., og af de to Kloder benævnes den 
ene den p e r t u r b e r t e , den anden den p e r t u r 
b e r e n d e , den tredje Klode bliver Centralkloden. 
Har man nu givet disse 3 Legemers Beliggenhed 
og Hastighed i et bestemt Tidsøjeblik, og man 
spørger om Beliggenheden og Hastigheden til et 
opgivet Tidsmoment, kalder man Løsningen af 

j denne Opgave T r e - L e g e m e r s - P r o b l e m e t . Hid-
| til er det ikke lykkedes den matematiske Analyse 
at løse denne Opgave i sin Almindelighed. Kun 
for det Specialtilfælde, at de 3 Legemers gen
sidige Afstande staa i konstant Forhold ti! 
hverandre under den hele Bevægelse, kan Op
gaven løses strengt. Men dette Specialtilfælde 
kan deles i to Underafdelinger, i) Kloderne be
finde sig paa samme rette Linie og vedblive der
med, 2) de 3 Legemer danne altid en ligesidet 
Triangel. I begge Tilfælde bliver Banen et 
Keglesnit (To-Legemers-Problem). Men hvis de 
to Legemers Masse er meget lille i Forhold 
til det tredje Legemes, kan man behandle denne 
Opgave matematisk. Og dette Tilfælde er af 
stor Betydning i vort Solsystem, hvor Planeternes 
Masser ere smaa i Forhold til Solens. Man kan 
betragte i første Tilnærmelse en Planets Bevægelse 
om Solen, som om den og Solen alene udgøre 
Solsystemet. Paa samme Vis vil Planetmaanernes 
Bevægelse om deres Planet i det hovedsageligste 
bestemmes af Planeten, idet Solen, som her er det 
perturberende Legeme, vil have liden Indvirkning, 
da Maanen er Planeten nærmere end Solen. Be
vægelsen vil foregaa meget nær efter To-Legemers-
Problemet, Banen altsaa være et Keglesnit. Nu 
bestemmes Bevægelsen i dette Problem af visse 
saakaldte E l e m e n t e r (Konstanter). Man kan 
da opfatte den perturberede Bevægelse fremdeles 
som en Kepler'sk Bevægelse (Keglesnit), men med 
Elementer, som ikke ere Konstanter, men variere 
( K o n s t a n t e r n e s Var i a t ion ) , og disse Varia
tioner i Elementerne kaldes E l e m e n t p e r t u r b a 
t ion er. Man har derfor P. i Banens store Halv
akse, Excentricitet, Periheliets Længde, Inklina
tion, Knudelængden og Epoken. Men foruden 
denne Maade at tænke sig P., kunde man ogsaa 
med de konstante Elementer beregne den per
turberende Klodes Koordinater efter det binære 
Systems Formler, og saa til disse Koordinater an
bringe de Korrektioner, som hidrøre fra det 
perturberende Legeme. Disse K o o r d i n a t p e r -
l u r b a t i o n e r ere P.'s i Radiusvektor, i Bredde 
og i Længde. Teorien for de sidstnævnte P. 
er udledet af Laplace, for de førstnævnte af La-
grange, men begge Slags hænge paa det nærmeste 
sammen med hinanden; i Hansen's Perturbations
teori er denne Forbindelse stærkt fremtrædende, 
og denne Teori er paa en Vis en Mellemting 
mellem begge. 

Det matematiske Udtryk for en Planets P. ud
ledes i Form af en uendelig Række af Led, som 
stige efter Potenser af Banens Excentricitet og 
Inklination. De fleste af disse Led ere af den 
perturberende Masses Størrelses Orden eller lavere 
Orden og af periodisk Natur med Periode af 
samme Størrelses Orden som Planetens Omløbs-
tid eller endnu lavere. Man kalder disse P. 
p e r i o d i s k e . Undtagelsesvis faa nogle periodiske 
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F. en forholdsvis lang Periode derved, at to 
Kloders Omløbstider ere nær kommensurable. Af 
saadanne kan nævnes den store Ujævnhed i 
Juppiter's og Saturn's Bevægelse, hvis Periode er 
mere end 900 Aar. En lignende, men langt 
mindre Ujævnhed finder Sted ved Jorden og Venus 
med en Periode af 8 Aar. Under den matematiske 
Analyse af Perturbationsproblemet kan der efter 
visse Metoder faas foruden de periodiske Ud
tryk Perturbationsled, som vokse proportionalt 
med Tiden, man kalder disse P. s e k u l æ r e , men 
i Virkeligheden kunne disse, gennem eksaktere 
matematisk at behandle Problemet, tilbageføres 
til periodiske Udtryk. 

Man inddeler P. i a l m i n d e l i g e og spec i 
e l l e og tager herved Hensyn til Maaden at be
regne P. paa. I første Tilfælde faas Beregnings-
resultatet gennem en fuldstændig analytisk Ud
vikling af Formlerne med derpaa følgende Ind
sætning af Størrelsernes numeriske Værdi, i andet 
Fald gennem en rent numerisk og successiv Be
regning for et Antal Tidsmomenter, fordelte inden 
for et begrænset Tidsomraade. Uagtet de specielle 
P. saaledes efter Sagens Natur have den Svaghed, 
at de alene gælde for et begrænset Tidsrum, have 
de megen Anvendelse i Astronomien i specielle 
Tilfælde, f. Eks. naar det gælder at beregne P. 
tor Kometer. 

Det analytiske Udtryk, som fremstiller P., kan 
man tænke sig ordnet efter Potenser af de per
turberende Masser. De Led, som ere multiplicerede 
med første Potens af de perturberende Masser, 
kaldes P. af f ø r s t e Orden, de Led som inde
holde som Faktorer Kvadraterne eller Produkterne 
to og to af de perturberende Masser, kaldes P. 
af anden O r d e n o. s. v. I de fleste Tilfælde 
vil det være tilstrækkeligt at tage Hensyn til P. 
af første Orden. (Lit t . : T i s s e r a n d , Mécani-
que Celeste, I—IV [Paris 1889—96]; Po inca ré , 
Les mithodes nouvelles de la mécanique celeste, 
I—III [Paris 1892—97]; O p p o l z e r , »Lehrbuch 
zur Bahnbestimmung der Planeten und Kometen«, 
II [Leipzig 1880]). J.Fr.S. 

Per tusa r i a se P r i k lav. 
Per t i issis se K i g h o s t e . 
Perty, J o s e p h A n t o n Max imil ian, bayersk 

Naturforsker, født 1804, død 8. Aug. 1884 i 
Bern. Han studerede Medicin og Naturvidenskab, 
tog Doktorgraden i Miinchen og beskrev i det 
store Værk Delectus animalium articulatorum 
[Miinchen 1832] de af Spix og Martius i Bra
silien indsamlede Insekter. 1833 blev han kaldt 
ti! Bern. Blandt hans litterære Arbejder maa 
nævnes: >Allgemeine Naturgeschichte als philo-
sophische und Humanitatswissenschaft« [4 Bd., 
Bonn 1837—44], »Die mystischen Erscheinungen 
in der menschlichen Natur« [2 Bd., Leipzig 1861], 
»Ueber das Seelenleben der Thiere« [1865], 
; Blicke in das verborgene Leben des Menschen-
geistes« [1869], »Die Anthropologie als die 
Wissenschaft von dem korperlichen und geistigen 
Wesen des Menschen« [2 Bd., 1874], »Der 
ietzige Spiritualismus und verwandte Erfahrungen 
der Vergangenheit und Gegenwart« [1877]. y. C. 

Pertyrline (Søudtryk), et Tov eller en Kæde, 
hvori Ankeret hænger, med sin øverste Ende 
i Ankerbøjlen eller Røringen) under Kranbjælken. 
P. er forsynet med et Slippeapparat, der gør 

det muligt, at Ankeret kan falde momen-
I tant. C. L. W. 

PettZ, G e o r g H e i n r i c h , tysk Historiker, 
(1795—1876). P. var Hannoveraner og ansattes 

i 1823 i Arkivet i Hannover. Tidlig blev den 
j preussiske Minister v. Stein's Opmærksomhed hen-
• ledt paa ham, og denne gav ham (1826) Over-
. ledelsen af det store Udgiverarbejde Monumenta 

Germaniae historica, der i flere Rækker (Scrip-
• tores, Leges, Diplomata, »Deutsche Chroniken«, 
; Auctores Antiquissimi, Epistolae, Antiquitates) 
udgiver Kilderne til Tyskland's Historie i Middel
alderen. P. selv beskæftigede sig mest med den 
karolingiske Tid. For de talrige Rejser, dette 

: Arbejde medførte, og sine Studier i tyske og 
j fremmede Haandskriftsamlinger har han gjort Rede 
1 i »Archiv der Gesellschaft fur åltere deutsche 
[ Geschichtskunde« [B. 5 — 14, 1824—72]. 1842 
j blev P. Overbibliotekar i Berlin; 1874 trak han 
! sig tilbage fra sin Embeds- og Udgivervirksom
hed. Til Tyskland's nyere Historie har P. leveret 

, de vigtige Bidrag »Leben des Ministers Freiherrn 
, von Stein« [6 Bd., 1849 — 54] og »Leben des 
! Feldmarschalls Grafen von Gneisenau«. y. L. 

Peru, Republik i den mellemste og vestligste 
i Del af Sydamerika, grænser til Storoceanet og 
i Staterne Bolivia, Chile, Brasilien og Ecuador. 
Siden Landafstaaelsen til Chile 1883 ligger P. 
mellem 2° 20' og 17° 55' s. Br., altsaa inden
for Tropebæltet, og mellem 68° 50' og 810 20' 
v. L. fra Grw. Det omfatter 1,769,804 Q Km., 
et Areal 4 Gange større end Frankrig, med (1896) 
4,559,550 Indb. eller 2,6 Indb. pr. [ j Km. Den 
spanske Betegnelse E l P e r u hidrører fra den 
lille Kystflod Biru, som Andagoya naaede 1522. 
Beboerne i det gamle Inka-Rige kaldte Landet 
T a h u a n t i n s u y a , o: »de fire Provinsers 

Ud mod Oceanet vender en ensformig K l i p p e 
kys t , hvis samlede Længde er 2,150 Km. Hav
dybden naar kort fra Land 150 M.-Linien, og 
den smalle Landsokkel bærer kun faa og lidet 
betydelige Øer. C h i n c h a - Ø e r n e saavelsom 
L o b o s - Ø e r n e ere kendte for deres nu næsten 
udtømte Guanolejer. Klippeøen St. L o r e n z 
værner Callao's Red for Oceanbølgerne og be
nyttes som Gravplads for de fremmede. Stærk 
Brænding og Fattigdom paa gode Havne for
ringer Nytten af den lange, ensformig forløbende 
Kystlinie, der savner større Fremspring eller 
Indskæringer. Fra Tumbez ved Ecuador's Grænse 
til Kap Blanco er Retningen sydvestlig, derefter 
sydlig til Punta Aguja. Paa denne Strækning 
ligger det sydamerikanske Fastlands Vestpunkt, 
Forbjærget Punta Parifia (81 ° 20' v. L. fra Grw.). 
Den øvrige Del af Kysten har sydøstlig Retning. 

J o r d b u n d s f o r h o l d . P. bestaar af 1. et 
smalt Kystbælte, 2.Kordillererne, der gennemstryge 
Landet fra N. til S., 3. det af dem indesluttede 
Højland og 4. et lidet kendt Lavland Øst for 
Kordillererne. Den store Forskel i Højden med
fører en tilsvarende Uensartethed i de øvrige 
Naturforhold. — K y s t l a n d e t , der har en Bredde 
af 110—125 Km., er en Blanding af Sletter, lavt 
Bjærgland, la Cuesta. og noget højere Mellem-
bjærge, la Sierra, der ere Udløbere fra Kyst-
kordillererne og gennemfurede af talrige Dal
kløfter. Kystbæltet er et regnfattigt, solsvedent 
Land med Steppe- og Ørkenkarakter. I nogen 
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Afstand fra Kysten brede sig i 500 —1,200 M.'s 
Højde Flader dækkede med hvidligt Flyvesand, 
som af Vinden hobes op til mægtige Klitter med 
stadig skiftende Former. I Nord-P. dækker 
S e c h u r a ' s Ørken store Strækninger af Provinsen 
Piura. Ligesom andre Ørkener har det peruanske 
Kystland sine Oaser. De findes overalt, hvor et 
Vandløb haster ned fra Bjærgene, og saa langt 
Overrislingen naar, brede sig Plantedækkets 
grønne Striber, og her samler Befolkningen sig. 
Hovedstaden Lima, Landets største By, ligger 
iaaledes i Rimac-Flodens skønne Dal, og i en 
anden Dalfure ligger Arequipa, en af P.'s be
tydeligste Stæder. — K o r d i l l e r e r n e i P. ere 
den mindst vulkanske Del af hele Systemet, og i 
Modsætning til Bolivia have de indesluttede Høj
sletter, med Undtagelse af Egnene Nord for 
Titicaca, alle Afløb til Havet. Ligesom sydligere 
liestaa de østlige Kæder af de ældste Stenarter, 
Granit og Silurformationens Stenarter, hvortil der 
vestligere slutter sig Kulkalk og Kulsandsten. 
De vestlige Kæder ere opbyggede af mesozoiske 
Dannelser. Det vigtigste Knudepunkt er C er ro 
de P a s c o , P.'s St. Gotthard. Det deler de 
peruanske Kordillerer i en nordlig og sydlig Del 
med en noget forskellig Karakter. Sydpartiet 
eller U c a y 1 i-K o r d i l l e r e r n e bestaar af to Hoved
kæder, der ere en Fortsættelse af de chilensiske 
og bolivianske Kæder, men udmærke sig ved en 
højst indviklet og uensartet Bygning. Ø s t k æ d e n , 
der væsentligst bestaar af gamle krystallinske 
Skifere, har en gennemsnitlig Højde af 4,500 M.; 
men skønt dens Toppe næppe ere højere end 
Kystkædens, faar den dog paa Grund af sin 
større Smalhed, stærkere Leddeling og Snegrænsens 
lavere Beliggenhed en langt mere alpin Karakter. 
Passerne ere for det meste snefrie, men alle Toppe 
bære tykke Snelag og Firnmarker med hængende 
Bræer. V e s t k æ d e n er opbygget af røde Sand
sten, der i 4,000—5,000 M.'s Højde dækkes med 
mægtige Kalkstensmasser gennembrudte af Andesit 
og Trakyt, der have bredt sig til flade Dækker 
og Kupler. Med sin bredtbølgede Masse har 
Kæden kun i ringe Grad Højbjærgskarakter. 
Kamhøjden er vel anselig, i Reglen 4,800 M., 
men Toppene ere med enkelte Undtagelser som 
det 7,000 M. høje Am pa t o Nord for Arequipa 
næppe højere end Østkædens. Mellem disse to Hoved
kæder løbe flere Parallelkæder, der Nord for 
Titicaca optræde som et massivt Højland, der 
danner Vandskellet mellem Søens Tilløb og 
Urubamba's Kildefloder. V u l k a n e r forekomme 
kun i den sydlige Del af Kystkæden, hvor de 
danne en Gruppe ved Arequipa omkring Misti's 
6,100 M. høje, prægtige, sneklædte Kegle. Sol-
fatarer, Fumaroler, hede Kilder og hyppige Jord
skælv ere Vidnesbyrd om de indre Kræfters 
stadige Virksomhed. J o r d s k æ l v ere meget 
hyppige og bemærkes endogsaa af Skibe, der 
nærme sig Kysten. Callao ødelagdes 1746, og 
5.000 Mennesker omkom ved denne Lejlighed; 
J 7 5 6 og 1816 ramtes Trujillo, og 1582, 1784 og 
1845 D-Iev Arequipa delvis ødelagt ved Jordskælv. 
Fra Cerro de Pasco udgaa mod Nord tre Kæder, 
der sammenfattes under Navnet M a r a n o n - K o r -
d i l l e r e m e . De tre Floder Ucayli (østligst), 
Huallaga og Maranon (vestligst) have deres Lejer 
imellem dem. Den ø s t l i g e Kæde , 2,000 M., 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I er lidet kendt i geologisk Henseende og er lige
som C e n t r a l k æ d e n , 2,000 M., der bestaar af 

•. guld førende Talkskifere og andre palæozoiske 
\ og mesozoiske Skifere, dækket med tæt Urskov. 
Den langt højere V e s t k æ d e , hvis mesozoiske 
Dannelser ere gennembrudte af vulkanske Sten
arter, deler sig ved Huaras-Flodens Udspring 
i to Kamme, hvoraf den østlige med Rette 
bærer Navnet Cordilleros Nevada (Snebjær-
gene), da den ejer flere af P.'s og Andes-Sy-

J stemets højeste Toppe, bl. a. N e v a d o de 
' H u a s c a n , der med sine 6,721 M. næst efter 

Ampato er den højeste Top mellem Panama og 
Titicaca. De to Kamme omslutte Huaras-Flodens 
Erosionsdal, gennem hvilken Jærnbanen slynger 
sig op til 3,000 M„ og Cajamarca's Højslette, 

I den mest aflukkede i hele P., hvor man 2,860 M. 
! over Havet dyrker baade Korn og Frugt i nogle 

ejendommelige Lavninger, der sikkert maa op
fattes som gamle tørlagte Søer. Vandskellet 
mellem Oceanels og Maranon's Tilløb ligger dels 
paa den vestlige, dels paa den østlige Kam, 

I undertiden paa lave Rygge inde paa Højsletten. 
i Ved Tværkæder er H ø j s l e t t e n me l l em Kor
d i l l e r e r n e delt i flere Afsnit, de saakaldte Punas, 
bl. a. Junin's, Huancavelica's, Canjallo's og Coto-
bamba's. Gennemsnitshøjden er 4,000 M., og 

I Grundpræget er det samme som paa de ecuadorske 
Paramos, om end der optræder andre Karakter
planter og Dyreformer. Punaen er et efteraars-
agtigt, menneskefjendsk Land, vide Græsstepper 
med gullige og mørke Farver. Naar her ikke 
des mindre findes flere større Byer som Cerro 
de Pasco og Huancavelica, da er det Minedriftens 

j Skyld, og uden for Stæderne er Befolkningen faa-
tallig og spredt. Men stiger man ned i de talrige 
snævre eller brede Dale, Sierras, finder man en 
venligere og rigere Natur, et veldyrket Kultur
land og en saa tæt Bebyggelse, at Højlands-
indianeren i Lima altid betegnes som Serrano 

1 0: en Mand fra Sierras. I Nord-P. aabne sig 
Maranon's og Huallaga's prægtige Dale, der ligge 
saa dybt, at den tropiske Natur kan udfolde sig. 
L a n d e t Øs t for K o r d i l l e r e r n e er P.'s Bag-

•• side, lidet kendt og løst knyttet til den peruanske 
Stat. Saavel Kordillerernes Forbjærge, Montana, 
med deres skarpe Kamme, der ikke uden Grund 
kaldes Chttchillas (Knive), og dybt skaame Dale som 
Amazon-Landets Sletter, ere dækkede af sammen
hængende Urskove. Adgangen fra Kysten til 
Punaen er lettet ved Anlægget af to Bjærgbaner. 
Farten gaar i faa Timer, over høje, spinkle Jærn-
broer og gennem Tunneler, op til en Højde, der 
svarer til Toppen af Montblanc; herfra fører Tunnel -
gennemboringen tværs igennem Kystkæden til 
Punaen. Tidligere var man udelukkende henvist 
til at benytte de højtliggende Passer, hvoraf selv 
de mest benyttede laa i en Højde af 4,800 M. 
Vejen gik over ubanede Bjærgknuder, over Is
marker, ad snævre, farlige Stier, der kun kunde 
passeres med Forsigtigbed og ved Hjælp af Lamaer 
og Muldyr, og hyppig faldt et af disse Dyr ud 
over en stejl Skrænt og forsvandt i Dybet. Over 
Bjærgstrømmenes dybe Slugter føre indtil 100 M. 
lange Hængebroer af den Slags, Indianerne alle
rede konstruerede for 300 Aar siden af Grene, 
Bast og Remme af Oksehud. 

F l o d e r og S ø e r . Skønt Kystlandet har 60 

16 
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Floder, er det dog ubetinget den daarligst vandede 
Del af Landet. Lejerne ere tørre en stor Del af 
Aaret, og i de sydlige Provinser er en lang 
Strækning af den Grund ubeboet. Det er kun 
enkelte som Tumbez (nordligst), Chira, Santa, 
Rimac, Canete, Chincha, Mages og Victor, der 
føre Vand Aaret rundt. Den østlige Del af 
Landet har flere betydelige Floder. Hovedfloden 
er Marafion, der har sine Kilder paa Kystkædens 
Østskraaning næppe 200 Km. fra Oceanet. Tæt 
ved P.'s Nordgrænse optager den Huallaga og den 
vandrige Ucayli, der skyldes Sammenløbet af 
Apurimac og Urubamba, og paa brasiliansk Grund 
Purus og Yavari, der i sit nedre Løb danner P.'s 
Grænse. Blandt Søerne er Titicaca (s. d.) et 
helt Indhav. Den tilhører dog kun P. med sin 
nordlige Del. Dens Vandspejl ligger hele 3,808 M. 
over Oceanets. Foruden af Indianernes Kanoer 
befares den af nogle Smaadampere, hvoraf de 
første Stykke for Stykke bleve førte derop pr. 
Muldyr. Som Brændsel under Kedlerne anvendes 
Lamagødning. De talrige Bjærgsøer, der paa 
Punaen erstattes af store Tørvemoser, ere alle af 
ringe Størrelse og ofte kædeformig ordnede; de 
mest kendte ere Chinchayococha ved Cerro de 
Pasco og Urcos ved Cuzco. 

Kl ima, P l a n t e - og Dyre l iv . Medens Kys t 
l a n d e t fra Panama til Ecuador udmærker sig 
ved en stor Regnmængde og en rig tropisk Skov
vækst, indtræder der Syd for Guayaquil-Bugten en 
brat og mærkelig Forandring i disse Forhold. 
Regnmængden mindskes i den Grad, at det peru
anske Kystland bliver ørkenagtigt. I Lima, 
hvis aarlige Regnmængde kun er io,5 Cm., kan 
der hengaa flere Aar uden betydeligt Regnfald. 
Et Par Lyn og et enkelt Tordenbrag, hvortil 
Uvejret altid indskrænker sig, ere en saa ualminde
lig Begivenhed, at den bringer Befolkningen i vild 
Forfærdelse. Aarsagen til denne besynderlige 
Tørhed ere den peruanske Koldtvandsstrøm og 
de herskende Søndenvinde. Alene disses Retning 
parallelt med Kysten er ugunstig for Nedslaget; 
men hertil kommer den Omstændighed, at Sø
vindene ophedes saa stærkt i Kystlandet, at deres 
Dampindhold ganske forflygtiges. I Sommer-
halvaaret, fra Novbr. til Maj, straaler Solen fra en 
stedse skyfri Himmel, medens den i Vintertiden 
er skjult af tæt Taage, Garrun, der dækker hele 
Kystlandet indtil 450 M.'s Højde og i det højeste 
letter nogle Timer midt paa Dagen. Taagen for
tætter sig til Smaadraaber, der forfriske og holde j 
Liv i de haardføre Buske og nøjsomme Urter og 
ere for deres Trivsel af langt større Betydning 
end de spredte Sommerbyger. I den Grad har 
man gjort sig fortrolig med denne Form af Ned
bør, der i Lima betegnes som Plaskregn, at man 
opfører Husene af soltørrede Lersten, og de flade 
Tage dannes almindeligvis af Rørmaatter, der 
ikke formaa at holde en Skylregn ude. Varme
forholdene ere meget ensartede og med ringe 
Forskel paa Sommer- og Vintervarmen. Den 
varmeste Maaned (Febr.) er i Lima 23,4°, den 
koldeste (Juli) 14,7° og Aarstemperaturen 18,5°. 
Under disse Forhold er det naturligt, at Korn-
og Frugtavl kun lykkes, hvor Markerne over
risles. I Bjærgdalene, hvor Varmen er endnu 
højere end i Lavlandet, og Vintertaagen erstattes 
af heftig Skylregn, ere Forholdene langt gunstigere. | 

Lavlandet er uden Skove, kun lave, tornede 
Buske danne hist og her noget Krat. Der fore
kommer kun 3 Træformer: Oliven (Budleja incana), 
Tamarinder og Mimoser, især Acacia tortnosa. 
Større Udbredelse have stedsegrønne Planter med 
lav, buskformig Vækst, Kakteer, hvoriblandt den 
søjleformede Ceretts peruvianus er Karakterplante 
for hele Kystbæltet, Agaver og Liliaceer. Blandt 
den mere lavstammede Vegetation ere Surkløver, 
Colletier (Vrietorn), Tola (Bacckaris) og Berberis 
fremherskende. I K o r d i l l e r e r r e g i o n e n (2,400-
3,500 M.) ere Stauder og Buske stærkt repræsen
terede, og Trævæksten indskrænket til 3 Former: 
Oliven, peruansk Hyld og Polylepis racemosa. 
Karakterplanterne i denne Region ere mest Stauder 
med delvis smukke Blomster: Calceolarier (Tøffel-

i blomst), Lupinus paniculatus, Clematis, Rcheveria, 
I Alonsoa og Nicotiana. Oven for 4,000 M.-Linien 
træffes a lp in V e g e t a t i o n : Græsser, Stauder 
og Halvbuske, særlig Pile- og Astragulusarter, 
Gentian og Valerian. 

Over P u n a e r n e jage i alle Aarets Maaneder 
kolde Sønden- og Vestenvinde, og i Løbet af faa 

i Timer synker eller stiger Termometeret 20—25 °. 
i Om Vinteren, Maj—Oktbr., dækkes Buskene med 

Rimfrost, Tagene kantes med Istapper, men Sneen 
ligger dog sjældent mange Timer ad Gangen. 
Nattemperaturen gaar ned til 6° Frost, og ved 
Middagstid stiger Termometret til 12°. I Sommer
tiden er Nattens Gennemsnitstemperatur i°r 
Middagens 90, og heftige Uvejr med Skylregn høre 
da til Dagens Orden. Sædvanlig bryder Uvejret 
løs Kl. 2—3 om Eftmd. og stilner af henimod 
Kl 6. Luften udmærker sig Aaret rundt ved sin 
overordentlige Klarhed, og i Nætter, naar Maanen 
ikke er synlig, giver Venusstjernen et saa kraftigt 
Lys, at alle Genstande kaste tydelige Skygger. 
De vekslende Lag af kolde og varme Luftbælter 
give Anledning til Luftspejlinger: Lamahjorde, 
Muldyrkaravaner eller Byer vise sig over Horisonten. 
Den tynde Luft foraarsager, at Mennesker og 
Dyr langt stærkere og hurtigere udmattes end i 
Lavlandet, og Bjærgsygen, Soroche, angriber alle 
rejsende. Poppig skildrer den med kraftige Farver: 
Man aander og gaar med Besvær, faar Feber, 
plages af Søvnløshed og føler Kvalme og Smerte 
i Fordøjelsesorganerne. Sygdommen varer 6—7 
Dage, men Efterveerne holde sig længe. Højslet
tens Beboere have vel vænnet sig til den tynde Luft, 
men den Træghed, der udmærker Puna-Indianeren. 
finder dog i dette Forhold sin naturligste For
klaring. Kogepunktets lave Beliggenhed bevirker, 
at Kaffe og Te have en mindre kraftig Smag, og 
Ærter og Bønner kunne ikke koges møre. 
Spirituøse Drikke skulle have en svagere be
rusende Virkning. Ogsaa i andre Henseender 
viser Klimaet sin livsfjendske Natur. Ifølge Poppig 
lægge Hønsene ikke Æg, Kattekillingerne dø, 
inden de blive voksne, og mange af de Børn, 
der fødes i Potosi (3,960 M.j, dø som ganske 
unge eller ere behæftede med Sansemangler. En 
anden Ejendommelighed er Luftens stærke Lad
ning med Elektricitet. Lysduske vise sig paa 
Muldyrenes Øren, og den mindste Berøring frem
kalder elektriske Gnister. Det er kun nøjsomme, 
haardføre Planter, der under disse klimatiske 
Forhold kunne trives paa Punaen. Skove mangle 
aldeles, og de enkeltstaaende Træer have en for-
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krøblet Vækst. Krat af rødbrune Buske, hvis 
Ved omhyggelig indsamles til Brændsel, dække 
stedvis større Strækninger. I Hovedsagen er 
Punaen et Græsland; men det stærkt udbredte 
Ichugræs [Stipa Ichu) danner ikke nogen sammen
hængende Grønsvær. Dets Tuer samle sig i 
Kredse eller Buer med Sand i Midten. Det er 
denne stive Græsart, der med sine gullige eller 
mørkladne Blade fornemmelig giver Punaerne 
deres triste, ensformige Præg, som kun af og til 
afbrydes af Strækninger med prægtig farvede, 
storkronede Tøffelblomster (Calceolaria), Stenbræk, 
blaa Ensianer, vellugtende Verbena-Arter og de om 
Alperosen mindende Escallonier. De mest anse
lige Planteformer ere de talrige Kakteer, Tola, 
Culsitiumstauder og hvidfiltede Kurvblomster. 
Medens Quinoanhirse og Byg, der dyrkes til 
2,500 M.'s Højde, men aldrig opnaa Modenhed, 
ere Punaens eneste Kornsorter, trives i Puna-
da l ene (Sierras), der ligge indtil 1,000 M. lavere 
end Højsletten, et rigt Udvalg af det tempererede 
og det hede Jordstrøgs Kulturplanter : Appelsiner, 
Sukkerrør, Kaffe, Bananer, Majs etc. Ogsaa her 
er Skoven en Sjældenhed, og Bjærgsiderne ligge 
nøgne hen eller dækkes af Agaver og Kæmpe
kaktus. Kun langs Vandløbene vokse 6—8 M. 
høje Pilelunde. K o r d i l l e r e r n e s Ø s t s k r a a n i n g , 
M o n t a n a og L a v l a n d e t tilhøre klimatisk og 
vegetativt Troperne. Foruden adskillige Palmer 
og Bregnetræer forekomme Bromeliaceer og 
epifytiske Gøgeurter; Kokaplanten (Eythroxylon 
Coca) og Kinatræet (Chincona) vokse vildt i 
Skovene. 

D y r e v e r d e n e n har i Kystlandet et neotropisk 
Præg. Navlesvin og Bæltedyr jages saavel af 
Pumaen og Jaguaren som af Mennesket. De tal- | 
rige Søfugle have forsynet saavel Øerne som j 
Dele af Fastlandet med mægtige Guanolag, og • 
Renovationen i Byerne besørges af halvtamme 
Aadselfugle. Kordillererne og Punaen høre til . 
den chilensiske Subregion, og Lamaen og Kon- I 
doren ere de mest karakteristiske Dyreformer, j 
Lamaen forekommer i to vilde Former, Huanakoen | 
og Vikunjaen. Den sidste græsser paa Punaen i ' 
Flokke paa indtil 20—30 Stykker og er saa lidet 
sky, at Tschudi 1869 kunde skyde et Dyr med 
Revolver, uden at de øvrige toge Flugten. Huana
koen jages for Kødets og Vikunjaen for Skindets 
og Uldens Skyld. Punaen er ligeledes et Hjem 
for Raadyr og flere Arter af Rovdyr: Ræve 
(Canis azarae), Maar og Stankdyr og den for P. 
og Bolivia karakteristiske lille Bjørn: Tremarctos 
ornatus. Sjældnere indfinde sig Pumaen og det i 
Skovene hjemmehørende Navlesvin. Ligesom i 
Pampas undermineres Jorden af Gravemus (Visacha 
og Lagidium) og Haremus (Chinckilla), der for 
Pelsens Skyld efterstræbes af Indianerne. Vand-
og Sumpfugle ere talrige, og blandt Rovfuglene j 
udmærker Kondoren sig ved sin Kæmpeskikkelse. 
Floddalene, Montana og Amazon-Landet ere en Del 
af den brasilianske Subregion og udmærke sig 
ved deres store Rigdom paa Former: Aber, Flager
mus, især af Arten Phyllostoma, Gnavere (Aguti, 
Mus, Pigrotte o. a.), Bæltedyr, Dovendyr, Myre
slugere og Rovdyr (Jaguar, Puma, Ozelot, Tiger
kat o. fl.) foruden Tapir og Pungrotter. Fugle
verdenen er mangeartet og farveprægtig; Pape
gøjer. Floderne ere Tilholdssteder for Kaimaner 

og Skjoldpadder, og blandt Giftslangerne optræde 
Klapperslangen og flere Bothropsarter. Løvfrøer 
(Nototrema) forekomme talrig. Ogsaa den lavere 
Fauna er meget artsrig. 

B e f o l k n i n g e n kan deles i 3 Grupper: 1) 
Indianerne, ca. 62 pCt. af hele Folkemængden, 
2) de indvandrede, der ere af europæisk, navnlig 
spansk, afrikansk og asiatisk (kinesisk) Herkomst, 
og 3) Blandingsracerne, der anslaas til 23 pCt. 
af Folkemængden. I n d i a n e r b e f o l k n i n g e n 
(se A m e r i k a n s k e F o l k e t y p e r 1 Bd., S. 696, 
25—27) forekommer i alle Dele af Landet, og 
Øst for Kordillererne, hvor den staar længst til
bage i Civilisation, er den saa godt som ene-
raadende og faktisk uafhængig af Statsmagten. 
De peruanske Indianere have en slank, middelhøj 
Vækst, men danne ikke nogen udpræget Type. 
Sædvanligvis naa de, naar de ikke ere forfaldne 
til Drik, en høj Levealder. Ved Siden af det 
indianske Sprog forstaa Mændene det nødtørftigste 
Spansk, medens Kvinderne allerhøjst kende nogle 
enkelte Ord deraf. I Kystlandet findes Efter
kommerne af Y u n k a e r n e . Til dem høre 
C h i m u e r n e omkring Trujillo, C h i n c h a e r n e , 
noget længere Syd paa, og de saakaldte Atacarne-
nos, et Fiskerfolk paa Grænsen af Chile. Hoved
massen afP.'s Indianere høre t i l Q u i c h u a - F o l k e t , 
der er hjemmehørende paa Højsletterne i Nord-
og Mellem-P. Deres Sprog, Quickua, taltes, da 
Spanierne kom til Landet, fra 3O n. til 32° s. Br., 
og nutildags er det udbredt i P. og Dele af 
Ecuador, Bolivia og Argentina. Quichua er 
studeret af Missionærer og Sprogforskere, og de 
i Lima udkomne Leksika og Grammatikker over 
Sproget vidne om Inka-Folkets høje aandelige Stand
punkt. Ord som Lama, Kondor og Guano ere 
fra Quichua gaaet over i alle civiliserede Sprog. 
Folkets poetiske Evne giver sig Udtryk i melan
kolske Sange, og ved mundtlig Overlevering ere 
enkelte gamle Dramaer bragte op til Nutiden og 
nedskrevne. Bønnebøger og Katekismer ere over
satte paa Quichua, dog med spanske Ord for 
kristne Begreber. Trods Tilegnelsen af katolske 
Formularer og Ceremonier holder Quichuaen dog 
stadig fast ved Forfædrenes Gude- og Aandetro. 
I det sydlige P. bo A y m a r a ' e r n e , der tillige 
udgøre Hovedparten af Bolivia's indianske Be
folkning. Deres Sprog er nær beslægtet med 
Quichua, maaske som nogle Forskere mene kun 
en Dialekt af dette. Aymara'en skildres som 
ualmindelig snavset. »Ikke engang efter Fødslen 
bliver han vadsket, og heller ikke vadsker han sig 
senere i sit Liv«. Hans af Naturen dybtbrune 
Lød faar derfor en endnu mørkere Tone. Han 
søger ikke efter Rigdom, og stadig Arbejde er 
ham en Plage. Kun Sulten og den forhadte Skat, 
han maa udrede til »Spanierne«, tvinger ham til 
at arbejde for fremmede. Hans Fornødenheder 
gaa ikke ud over en Hytte til at sove i, en lille 
Jordplet til Dyrkning af det for Livets Under
hold nødvendige Majs og Kartofler, dertil nogle 
Kokablade til Skraa og saa meget Rom eller 
Majsbrændevin, at han engang imellem kan faa 
sig en Rus. Heller ikke hans Karakter skildres 
som videre tiltalende. »Han er falsk, lumsk og 
grusom, stjæler og lyver ved alle Lejligheder, 
hvor han kan slippe godt fra det«. Derimod er 
Quichuaen mere aaben, intelligent og energisk 

16* 
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uden dog at kunne fornægte Slægtskabet med 
Aymaraen. Øst for Kordillererne bo de lidet kendte 
Pana-Indianere, der have Stammefæller paa 
brasiliansk Grund. 

Den i n d v a n d r e d e B e f o l k n i n g stammer 
for største Delen fra Spanien. Den udgør Landets 
Herreklasse og bor fortrinsvis i større Byer. 
K r e o l e r n e ere anstandsfulde, men enerverede, 
og i intet andet Land har man saa hyppig Lejlig
hed til at spørge: »Ou est la femme?«. Tyre
fægtninger og Hanekampe ere stadig en attraaet 
Fornøjelse, som Indianerne ogsaa have lært at sætte 
Pris paa. Af E u r o p æ e r n e , tilsammen næppe 
over 20,000, ere 7,000 Italienere, 2,600 Fransk
mænd, 1,700 Spaniere og 1,700 Tyskere; dog ere 
alle Nationer i vor Verdensdel repræsenterede ved 
Kontingenter. Indvandring og Kolonisation fra 
Europa er ubetydelig; en tysk Koloni (500 Md.) 
ved Puzozo. N e g e r n e og M u l a t t e r n e , 2 pCt., 
leve næsten udelukkende i Kystlandet og ud
mærke sig ved større Energi end Indianerne. 
K i n e s e r n e ere lige saa talrige. De ere be
skæftigede ved Sukkerfabrikker og Guanogruberne 
eller optræde som Restauratører. Tallet paa 
Mes t i t s er, Ckolos, er i Tidens Løb steget til en 
Fjerdedel af Folkemængden, medens de Hvide af 
ublandet Blad kun udgøre en Ottendedel. Mestit-
serne ere spredte over hele Landet og nærme 
sig i Legemsform, Levevis og Karakter til Indi
anerne og nære ligesom disse et dybt Had til de 
Hvide. Det spanske Regimente og Minedriften 
have haft en uheldig moralsk Indflydelse paa 
Befolkningen. Den før saa foretagsomme Indianer
befolkning udbyttedes paa det grusomste og reves 
bort fra sine gamle Næringsveje. Minerne droge 
Skarer af Eventyrere til Landet, og Ulyst til 
Landbrug og alt stadigt Arbejde parredes med 
Udsvævelser af alle Arter: Spillesyge, Proceslyst, 
Bedrageri og Voldshandlinger. F o l k e o p l y s 
n ingen , der ganske er i Præsteskabets Hænder, 
staar lavt, og skønt Skolegangen ifølge Lovene 
er obligatorisk, søgtes Skolerne dog 1890 kun af 
70,000 Børn, saa at blandt Drengene blot I af 60 og 
blandt Pigerne I af 120 nød Undervisning. Og
saa den h ø j e r e O p l y s n i n g staar paa et lavt 
Trin, skønt P. foruden Universitetet i Lima og 
den derværende Bjærgværks- og Industriskole har 
5 mindre Universiteter (Trujillo, Ayachuco, Cuzco, 
Puna og Arequipa). Den k a t o l s k e K i r k e er 
den eneste forfatningsmæssig anerkendte, og 88,2 
pCt. af Befolkningen opføres som dens Bekendere. 
Andre Religionssamfund blive dog taalte, i det 
mindste i større Byer (5,000 Protestanter, 500 
Jøder og ca. 10 pCt. af andre Religionssamfund). 
Foruden Ærkestiftet i Lima, oprettet 1541, bestaar 
der 7 Bispedømmer, hvoraf de i Puna og Huanuco 
først oprettedes 1861. Kirkens øverste Myndig
hed er Republikkens Præsident, og de pavelige 
Breve og Buller faa først Lovlighed ved hans 
Underskrift. Siden denne Ordning er indført, er 
det gaaet tilbage med Kirkens Rigdom og Klostrenes 
Tal (nu ca. 130). Jesuitternes og Franciskanernes 
Missionsvirksomhed blandt Indianerne er ophørt, 
og Kirkens moralske Indflydelse paa Befolkningen 
er i det hele kun ringe. De humane Institutioner 
ere kun svagt udviklede, og rundt i Byerne findes i 
ikke mere end 40 Hospitaler. 

Arealet og Befolkningen fordele sig saaledes 

(efter en Opgørelse for 1896) paa følgende 17 
Departementer og de 2 Provinser Callao og 
Moquegua. 

» i T7 11 Beboere 
Areal tolke- _. 

• Km. mængde P
K ' 

Amazonas 36,122 70,676 2 
Anchachs 42,908 428,703 10 
Apurimac 21,209 H7.3&7 ° 
Arequipa 56,857 299,007 5 
Ayachuco 4 7 i i u 302,469 6 
Cajamarca 32,482 442,412 14 
Callao 37 48,118 » 
Cuzco 404.845 438,646 I 
Huancavelica 23,967 223,796 9 
Huanuco 36,331 145.307 4 
Ica 22,586 90,962 4 
Junin 60,484 394,393 6 

Lambayeque " , 9 5 2 124,091 10 
Libertad 26,441 250,931 9 
Lima 34,482 298,106 9 
Loreto 747,296 100,596 0,2 
Moquegua '4.375 42,694 3 
Piura 43,588 213,909 5 
POBO . . . . . . . . . . . 106,731 537,345 S 

l a i t . . . 1,769,8044,569,548 2,6 

N æ r i n g s v e j e n e . Henimod Halvdelen at 
Landets Areal er skovklædt, og den dyrkede 
Jord udgør næppe en Femtedel. I Kystbæltet 
er det kun Floddalene, der ere underkastede Kultur; 
men før den spanske Erobring var det dyrket i 
langt større Udstrækning; men det Net af murede 
Vandingskanaler, der gennemkrydsede Sletterne, 
forfaldt under Spanierne, og de før saa frodige 
Marker bleve øde. Landet savner i høj Grad en 
driftig, selvejende Landbostand. Den dyrkede 
Jord er overvejende Storbesiddelser med Plantage
drift, hvortil der anvendes Negere og Kinesere. 
Den nordamerikanske Slavekrig bevirkede en 
Dyrtid paa Bomuld og bragte derved den peru
anske Bomuldsdyrkning til at florere; men den 
er siden gaaet tilbage, og den aarlige Udførsel 
beløb sig 1891 til kun I Mill. Soles. I Stedet 
for er Sukkeravlen bleven almindelig, og Sukker 
er næst Metallerne Landets vigtigste Udførsels-
artikel og indbringer 3 Mill. Soles om Aaret. 
Risen er den vigtigste Kornsort og dækker fuldt 
ud Landets Behov. Udførselen af Kaffe er endnu 
ubetydelig, og Vinen anvendes mest til Fabrikation 
af Brændevin. Paa Punaen er det kun de lavere 
Strøg, der dyrkes, og Quinoahirse og Byg ere 
de eneste Kornsorter. Byggen dyrkes indtil 4,000 
M.'s Højde, den opnaar dog aldrig Modenhed, 
men skæres grøn til Kvæget. Quinoahirsen 
(Chenopodium quinori) er en Meldeart, hvis Blade 
spises som Salat, og Frøene benyttedes allerede 
i den førspanske Tid til Brød. Disse Egne ere 
Kartoffelens oprindelige Hjem, og den er ved Siden 
af en anden Knoldvækst, Oka, Punaens vigtigste 
Næringsplante. I Haverne trives Kaal, Løg og 
Salat. Kvægavl finder Sted overalt paa Punaen, 
hvor Mennesket har slaaet sig ned. Selv paa 
højtliggende Strøg findes der Flokke af Faar, 
Lamaer og Alpacaer. Som Lastdyr afløses Lamaen 
stedse mere af Muldyret, da hin ikke kan bære 
ret tunge Byrder og daarlig taaler Kystlandets 
eller Urskovens hede Klima. ' Men paa stejle, 
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smalle Stier, hvor Muldyret ikke kan faa Plads 
til sin Hov, gaar Lamaen med største Sikkerhed. 
Den er ogsaa mindre udholdende, og da den 
aldrig græsser om Natten, er dens Dagsrejse 
ikke mere end 15—20 Km. Ulden af den 
stadig halvvilde Alpaca og den vilde Vikunja 
er bekendt for sin Finhed og anvendes til Hatte 
og kostbare Tøjer. De store Faareflokke yde 
saa meget Uld, at det ved Udførselen næsten 
indbringer Landet lige saa meget som Bomulden. 
I Punadalene (Sierras), hvor Majs, Quinoa og 
Knoldvækster dyrkedes i den førspanske Tid, 
avles nu alle Kornsorter foruden Luzerne, Kar
tofler og Frugt. For Samfærdselen ere Lamaen og 
Muldyret i disse bjærglukkede og tætbefolkede 
Dale af overordentlig Betydning. Hornkvæg 
holdes mere for Smørrets og navnlig Ostens Skyld 
end som Slagtedyr. I de dybereliggende Flod-
dale og i den vandrige Bjærgregion dyrkes ikke 
blot Bomuld, Sukkerrør og Ris, men ogsaa Kaffe, 
Tobak, Indigo, Koka, Vanille og Maniok, og 
paa de mest begunstigede Strøg, f. Eks. Huanuco 
(2,000 M.), hvor Termometeret største Delen af 
Aaret viser omkring 20 °, trives i Haverne Oranger, 
Melontræer og den højt skattede Chirimoya, der 
forener Jordbærrets Smag med Ananas'ens Aroma. 
Geder og Kaniner ere ikke meget talrige; der
imod holdes der en Del Høns, navnlig i Kyst
egnene. Stude benyttes undertiden som Trækdyr, 
og Heste anvendes særlig i Kystlandet med For
kærlighed til Ridebrug. De ere bragte til Landet 
fra Spanien og ere fine, livlige Dyr og meget 
hurtige Løbere. S k o v e n e ere rige paa nyttige 
Handelsprodukter, og det er for Indianerne en 
vigtig Erhvervskilde at indsamle og forhandle 
disse. Særlig værdifuld er Kinatræets Feberbark. 
» Rødbarken < indsamles især i Huanuco, medens 
»Gulbarken« kommer fra Carabaya. Sassaparille 
spiller ligeledes en stor Rolle og tillige flere 
Slags Balsam: Perubalsam, Tolubalsam og Kopaiva-
balsam, samt vellugtende Harpiks, der mest af
sættes inden for Landets Grænser. I de senere 
Aar indvindes betydelige Mængder af Gummi og 
Kautsjuk. Yquitos i Dep. Loreto er Midtpunktet 
for Handelen med disse Produkter. 

B j æ r g v æ r k s d r i f t e n er P.'s vigtigste Ind
tægtskilde, og Landets Malmrigdom kan, selv om 
enkelte Mineegne ere udtømte, ved en fornuftig 
Drift give P. en god Fremtid. Metallerne ud
nyttedes før Spaniernes Komme kun for Guldets 
Vedkommende, og det var Rygtet om dette gyldne 
Metal, der lokkede Pizarro til Landet. Til Skade 
tor de øvrige Erhverv kastede Spanierne sig med 
lidenskabelig Begærlighed over Minedriften, og 
indtil 1875 udvandtes der af Ædelmetaller 31 ! 
Mill. Kg. Sølv og 163,550 Kg. Guld til en samlet 
Værdi af 5,400 Mill. Kr. Siden P. 1778 afstod 
Potosi-Revieret, er Cerro de Pasco Landets første j 
Mineby. Sølvet opdagedes der 1630 af en | 
Indianerhyrde, og straks strømmede vindelystne I 
til fra alle Egne. Til Trods for den store Højde 
(4,300 M.) og Kulden rejste der sig en By, der . 
til Tider har haft 25,000 Indb., og der er i alt | 
indvundet Sølv for 1,500 Mill. Kr. Sølvgruber 
findes tillige ved Puno, Guantajaya, Hualguayoc, 
Gualacana, Lucanas, Huantaya o. a St., og 1891 
indvandtes 75,000 Kg. Den samlede Udførsel 
af Sølv, Sølverts og sølvholdig Blyerts havde 

samme Aar en Værdi af i,03 Mill. Soles, en 
forholdsvis lille Sum i Sammenligning med tidligere 
Tiders Udbytte og en Frugt af Landets Forfald 
og Sølvprisernes Dalen. Næsten alle Floderne 
ere guldførende, og Guldet findes flere Steder i 
Kvartsen. De rigeste Findesteder ere ved Huaylas, 
Tarma og i Rio Puru's Kildeegne; men Udbyttet 
er dog ikke synderligt stort, og de forhen saa 
rige Kvægsølvminer ved Huancavelica, der i 200 
Aar forsynede hele Amerika, ere nu udtømte. 
Medens Kobber, Vismut, især ved Mororoca, og 
Stenkul, navnlig ved Huallanca og Cerro de Pasco, 
brydes liere Steder, ligge Jærn- og Blylejerne 
næsten unyttede hen. I det nordlige Kystland 
er der i den nyeste Tid aabnet mægtige Asfalt-
og Petroleumslejer; 1892 leverede 50 Brønde 
J/2 Mill. Fade Raaolie. Salt forekommer navnlig 

j ved Huallaga og Salpeter ved Tarma. Men 
de bedste Salpeterlejer og Guanoøer afstodes 
ved Freden med Chile (1883). Medens de be
kendte Guanolejer paa Chincha-Øerne ved en rivende 
Afsætning, der begyndte 1841, for længst ere 
tømte, er der opdaget nye Lejer paa Fastlandet, 
navnlig ved Indepedencia Bay. De gamle Peru-
anere benyttede Guanoen, der laa i et Lag paa 
20—35 M. oven paa Klippen, og satte Dødsstraf 
for Drabet af de Pengviner og andre Havfugle, 
der havde deres Tilhold paa Øerne. Engelske 
Selskaber have nu overtaget Minedriften, og der 
spores allerede god Fremgang, som bl. a. viser 
sig i Bjærgværksbyernes stærkt stigende Folke
mængde. Cerro de Pasca er f. Eks. fra 7,000 
Indb. stegen til det dobbelte. 1891 vare over 
4,000 Gruber under Drift, deraf Halvdelen Sølv
gruber, 427 Guldgruber, 278 Kulgruber, 613 
Petroleumsbrønde, 28 Kobberminer, 20 Kvægsølv
miner o. s. v. I n d u s t r i e n er ubetydelig, mest 
indskrænket til Husindustri. Indianerne ere dygtige 
Vævere og fremstille gode og smagfulde Tøjer, 
især i Egnen om Tarma, saavel som Fletværk, 
Hatte, Læder og Lædervarer og Arbejder i Sølv-
og Guld. Af Byerne have kun Lima nævne
værdig Fabriksindustri, mest Varer i Bomuld og 
Uld. H a n d e l e n hemmes ved Landets Fattigdom 
paa banede Veje, og den overordentlig be
sværlige Forbindelse mellem Højlandet og Havne
stæderne er kun delvis afhjulpen ved Banen 
Callao—Lima—Oroya og en anden fra Mollendo 
over Arequipa til Puno og Nord paa gennem 
Punaen til Cuzco. Det er de højeste Baner, der 
hidtil ere anlagte, og Mesterværker af Ingeniør
kunst. De første Baner vare Callao—Lima (1851) 
og Arica—Tacna (1854). Kystbyerne ere siden 
1868 begunstigede med Smaabaner. De 1,667 
Km., deraf 1,290 Km. Statsbane, der 1896 vare 
under Drift, ere kun ringe i Forhold til Folke
mængden, i saa Henseende 5 Gange mindre end 
i Chile. Titicaca-Søen og Amazonas Bifloder have 
faaet Betydning for Dampskibsfarten, og Amazon-
Floden har allerede en Del Betydning for Landets 
Vareudveksling. De bedste H a v n e ere Callao, 
der er Landets Hovedhavn og 1900 søgtes af 
1,415 Skibe med 744,000 Tons, Mollendo, Pisco, 
Trujillo og Payto. Omsætningen med Udlandet 
er i stadig og stærk Stigning. Udførse len er 
fra 1897 til 1900 stegen fra 31 til 44,gg Mill. 
Soles og I n d f ø r s e l e n i samme Tidsrum fra 18 
til 23,1- Mill. Soles. Handelsomsætningen med 
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England udgør 2 Femtedele af dennes Værdi. 
H a n d e l s f l a a d e n bestod 1900 af 5 Dampskibe 
°g 57 Sejlskibe med tilsammen 30,000 Tons. 
Postvæsenet besørgede 1898 7*5 Mill. Sendinger 
i Indlandet og l,8 Mill. til Udlandet. Telegraf
ledningernes Længde var 1897 3,111 Km. Havnene 
ved Chorillos, Mollendo, Arica og Iquique ere for
bundne med Valparaiso ved et submarint Kabel. 
Metersystemet indførtes ved Lov 1860, men der 
regnes mest, ogsaa af Toldvæsenet, med gammel 
spansk Maal og Vægt. Møntenheden er ved 
Lov af 1863 en Sol = 10 Dineros = 100 
Centesimos; 10 Soles i Sølv == 1 L. St. 

S t a t s for ho ld . Ifølge Forfatningsloven af 
18. Oktbr. 1856, revideret 25. Novbr. 1860, er j 
P. en Republik. Præsidenten og to Vicepræsidenter 1 
vælges af Folket paa 4 Aar. Folkerepræsentationen | 
bestaar af Senatet, der tæller 48 Medlemmer, et j 
for hver 1—3 Provinser, og Deputeretkammeret 
med 108 Medlemmer, et for hver Provins. Valget 
er indirekte og sker departementsvis. Mandaterne 
ere gyldige for 6 Aar, og hvert andet Aar for- , 
nyes Kamrene med en Tredjedel. Valgretten be- 1 
gynder med det 21. Aar for hver skattepligtig j 
Borger, der kan læse og skrive og er i en selv- • 
stændig Stilling. Valgbar til Deputeretkammeret ' 
er enhver Borger, der er fyldt 25 Aar og har ; 
en Indtægt paa mindst 500 Soles eller er Lærer 
i en eller anden Videnskab. For at være valg
bar til Senatet maa man være fyldt 35 Aar og 
have en Aarsindtægt af mindst 1,000 Soles eller 
være Lærer i en eller anden Videnskab. Admini
strativt deles Landet i 2 Provinser og 17 Departe
menter, disse igen i Provinser og Distrikter. I 
Spidsen for Forvaltningen staar Præfekten for et 
Dep., Subpræfekten for en Provins og Guvernøren 
for et Distrikt. Hver By eller Landsby har sin 
Fredsdommer, hver Provins sin Underret. Des
uden er der 8 Overretter og en Højesteret i 
Lima. — P e n g e v æ s e n e t er siden Salpeterkrigen 
med Chile i en sørgelig Tilstand. Ude af Stand 
til at forrente og afbetale Udenrigsgælden, 32 
Mill. Pd. St., maatte Staten overdrage Kreditorerne, 
der forenede sig til Selskabet Peruvian Corporation 
Limited i London, sine Jærnbaner, Bjærgværker 
og Guanolejer. Den indre Gæld opgives med 
stærkt varierende Beløb, da det er en Seddel
gæld ; den forrentes med I pCt. Statsindtægterne 
have været undergivet de frygteligste Svingninger. 
Medens de 1875 beløb sig til 66,G Mill. Soles, 
vare de 1894 dalede til 7,5, men i 1901 igen 
stegne til 15,3 Mill. Soles, deraf 7,9 Mill. i Told
indtægter. Udgifterne vare 1901 i3,T Mill. Soles. 
H æ r e n bestaar i Fredstid af 6,300 Md., Krigs
styrken udgør 15,330 Md., foruden en National
garde paa 74,000 Md.; men i Krigen mod Chile 
kunde P. kun stille 16,000 Md. i Marken. Efter 
Loven af 20. Novbr. 1872 skal enhver Borger 
tjene 3 Aar i Hæren og 2 Aar i Reserven, men 
den udskrevne kan sende en Stedfortræder. 
Artilleriskytset bestaar af 32 kruppske Kanoner. 
F l a a d e n , der gik tabt i Krigen mod Chile, 
bestod af en Krydser med 2 Kanoner, 2 andre 
Dampere, et Skoleskib og 6 Smaafartøjer. Landets 
V a a b e n er et tredelt Skjold med en Vikunja 
paa blaa Grund, et Kinatræ paa Sølvgrund og et 
gyldent Overflødighedshorn paa rød Grund. 

F l a g e t bestaar af tre lodrette Striber: Rødt— 
Hvidt—Rødt. 

H i s t o r i e . Fra den af PedTaria grundlagte 
Koloni paa Vestsiden af Panama foretog A n d o g o y a 
1522 et Tog mod Syd til den lille Flod Biru, 
hvor han modtog en Del Oplysninger om Inkaernes 
guldrige Land. Disse eventyrlig forstærkede 
Rygter lokkede de spanske Lykkejægere, og 
F r a n c i s c o P i z a r r o , D i e g o d ' A l m a g r o og 
H e m a n d o de L u q u e stiftede »det biruanske 
Opdagerselskab«. I Novbr. 1524 afgik Pizarro 
med et eneste Skib med 112 Md. fra Panama. 
Han naaede dog paa Grund af Sygdom blandt 
Besætningen kun til 1/o° s. Br. Paa et senere 
Tog, som han gjorde sammen med Almagro, 
naaede han 9 0 s. Br., men kunde, da han ikke 
fik behørig Støtte fra Panama, ikke grundlægge 
nogen Koloni. Han drog da til Spanien og fik 
af Kejser Karl V Tilladelse til at erobre P. 
Med 3 Skibe, 178 Fodsoldater, 27 Ryttere og 
nogle Kanoner foretog Pizarro sit tredje Togt. 
Han landedeved St.-Matteo-Bugten i Januar 1531 
og grundlagde Kolonien Piura ved St.-Miguel-
Bugten. Forholdene i Inka-Riget lettede ham 
Landets hurtige Erobring. Inka-Folkets Overhoved 
H u a y n a C a p a c var død faa Aar i Forvejen 
(1529) og var bleven efterfulgt af SønnenHuascar, 
men hans Broder A t a h u a l p a fik det af Faderen 
erobrede Quito. Da Huascar som den retmæssige 
Inka fordrede, at Broderen skulde underordne 
sig ham, kom det til en Krig, hvori Huascar 
blev tagen til Fange af Atahualpa, der nu gjorde 
Fordring paa Inka-Værdigheden. Begge Parter 
paakaldte Pizarro's Hjælp, og han drog med sine 
Krigere over Kordillererne til Atahualpa's Lejr ved 
Cajamarca. Ved det Møde, der kom i Stand 
mellem dem, lod Pizarro under Paaskud af, at 
Atahualpa havde haanet Evangeliet, denne tage 
til Fange og anrettede et Blodbad paa hans 
værgeløse Følge. Atahualpa tilbød en enorm 
Løsesum i Guld; men da Huascar bød mere for 
at vinde Pizarro for sig, lod Atahualpa ham 
dræbe. Skønt Atahualpa betalte Løsesummen og 
antog Kristendommen, lod Pizarro ham anklage 
for Brodermord og dræbe. I kort Tid erobredes 
nu Landet, og i Hovedstaden Cuzco gjordes et 
overordentlig rigt Bytte. Ved Rimac-Floden grund
lagde Spanierne 1534 den nye Hovedstad Los 
Reyes, det senere Lima. Der udbrød imidlertid 
Stridigheder mellem Pizarro og Almagro, og 
Peruanerne begyndte under M a n g o C a p a c , en 
Broder til Huascar, en Kamp mod Erobrerne. 
Pizarro blev indesluttet i Lima, og hans Brødre 
F e r n a n d o og G o n z a l o trængtes haardt i Cuzco, 
men befriedes af Almagro, der en Tid holdt dem 
i Fangenskab. Næppe vidste Pizarro dem i 
Sikkerhed, før han drog mod Almagro, der blev 
besejret og henrettet 1538. I de følgende Aar 
lod Pizarro udsende Ekspeditioner til de for
skellige Dele af P. og undertvang Chile og 
Quito. O re 11 ano naaede Maranon og fulgte dens 
Løb til det allantiske Ocean. Almagro's Søn 
D i e g o stiftede en Sammensværgelse mod Pizarro 
og dræbte ham 26. Juli 1541 i Paladset i Lima, 
hvorefter han lod sig udraabe til Guvernør. I 
Kampen mod den af den spanske Regering ud
nævnte Statholder Vaca de C a s t r o blev Diego 
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Almagro besejret og halshugget i Cuzco sammen med 
40 af sine Tilhængere 1542. Den følgende Vice
konge Ve l a blev styrtet af Gonzalo Pizarro 1544, 
der dog 4 Aar senere maatte dele Almagroernes 
Skæbne i Kampen mod den nye Vicekonge Pedro 
de la Gasca . — Om den før Spaniernes Komme 
i P. herskende Samfundsorden og Kultur henvises 
til Artiklerne I n k a (IX Bd., S. 480) og 
A m e r i k a n s k e O l d s a g e r (I Bd., S. 717— 
718). 

Det nye Vicekongedømme P., hvis øverste 
Myndigheder vare Vicekongen og Højesteretten, 
Audencia, i Lima, omfattede foruden det nuværende 
P. tillige Terra firma, Quito, Chile, Paraguay og 
Buenos Ayres. Quito og Terra firma bleve 1739 
«t selvstændigt Statholderskab, Ny-Granada , og 
1776 blev Buenos Ayres et eget Vicekongedømme, 
R i o de la P l a t a . Styrelsen gik ikke ud paa 
at ophjælpe Landet, men at udbytte det. Indi
anerne bleve tvungne til at arbejde i Bjærgværkerne, 
Agerbruget blev endog delvis forbudt, Neger
slaver indførtes, og selv Kreolerne behandledes 
som fremmede. Kun Kirken kunde glæde sig 
ved sin Stilling. Den voksede i Magt, ophobede 
Rigdomme og fik et Utal af Klostre. Landets 
Indkomster vare saa store, især fra Bjærgværkerne 
ved Potosi, at Vicekongen kunde holde et glim
rende Hof, og den spanske Statskasse modtog 
store Tilskud. Fremmede udelukkedes omhyggelig: 
Havnene maatte kun anløbes af spanske Skibe, 
kun spanske Varer indføres og Landets Produkter 
kun afsættes til Spanien. Men det højtudviklede 
Agerbrug og Haandværksdygtigheden sygnede 
hen, Veje og Vandledninger forfaldt. Missionen 
blandt Indianerne dreves ivrig, Lima blev In
kvisitionens Sæde; men med den gamle Tro mistede 
Indianeren tillige den gamle ejendommelige Ci
vilisation, og som sande Vandaler fore Spanierne 
frem mod dens synlige Minder: Guldet og Sølvet 
bortførtes og smeltedes; kun Gravpladserne og 
mægtige Stenruiner bleve tilbage. Efter nogle for
gæves Rejsninger faldt Befolkningen hen i sløv 
Ligegyldighed, og P. var længe efter Frihedskrigens 
Begyndelse Spaniernes sikreste Land. Herfra gen
erobrede de Ny-Granada (1809) og Chile (1813). 
Men efter at den argentinske General San Mar t in 
havde befriet Chile, landede han støttet af Chile
nerne 8. Septbr. 1820 i Pisco Syd for Callao, og 
da de chilensiske Tropper 6. Decbr. havde slaaet 
Spanierne under O' R e i 11 y ved Pasco og sat sig 
i Besiddelse af Bjærglandet Øst for Lima, bredte 
Opstanden sig. Frafald og Forræderi lammede 
yderligere Spaniernes Kræfter, saa de, efter at 
Vicekongen Pezue la var bleven erstattet af 
General L a s e r n a , maatte rømme Lima 6. Juli 

1821. Uafhængigheden erklæredes 28. Juli 1821, 
og San Martin blev valgt til Protektor for den 
nye Republik. Efter en Opstand i Lima 4. Maj 
1822, der skyldtes hans Herskesyge og Stridig
heder med Chileneren Admiral Cochrane , maatte 
San Martin forlade Landet. Under Aguero ' s 
Præsidentskab vandt Spanierne igen Terrain og 
erobrede Lima 19. Juni 1823, men maatte snart 
forlade Byen. Imidlertid valgte Kongressen S imon 
B o l i v a r til Diktator 10. Febr. 1824. Han drog 
over Grænsen med en veløvet Hær paa 11,000 
Md., slog de indbyrdes uenige Spaniere ved 
Junin (6. Aug.) og Ayochucho (9. Decbr.) og 

tvang Resten af Hæren til Overgivelse den 10. Decbr. 
I Callao holdt Spanierne sig til 22. Jan. 1826. 
Nord-P. erklærede sig 6. Aug. 1825 for uafhængig 
og dannede Republikken Bolivia. Forgæves søgte 
Bolivar at forene P., Bolivia og Columbia (der
under Venezuela) til eet Rige. Saavel herimod 
som mod en paatvungen udemokratisk Forfatning 
gjorde Peruanerne væbnet Modstand under 
Ledelse af Præsident L a m a r ; men først efter 
Bolivar's Død anerkendtes P. som selvstændig Stat. 

Som Republik har P. ikke nydt megen indre 
Ro. For at opnaa Præsidentværdigheden have 
ærgerrige Generaler rejst den ene Opstand efter 
den anden, og selv om disse Kampe have været 
kortvarige og lidet blodige, have de dog ved 
deres Talrighed virket ødelæggende paa Nærings
vejene, Retssikkerheden og Landets Fremgang. 
Under en af disse Kampe indkaldtes Bolivia's 
Præsident San t a Cruz 1836. Han sammen
knyttede de to Lande i Confederacion Bolivio— 
Peruano, der dog opløstes efter 3 Aars Forløb, 
da Santa Cruz blev fordreven af chilensiske og 
argentinske Tropper. De følgende Aar, 1842 — 
45, udfyldes af bitre Stridigheder mellem Centra
lister og Føderalister, hvis Præsidenter rask af
løste hinanden, indtil den energiske og evnerige 
Mestits Rammon C as t i 11a tilrev sig Præsident
skabet, skaffede Landet 6 Aars haardt tiltrængt 
Ro og mange gavnlige Reformer: Pengevæsenet 
blev ordnet, Hæren fik en bedre Organisation, 
Flaaden blev forøget, den førstejærnbane byggedes; 
Industrien gik fremad, nye Hjælpekilder aabnedes, 
og da han traadte tilbage 1851, valgtes den nye 
Præsident for første Gang under rolige Forhold. 
Da denne lod nedsætte Renterne paa Statsgælden, 
udbrød der Uroligheder, og da Castilla forkyndte 
Slaveriets Ophævelse og Afskaffelsen af Kopskat 
paa Indianerne, blev han Oppositionens Fører og 
efter en heldig Kamp med Præsidenttropperne 
for anden Gang Præsident. Klager fra den 
baskiske Koloni i Talambo til Spanien og For
nyelsen af en gammel Gældsfordring paa P. førte 
under Castilla's Efterfølger Peze t til en Krig 
med Spanien, som 1864 satte sig i Besiddelse af 
Chincha-Øerne. Der blev dog sluttet Fred det 
følgende Aar; men Chauvinisterne fandt denne 
uværdig og valgte P r a d o til Diktator. Denne 
indgik Forbund med Chile og Ecuador og er
klærede Spanien Krig i Jan. 1866. Spanierne 
bombarderede Kystbyerne, navnlig Valparaiso og 
den 2. Maj Callao, som dog ikke led synderlig, 
og da de stærkt medtagne spanske Skibe sejlede 
bort den 10. Maj, og Krigen faktisk dermed var 
ophørt, fejrede Peruanerne dos de Mayo (2. Maj) 
som en glimrende Sejr. Efter Krigen søgte Prado at 
gennemføre andre Reformer, navnlig fri Religions-
øvelse og gratis Undervisning, men han blev 
styrtet og B a l t a valgt til Præsident (1868). 
Under ham paabegyndtes, efter at der var rejst 
et europæisk Laan paa 1,000 Mill. Kr., en 
Række store Jærnbaneanlæg. De store Natur-
hindringer, den gule Feber, Jordskælv, Stormflod 
og daarlig Økonomi hemmede dog disse Fore
tagender. Det liberale Parti kom nu til Magten, 
og efter at det heldigt havde kuet en Række 
Militæropstande, gennemførtes flere Reformer: 
Hær og Flaade formindskedes, og Undervisnings-
væsenet forbedredes; men Landets finansielle 
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Stilling var yderst sørgelig, saa Bankerne ligefrem 
nægtede at indløse Seddelpenge. Hertil kom den 
ødelæggende Salpeterkrig mod Chile, der udbrød 
I. April 1879. Aarsagen til Striden var Op
dagelsen af rige Salpeterlejer i Atacama's lidet 
paaagtede Ørkenland, hvor Landegrænserne ikke 
vare fastslaaede. Trods store Rustninger blev 
den peruanske Flaade slaaet den 8. Oktbr., 
Havnene bleve blokerede, og den chilensiske Hær 
tilføjede Peruanerne et afgørende Nederlag ved 
Tacna 26. Maj 1880. Bolivia, der havde været 
P.'s Forbundsfælle, sluttede nu Fred, og P. tilbød | 
Skadeserstatning, men vilde ikke afstaa noget j 
Land. Imidlertid opkastede P i e r o l a sig til j 
Republikkens Chef og satte sig bestemt imod 
Landafstaaelsen. Krigen brød da ud paa ny, og | 
efter de afgørende Sejre ved Chorillos og Mira-
flores 13. og 14. Jan. 1881 rykkede Chilenerne 
ind i Lima og Callao. Da Pierola var flygtet, 
og Peruanerne vare indbyrdes uenige, sluttedes 
Freden først 20. Oktbr. 1883. P. afstod Provinsen 
Tarapacå for bestandig og Provinserne Tacna og 
Arica for 10 Aar, hvorefter en Folkeafstemning 
skulde afgøre, om de atter skulde tilbagegives. 
P. havde mistet tre af sine bedste Provinser, 
Flaaden var aldeles ødelagt, Indtægterne gik ned 
til en Ottendedel, og Landets Gæld var bleven 
i høj Grad forøget. Vedvarende Præsidentkampe 
have ogsaa siden Krigen været en Hindring for 
en ensartet og fornuftig Indenrigspolitik. I g l e s i a s , 
der havde sluttet Freden med Chile, styrtedes 
1885 af General C a c e r e s . Denne afløstes af 
B e r m u d e z 1890—94. Derefter valgtes Caceres 
paa ny, men styrtedes af den tilbagevendte Pierola. 
Den nuværende Præsident R o m a n a valgles 1899. 
(L i t t . : T s c h u d i , »Reisen durch Sudamerika«, 
1—5 [Leipzig 1869]; Middendor f , »Peru. 
Beobachtungen und Studien fiber das Land und 
seineBewohner«, 1—3[Berlin 1893—95]; S i eve r s , 
»Amerika« [Leipzig og Wien 1894]; Th . J. Hut -
ch inson , Twoyears in Peru, 1—2 [London 1873]; 
Squier , Observations on the geography and archaeo-
logy of Peru [New York 1870]; C o l e , The Peru-
vians at home [London 1884]; Gu i l l aume , The 
Amazone provinces of Peru [London 1888]; Ch. 
Wiene r , Pérou et Bolivia [Paris 1880]; C a r r e y , 
Le Pérou [Paris 1875]; Y d i a q u e s , Le Pérou en 
1880 [Havre 1890]; E. R e c 1 u s, Nouvelle Géographie 
universelle, Bd. XVIII; L e m o y n e , Colombia e 
Peru [Torino 1880]; M. F. Paz S ol dan, Geograf a 
del Peru [Lima 1862] (ogsaa paa Fransk) og 
Diccionario geogråfico-estadistico del Peru [Lima 
1877]; A. R a i m o n d i , El Peru, 1—3 [Lima 
1874]; C a p e l o , Estudios geograficos, [Lima 1895 
—96]; Eduard Poppig's Rejse i Chile og Peru, 
oversat af Fr. Schaldemose, 1—2 [1842]; J. G. 
N i e l s e n , »Det tropiske Amerika« (i »Lande og 
Folk«) [1897]; D. P o n t o p p i d a n , »Reise til Syd
amerika« [1841]. — H i s t o r i e . W. P r e s c o t , 
History of the conquest of Peru, I—2 [London 
1847]; Markham, The war between Peru and 
Chile 1870—81 [London 1882] og A history of 
Peru [London 1892]; D e s j a r d i n , Le Péroit 
avant la conquéte espagnole [Paris 1858]; H e r r e r a , 
Compendio de la historia del Pérou [Paris 1864]; 
Paz So ldan , Historia de Peru independiente 
/8/0—1827, 1—2 [Lima 1872—74]; A b u m a d a 
M o r e n o , Guerra del Pacifuo, 1 — 2 [Valparaiso 

1884—86]. — K o r t . R. H a u s e r m a n n , Carte 
du Pérou (Amérique du Sud) j : 7.300,000 (Atlas 
universelle), [Paris], V i e l l e r o b e , Mapa del Peru 
1:3,000,000 [Lima 1896]; R a i m o n d i , Mapa 
del Peru 1 -.500,000 [Lima 1892—94])- M. Ur. 

Peru [peru|!j, 1) By i U. S. A., Stat Illinois, 
ligger ved Illinois- og Michigan-Kanalens Ud
munding i Illinois River og driver Handel med 
Korn, Kul og Is. (1900) 6,863 Indb. — 2) By 
i U. S. A., Stat Indiana, ligger ved Wabash 
River 110 Km. N. f. Indianapolis og har Sav
møller, Jærnbane værksteder samt Uldindustri. (1900"! 
8,460 Indb. H. P. S. 

Pérnbalsam, I n d i s k Balsam, er en Balsam 
(s. d.), der faas af Myroxylon Pereirae (se 
T o l u i f e r a ) , et Træ, der kun vokser paa en 
Del af den saakaldte Balsamkyst i St. Salvador. 
P. udvindes paa den Maade, at man ved Be
gyndelsen af den tørre Tid i November—December 
banker Træet paa flere Steder med store Hamre, 
hvorved Barken løsnes, og efter nogle Dages 
Forløb brændes de løsnede Stykker med Harpiks-
fakler, hvorved de falde eller let kunne rives af. 
Snart efter begynder Stammen at udsvede Balsam 
paa de blottede Steder, og disse bedækkes der-
paa med Tøjlapper, som fjernes, naar de have 
suget sig fulde, hvorefter de udkoges i Vand. 
Herved samler P. sig paa Bunden af Vandet. 
Den danner en tyndflydende, sirupsagtig Vædske, 
der er brunsort, lugter behagelig af Benzoc og 
Vanille og har en Vægtfylde = i , 1 4—1, 1 0 . Den 
reagerer surt, opløses let i Alkohol og Kloroform, 
men kun delvis i Æter og Benzin. Den inde
holder dels en Harpiks, P e r u r e s i n , dels den 
saakaldte C i n n a m e i n , der betinger dens Værdi, 
og som bestaar af Benzoesyre-Benzylæter, Kanelsyre-
Benzylæter, en ringe Mængde Vanillin o. a. P. 
benyttes dels i Medicinen mod forskellige Hud
sygdomme, dels i Parfymeriet, som Tilsætning til 
Chokolade i Stedet for Vanille og til den saa
kaldte Chrisma (s. d.). Den forfalskes hyppig 
med fede Olier, navnlig Ricinusolie, Terpentinolie, 
Copaivabalsam, Benzoe og Storaks. — Ved Ud
presning af Træets Frugter faas den saakaldte 
h v i d e P., der er guldgul, halvflydende, lugter af 
Vanille og Stenkløver, og som har en ganske 
anden, endnu ikke fuldt undersøgt Sammensætning 
end den egentlige P. Den kommer kun sjælden 
i Handelen, hvorimod Frugterne indføres til Europa 
og bruges i Parfymeriet. K, M. 

Pemgia [peru'dza], i ) P r o v i n s i Mellemitalien, 
omfatter i Hovedsagen det gamle Landskab Umbr ia 
og grænser mod Øst til Provinserne Pesaro, An
cona, Macerata og Ascoli-Piceno, og mod Syd til 
Aquila, mod Vest til Roma og Siena og mod Nord 
til Arezzo. Arealet er 9,709 • Km. med(i9oi) 
644,367 Indb. eller 66 pr. • Km. P., hvis nord
lige Hovedmasse ligger paa Vestskraaningen af 
de romerske Apenniner (Kulminationspunktet 
Vettore 2,447 M.), og hvis sydligste Del opfyldes 
af Sabinerbjærgene, er et udpræget Bjærgdistrikt. 
Næsten hele Provinsen afvandes ved øvre Tiber 
og dens Tilløb, blandt hvilke nævnes Nera. Mod 
Nordvest findes den 115 • Km. store Lago 
Trasimeno, der ligger 258 M. o. H. Bjærg-
skraaningerne ere skovklædte, og oven over 
Skovene findes udmærkede Græsgange, medens 
Dalene have Kulturland. De vigtigste Kultur-
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planter ere Hvede, Majs, Bælgsæd, Vin, Oliven, 
det hvide Morbærtræ samt forskellige Frugttræer. 
Kvægavlen er dog af større Vigtighed for P. end 
Agerbruget. Af industrielle Virksomheder kendes 
kun Silkespinderier, og af Mineraler forekomme 
kun Marmor, Kaolin samt Jærnerts i ringe Mængder. 
Handelen er ligeledes ubetydelig, skønt P. gennem
skæres af flere Jærnveje. Provinsen deles i 6 
Kredse. — 2) Provinsens H o v e d s t a d P. ligger 3 
Km. fra højre Bred af Tiber, 400 M. over Flodspejlet 
°g 493 M. o. H. (1901) 61,453 Indb. P. ligger 
paa Toppen af en Høj, over hvis Ujævnheder 
de krumme og undertiden stejle Gader sno sig. 
Byen omgives af gamle Mure og har flere smukke 
Torve og mange mærkelige Bygninger. Paa Piazza 
de Municipio findes det smukke Springvand Fonte 
Maggiore fra 1277 og paa Piazza del Papa Pave 
Julius II's Bronzestatue. Blandt Bygningerne 
nævnes den gotiske Domkirke fra 15. Aarh., der 
indeholder Pavegrave samt et Bibliotek med kost
bare Haandskrifter; Basilikaen San Pietro med 
Malerier af Giotto og Rafael; den gotiske San 
Domenico fra 1304, Augustus-Buen, der er en 
antik Stadport, hvis Fundament stammer fra den 
etruriske Tid; Raadhuset, der indeholder en Maleri
samling (Pinacoteca Vannucci), der efter 1863 
er dannet af Malerier fra de ophævede Kirker og 
Klostre, samt et Biblioteca pubblica paa ca. 80,000 
Bd. og et Par Tusind Haandskrifter; det gamle 
Handelskammer Collegio del Cambio med berømte 
Fresker af Perugino, samt Universitetet. P.'s 
Universitet hørte i Middelalderen til de berømteste, 
og de juridiske og teologiske Videnskaber blom
strede stadig under Paveherredømmet indtil 1860, 
da Universitetet blev gjcrt til en fri Højskole, 
hvorved det fik sit Knæk. 1900 havde det 2 
Fakulteter, 25 Lærere, ca. 200 studerende, samt 
et lille Bibliotek paa 15,000 Bd. P. har yder
ligere Gymnasium, teknisk Institut, Akademi for 
de skønne Kunster samt en arkæologisk Samling 
foruden de allerede nævnte. Industrien bestaar i 
Tilvirkning af Klæde, Lærred, Silke, Fløjl, Voks
lys og Likører, og Handelen indskrænker sig til 
Omsætning af Kvæg og Landbrugsprodukter. P. 
er Sæde for en Præfekt, en Biskop, en Filial af 
Nationalbanken, en Appeldomstol samt et Sinds
sygehospital og har Garnison. P., der er Romernes 
Pe rus ia , var en af de 12 gamle etruriske For-
bundsstæder og blev efter Siaget ved Perusia 
(309 f. Chr.) et romersk Municipium. 41 — 40 
f. Chr. blev P. Midtpunkt for den p e r u s i n i s k e 
K r i g mellem Octavian og Konsulen Lucius An
tonius. Ved denne Lejlighed blev P. afbrændt, 
men opbyggedes atter. 592 kom P. til Eksarkatet, 
774 til Patrimonium Petri og i 12. Aarh. til 
Hertugdømmet Spoleto. I 14. Aarh. underkastede 
den sig næsten hele Umbrien og gav sig 1377 
under Paven. 1S59 stormedes P. af Pavens 
Schweizertropper, og 1860 kom den til Sardinien. 
(Li t t . : Bonazz i , Stortå di P. [Perugia 1875 — 

79])- H. P. S. 
Perugino se Vanucci. 
Peruguano se Guano. 
Pérugummi, Pulveret af Roden af en Aspho-

delus (s. d.) fra Orienten, indeholder foruden 
Stivelse ogsaa Bassorin og svulmer ved Kogning 
med Vand op til en klisteragtig Masse, der be
nyttes som Bindemiddel. I svagt ristet Tilstand kaldes 

den B a s s o r a b i n og benyttes paa denne Maade 
som Fortykkelsesmiddel i Tøjtrykkeriet. K. M. 

Perun, Navnet paa Tordenguden hos de slaviske 
Folk; hos Litauerne P e r k u n a s ; betragtedes 
som en Gudefader eller øverste Gud; blev efter 
Folkenes Kristning ikke sjælden opfattet som et 
Navn paa Djævelen. Å. O. 

Pemsalpeter d. s. s. C h i l i s a l p e t e r (s. d.). 
Perusia se Pe rug ia . 
PérUSØlv d. s. s. Al fen id (s. d.). 
Periiwelz, By i det sydlige Belgien. Provins 

Hainaut, ved Banelinien Tournai-Basécles og tæt 
ved Antoing-Kanalen, har en Drengerealskole, 
Uldspinderier, Linnedvæverier, Blegerier, Strømpe
fabrikker, Farverier og Kalkstensbrud, med (1890) 
8,300 Indb. M. Kr. 

PerUZZl [perut'tsi], B a l d a s s a r e , italiensk Ar
kitekt og Maler, født i Siena 1481, død 1537 i Rom, 
hvortil han kom ca. 1504, og hvor han sammen med 
Ant. da Sangallo blev Bramante's Medhjælper og 
Tegner (ajutante delt architettd) ved Opførelsen 
af Peterskirken; i sit sidste Leveaar var P. selv 
(sammen med Sangallo) den øverstledende ved 
Bygningen. Fra Rom's Erobring (1527) og til 
1535 opholdt han sig i sin Fødeby. — P., hvis 
Bygningskunst nøje knytter sig til Bramante's, har 
haft den sørgelige Lod, at hans mest omfattende 
og storartede Byggeplaner aldrig kom til Ud
førelse og kun ere os bevarede i hans Tegninger 
og Planer (i Uffizii, Firenze). Men i det, han fik 
bygget, har P. — ofte under uheldige Forhold 
og med meget sparsomme Midler — skabt en 
Række Værker, der i deres klare enkelte Stil
fuldhed og fornem-gratiøse Holdning høre til 
Højrenaissancens ypperste. Her nævnes: Pal. Pol-
lini (kun delvis) i Siena, Pal. Massimi alle Co-
lonne [Rom, fra 1535 af], Palazzetto Spada[Romj, 
Pal. del Monte-Contucci (i Montepulciano), Pal. 
Lambertini (Bologna) og Domkirken i Carpi (fra 
1513). Derimod fraskriver man nu i Reglen P. 
den berømte Villa Farnesina i Rom og tillægger 
Rafael Æren for den. — Ogsaa som Maler har 
P. efterladt fremragende Værker; fra først af under 
Paavirkning af Pinturicchio, vise hans senere Ar
bejder den Indflydelse, Sodoma's og først og 
fremmest Rafael's Kunst har haft paa ham. Af 
disse Arbejder fremhæves: Loftsbillederne i Gala-
thea-Salen i Farnesina (1511 —12), Loftsbillederne 
i Stanza d'Eliodoro i Vatikanet, Loftsbilledet med 
»Paris'es Dom« i Villa Belcaro ved Siena; i Rom 
de tidlige Malerier med Sibyllerne i S. Onofrio; 
i S. Maria delle Pace: Madonna med Hellige 
(1516) og Maria's Fremstilling i Tempelet, i 
Kirken Fontegiusta (Siena) den storladne Frem
stilling af Augustus og den tiburtinske Sibylle. I 
de sidste Værker: Mosaikkerne i S. Croce in 
Gerusalemme, Rom, og i Staffelibillederne— saa-
ledes Kartonen med Kongens Tilbedelse i Lon
don — er P.'s Kunst allerede stærkt præget af 
Tidens tiltagende Manierisme. (Li t t . : R. R e d t e n-
bache r , »B. P. und seine Werke« [»Mittheil-
ungen aus der Sammlung architektonischer Hand-
zeichnungen in der Galerie der Uffizien zu Florenz«, 
I, Karlsruhe 1875]; A. Weese , >B. P.'s Anteil 
an dem malerischen Schmucke der Villa Farnesina* 
[Leipzig 1894]). A. R. 

Peruzzi [perut'tsi], Uba l din o, italiensk Stats
mand, født 2. Apr. 1822 i Firenze, død 9. Septbr, 
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1891. Han var af gammel Adelsæt, uddannedes 
i Paris til Ingeniør og blev Novbr. 1848 Borge-
mester i sin Fødeby. Han medvirkede 1849 til 
Storhertugens Genindsættelse, men misbilligede 
de østerrigske Troppers Indkaldelse og fik i 
Septbr. 1850 sin Afsked for en Indsigelse mod 
den fri Forfatnings Ophævelse. Han var siden 
en af det frisindede Partis Førere og blev 27. 
Apr. 1859 Medlem af den foreløbige Regering, 
samt virkede ivrig for Toscana's Tilknytning til 
Sardinien. Siden var han uafbrudt Medlem af 
Deputeretkammeret, indtil han 1880 udnævntes 
til Senator. Marts 1861—Febr. 1862 var han 
Minister for de offentlige Arbejder, og Decbr. 1862 
blev han Indenrigsminister indtil Septbr. 1864, da 
Ministeriet fjernedes, efter at have afgjort Regeringens 
Flytning til Firenze. 1868 blev han igen Borge
mester her, indlagde sig stor Fortjeneste af Byens 
Omdannelse og mange offentlige Arbejder, men 
opgav Stillingen 1878 under Trykket af Byens 
finansielle Forlegenhed. E. E. 

Pervers (lat.) , fordærvet, fordrejet lastefuld 
(særlig i Retning af unaturlige kønslige Laster). 

Perversitet (lat.), en i Modsætning til det normale 
fordrejet eller fordærvet Tankegang og Tilbøjelighed. 

Pervigil inm (lat.), natlig religiøs Fest. — 
Under Titelen P. Veneris haves et latinsk Digt 
vistnok fra 2. eller 3. Aarh. e. Chr.; Forfatteren 
er ubekendt. Det skildrer en Foraarsfest til Ære 
for Venus, hvis Magt over Naturen prises. Det 
er udgivet af Biicheler [Leipzig 1859] og med dansk 
Oversættelse af Meisling[Kbhvn. 1825]. H.H.R. 

Per vtllgåta (lat.), i Overensstemmelse med 
den almindelige Ret. H. H. R. 

Peræa, græsk Benævnelse for flere hinsides et 
Hav eller en Flod beliggende Landstrækninger; 
ved P. uden nærmere Bestemmelse tænkes paa 
den 0. f. Jordan liggende Del af Palæstina. Se 
Gi lead . " V. O. 

Pes (lat.), Fod, saavel den naturlige Fod som 
Længdemaalet; ogsaa Versfod. H. II. R. 

Pesa, Biflod til Mesen i Nordrusland, Guverne-
ment Archangel, er 430 Km. lang, sejlbar for Smaa- l 
fartøjer og meget fiskerig. H. P. S. 

Pesåde se Levade . 
Pesånte (ital.), musikalsk Foredragsbetegnelse: i 

vægtigt, tungt. 
Pesarése, S., se C a n t a r i n i . 
Pesaro, By i Mellemitalien, Hovedstad i Pro

vinsen P. e Urbino, ligger ved Foglia's Munding 
i det adriatiske Hav 59 Km. N. V. f. Ancona. I 
(1881) 12,913 Indb. P. har en Domkirke, flere 
Paladser, hvoriblandt nævnes det tidligere hertuge
lige Palazzo Mamiani med det Olivieri'ske Biblio
tek paa 40,000 Bd. samt Palazzo Machirelli med 
Rossini's Statue. Endvidere har P. et gejstligt 
Seminarium, Gymnasium, teknisk Skole, Museum 
samt en Sindssygeanstalt, og den er Sæde for en j 
Biskop, en Civildomstol og en Filial af National- j 
banken. P., der allerede i Renaissancetiden var 
berømt for sin Majolika, tilvirker desuden Silke-
og Uldvarer samt Cremor Tartari. Handelen er 
ringe, da Havnen kun er tilgængelig for Smaa-
skibe. P. er dog i hele Italien berømt for sine | 
Figen, Oliven og Trøfler. P., der er det gamle ! 
umbriske Pisaurum, var under Hertugerne af 
Urbino et Midtpunkt for Kunst og Littera
tur. H. P. S. 

Pesåro e Urbino, Provins i Mellemitalien, 
hører til Landskabet Markerne og grænser mod 
Øst til Adriaterhavet, mod Syd til Provinsen An-

, cona, mod Vest til Perugia, Arezzo og Firenze og 
mod Nord til Forli og Republikken San Marino. 
Arealet er 2,895 • Km. med (1901) 254,453 
Indb. eller 88 pr. • Km. P. ligger paa Apen-

; ninernes Østskraaning og har Bjærgterrain fra-
; regnet Kystlandet og Strækninger langs Floderne, 
j af hvilke nævnes Foglia og Metauro. Skovene, 
I der tidligere havde en langt større Udbredelse 
I end nu, dække ca. 16 p. Ct. af Arealet. I Dalene 

og de lavere Bjærgegne drives en betydelig Vin-
| avl samt Dyrkning af Oliven-, Morbær- og for-
j skellige andre Frugttræer, hvorimod Avlen af 
, Hvede, Majs og Bønner knapt slaar til til For-
i bruget. I de højere Bjærgegne drives en Del 

Kvægavl og ved Kysten lidt Fiskeri. Af Mine
raler brydes lidt Brunkul, Svovl, Marmor samt 
forskellige Bygningsstene. Industrien indskrænker 
sig til nogle Silkevæverier, og Handelen er ube
tydelig. P. deles i 2 Kredse Pesaro og Urbino, 
og Hovedstaden er Pesaro (s. d.). H. P. S. 

Pescadéro, Badested i U. S. A., Stat Califor-
nia, ligger ved det store Ocean 60 Km. S. f. San 
Francisco og er bekendt for sin Sandstrand, hvor 
man finder Agater, Opaler og Jaspis. H. P. S. 

Pescaddres (F isker -Øerne) , europæisk Navn 
for den japanesiske Øgruppe P o n g h u i Fukien-
Strædet mellem Formosa og Kina. Gruppen be-
staar af 21 beboede, lave, basaltiske Klippeøer 
samt flere ubeboede Smaaøer og Skær. De ca. 
15,000 Indb. leve af Agerbrug, Kvægavl og 
Fiskeri. Den vigtigste Havn er Makung. M. V. 

Pescåra, By i Mellemitalien, Provins Chieti, 
ligger ved Adriaterhavet ved Mundingen af den 
140 Km. lange P., der i sit øvre Løb kaldes 
A t e r n o . (1881) 2,612 Indb. P. har en lille 
Havn, der spiller en Rolle for Kystfarten, og er 
Knudepunkt for Banelinierne Ancona—Brindisi og 
P.—Terni. B. P S. 

Pescåra, F e r n a n d o F r a n c e s c o d ' A v a l o s , 
Mark i af, kejserlig General, født 1489, død 30. 
Novbr. 1525, tilhørte en kastiliansk Adelsslægt, 
af hvis Medlemmer flere have erhvervet sig an
sete Navne i Italien's Krigshistorie i 15. og 16. 
Aarh. P.'s Farfader kom med Kong Alfonso V 
af Aragonien til Neapel, hvor hans Søn A l 
fonso d ' A v a l o s (død 1496), P.'s Fader, tjente 
Kong Fernando I og blev Marki af Pescara. 
Ogsaa P. slog ind paa den militære Løbebane 
og deltog som ung Officer i Slaget ved Ravenna 
(11. April 1512), hvor han blev saaret og fangen 
af Franskmændene. I Fængselet beskæftigede han 
sig med at skrive Digte til sin Hustru, den i 
sin Tid vidtberømte italienske Digterinde V i t -
to r i a C o l o n n a (s. d.), men blev i øvrigt godt 
behandlet og slap snart fri, saa at han allerede 
det følgende Aar atter drog i Marken mod de 
franske Tropper. Hans udmærkede Dygtighed 
skaffede ham nu hurtig høje Kommandoposter, 
og da Krigen mellem Karl V og Frants I ud
brød (1521), var han ligesom sin Fætter A l 
fonso d ' A v a l o s , Mark i del V a s t o (død 
1546), kejserlig General i Norditalien, hvor han 
drev Franskmændene ud af Milano, erobrede 
Genova og havde en Hovedandel i Frants I's Ne
derlag ved Pavia (24. Febr. 1525), hvad den 
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fangne Konge efter Slaget erkendte paa en for 
P. meget smigrende Maade. Han fik nu Over
kommandoen over den kejserlige Hær i Italien, 
men inden Aarets Udgang bortrev Døden ham 
i Milano. C. F. 

Pescatori, I so l a dei, se B o r r o m e i s k e Øer. 
PescenniUS Niger, romersk Kejser 193—194, 

lod sig udraabe til Kejser af Legionerne i Syrien, 
hvor han var Statholder, samtidig med, at Didius 
Julianus beklædte Kejserværdigheden i Rom, og 
Hærene i andre Provinser hver udraabte sin Kejser. 
Han blev anerkendt i Orienten og Grækenland, 
men bukkede snart under for Septimius Seve-
rus. H. H. R. 

Peschel , Oscar , tysk Geograf, født 17. Marts 
1S26 i Dresden, død 31. Aug. 1875 i Leipzig. 
Han studerede oprindelig Jura, men traadte 1848 
ind i Redaktionen af >Allg. Zeitung« i Augsburg, 
hvor han arbejdede i 6 Aar. 1854 — 71 udgav 
han »Ausland«. I denne Periode publicerede 
han sine første store Arbejder i Geografi og Hi
storie, saaledes »Geschichte des Zeitalters der 
Entdeckungen« [Stuttgart 1858], »Geschichte der 
Erdkunde bis aufA. v. Humboldt und K. Ritter« 
[Munchen 1865], »Neue Probleme der vergleich-
enden Erdkunde« [Leipzig 1870]. 1871 blev han 
ansat som Professor i Geografi ved Universitetet 
i Leipzig. Han udgav her sin »V6lkerkunde« 
[Leipzig 1870J, en Bog, der opnaaede en stor 
Succes. Efter hans Død er offentliggjort »Abhand-
lungen zur Erd- und Volkerkunde« [1877—79], 
»Physische Erdkunde« [1883—85] og »Euro-
paische Staatenkunde« [1880]. P. var Geograf af 
den Ritter'ske Skole og var Talsmand for Lige
stillingen af den fysiske og humane Side af Geo
grafien. (Lit t . : He l l wa l d , »O. P., sein Leben 
und Schaffen« [Augsburg 1876]). C. A. 

Pescheræer se I l d l a n d e t . 
Pescll iera [pæskjæ'ra], By i det nordøstlige 

Italien, Provins Verona, ligger ved Mincio's Udløb 
af Garda-Søen og ved Banelinien Milano—Verona. 
(1881) 1,653 Indb. P. hører til den berømte 
Fæstningsfirkant og har Citadel og Arsenal. P., 
hvis strategiske Betydning allerede nævnes af 
Dante, kom 1405 til Venezia. H. P. S. 

Peschi to (Peschi t to) , rigtigere P e s c h i t a 
(syr.: »almindelig« og »jævn, simpel, ligefrem«), 
Navnet paa den iblandt syriske Kristne mest ud
bredte Bibeloversættelse, der hos dem indtager 
samme Anseelse og Stilling som Vulgata hos de 
romerske Katolikker. Den kaldes P., enten fordi 
den er den almindelige, eller fordi Oversættelsen 
er tro (se Syr i sk L i t t e r a t u r ) . P. omfatter saa-
vel det gamle som det ny Testamente, begge ere 
oversatte efter Grundteksten, rimeligvis i Slutn. 
af 2. eller i 3. Aarh. e. Chr. Den stammer vist
nok fra det nordlige Mesopotamien (Edessa) og 
skyldes kristne Oversættere. Af Ny Testamentes 
Skrifter mangle Johannes'es Aabenbaring og to 
sidste Breve, ligesom Peter's 2. og Juda's Brev. P. 
er af ikke ringe Værd til Fastsættelse af Bibelens 
Grundtekst, men selve den syriske Tekst er ved 
mindre omhyggelig Afskrivning af og til bleven 
ikke lidet forvansket, saaledes at lærde Syrer 
flere Gange ved kritisk Arbejde have maattet 
søge at restituere Teksten. V. S. 

Pescia [pe'sa], By i Mellemitalien, Provins 
Lucca, ligger ved Arno's Biflod P. 15 Km. 0. N. 0. f. 

Lucca. (1881) 6,091 Indb. P. har en Domkirke, 
der er bygget 1356, Ruiner af Citadellet Boreglia 
samt et Raadhus, er Bispesæde og driver Oliven-
og Vinavl samt Silke- og Papirindustri. H. P. S. 

Pescina [pesi'na], By i Mellemitalien, Provins 
Aquila, er Bispesæde og har en Domkirke og et 
Citadel. (1881) 6,988 Indb. P. driver en Smule Handel 
med Vin, Oliven og Kvægprodukter. H. P. S. 

Pescka-Lentner, Minna, østerrigsk Opera
sangerinde (Sopran), født 25. Oktbr. 1839 i Wien, 
død 12. Jan. 1890 i Wiesbaden, debuterede 1856 
i Breslau som Agathe i »Jægerbruden« og var 
1865 engageret i Darmstadt, 1868 — 76 i Leipzig 
og derefter i Hamburg og Koln. 1872 gæstede 
hun England og Amerika. S. L. 

Pesel. I Middelalderens Latin er fisalis, pi-
I selis, piselum synonymt med gynecaeum, Kvinde

stue, Fruerstue (s. d.), det opvarmede Rum, hvori 
Kvindernes Arbejde {pensum) gik for sig. Dets 
danske Navn var i Middelalderen S t e n s t u e , fordi 
S tenen , Ildstenen, hvorpaa Arneilden brændte, 
fik Røgpibe, Sko r s t en , og altsaa kunde ud
sondres fra det fælles Røghus som særskilt Kvinde
rum, ofte som egen Bygning. I Klosteret St. 
Gallen fandtes ifølge en Plantegning fra 8. Aarh. 
en P. med Ildsted. Hvorledes denne S tue , o: 
opvarmet Rum, har faaet sit Navn overført paa 
det kolde Rum, som i den sachsiske Husbygnings-
form, ikke i sit Hjemland, men saaledes, som den 
optraadte i Vestholsten og Sydslesvig, er ikke 

1 paa vist, navnlig ikke at det skyldes frisisk Paa-
virkning. De ældste sachsiske Huse paa nævnte 
Steder havde ingen P., men i 16. Aarh. var det 
almindeligt i Ditmarsken at have P e s e l h u s e , der 
vare byggede som Forlængelse til Røghuset. Et 
Gavlpanel fra et ostenfeldsk Røghus, opbevaret i 
Dansk Folkemuseum, bærer Aarstallet 1593 og 
vidner om, at P. allerede fandtes der paa den 
Tid. 

P. var et Festrum, der kun anvendtes ved Fa
miliens største Højtider, Bryllup, Barnedaab, Lig
færd o. s. v. I Holsten er fundet en Grav i en 
Kælder under P.'s Gulv. Da P. var Husets for
nemste Rum, anvendtes meget paa dens Udstyrelse. 
Udskaaret Træværk i Paneler, Vindueskarme, 
Møbler og Glasmalerier i Vinduerne vare alminde
lige. Som Pragtstykke af første Rang staar nu 
Ditmarskeren Markus Swyn's P. fra Lehe i Mel-
dorf's Museum og Udstyret fra Peter Heldt's P. i 
den ostenfeldske Gaard paa Bygningsmuseet ved 
Lyngby. P. var kold. Skulde den varmes, skete 
det ved at stille derind en overskaaren Tønde, 
foret med Ler og fyldt med Gløder, den middel
alderlige Ildpande (s. d.). P. som Navn paa Stor
stue, Stadsestue, var kendt Slesvig igennem til 15 
Km. fra Haderslev. Ligesom Øverstestuerne paa 
andre danske Bondegaarde stod P. tom til daglig 
Brug og anvendtes som Rum for Kister og Skabe. 
Ikke saaledes hos Nordfriserne, hvor den stod i 
høj Ære. Hustruen holdt den selv i Orden, intet 
Tyende maatte sætte sine Fødder der, kun hædrede 
Gæster indlodes. (Lit t . : Bernh . Olsen, »Peter 
Heldt's P. og dens Indbo« [i »Tidsskr. f. Kunst
industri« 1898J; samme, »Vejleder i Bygnings-
museet ved Kongens Lyngby« [1901]). Bernh. O. 

Peséllo, G iu l i ano (egl. G i u l i a n o d 'Ar r igo 
di G i u c o l o G i u o c h i ) , italiensk Kunstner 
(1367—1446), hvis Virksomhed endnu ikke er 
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fuldt opklaret. Bekendt er derimod hans Datter
søn F r a n c e s c o P e s e l l i n o (egl. F r . di Ste
fano Giuochi ) , italiensk Maler, født 1422 i Fi
renze, død smst. 1457. Han var Elev af sin 
forannævnte Bedstefader, og hans Kunst viser 
Paavirkning fra Masaccio og Fra Filippo Lippi. 
Af P. kendes kun en Række smaa Arbejder, saa-
ledes Predellabilleder i Akad. i Firenze og i 
Louvre, Paris, særlig smukke ere Scenerne af 
Cosmas og Damian's Legende, endvidere Malerier 
i Bergamo (Saml. Morelli), i Pal. Doria, Rom 
(Scener af den hellige Sylvester Legende) og i 
Museo Poldi, Milano (Maria's Bebudelse); uden 
for Italien: den hellige Zenobius'es Under (af 
Gozzoli [?]. Samml. Kann., Paris), Madonna (Chan-
tilly) og i London: Treenigheden, hvor kun 
Landskabet er egenhændigt. Ligesom de nævnte 
Arbejder udmærkede i Opfindelse og Tegning 
og af en klar fin Farve ere de Smaabilleder, P. 
malede paa Brudekister (cassom); Prøver herpaa 
ere David's Historie (Lockinge House, Berks, 
England) og Dyderne og de fri Kunster (Privat
eje, Wien). (Lit t . : W e r n e r W e i s b a c h , »F. P. 
und die Romantik der Renaissance« [Berlin 
1901]). A.R. 

Peseta, Enhed i det spanske Møntsystem = 
100 Centimos = \ frc. = 72 Ør.; som Skillemønt 
5 Gr. o,gg5 fint Sølv, som Sølvhovedmønt 5 P. 
af 25 Gr. o,9 fint Sølv. I Guld præges 100, 50, 
25, 20, 10 og 5 P. N. J. B. 

Pesliavar, 1) D i v i s i o n i den indobritiske Pro
vins Pandshab, 21,706 Q Km. med (1891) 1,423,231 
Indb., hvoraf det overvejende Flertal muhame
danske Afghanere. Landet har en ikke ubetyde
lig Produktion af Hvede, Majs, Bælgfrugter, Bom
uld og Oliefrø. Ved Kohat vindes Salt. 2) H o v e d 
s t a d e n P. med (1891) 84,191 Indb. ligger 
ved Indgangen til Khaibar-Passet og er derfor 
af stor strategisk Betydning, ligesom Beliggen
heden har gjort den til Hovedplads for Handelen 
mellem Indien og Afghanistan. Byen er omgiven 
med en Vold, har flere smukke Moskeer, Hospi
tal, Bibliotek, Fort og uden for Byen en Militær
lejr, hvor flere indiske og europæiske Regimenter 
have Garnison. Der drives betydelig Udførsel af Ager
brugsprodukter til Afghanistan, hvorfra indføres 
Kvæg, Frugt og Huder .^ M. V. 

Peshine-Smith [pesa'insmi'b], E rasmus , ame
rikansk Nationaløkonom, født 2. Marts 1814 i 
New York, død 21. Oktbr. 1882. P.. der 1850 
var bleven Professor i Matematik i Rochester, 
var 1857—64 Regeringens Kommissær for Ind-
vandringsvæsenet; 1871—76 indehavde han et 
Embede som raadgivende sagkyndig i Japan's 
Udenrigsministerium. P. træder som Socialteore
tiker i Carey's Fodspor, bekæmper som denne 
Ricardo's Lære om Grundrenten og Malthus'es 
Teori om Jordens aftagende Frugtbarhed, ligesom 
han med ikke mindre Lidenskab end sin, mere 
originale, Forgænger gør sig til Talsmand for en 
vidtdreven transatlantisk Protektionisme. Han er i 
Skaberen af et med selvtilfreds Fordringsfuldhed 
fremført dynamisk-teleologisk-økonomisk System, ; 
der er nedlagt i »Manual of political economy« ' 
[New York 1853; fransk Overs, ved Baquet, Pa- ! 
ris 1854; tysk ved Stopel, Berlin 1878], der dog i 
ikke, som Forfatteren mente, kom til at indlede ' 

nogen ny Æra i den samfundsøkonomiske Viden
skab. K.V.H. 

Pesne [pæ!n], A n t o i n e , fransk Maler, 
(1683 —1757), Nevø af Kobberstikkeren Jean P., 
blev 1711 efter en Rejse til Italien (Rom, Vene
zia) Hofmaler i Berlin; her virkede han i det 
væsentlige til sin Død, blev Medlem (1720) og 
senere Direktør for Akademiet. Mange dygtige, 
koloristisk virkningsfulde Portrætter af d. preuss. 
Kongehus o. a. i Slottene i og om Berlin; i Ber
lin's Mus. bl. a. et smukt Billede af Frederik den 
Store; i Dresden's Gal.: Pige med Duer, Kokke
pige med Kalkun etc. A. Hk. 

Peso (af lat. pensum), i flere italienske Land
skaber en Bibetegnelse for Vægten Rubbio, vari
erende fra 8,0 til omtr. 9 Kg. (P. g r o s s o , Svær-
og P. s o t t i le, Letvægt), Sølvvalutaens Mønt
enhed i de spansk-amerikanske Stater, derfra over
ført og benyttet af Europæere i Østasien. Som 
Handelsmønt benævnes den mest Pjaster eller, 
særlig i den nyeste Tid, Dollar. I Spa"nien 1686 
—1848: P. de p l a t a a n t i g a o å 8 Reales å 16 
Cuartos eller 34 Maravedises eller ogsaa å 20 
Sueldos å 12 Dineros (20,^ Gr. fint Sølv) og P. 
fuer te eller du ro å 20 Reales de velion (27,^ 
Gr. fint Sølv), som til sidst afløstes af Duro (s. d.). 
Samme paalydende Værdi som P. fuerte bibeholdt 
efter 1821 den mejikanske P., som skal veje 27,073 
Gr. og være 65/72 fin. Der prægedes i Sølv ifølge 
Lov 1707—28 haard P. (P. duro, P. fuerte) af 
Raavægt 27,468 Gr. og Finhed o,930, derefter P. 
duro (P. fuerte, P. sevillano, i Mejico P. af 1765 
med Kugler og Søjler) af 27,0fi4 Gr. Raavægt og 
o,910 Finhed, ifølge L. af 1772 P. fuerte (Duro, 
P. mejicano, P. colunario) som den nuværende 
mejikanske P. Som Guldmønt præger Mejico 

! siden 1822 P. (de oro), ogsaa Stykker paa 21'.}, 
1 5, 10 og 20 P. N. J.B. ' 

Peso da Regoa [pe! zudare! gwa], By i Portugal, 
Provins Traz os Montes, ligger ved Douro, over 
hvilken fører en 318 M. lang Bro, og har betyde
lig Vinhandel. (1890) 2.950 Indb. H. P. S. 

Pessard [pæsa!r], É m i l e Lou i s F o r t u n e , 
fransk Musiker, er født 29. Maj 1843 i Paris. 
Han studerede ved Konservatoriet der og har 
navnlig komponeret komiske Operaer, hvori Stilen 
undertiden nærmede sig Operettens. Bekendtest 
blev »Le capitaine Fracasse« og »Tartarin sur les 
Alpes«. P. har i øvrigt ogsaa skrevet Kor
værker (deriblandt Messer) samt Kammermusik 
og Sange. W. B. 

Pessarium, M o d e r r i n g ell. -krans , et Ap
parat, der anbringes i Moderskeden (sjælden i 
Livmoderen selv) for at holde Livmoderen i be
stemt Leje. Oprindelig benyttedes P. navnlig mod 
Nedsynkning og Fremfald cg havde særlig den 
Opgave at udspile Moderskeden og udfylde denne, 
hvorfor de vare meget store, undertiden solide 
(æg- eller citronformede), oftere ringdannede, men 
med kun en lille Aabning i Midten, eller som et 
Par Sommerfuglevinger, der kunde spiles ud ved 
en Mekanisme (Schilling's og Zwanck's P.). Disse 
P. ere dog nu forladte, da de, selv om de hjælpe 
forbigaaende, dog gøre mere Skade end Gavn og 
endog kunne medføre Farer (Tryk paa Omgivel
serne med Betændelse og Fisteldannelse). De i 
Livmoderen selv anvendte (intrauterine), stift-
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formede P. benyttes saa godt som heller ikke mere. 
De nu anvendte P. — der især benyttes ved ringe 
Grader af Nedsynkning samt ved Tilbagebøjning 
af Livmoderen — ere enten elastiske, men dog 
temmelig stive Ringe (Meyer's P.), eller de dannes 
af faste Ringe, der kunne formes, men bevare den 
givne Form; navnlig benyttes de af Celluloid (der 
kan formes, naar det dyppes i kogende Vand), af 
Hartgummi, Tin, Kobber overtrukket med Gummi 
o. s. v. P. kræve meget stor Renlighed og hyppig 
Lægetilsyn. De anvendes nu langt sjældnere end 
tidligere. Lp. M. 

Pessimisme (lat.) er en Livsanskuelse, der 
dels anser denne Tilværelse for ulyksalig, dels 
anser al Tilværelse overhovedet for slet. Den første 
af disse Former af P. udspringer af Erfaringen 
om, at der er langt mere Elendighed til i Verden 
end Lykke. Om man skal gøre denne Erfaring, 
beror paa de Livsforhold, man stifter Bekendtskab 
med, og paa det Temperament, man besidder. 
Med Sikkerhed kan Erfaringen aldrig maale den 
Sum af Lykke, som findes, mod Summen af Ulykke. 
Lette og sorgløse Gemytter ville være disponerede 
for Optimisme; dybe og tunge Sind for P. Hos 
Oldtidens dybe Tænkere finder man derfor ogsaa 
en pessimistisk Grundstemning. Denne forøgedes 
ved Kristendommen, der til hin Erfaring om 
Elendighedens Overvægt føjede den moralske For
dømmelse af Jordelivet, baade med dets Glæder 
og Sorger. Men bag denne P. laa det lyse Haab 
om en evig Lyksalighed. Hvor derimod P. vender 
sig mod selve Tilværelsen, forsvinder dette Haab. 
Buddhismen er den ældste og største Repræsentant 
for denne Livsanskuelse, i vore Dage fornyet af 
Schopenhauer og Hartmann. Hos Schopenhauer 
er denne Tilværelsespessimisme forbunden med en 
pessimistisk Bedømmelse af dette Liv. Men hos 
Hartmann trænger den Opfattelse frem, at Til
værelsen ganske vist er slet og ender i Tilværelsens 
Tilintetgørelse, men at denne Verden dog er den 
bedste af de mulige Verdener. Den Smerte, som 
P. naturmæssig fremkalder eller hviler paa hos 
Pessimisten, fører til meget forskellige Konse
kvenser. Hos Stoikerne fører den til en Lige
gyldighed for Verden, hos den Kristne til en Flugt 
fra Verden, hos Buddhisten og Schopenhauer til 
en Udslukken af Driften til at leve. Hos Hart
mann derimod forbinder P. sig med en Drift til 
at gribe ind i Verdensprocessen, udnytte dens 
Muligheder og føre den til en snarlig Afslutning. 
(Li11.: A. T a u b e r t (Hartmann), »Der P. und 
seine Gegner« [Berlin 1873]; P f l e ide re r , »Der 
moderne P.« [Berlin 1875]; H u b e r , »Der P.« 
Miinchen 1876]; G ol t her, »Der moderne P.« 

ILeipzig 1878]; P l u m a c h e r , »Der P. in Ver-
gangenheit u. Gegenwart« [2. Udg. 1888]; E. v. 
Ha r tmann , »Zur Gesch. und Begriindung des 
P.« [2. Opl- Leipzig 1892]; Sully, The pessz-
mism [Lond. 1877]). C. St. 

Pessina, E n r i c o , italiensk Slrafferetskerer og 
Politiker, er født i Napoli 7. Oktbr. 1828, Advo
kat i Napoli, Professor i Bologna, efter Frants II's 
Fald i Napoli, Senator og Minister. Han tilhører 
den klassiske Skole i Strafferetsvidenskaben. For
uden et Skrift om Dødsstraffen [1865] og mere 
retsfilosofiske Afhandlinger kunne som hans Hoved
værker nævnes: »Elementi di Diritto Penale« [I 
—II, 2. Udg., Napoli 1870—71], »Opuscoli di 

I Diritto Penale« [Napoli 1874] og »Il nuova Codice 
I Penale italiano« [2. Udg., Milano 1890]. Fz.D. 

Pess inas , en i Oldtiden ret vigtig By i Lille
asien, i Landskabet Galatien. Det var en vigtig 
Handelsby og Tolistobogiernes Hovedstad. Byen 
laa paa den laveste Del af Bjærget Dindymos 
(eller Agdistis) og var især berømt for sin Kybele-
Dyrkelse (Agdistis var et af Kybele's Tilnavne). 
Gudindens rige og højt ansete Tempel laa paa 
Bjærget uden for selve Staden. Dets vigtigste 
Eje var et efter Sagnet himmelfaldet Billede af 

] Gudinden, udført i Træ eller Sten. Det var 
; dette, som Romerne under den anden puniske 

Krig (204 f. Chr.) efter de sibyllinske Bøgers 
i Udsagn lode hente til Rom, idet det hed, at Byens 
I Skæbne var knyttet til dette Billede. I Kejser

tiden tabte Byen sig; under Konstantin den Store 
I blev den Hovedstad i Provinsen Galatien, men 
j fra 6. Aarh. forsvinder den af Kilderne. Ved 

Balahissar (s. d.) findes ret anselige Ruiner, bl. a. 
! af et Teater. H. A. K. 

Pest, B u b o n p e s t , O r i e n t a l s k P e s t (testis 
i psstilenzia) er en meget smitsom og dræbende 
Farsot, som ikke er og ingen Sinde har været 
hjemmehørende i Europa, men som stedse i mer 
eller mindre udbredte Vandreepidemier, udgaaende 
fra Asien og Afrika, er tilført vor Verdensdel. 
Tidligere antoges Ægypten og Syrien for at være 
Farsotens Hjemstavn. Men de senere Aars Under
søgelser have vist, at Pestens Arnested nærmest er 
Egnene Syd for den store Baikal-Sø(Fabre) og 
maaske ogsaa Landene omkring de store Søer 
i Sydafrika (R. Koch og Zupitza). 

Langt tilbage i Tiden træffe vi paalidelige 
Efterretninger om Pestepidemier. De af Orosius 
og Rufus beskrevne Epidemier i Ægypten og 
Nordafrika resp. 125 f. Chr. og IOO e. Chr. vare 
utvivlsomt virkelig Pest. 

Den første sikre Pestinvasion i Europa var den 
saakaldte Justinian's Pest, som fra 531—580 e. Chr. 
gennemvandrede samtlige Lande omkring Middel
havet, udgaaende fra Ægypten og Syrien, an
gribende først Konstantinopel, hvor den i 542 
bortrev fra 5 —10,000 Mennesker daglig, da 
Epidemien var paa sit Højdepunkt. Konstantinopel 
har omtrent til Nutiden haft den sørgelige Lod 
for det meste at være Invasionsporten til Europa 

J for Pesten. 
For øvrigt har næsten enhver epidemisk Sygdom 

[ i Middelalderen Navnet Pest eller pestilentialsk 
Sygdom, hvorfor det ofte er svært ud af Annalisternes 
Be.retninger at sondre, hvad der har været Bubon-

1 pest, som sikkert udgør en stor Part af de op-
I førte Pestsygdomme. Fra Begyndelsen af det 12. 
Aarh. og til Midten af det 14. har Italien efter 

• Haeser haft mindst 16 Pestepidemier. En frygtelig 
I Hjemsøgelse af Pesten led hele den kendte Verden, 
; lige fra Kina til Grønland, i Tiden fra 1333 til 
I 1352—53, da Farsoten under Navnet den sorte 
I Død og Digredøden (i Danmark og Sverige) 

i alle Lande voldte de frygteligste Tab af 
i Menneskeliv, sikkert de største man hidtil har kendt. 
\ I Europa døde der efter rimelig Beregning i de 
i 6 Aar 1346—1352 mindst 25 Millioner af Pesten. 

Det næste Aarhundredes Pest kende vi ikke 
meget til, antageligt har Europa været forholds
vis forskaanet. Men i det 16. Aarh. vare 
Pestepidemierne talrige og heftige. '554 var 
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Pesten meget udbredt her i Norden. Kjøbenhavn 
og Stockholm lede store Tab af Menneskeliv, 
1563 og 64 (Kjøbenhavn og Malmø), 1565 
(Stockholm, Danzig, Liibeck, Hamburg), og i 
1570'erne (Holland-England) hjemsøgtes det nord
lige Europa af Udløberne fra en heftig Bubonpestpaa 
Balkan-Halvøen, i Østerrig, Italien og Sydtyskland. 
1635—3** v a r atter Skandinavien smittet med 
Pesten, som det synes fra Holland. I Aarene 
1654—57 finde vi Pesten over hele Europa. 
Kjøbenhavn mistede 1654 */a af sine Indbyggere 
af Sygdommen. Stockholm og Christiania vare 
mindre hjemsøgte. Særlig fra denne Tid spores 
der energiske Bestræbelser for at holde Smitten 
borte her fra Norden. Det 18. Aarh. var fra 
først til sidst omtrent en Pestens Tid for Europa. 
I Preussen døde i Aarene 1709 og 1710 283,733 
af Pest. Kjøbenhavn mistede 17x1 ca. 22,000 
Indbyggere i 4 Maaneder af Soten. Stockholm's 
Tab angives endog til ca. 40,000. Særlig 
var ogsaa Sydfrankrig hjemsøgt. Marseille var 
plaget af Soten med korte Mellemrum i 2 Aar og 
mistede 64,000 Indbyggere. Endnu 1797 vare 
Donau-Landene, Galizien, Balkan-Halvøen og Rus
land stærkt hjemsøgte. 

Men med denne store Pandemi synes ogsaa 
Pestens Styrke brudt for Europa's Vedkommende. 
Det 19. Aarh. har kun enkelte Epidemier i de 
østlige og sydlige Lande. Konstantinopel 1812, 
Malta 1815, Odessa 1812, 19, 24, 37. 

1839 havde igen Konstantinopel og Balkan- . 
Halvøen Pest; men dermed er ogsaa Europa fri. 
I Syrien var 1841 det sidste Pestaar og i ' 
Ægypten 1844. 

Man troede alt, at Pesten for stedse var band- i 
lyst fra Europa og de tilgrænsende tidligere Arne- | 
steder. Men 1858 viser den sig igen i Tripolis, 
Arabien, Mesopotamien og Persien. Og 1878 . 
—79 dukker den gamle Pestsot op igen i Rus- ! 
land i Wetljanka i Guvernementet Astrachan. 

Saa var Pesten atter ved at gaa i Glemme- | 
bogen, da den i 1894 og 96 optraadte med stor 1 
Styrke i Kanton og Hongkong og senere i Indien ] 
(Bombay, Calcutta), i Afrika (Alexandria, Cairo, i 
Kisiba, Madagascar) med Udløbere til Oporto, j 
Glasgow, London og flere Steder. For første 1 
Gang er Pesten gaaet over Atlanterhavet (Rio j 
de Janeiro, Buenos Ayres, St. Francisco). Men 
ovemit uden for Kina og Indien har Soten ikke 
vundet nævneværdig Udbredelse, og særlig er 
der i Europa ikke kommet nogen Epidemi ud 
af den importerede Smitte uden i Oporto, hvor 
der fra Juni 1899 til Februar 1900 indtraf 112 
Dødsfald af Pesten. 

Hele denne lange Række Pestepidemier, men j 
særligt de sidste Aars, har tydelig vist, at Soten | 
s t a d i g u d b r e d e r s ig ved Smi t te , først og 
fremmest gennem de pestsmittede Mennesker, 
altsaa ved direkte Berøring med pestsyge, men 
ogsaa gennem de pestsyges Klæder og Brugs
genstande af enhver Art; og endelig have de sidste 
Aar lært os, at Rotterne kunne spille en be
tydelig Rolle som Smittebærere ligesom ogsaa 
Lopper og Væggetøj. Derimod ere Handelsvarer 
— naar undtages Klude, gamle Klæder og Krads
uld — fra pestsmittet Sted ikke farlige som 
Smittebærere. 

Bubonpesten skyldes en lille Bakterie, som i 

sit Ydre ligner og hører til samme Gruppe som-
de Snyltere, der fremkalde Hønsekolera, Svine
difteri og Septichæmi hos Kaniner og Vildt. Pes t 
b a c i l l e n blev i 1894 i Honkong samtidig funden 
og paavist af Franskmanden Yersin og Japaneseren 
Kitasato. Og at den nævnte Bakterie virkelig 
er Pestens Ophav, gjorde man i 1898 en sørgelig 
Erfaring for i Wien, hvor en Læge, som havde 
deltaget i den østerrigske Pestekspedition til 
Bombay, og som derfra havde medbragt Kulturer 
af Pestbacillen, samt en ham assisterende Labora-
toriumskarl smittedes af Kulturerne; Karlen fik 

: Lungepest; de to smittede en Sygeplejerske, og 
i alle 3 døde de af Pest paa Sygehuset i Wien; 

der kom ikke flere Tilfælde. S y g d o m m e n s 
i F o r l ø b er meget akut. Efter en Inkubationstid 
paa 2—5, sjælden 7 Dage, o: 2 — 5 Dage efter 
at Smitten er optagen i Organismen, begynder 
den pludselig med Kulde og Feber. Tempera
turen er straks høj, 40—41 0. Voldsom Hoved-

I pine og Mathed, Tørst og Svimmel og ofte Delirier 
ledsage Feberen. Straks første Døgn finder man 
B u b o n e r n e , svulne og meget smertefulde Kirtler,, 
i Lysken, Armhulen, ved Halsen eller ved Albuen. 
I Almindelighed findes Bubonerne kun paa eet 
af de nævnte Steder, oftest i Lysken. Stedet 
er afhængigt af, hvor paaj Kroppen Pestbacillen 
er kommen ind i Lymfestrømmen; oftest sker 
dette gennem Saar paa Fødder eller Hænder, 
og af og til er Invasionsstedet markeret ved en 
p r i m æ r P e s t p u s t e l . Oftest stiger nu Feberen, 
og den syge dør i Løbet af 2—6 Dage, ikke 
sjældent i det første Døgn under Bevidstløshed. 
Overlever den syge 8.—9. Dag, og indtræder der 
Suppuration af Bubonerne, kommer der oftest 
Helbredelse, selv om det trækker ud i flere 
Uger. Men over Halvparten, 60—70 p.Ct., dø. 

Ikke ganske sjælden forløber Pesten saa vold
somt, at den syge dør i første Døgn, inden der 
er kommet Buboner (den septichæmiske Form). 

I alle Epidemier optræder der desuden Lunge 
pes t , hvorved Billedet af Bubonpest udviskes. 
I den sorte Døds Tid var Lungepest særlig 
hyppig. Laboratoriumsarbejderen i Wien døde 
af Lungepest; denne Form af Pesten har særlig. 
stor Dødelighed. I Hongkong iagttog man 
1894 i Begyndelsen mange Tilfælde af Pest, som 
i særlig Grad viste Symptomer fra Tarmkanalens 
Side, — T a r m p e s t . 

Nu efter at Pestens Smittekim er kendt og. 
Smittemaaden hovedsagelig ogsaa, forstaas disse 
Tilfælde af Lunge- og Tarmpest ganske let;. 
Pestbacillen er der trængt ind gennem Lunge og 
Tarm med Luften og Føden. I den pestsyges 
Blod, i Bubonerne, i det opspyttede Blod fra 
den pestsyges Lunge og Afsondringerne fra den 
pestsyge Tarm findes Pestbacillerne i store Masser; 
ogsaa Urinen indeholder ofte Pestbacillen. Det 
er ved Berøringen med disse den p e s t s y g e s 
E k s k r e t e r , at Smitten overføres fra syg til sund 
ved direkte Contagium. Men disse samme smitte
bærende Ekskreter kunne ogsaa gennem den syges 
Linned, Klæder eller andre Genstande bringes 
til sunde; og paa slige livløse Smittebærere 
viser det sig, at Pestbacillen kan holde sig i 
Live og virulent i flere Dage (6—8—30). 

Ogsaa selve den syges Bolig, særlig Gulvene.., 
har man set blive Bærer for Smitten. 
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Endelig vil man i de fleste Epidemier finde vor 
Husfælle Rotten blive smittet og dræbt af Pesten; 
for det meste optræder Rottepesten kort efter, 
at Soten har angrebet Menneskene. Men for at 
Smitten fra de syge og de forskellige andre 
Smittebærere skal kunne fremkalde Pest hos en 
sund, som kommer i Berøring med Ekskreterne, 
fordres, at Pestbacillen kommer ind i Blodet. 

Gennem uskadt Hud trænger Smitten ikke ind, 
maaske formaar Pestbacillen at trænge igennem 
en uskadt Slimhinde i Lunge eller Tarm, men 
denne Smittemaade er dog den sjældneste (ca. 4 
pCt.). Den hyppigste Smitte foregaar sik
kert igennem Smaasaar paa Hænder og Fødder. 
Derfor ere Bubonerne i Lysken saa overvejende 
hyppige hos Kinesere og Indere, som færdes 
barbenede i deres snavsede, med Jordgulv forsynede 
Hytter, naar først Pesten raser iblandt dem. Ad
skillige Læger have ved at lædere Hænder og 
Fingre under Sektionen af Pestlig paadraget sig 
Smitten gennem Saaret. Og det er paa lignende 
Vis, at Rotterne, naar de ere pestbefængte, kunne 
smitte Mennesker, nemlig gennem deres Lopper, 
som ogsaa stikke Mennesker. Lopper og Vægge
tøj kunne ogsaa overføre Smitten fra pestsyge til 
sunde. Pestliget er selvfølgelig ogsaa smittefarligt. 
Men Pestreconvalescenten er forholdsvis mindre 
farlig; i de suppurerende Buboner finder man 
for det meste ikke Pestbacillen. 

Sollyset d r æ b e r r e t h u r t i g P e s t b a c i l l e n , 
og de almindelige Desinfektionsmidler ligesaa. 
Uden for den syge eller hans Afsondringer, eller 
de Utensilier, som have optaget hans Pestsekreter, 
altsaa i den frie Natur, har man ikke fundet 
Pestbacillen. I renlige Huse og hos Mennesker, 
som holde deres Personer rene, optræder Soten 
langt sjældnere. Derimod viser det sig i alle 
Epidemierne, at jo flere Beboere der findes i 
det samme Rum, og jo større Urenlighed der 
hersker, des rigere Høst gør Pesten, naar den 
først kommer indendørs. I urenlige Byer med 
stor og tæt, fattig Befolkning ere Epidemierne 
størst og mest dødelige. Det er utvivlsomt den 
moderne Hygieine og Kontrol med Sygdommene, 
som har befriet Europa hidtil for Pesten. 

I Hongkong og særlig under Pesten i Bombay, 
hvor der fra Septbr. 1897 til Juni 1899 er kon
stateret 42,540 Dødsfald af Pest, have ogsaa 
Europæerne ikke alene været langt mindre hjem
søgte af Pesten end de indfødte, men Dødelig
heden har blandt Europæerne været langt mindre. 
Choksy anfører fra Bombay-Hospitalet følgende 
Statistik: 

Af 100 pestsyge Europæere døde 30—40 
- » — Parser - 45—55 

» — Muhamedanere... - 60—65 
» — Hinduer - 65—85 

Foruden tidligere Tiders symptomatiske B e-
h a n d l i n g med feberstillende og inciterende 
Midler har Nutiden ogsaa for Pestens Vedkom
mende baade en helbredende Serumbehandling 
og en beskyttende Vaccination at recurrere til. 
Det er Yersin, som har vist, at Serum fra Heste, 
som ere immuniserede mod Pest, kan helbrede 
Mennesker, naar den anvendes i Tide. Yersin 
selv samt engelske og tyske Læger have 
i Bombay forsøgt denne Antipestserum, og i 

det hele og store viser det sig, at Dødeligheden 
hos de indfødte kan reduceres til 40—50 pCt. 
ved den. Vaccinationen mod Pest har selvfølgelig 
kun sin Berettigelse under udbredte og lang
varige Epidemier. Haffkine anvender gamle 
Pestkulturer, som først opvarmes i 1 Time ved 
75 °; han og andre have forsøgt Metoden i be
tydelig Udstrækning; blandt andre Steder i Hubli 
med 41,427 Indb.; af disse vare 38,712 vaccinerede. 
I denne Befolkning indtraf der fra 11. Maj—30. 
Septbr. 1898 2,761 Dødsfald af Pest; deraf 
2,482 hos ikke vaccinerede og kun 349 hos 
vaccinerede. Ogsaa talrige andre Steder synes 
Haffkine's Vaccination at yde god Beskyttelse. 

De off. F o r a n s t a l t n i n g e r for at forhindre 
Pestens Indtrængen i Landene ere de samme, som 
tages imod Kolera. Kontrol med Epidemiernes 
Gang, Observationskarantæne over for tilrej
sende fra pestsmittet Sted i 7—10 Dage, Iso
lation af syge og Desinfektion samt nøje 
Kontrol med Stedets egen Sygelighed og hele 
Hygieine. (Li t t . : H ae s er, »Geschichte der 
Medicin«; Mansa, »Folkesygdommenes Historie i 
Danmark«; samme, »Pesten i Helsingør og Kjø-
benhavn 1710—ir« ;Fabre , »Zeitschr. f.Hygienec 
[1899]; Z u p s t z a samme Sted [1899]; N e t t e r , 
Lapeste et son microbe [1900]; Y e r s i n , Sur la 
peste de Hongkong i Comptes rend. d. PAcad. [1894]; 
C h o k s y , Report 0/the Bombay Committee [ 1898]; 
Yers in , C a i m e t t e et B o r r e l , La peste bubonique 
i Annales de Pinst. Pasteur [ 1895—97]; Haf fk ine , 
Report on the prevent. inoculat. against plaguc 
[1897—98]; Tidsskriftsartikler af forskellige i »Zeit-
schr. f. Hygiene« og i »Hygienische Rundschau-.• 
[1894—1902]). Prof. Dr. H. A. Nielsen. 

Pest, 1) den paa venstre Bred af Donau lig
gende Del af Budapest (s. d.). 2) P.-Pilis-Solt-
Kiskun (tysk Kleinkumanien), det største Komitat 
i Ungarn, er opstaaet, som Navnet tyder paa, ved 
en Forening af flere Komitater, ligger mellem 
Donau og Theiss, grænser til Komitaterne Hont, 
Neogråd, Heves, Jåsz-Nagykun-Szolnok, Csongråd, 
Bacs-Bodrog, Tolna, Weiszenburg, Komorn og 
Gran og har et Areal af: 12,605 • Km. med (1890) 
1,224,700 Indb. Komitatet er særdeles frugtbart 
og fuldstændig Lavland med Undtagelse af et 
Højdedrag paa højre Bred af Donau. Det omfatter 
Residensstaden Budapest, Fristaden Kecskemét. 
Byerne Czegléd, Nagy-Kørøs, Waitzen, Felegy-
haza, Halas og Zent-Endre samt 14 Distrik
ter. Joh. F. 

Pesta lozz i , Johan He in r i ch , Grundlæggeren-
af det 19. Aarhundredes Pædagogik, født 12. Jan. 
1746 i Ziirich, død 17. Febr. 1827 i Brugg i 
Aargau. Faderen, anset Kirurg og Øjenlæge, 
døde, da P. var 5 Aar. Under trange Kaar 
henlevede P. sine Barndomsaar uden Omgang med 
jævnaldrende, hvilket satte sit Præg paa hans 
Udvikling. En aarlig Afbrydelse i det ensformige 
Liv i Hjemmet var et Ferieophold hos Morfa
deren, Præst i en nærliggende Landsby, hvor P. 
ved at se Fattigdommen og Usselheden hos Be
folkningen fik lagt Spiren til sin Manddoms. 
Virksomhed for at forbedre Folkets Tilstand. 
Læsningen af Rousseau's »Émile« samt Delta
gelsen i et ungdommeligt revolutionært Selskab 
nærede disse Følelser. •— Efter at have gennem-
gaaet sin Fødebys Latinskole begyndte han at 
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studere Teologi og prædikede nogle Gange, men 
forlod dette Studium i Haab om ad den juridiske 
Vej snarere at faa Indflydelse paa sin Fødebys 
og muligvis paa hele Landets Vel. — En kær 
Vens Dødsfald rystede P. saa stærkt, at han 
maatte søge at rette sig ved et Landophold. 
Under dette fik han under Indtryk af Rousseau's 
Naturbegejstring Lyst til Landvæsenet og til
bragte et Aar med at sætte sig ind i det prak
tiske Landbrug, hvorefter han (1768) købte en 
Gaard for her at virkeliggøre sine Ungdoms
drømme. Han begyndte med at dyrke Krap; 
men da dette slog fejl, indrettede han 1775 P a a 

sin Gaard, Neuhof, en Opdragelsesanstalt for fat
tige Børn, der ved at arbejde i Landbruget om 
Sommeren og ved Haandgerning om Vinteren 
under stadige Samtaler skulde udvikle deres For
stand, Moral og religiøse Følelser. Snart havde 
han 50 Elever, opsamlede paa Gaden og revne 
ud af den gyseligste Elendighed. Under store 
økonomiske Vanskeligheder »levede han selv som 
en Tigger for at hjælpe Tiggerne til at leve som 
Mennesker«. Dog led han atter en Skuffelse: 
Fordærvede, som Børnene vare, dovne og fordrings
fulde løb de, stundom støttede af Forældrene, 
fra ham, og 1780 maatte han lukke Anstalten. — 
Herefter følger et Tidsrum af 18 Aar, hvori P. 
var henvist til den yderste Fattigdom og For
sagelse. I denne Periode opmuntrede en af hans 
Venner ham til at lade de Tanker, han paa sine 
Vandringer og i stille Aftentimer syslede med, 
fremkomme, og hans første Skrift »Abendstunde 
eines Einsiedlers« udkom 1780 i Iselin's »Ephe-
merider«. Det vakte nogen Opmærksomhed, og 
han blev opfordret til at skrive noget i mere 
populær Form. Under stort Besvær formede sig 
efterhaanden for ham en Novelle »Lienhard og 
Gertrud. En Bog for Folket«. I et jævnt fol
keligt Sprog skildrer han den Elendighed, hvori 
Almuen ved samvittighedsløse Fogder samt ved 
Drukkenskab og Dovenskab er nedsunket, og frem
stiller de Midler, der skulde bøde herpaa: Familie
livets Forædling, den offentlige Undervisnings For
bedring samt en Øvrighed, der forener Kærlighed 
med Strenghed. Bogen vandt levende Bifald i 
vide Kredse, og Eneboeren paa Neuhof blev ved 
den pludselig en berømt Mand. Dog kunde hans 
efterfølgende Skrifter ikke bevare Interessen for 
ham, »Christoph und Else«, Ugeskriftet » Schw eizer-
blatt« og hans »Nachforschungen iiber den Gang 
der Natur bei der Entwickelung des Menschen-
geschlechtes« skaffede ham kun faa Læsere, og 
den vakte Begejstring svækkedes. Forfatterbanen 
lukkedes for ham, men samtidig aabnedes der 
ham Vej til praktisk Virksomhed. 

1798 brød Franskmændene ind i Schweiz og 
paatvang Landet en republikansk Styrelse. P. 
skyndte sig at tilbyde den ny Regering sin Tje
neste. Man foreslog ham at oprette en Lærer-
skole, men han vilde helst prøve sine Ideer i en 
Børneskole. Forholdene kom ham til Hjælp. 
Befolkningen i Unterwalden vilde ikke bøje sig 
for den ny Regering, hvorfor Franskmændene 
droge hærgende og ødelæggende ind i det gen
stridige Kanton. Byen Stanz gik op i Luer, og 
talrige forældreløse Børn drev om for Lud og 
koldt Vand. Direktoriet overdrog P. Ledelsen 
af et Opdragelseshjem for disse Børn, og i et 

j nedlagt Nonnekloster begyndte den 52-aarige P. 
sin Opdragergerning. Antallet af hjemløse smaa 
steg snart til 80, og for disse vanrøgtede, af Mød 

j og væmmelige Sygdomme ødelagte Børn udfol
dede P. en overmenneskelig Kærlighed og Op-

1 ofrelse, og Følgerne heraf udebleve ikke. Knap 
eet Aar skulde P. faa Lov til at virke her. I 

j Juni 1799 blev Klosteret omdannet til et Lazaret, 
i og P. maatte med Sorg sende Børnene fra sig. 
Kort Tid efter fik han Tilladelse til at under
vise Smaabørnene i Burgdorf Folkeskole. I 

: samme Værelse underviste P. og Byens Lærer 
(en forhenværende Skomager), der i P. saa en 
Rival og derfor gjorde alt for at bringe ham i 
Vanry. P. jublede af Glæde over at tumle med 
sine kære Børn, men Samlivet med Skomageren 
blev i Længden uudholdeligt. I Aaret 1800 fik 

i P. af Myndighederne Lov til at benytte Slottet 
i i Burgdorf til en Opdragelsesanstalt. Her fandt 
P. endelig sit rette Arbejdsfelt, og her begyndte 
han ogsaa at fremsætte en Metode for sit Arbejde : 
Han vil basere Opdragelsen paa de Love, som 
bestemme Menneskesjælens Udvikling. Dygtige 

[ Medhjæpere kom til ham: Kriisi, Ramsauer, 
Niederer og Schmid, og Anstalten udvidedes til 
ogsaa at blive et Pensionat og et Seminarium 

, for vordende Lærere. I Burgdorf skrev P. sit 
j første egentlig pædagogiske Skrift: »Wie Gertrud 
i ihre Kinder lehrt« (1801) og »Buch der Mutter 
i oder Anleitung flir Mutter ihre Kinder bemerken 
und reden zu lehren« (1803). I Forening med 

: de andre Lærere udarbejdede han »ABC der 
Anschauung, oder Anschauungslehre der Mass-

1 verhaltnisse« og kort efter »Anschauungslehre der 
'• Zahlverhåltnisse«. 1802 blev Anstalten under-
I kastet en Undersøgelse, og Resultatet var saa 
I tilfredsstillende, at Skolen blev erklæret for 
; offentlig, og Forstander og Lærere kom paa fast 
I Løn. Dette i Forbindelse med nævnte Skrifter 
i førte P.'s Navn langt ud over Fædrelandets 
J Grænser og gjorde ham verdensberømt. Den 
' pædagogiske Romanskriver blev pædagogisk Re-
1 formator. Dog maatte han 1804 opgive Burg

dorf og flytte sin Anstalt til Miinchenbuchsee. 
j Her blev han Nabo til Hofwyl, hvorfra den 
j praktiske Fellenberg rakte ham en hjælpende 
> Haand. Opholdet her varede kun kort. Fellen-
: berg og P. kunde ikke arbejde sammen, og da 
: forskellige Kantoner tilbøde P. at yde Hus til 

ham og hans Virksomlied, flyttede han 1805 An
stalten til Yverdun (Iferten), hvor han haabede 
at kunne leve Resten af sine Dage i Fred. 

I Dette opnaaede han dog ikke. Hans Anstalts 
Ry bredte sig over hele Europa, Fichte hilsede 
hans Virksomhed som en Begyndelse til Menne
skeslægtens Fornyelse, Konger og Fyrster kap
pedes om at vise ham Opmærksomhed. Elever 
strømmede til, saa at Anstalten 1809 talte 160 

; Elever med 15 Lærere samt 34 voksne stude
rende. Men som Lykkens Sol stod højest, trak 
tunge Skyer hen over P.'s Himmel. Det store 
Elevantal fra forskellige Lande medførte en ba
bylonisk Sprogforvirring og umuliggjorde Fa
milielivet, der stod for P. som det herligste ved 
Tilværelsen. De hyppige Besøg af fremmede 
virkede forstyrrende paa Undervisningen, og al
deles ødelæggende vare de Stridigheder, der op
stod mellem Lærerne, navnlig mellem den viden-
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skabelig dannede Niederer og den administrativt 
dygtige, men i høj Grad egenraadige Schmid. 
En Undersøgelse, Regeringen 1809 lod foretage, 
faldt uheldig ud for P., og Kommissionens 
Redegørelse gav hans Modstandere Vind i Sej
lene. Vel forlod Schmid Anstalten, men blev 
efter 5 Aars Forløb kaldt tilbage for at bringe 
Orden i de økonomiske Forhold. Under alt 
dette bøjedes P. dybt. 1818 dannede han en ny 
Fattiganstalt i Nærheden af Yverdun, hvor han 
begyndte med 12 fattige Drenge; men da han 5 
Aar efter vilde flytte den til Neuhof, nægtede 
Eleverne at følge med, hvorfor han dybt bedrøvet 
trak sig tilbage fra sin Virksomhed. Et Par 
Aar levede han paa Neuhof, sysselsat med at 
nedskrive sine Erindringer i »Schwanengesang« 
og »Meine Lebensschicksale als Vorsteher meiner 
Erziehungsanstalten in Burgdorf und Iferten« 
(1826). 

P.'s Kærlighed til de smaa i Samfundet skabte 
Aarhundredets Iver for Folkeopdragelse. Uprak
tisk, som han var i Livets daglige Forhold, og 
uden klar Tænkning blev ban dog Skaberen af ] 
den nyere Tids Skoletanker. Gennem ham kom 
de Ideer, Comenius og senere Rousseau havde 
fremsat, til fuldt Gennembrud og til praktisk 
Udførelse: Det er Barnenaturen og Lovene for 
Barnesjælens Udvikling, Læreren først maa kende 
for derefter at opbygge et Menneskeliv. — Al 
Undervisning, som skal faa praktisk Betydning 
for Barnet, maa være anskuelig. Tingen maa 
forevises det. Anskuelse er det absolutte Grund
lag for al Erkendelse. Først Anskuelse, saa 
Definition; først Færdigheden, saa Regelen; først 
Sagkundskaben, saa Ordforklaringen. Selvfølgelig 
var der store Mangler og Svagheder hos P. og i 
hans Ideer. Han forsømte saavel sin intellek
tuelle Dannelse som sin ydre Person. Han havde, 
trods sine store, hele Menneskeheden omfattende 
Ideer ikke Evne til at lede den mindste Skole. 
Men disse og andre Mangler kunne ikke fordunkle 
det lyse Billede af hans storslaaede Skikkelse. 
Hans overordentlige Sjælsstyrke, hans grænseløse 
Selvopofrelse, hans store Fordringsløshed og rige 
Menneskekærlighed stille ham i første Række 
af Menneskeslægtens Velgørere og sikre ham 
Efterverdenens Tak og Anerkendelse. (L i t t . : 
Artiklerne: »H.P.«, >P.'s Psychologie und Ethik«, 
» P. 's Sozialpadagogik «, » P.-Stiftungen und - vereine «, 
>P.'s Padagogik< i W. Rein, »Encykl. Handbuch 
d. Padagogik«, V Bd. [1898]; R a u m e r , »Gesch. 
d. Padag.«, II Bd.; H. T r i e r , »H. P., et Livs
billede fra Schweiz. Efter Morf, Blochmann 
o. fl.«; H. T r i e r , »Folkeopdrageren H. P.< 
[Kbhvn. 1887]). Fr. Th. 

Pestel, Paul , russisk Revolutionsmand, (1785 
—1826). Han var Søn af en højtstaaende Em
bedsmand, udmærkede sig i Krigen 1812—14 og 
blev siden Oberst. Allerede tidlig tog han Del i 
de hemmelige Selskaber og grundlagde selv 1821 
det »sydlige Forbund«, der vilde gennemføre en 
fuldstændig Omvæltning i Rusland's Stats- og 
Samfundsforhold, gøre Bønderne til Selvejere og 
grundlægge en iri Forfatning eller en føderalistisk > 
Republik. Inden Sammensværgelsen kom til Ud-
brud, blev han 26. Decbr. 1825 fængslet og 7 
Maaneder senere hængt tillige med S. Muraviev, 
Rylejev o. fl. Derimod blev hans Udkast til en 

Store illustrerode Konversationsleksikon. XIV. 

Lovbog senere brugt ved Kejser Nikolaj's Lov
arbejder. B. E. 

Pester Lloyd, en i Budapest paa Tysk 2 
1 Gange daglig udkommende, 1854 stiftet Avis; 

den er det liberale Partis Organ. 
Pestilens (lat.), Pest. 
Pestilensurt d. s. s. P e t a s i t e s . 
Pestmester se A m t s b a r b e r . 
Pestrod se P e t a s i t e s . 
Petalisme kaldtes i Syrakus en Art Lands

forvisning af samme Slags som Ostrakismen (s. d.) 
i Athen. Navnet paa den, man ønskede lands-

, forvist, blev her skrevet paa et Olieblad (petalon, 
et Blad), og Forvisningen skulde vare i 5 Aar. 
Institutionen indførtes i Midten af 5. Aarh. f. Chr., 
men blev snart afskaffet. H. H. R. 

Petalit, et farveløst, hvidt eller graaligt Mine
ral, som bestaar af et Litiumsilikat (LiAlSi4O10); 
det danner monokline Krystaller eller bladede 
Masser. Ved svag Ophedning fosforescerer det 
med blaat Lys. I dette Mineral opdagede Arfved-
son Lition. P. er temmelig sjælden; de europæiske 
Findesteder ere Utoen's Jærngruber i Sverige og 
Elba, paa hvilket sidste Sted P. danner smukke 
Krystaller (saakaldet Cas tor ) . N. V. U. 

Petalodl (græ.) er i Plantepatologien Beteg
nelse for en Misdannelse af Blomster, hvorved 
disse blive fy ld te o: Støvdragere, Støvveje og 
(sjældnere) Bægerblade faa Form, Farve, Lugt o. s. v. 
som Kronblade (se Blomst S. 173). F. K. R. 

Petaluma, By i U. S. A., Stat California, ligger 
ved den sejlbare P. R ive r og har Savmøller samt 
stor Handel med Korn og Frugt. (1890) 3,692 
Indb. H. P. S. 

Petårde brugtes i ældre Tider til Sprængning 
af Porte, Mure, Palisader o. 1. P. bestod af en 
Metalbeholder, sædvanlig kegledannet eller æg
dannet, der var skruet fast til et Bræt og var 
fyldt med Krudt. Brættet med P. hængtes op 
paa den Genstand, der skulde sprænges, hvorpaa 
Sprængladningen blev antændt ved et Brand-
rør. H. H. 

Petasites Gartn., H e s t e h o v , norsk Pes t 
r o d , Slægt af Kurvblomstrede (Hjortetrøst-
Gruppen), fleraarige Urter med krybende Rod
stok og store, hjerte- eller nyredannede Blade 
(»Skræppeblade«), der hos flere Arter først frem
komme efter Blomstringen og ere rosetstillede. 
De temmelig smaa Kurve sidde i Klase paa Spidsen 
af et 10—30 Cm. højt Skaft, der er beklædt med 
skældannede Blade; Svøbet bestaar af een Kreds 
af Blade; Avner mangle. Kurvene ere for øvrigt 
to Slags; den ene indeholder tvekønnede Blomster 
med hunlige i Randen, den anden hunlige Blomster 
og nogle faa tvekønnede. De hunlige Blomsters 
rørformede Krone har en uregelmæssig Krave; de 
tvekønnede Blomsters Krone er purpurfarvet, hvid 
eller sjælden noget gullig. 14 Arter i nordlig 
tempererede Egne. P. officinalis Moench (Rød 
H e s t e h o v , T o r d e n s k r æ p p e ) har store, lang
stilkede Blade, der ere indtil ifa M. brede. Kurvene 
ere rødviolette. Hos alle Individer i Danmark 
og Norge ere Kurvenes Blomster tvekønnede og 
have rørformet Krone; men Støvvejen bliver ofte 
lidet udviklet og sætter ikke Frugt; de nærme 
sig altsaa til at være hanlige. Hos andre Indi
vider, der ikke forekomme i Danmark og Norge, 
indeholder Kurven mest hunlige Blomster, kun i 
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Midten faa Hanblomster; Hunblomsterne ere 
snævert rørformede. Rød Hestehov vokser hist 
og her i Danmark paa fugtige Steder; i Norge 
findes den kun S. f. Bergen og er sjælden. P. alba 
(L.) Gartn. (Hvid H e s t e h o v ) med gulhvide 
Kroner vokser i Danmark i fugtige Skove eller 
ved Bredden af Søer, men er sjælden; ligeledes 
meget sjælden i Norge. P. spuria (Retz.) (Fi l t 
b l a d e t H e s t e h o v ) har trekantet-nyredannede 
Blade, der paa Undersiden bære en snehvid Filt. 
Kurvene have gullighvide eller blegrøde Blomster. 
Den vokser ved sandede Strandbredder og er 
meget sjælden i Danmark; mangler i Norge. Alle 
de nævnte Arter blomstre i Danmark i April. P. 

frigida Fr. (norsk K a l s k r e p ) har store og i 
Randen groft tandede Blade; de fremkomme om
trent samtidig med Blomsterskuddene. Disse bære 
dels større røde Kurve med tvekønnede eller 
overvejende hanlige Skiveblomster og hunlige 
Randblomster med tungeformet Krone, dels mindre 
og hvidgule Kurve med talrige Hunblomster og 
faa Hanblomster. Planten forekommer kun i 
Fjældegne; det sydligste Voksested i Norge er 
Telemarken. A. M. 

PetåsOS kaldtes hos Grækerne en flad, bred- | 
skygget Hat, som bl. a. brugtes af Efeberne. Paa 
billedlige Fremstillinger bærer Hermes en saa-
dan. A H. H. R. 

PetaurUS se P u n g a b e r . 
Petechierkaldes smaa, pletformede Blodudtræd

ninger i Huden, der have en brunrød Farve og 
ikke svinde for Fingertryk. De give ingen synder
lige Symptomer og svinde som andre Blodudtræd
ninger under gradvis Affarvning. Aarsagen kan 
være lokal paa Grund af Tryk eller Irritation, 
Insektbid o. 1., men hyppigst foraarsages deres 
Fremkomst ved bestemte, almindelige Sygdomme, 
som Purpura (s. d.), Skørbug og overhovedet Til
stande, som begunstige en Udtrædning af Blod ! 
fra Karrene. Ved svære Former af Infektionssyg
domme, som hæmorrhagiske Mæslinger, Tyfus 
o. a., er P. et hyppigt Symptom. Ogsaa et for
øget Blodtryk, som ved Hjertesygdomme, kan 
fremkalde disse Blødninger, især paa Underekstre
miteterne. 

P. er ikke nogen egentlig Sygdom, men kun et 
Symptom, og udkræver ikke nogen særlig Behand
ling ud over, hvad der betinges af den til Grund 
liggende Lidelse. E. P—n. 

Peten, det nordøstligste Departement af Guate
mala i Mellemamerika, har Navn efter Saltsøen 
L a g u n a de P., der ligger i,600 M. o. H., og j 
paa hvis ca. 40 Øer der findes talrige oldindianske | 
Bygningsrester. H. P. S. 

Peter, Mandsnavn; oprindelig Opkaldelse efter 
Apostelen P.; i Dansk tidlig gaaet over til P e d e r 
og derfra til Per . A. O. 

Peter, Apostel. Det ny Test. meddeler mere 
om ham end om nogen anden af de 12 Apostle, j 
Hans oprindelige Navn var Simon (Simeon); hans 
Hjemstavn var Byen Betsaida ved Gennesareth Sø ; 
hans Fader benævnes Jona (Matth. 16, 17) eller 
Johannes (Joh. 1, 43). Sammen med sin Broder I 
Andreas blev han ved Johannes Døberens Vidnes- : 
byrd ført til Tro paa Jesus, som gav ham Navnet 
Kefa (aram.) eller Petros (græ.) o: Klippe (Joh. 
i, 43). Han lever derefter som Fisker i Kaper- i 
naum, hvor Jesus kalder ham til som Discipel at 

I følge sig, Matth. 4, 19; Luk. 5, 1 ff. (den vidunder
lige Fiskedræt). Senere bliver han en af Apostlene; 
i Fortegnelserne over disse (Matth. 10,3 ff.; Mark. 
3, 16 f.; Luk. 6, 14 ff.; Apostl. Gem. 1, 13 
ff.) nævnes han altid først, og han har i det hele 
blandt dem indtaget en fremragende Plads og 
staar sammen med Jakob og Johannes i et nærmere 
personligt Forhold til Jesus end de andre Apostle, 
Luk. 8, 51 (Opvækkelsen af Jairi Datter); Matth. 
17, I ff. (Forklarelsen paa Bjærget); 26, 37 ff. 
(Gethsemane). Jfr. ogsaa Mark. 13, 3 (tillige 
Andreas). Det var P., der paa Jesu Spørgsmaal 
om, hvem Disciplene ansaa ham for, højtideligt 
bekendte ham som Messias, Matth. 16, 13 ff., jfr. 
Joh. 6, 68 ff., men som straks derefter forargedes 
ved Jesu Omtale af sin Lidelse, Matth. 16, 22 ff., 
og modtog streng Irettesættelse af Jesus. I øvrigt 
omtale Evangelierne ham særligt, Luk. 8, 45 (Hel
bredelsen af den blodsottige Kvinde), Matth. 14, 
28 (Vandringen paa Søen), 15, 15 (Talen om 
de farisæiske Overleveringer), 17, 24 ff. (Skattens 
Mønt), 18, 21 (Lignelsen om den gældbundne 
Tjener) 19, 27 (Spørgsmaal om Disciplenes Løn), 
Mark. I I , 21 (Forbandelsen af Figentræet), Luk. 

1 22, 8 (Beredelsen af Paaskemaaltidet), Joh. 13, 
5 ff. (Fodvadsken), Luk. 22, 31 (Jesu Forbøn 
for ham), Joh. 13, 24 (Spørgsmaalet om Forræderen), 
Matth. 26, 35; Mark. 14, 29; Luk. 22, 33 ; Joh. 
l3> 37 (hans Frejdighed og Jesu Forudsigelse af 
hans Fornægtelse), Joh. 18, 10 (afhugger Malkus'es 
Øre), Matth. 26, 69 med Parallelsteder (For
nægtelsen), Joh. 20, 2 ff. (ved Jesu Grav), Luk. 
24, 34, jfr. I. Kor. 15, 5 (Aabenbarelse af den 
opstandne Jesus), Joh. 21, 1 ff. (Aabenbarelse at 
Jesus for flere Apostle), 21, 16 ff. (P.'s fornyede 
Bekendelse). I Apostl.'s Gem. skildres P. som 
den unge Menigheds Leder; han leder Valget at 
en Apostel i Stedet for Judas Iskariotes (Kap. 1), 
er Apostlenes Ordfører paa Pinsedagen (Kap. 2), 
helbreder den lamme ved den skønne Tempelport 
(Kap. 3), udtaler Dommen over Ananias og Saffira 
(Kap. 5), drager (sammen med Johannes) til Sa-
maria for at lægge Hænderne paa de der døbte 
(8, 14), helbreder i Lydda Æneas (9, 32 ff.), op
vækker i Joppe Tabita (9, 38 ff.), døber Komelius 
(Kap. 10), fængsles af Herodes Agrippa, men 
befries af en Engel (Kap. 12). Paa Apostel
konventet er han en af Menighedens Ordførere 
(Kap. 15 jfr. Gal. 2, 1—10), men maa kort efter 
i Antiocheia finde sig i en streng Irettesættelse af 
Paulus (Gal. 2, 11—14), da han i Praksis svigtede 
sine egne Grundsætninger fra Apostelkonventet. 
Efter Apostelmødet ophøre Apostl. Gem.'s Med
delelser om P. At han har missioneret, fremgaar 
af 1. Kor. 9, 5. Ifølge 1. Pet. S, 13 har han 
bl. a. været i Babylon, medmindre Babylon her, 
hvad adskillige have ment, betegner Rom. At 
P. har lidt Martyrdøden i Rom under Nero, be
rettes af flere Kirkefædre fra 2. Aarh. Derimod 
er hans 25-aarige Episkopat en Legende, som 
strider bestemt mod det ny Test. Før Paulus 
skrev Romerbrevet, kan P. ikke have været i 
Rom, da Paulus ikke vilde gribe ind i en Apostels 
Virkekreds (Rom 15, 20 ff., jfr. 2. Kor. 10, 16). 

P.'s B r e v e . Det f ø r s t e Brev er skrevet til 
Hedningekristne i en Række lilleasiatiske Land
skaber. Det er en Formaningsskrivelse, som efter 
en Indledning, der henviser til den himmelske 
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Glæde, som venter de Kristne ( i , 3 —12), lægger 
Læserne paa Sinde at leve saaledes, som det 
sømmer sig Guds Børn ( i , 13—2, 10), at føre 
en ulastelig Vandel over for deres hedenske Lands
mænd, saa disse derigennem maa føres til at prise 
Gud (1, II—4, 6), og indadtil i Menigheden at 
leve Gud til Ære hver med sine Gaver og i 
sin Stand (4, 7—5, 11); hvorpaa Slutnings-
bemærkninger (5, 12 —14). Brevets petrinske Af
fattelse anerkendes i Nutiden af de fleste Forskere. 
Det viser Kendskab til Romerbrevet, Efeserbrevet 
og vel ogsaa Jakob's Brev og maa, Ægtheden 
forudsat, stamme fra Slutningen af P.'s Liv. — 
Det a n d e t Brev er skrevet til de samme Læsere 
som det første. Det er ligeledes en Formanings-
skrivelse. Forfatteren indskærper Læserne i den 
kristelige Tro at øve alle Dyder og vinde Ind
gangen i Christi evige Rige ( i , 3 —11); han 
minder dem derom, fordi han selv har været Vidne 
til Christi Forklarelse og derved har faaet Profeternes 
Ord om en kommende Herlighed bestyrket (1, 12— 
21); giver dernæst en Skildring af de Farer, som 
true Menigheden fra libertinistiske Vranglærere 
(Kap. 2), formaner til ikke at lade sig rokke i 
Troen paa Christi Genkomst, men at fremskynde 
denne ved helligt Levned. Brevet, der først om
tales i 3. Aarh., anses i Nutiden hyppigst for 
uægte. Kap. 2 ligner i saa høj Grad Judas 
Brev, at der maa foreligge indbyrdes Afhængig
hed; hyppigst antages 2. Pet. for det afhængige. 
En Lettelse vilde det i visse Henseender være, 
hvis man kunde antage Kap. 2, der kun er løst 
forbundet med det foregaaende og det efter
følgende, for en Interpolation; Resten vilde lettere 
kunne regnes for petrinsk; men nogen ydre Be
vidnelse af en saadan Interpolation foreligger 
ikke. Kommentarer (foruden den Meyer'ske) bl. a. 
af Bugge [Chra. 1885]. J.C. J. 

Peter I, Hertug af Bourbon, født 1318, død 
19. Septbr. 1356, Søn af Hertug Ludvig I (se 
B o u r b o n S. 452), efter hvem han arvede 
Hertugværdigheden i Januar 1342. Han deltog 
med stor Tapperhed i Kampen mod Englænderne, 
der gjorde ham til Fange i Slaget ved Crécy 
(1346). Med Johan den Gode drog han 1356 
mod >den sorte Prins« og faldt i Slaget ved 
Poitiers (19. Septbr. s. A.), idet han under den 
fortvivlede Kamp vilde frelse Kongen fra at 
falde i Englændernes Hænder. Ved sin store 
Ødselhed paadrog han sig en svær Gæld, og da 
han ikke betalte sine Kreditorer, klagede disse 
til Paven, som satte P. i Band; hans Søn og 
Efterfølger, Ludvig II, maatte da, for at faa sin 
afdøde Fader løst af Bandet og kirkelig begravet, 
skaffe Midler til Dækning af Gælden. P. var 
Fader til den ulykkelige Dronning Bianca af Ka-
stilien. C. F, 

Peter af Aragonien, Kastilien og Portugal se 
P e d r o . 

Peter I Alexejevitsch, den Store, Kejser 
af Rusland, født 9. Juni (rus. Tid 30. Maj) 1672 
i Moskva, død 8. Febr. (28. Jan.) 1725 i St. 
Petersborg, Søn af Zar Alexei Michailovitsch og 
hans anden Gemalinde, Natalia Kirilovna Narysch- | 
kin, mistede kun fire Aar gammel sin Fader 
(1676) og blev allerede i en Alder af 10 Aar 
efter sin ældste Halvbroder, Zar Feodor Alexe-
jevitsch'es Død (27. April 1682) udraabt til Zar 

af en Bojarforsamling i Moskva, da hans næst
ældste Halvbroder, den 16-aarige Ivan Alexeje
vitsch, var saa svag baade paa Legeme og Sjæl, 
at han ansaas for uskikket til at regere. Men 
den yngste af P.'s Halvsøstre, den 25-aarige 
kloge, kraftfulde og ærgerrige Sofie Alexejevna, 
der frygtede for, at Familien Naryschkin nu skulde 
fortrænge hende og hendes mødrene Slægt Mi-
lolavski'erne, hidsede Strelizerne (s. d.) til Op
rør, og disse satte efter blodige Voldshandlinger 
(Maj s. A.) igennem, at Ivan skulde være Zar 
og Sofie Regentinde i hans Navn; dog kunde 
hun ikke hindre, at P. som Ivan's Medregent 
blev kronet samtidig med ham (23. Juli s. A.), 
hvad der var ensbetydende med, at hendes Re
gentskab ikke vilde kunne naa ud over P.'s 
Mindreaarighed. I da Aar Sofie, støttet paa sin 
Yndling Fyrst Wassilij Gafizyn og Strelizerne, 
styrede Rusland, førte P. et sorgløst og ubundet 
Ungdomsliv, for det meste i Landsbyen Preobra-
schenskoje (ved Moskva), sammen med sine Kam
merater, en Skare jævnaldrende Ynglinge af fornem 
Familie, der under udenlandske Officerers Vej
ledning bleve indeksercerede paa vesteuropæisk 
Vis og dannede et Kompagni (i hvilket P. selv 
tjente), som efterhaanden ved stadig Tilgang af 
nye Medlemmer blev udvidet til et helt Regi
ment (det nuværende Garderegiment Preobra-
schensk) og blev Kernen i den nye Hær, der 
senere skabtes af P. Det raske Friluftsliv antog 
ikke sjælden en tøjlesløs Karakter, og overho
vedet var den Opdragelse, P. fik, ikke skikket 
til at lære ham at beherske sit lidenskabelige 
Temperament, der tidlig gav sig Udslag i ubæn
dig Voldsomhed, Udsvævelser og overdreven Ny
delse af stærke Drikke. Ogsaa hans Undervis
ning var af tarvelig Art og svarede aldeles ikke 
til den lærelystne Ynglings Videbegærlighed, der 
særlig kom i Bevægelse, naar han hørte Fortæl
linger om Vesteuropa's Stater og Folk, hvis 
Overlegenhed over Russerne efter hans Mening 
kun, hvad han ikke lagde Skjul paa, kunde ud
jævnes ved at skyde det gammelrussiske Væsen 
til Side og gøre Plads for Vestens Kultur, d. 
v. s. den materielle; den aandelige derimod maatte 
i det væsentlige altid blive en fremmed Verden 
for P., der kun stod og ifølge Forholdene i det 
daværende Rusland kun kunde staa i Rapport 
til Udlandet i rent praktiske Interessers Tjeneste. 
Disse europæiske Tendenser hos den vordende 
Zar vakte imidlertid Uro hos det gammelrussiske 
Parti, der alt i Forvejen saa skævt til de mange 
Udlændinge, der vare indkaldte af P.'s Fader, 
og da nu Sofie Alexejevna's Forsøg paa at optræde 
som Selvherskerinde gentagne Gange havde mødt 
en saa bestemt Modstand fra Broderens Side, 
trods hans unge Aar, at den herskesyge Prin
sesse indsaa, at hendes Magt snart vilde være 
forbi, enedes hun og Gammelrussernes Førere om 
ved Strelizernes Hjælp at berøve P. Frihed og 
Trone, muligvis endog Livet. Men han blev i 
Tide advaret og undslap fra Moskva, hvorpaa 
han, efter at have anklaget sin Søster for en 
hurtig sammenkaldt Bojarforsamling, i Spidsen 
for de ham hengivne nydannede Regimenter, en 
stor Del unge Adelsmænd og de tilstedeværende 
Udlændinge tvang Sofie til at nedlægge Rege
ringen (Septbr. 1689) og trække sig tilbage til 
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et Kloster i Moskva, hvor hun blev holdt under 
streng Bevogtning til sin Død (1704). Streli-
zerne, som efter Regentindens Fald opgav al vi
dere Modstand, bleve henrettede i Massevis eller 
grusomt lemlæstede, og P. kunde nu, efter at 
Ivan havde frasagt sig Andel i Regeringen, som 
Rusland's Selvhersker uhindret tage fat paa sine 
Reformplaner. Først og fremmest maatte Hær
væsenet i alle Henseender omdannes fra Grunden 
af, og heri havde P. gode Hjælpere i Francois 
Lefort og Patrick Gordon (s. d.), men det varede 
længe, inden den nye Hær begyndte at vokse 
frem, da et brugeligt Materiel næsten ganske sav
nedes, og Befalingsmænd af alle Grader først 
maatte uddannes eller skaffes til Veje fra Ud
landet, hvorfra især Artilleri- og Ingeniørofficerer, 
Bøssemagere. Kanonstøbere og andre Militær
teknikere modtoges med aabne Arme; endnu i 
1696 kunde P. ikke erobre Asov fra Tyrkerne, 
før østerrigske Ingeniørofficerer _havde overtaget 
Ledelsen af Belejringsarbejderne, Og først i de 
sidste Aar af den store nordiske Krig havde 
Rusland faaet en Hær, der blot nogenlunde sva
rede til Tidens Krav. Ogsaa et Søværn vilde 
P. skabe, navnlig efter at han havde faaet Ad
gang til det sorte Hav ved Asov's Indtagelse; 
mest af alt laa denne Plan ham paa Hjerte, og 
med hele sin vældige Energi arbejdede han paa 
dens Virkeliggørelse, men ogsaa her gik der en 
Række Aar hen, inden han, efter at have sat sig 
fast i Østersølandene, fik sit kæreste Ønske op
fyldt, at se det russiske Flag vaje over en Or-
logsflaade. Ikke mindre end Omsorgen for Krigs
væsenet bragte Hensynet til Rusland's økonomiske 
Udvikling ham straks efter sin Regeringstiltræ-
delse til at søge Bistand i Udlandet, men i begge 
Henseender følte han det da mere og mere som 
en stor Mangel, at han ikke havde noget per
sonligt Kendskab til de Lande, der skulde tjene 
ham som Mønster, og han besluttede derfor at 
foretage en Rejse til Vesteuropa, paa hvilken 
han, for bedre at kunne høste Erfaringer, dog 
ikke vilde optræde som Zar, idet han inkognito 
fulgte med et russisk Gesandtskab, der skulde 
gaa til Holland for at anmode Generalstaterne 
om en Hjælpefiaade mod Tyrkerne. Efter at en 
ny Sammensværgelse mod hans Liv i Tide var 
bleven opdaget, og Medviderne i den havde lidt 
en kvalfuld Død paa Skafottet, forlod P. Moskva 
(April 1697) og drog over Riga og Mitau til 
Konigsberg, hvor Gesandtskabet blev modtaget 
med stor Pomp af Kurfyrst Frederik III af Bran
denburg ; efter et kort Ophold gik Rejsen videre 
til Berlin og derfra over Magdeburg, Hannover 
og Kleve til Amsterdam, som han, skilt fra Ge
sandtskabet for frit og uhindret at kunne færdes, 
hvor han vilde, undersøgte paa alle Ender og 
Kanter. Mest af alt vakte Skibene og Værfterne 
hans Beundring, der steg til en saadan Højde, 
at han ikke kunde modstaa Lysten til selv at 
øve Skibsbygningskunsten, og som en russisk 
Tømmermand ved Navn Peter Michailov tog han 
Tjeneste paa et Skibsværft i Zaandam, hvor han da 
med utrættelig Flid satte sig ind i Professionen 
og færdedes som Arbejder mellem Arbejderne, 
selv efter at det var blevet bekendt, hvem »Me
ster Peter« var. Desuden tog han i Amsterdam 
Undervisning i Matematik og Astronomi, ja over

værede endog anatomiske Forelæsninger. Op
holdet i Holland, hvor han hvervede Haand-
værkere, Læger, Sømænd og Officerer til at træde 
i russisk Tjeneste, varede til Januar 1698, da 
han drog til England, hvis Konge, Vilhelm III 
modtog ham med store Æresbevisninger og bl. a. 
for hans Skyld foranstaltede en Flaaderevue ved 
Spithead, hvad der satte P. i den højeste Hen
rykkelse ; men i øvrigt var han inkognito paa 
Færde alle Vegne, hvor der var noget at se eller 
høre, og ligesom i Holland tog han Hundreder 
af dygtige Folk i sin Sold og sendte dem til 
Rusland. Fra England gik han over Holland til 
Dresden og derfra til Wien, hvor han navnlig 
søgte Underretning om den østerrigske Krigskunst, 
der nød stor Anseelse efter de kejserlige Trop
pers Sejre over Tyrkerne de nærmest foregaaende 
Aar. Han stod lige i Begreb med at rejse til 
Italien, da Efterretningerne om en ny Opstand 
af Strelizerne kaldte ham tilbage til Moskva. 
Ved sin Hjemkomst (4. Septbr. 1698) fandt han 
imidlertid alt roligt, da Gordon allerede havde 
undertrykt Opstanden, saa den forbitrede Zar 
straks kunde begynde paa de oprørske Soldaters 
Afstraffelse, der tog lang Tid og fik et uhyg
geligt Præg ved den barbariske Vildskab, hvor
med P. optraadte ved Dødsdommenes Eksekution, 
idet han ofte paa den raaeste Maade selv for
rettede Bøddeltjeneste og (efter en preussisk Ge
sandts Beretning) opfordrede sine Omgivelser til 
at deltage i denne »sunde Motion«. De Stre-
lizer, der slap med Livet, bleve i Smaaafdelinger 
fordelte over hele Rusland, og hermed var det 
før saa frygtede Korps opløst, hvad der havde 
til Følge, at det gammelrussiske Parti maatte ind-

| skrænke sig til passiv Opposition, skønt adskil-
! lige af P.'s Reformer, der nu fulgte Slag i Slag, 
I vakte stærk Ophidselse hos de gammeldagstæn-
I kende, saaledes Patriarkværdighedens faktiske Af-
j skaffelse, Bojarraadets Ophævelse, Aarets Begyn-
j delse med 1. Jan. og Paabudet om at klippe 
! Haar og Skæg kort og at bære vesteuropæisk 
' Klædedragt, en Forordning, der dog ikke lod 

sig gennemføre, her var den passive Modstand 
{ for stærk. P.'s Reformer, der tilsigtede en hurtig 

Omdannelse af Rusland til en Kulturstat efter 
i vesteuropæisk Mønster, strakte sig til alle Stats-
| styrelsens og Statshusholdningens Grene, men 
1 kunde selvfølgelig ikke omdanne Russerne til Eu
ropæere ; trods en Smule vesterlandsk Politur hos 
de højere Stænder vedbleve de nationale Ejendom
meligheder, som P. ikke havde Blik for og der
for ikke forstod at udvikle, at danne en bred 
Kløft mellem russisk og vesteuropæisk Tænke-
maade; Regeringsmaskineriet ændredes og økono
misk Fremgang muliggjordes, men de sociale 
Samfundsforhold forandredes ikke, og Samfunds
livet vedblev at være det gamle; der skulde gaa 
et Aarhundrede hen efter P.'s Død, inden de eu
ropæiske Kulturstrømme for Alvor begyndte at 
true det gammelrussiske Væsen. Hvad nu Stats-
styrelsen angaar, ophævede P. det gamle Bojar-
raad (selve Bojarværdigheden afskaffedes, og i 
Stedet herfor indførtes et Titel- og Rang væsen, 
hvori alle Stænder kunde optages), der mindede 
for meget om Højadelens selvstændige Stilling 
over for Zaren i ældre Tid, og oprettede en ny 
Institution, »det dirigerende Senat«, der fik den 
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øverste dømmende Myndighed og skulde have 
Tilsyn med Lovenes Overholdelse. Dernæst ind
rettedes Regeringskollegier for hver af Admini
strationens Grene, og ved et strengt Kontrol
system skulde der raades Bod paa Embedsmæn
denes Bestikkelighed; men i denne sidste Henseende 
maatte P. med bitter Harme indrømme sin Mag
tesløshed, den almindelige Koiruption bredte sig 
trods alle hans Anstrengelser med skamløs Fræk
hed til hans nærmeste Omgivelser. Lige saa lidt 
som P. tillod Adelen at beholde sine gamle Sær
rettigheder, lige saa lidt vilde han finde sig i, 
at den gejstlige Myndigheds øverste Repræsentant, 
Patriarken, bevarede en Magtstilling, der i visse 
Tilfælde næsten var sideordnet med Zarens; der
for blev Patriarkværdigheden efter længere Tids 
Vakance ophævet, og Zaren selv blev den rus
siske Kirkes Overhoved gennem »den hellige di
rigerende Synode« (1721), hvorved Statens ube
tingede Supremati var fastslaaet. Derimod brød 
P. sig ikke synderlig om Sektvæsenet, der bredte 
sig stærkt mellem Almuen, for hvis Oplysning 
der overhovedet ikke gjordes noget af Betydning ; 
om Folkeskolen kunde der kun paa de færreste 
Steder være Tale, og P. lod sig nøje med gennem 
Oprettelsen af Bogtrykkerier og Udbredelsen af 
Skrifter af passende Indhold at sprede nyttige 
Kundskaber ud i Befolkningen. Blandt de høj
ere Undervisningsanstalter, der naturligvis lededes 
af Udlændinge, var der især gode Fagskoler, og 
det af Zaren stiftede Videnskabernes Akademi, 
hvis virksomme Medlemmer selvfølgelig ogsaa 
vare Udlændinge, udsendte dygtige Arbejder, der 
rigtignok havde større Interesse for det lærde 
Europa end for Russerne som saadanne. Mest 
Vægt lagde P. paa, at Vestens Overlegenhed paa 
de praktiske Virksomheders Omraade kom hans 
Undersaatter til gode, og dette blev ogsaa gennem 
indkaldte Teknikere Tilfældet for Bjærgværks-
driftens, Haandværkets og Industriens Vedkom
mende, medens han nærede mindre Interesse for 
Agerbruget, der paa Grund af de ejendommelige 
russiske Landboforhold vanskeligere lod sig op
hjælpe, hvorimod han med største Iver søgte at 
fremme Handel og Søfart ved Havne- og Kanal
anlæg, Vejbygningsarbejder og Opdagelseseks-
peditioner i det nordlige Asien, hvorfor ogsaa 
Geografien har adskilligt at takke P. for. Ved et 
nyt Skattesystem skulde der ligeledes vindes øko
nomiske Fordele for Folk og Stat; den sidste 
fik ogsaa betydelig forøgede Indtægter, men for 
Befolkningen blev Skattebyrden ofte særdeles tryk
kende. Ved Siden af sit utrættelige Arbejde paa 
Rusland's indre Udvikling, der skulde synes over
vældende selv for en Mand med P.'s kolossale 
Arbejdsevne, satte Zaren al sin Kraft ind paa 
at naa sit store Maal paa Udenrigspolitikkens 
Omraade, at gøre Rusland til en europæisk Magt 
af første Rang, men Virkeliggørelsen af hans 
Planer blev købt med Krige, der næsten varede 
lige saa længe som hans Regeringstid. Den før 
P.'s Tronbestigelse, i Forbund med Kejseren, 
Polen og Venezia, paabegyndte Tyrkerkrig endte 
ved Freden i Karlowitz (26. Jan. 1699) med, at 
Rusland beholdt Asov, hvorved det fik Adgang 
til det sorte Hav; men P., der indsaa, at det 
ikke var her, men i Østersøprovinserne, at Rus
land's Fremtidsmuligheder laa gemte, indgik snart 

! efter ( n . Novbr. 1699) Forbund med August 
I II af Polen og Frederik IV af Danmark for at 
j angribe Sverige, og denne Krig afsluttedes for 
: Ruslands Vedkommende først 1721. P., dermed 

al sin personlige Tapperhed savnede Hærfører-
| evner, havde i Menschikov og Scheremetjev (s. 
j d.) dygtige Generaler, hvem han kunde overlade 
, Kommandoen, men Hæren, hvis Organisation 
: endnu langt fra var gennemført, kunde ikke maale 
i sig med de svenske Kernetropper, og P. vilde 

efter Nederlaget ved Narva (30. Novbr. 1700) 
have været fortabt, hvis ikke Karl XII's ubesin
dige Tog ind i Polen havde friet ham ud af den 
overhængende Fare og givet ham Tid til at sætte 

i sig fast i Østersøprovinserne, hvorfra han, efter 
27. Maj 1703 at have lagt Grundstenen til St. 

j Petersborg, efterhaanden fordrev Svenskerne, me-
| dens Karl XII var dybt inde i Polen, og efter 
j P.'s Sejr ved Poltava (8. Juli 1709) kunde Sve-
i rige's Overvægt betragtes som brudt. Men da 
j Zaren, efter at Karl XII havde ophidset Tyrkerne 
I til at erklære Rusland Krig, var ubetænksom 
nok til at gaa over Pruth med en forholdsvis 
faatallig Hær, blev han omringet af den tyrkiske 
Overmagt og kom i den yderste Fare, ud af 
hvilken han imidlertid reddede sig ved at be
stikke Storvesiren, saa at denne ved Freden i 
Husch (23. Juli 1711) indrømmede ham fri Af
march, mod at Sultanen fik Asov tilbage. De 
nærmest følgende Aar var P. flere Gange til 
Stede i Mecklenburg og Pommern for at deltage 
i sine Forbundsfællers Angreb paa de svenske 
Besiddelser, og 1716 opholdt han sig fra Juli 
til langt ind i Efteraaret i Kjøbenhavn for at 
hjælpe Frederik IV under en paatænkt Landgang 
i Skaane, der dog ikke blev til noget. Fra Dan
mark rejste han til Holland og Frankrig, hvor
fra han (Efteraaret 1717) vendte tilbage til sit 

j Rige. Straks efter paafulgte Processen mod hans 
Søn af første Ægteskab, den lidet tiltalende og 
af det gammelrussiske Parti beherskede Al ex ej 
(s. d.), ved hvis Død (7. Juli 1718) P.'s Søn 
med hans anden Gemalinde, Peter, blev Kronens 
Arving; men da ogsaa han døde (1719), bestemte 
P. (2. Febr. 1722), at den til enhver Tid rege-
gerende Kejser skulde have Ret til at vælge 
Tronfølgeren. Imidlertid var Karl XII falden 
(i718), og det udmattede Sverige maatte endelig, 
efter at en russisk Hær havde anrettet frygtelige 
Ødelæggelser paa de svenske Kyster, gaa ind paa 
ved Freden i Nystad (10. Septbr. 1721) at af-
staa Ingermanland, Estland, Livland og den øst
ligste Del af Finland til P., der nu (2. Novbr. 
s. A.) antog Titel af Kejser over alle Russere, 
Allerede det følgende Aar begyndte en ny Krig. 
idet P. med en stor Hær angreb Persien, som 
ved Freden (12. Septbr. 1723) bl. a. mistede 
Derbent og Baku. Videregaaende Planers Ud
førelse satte P.'s Sygelighed og snart derefter 
paafølgende Død en Grænse for; havde han levet 
længere, vilde det sikkert være kommet til for
nyede Sammenstød med Tyrkiet, men at han 
skulde have udkastet et saadant politisk Frem-
tidsprogram som det, der indeholdes i det saa-
kaldte >P. den Stores Testamente«, er ganske 
ugrundet, idet »Testamentet« er en politisk Ten
densdigtning, der skyldes Napoleon I og første 
Gang findes i et af den franske Skribent Ch. 
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Lesur udgivet Skrift »Des progrés de la puis-
sance russe« [Paris 1807]. De halvandet Aar, 
P. levede efter Freden med Persien, vare en tung 
Tid for ham; naget af Bekymring for, hvor
ledes det skulde gaa hans Livs Værk, det ny-
skabte Rusland, naar han var død, pintes han 
af svære legemlige Lidelser, idet en Blæresyg
dom, som han i længere Tid havde forsømt, nu 
tog Overhaand, og da en Forkølelse, som han 
i Efteraaret 1724 paadrog sig ved at springe 
i Vandet for at redde nogle Matroser fra at 
drukne, kom til, kunde hans af Overanstrengelse, 
Udsvævelser og Drik svækkede Legemskraft ikke 
modstaa Sygdommen, og efter et Par Maaneders 
smertefuldt Sygeleje døde han, kun 53 Aar 
gammel, uden at der var taget noget Bestemmelse 
om Tronfølgen. 

P. var en velvoksen, stærktbygget Mand, som 
altid, skønt han ofte forsømte sit Ydre, imponerede 
ved sin Personlighed, der straks røbede den 
fødte Hersker. Som saadan er han en af de 
mærkeligste Skikkelser, Historien kender, en paa 
Modsætninger rig og dog helstøbt Karakter. Paa 
den ene Side den mægtige Reformator med 
den dybe Respekt for Vestens Kultur og den 
klare Forstaaelse af dens Værdi for Rusland's 
Fremtid, paa den anden den til tøjlesløs Sanselig
hed og grænseløst Fylderi hengivne Barbar, der 
kunde finde Fornøjelse i de raaeste og plumpeste 
Løjer, hvorom de fremmede Gesandter fortælle 
de utroligste Ting; ligefrem, jovial og godmodig 
i det ene Øjeblik, i det næste en Bersærk, der 
overdængede den, der havde vakt hans Vrede, 
med de groveste Skældsord, hvis han da ikke, 
hvad meget ofte var Tilfældet, gik over til Haand-
gribeligheder; en Despot, der ikke kendte til 
noget som helst Hensyn, naar det gjaldt om at 
sætte sin Vilje igennem, og kuede enhver Mod
stand ved grusomme Straffedomme, og dog en 
intelligent og fordomsfri Fyrste, der stedse var sig 
sit Maal klart bevidst og, besjælet af den op
rigtigste Pligtfølelse over for sit Folk, var rede 
til at ofre sine sidste Kræfter for at fremme dets 
Vel. Med alle sine Fejl er han Nationens første 
Mand; med hans Fremtræden ender Rusland's 
Middelalder, det Rige, han efterlod, havde han 
tvunget ind paa nye Baner, der snart skulde føre 
det frem i forreste Række blandt Europa's Magter. 
I sit første Ægteskab (1689) med Bojaren Feodor 
Abramovitsch Lapuchin's Datter E u d o x i a Feo-
d o r o v n a (forskudt 1698, død 1731 i Kloster) 
havde han Sønnen Al ex ej (s. d.), i sit andet 
(s. K a t h a r ina I) fem Døtre og en Søn; af 
disse overlevedes han kun af Døtrene Anna , 
gift med den gottorpske Hertug Karl Frederik 
(s. d.) og E l i s a b e t h (s. d.) (L i t t . : Us t r j a lov , 
Istoria Zarstwowania Petra Welikawo [St. Petersb. 
1858-63 , I—VI]; S a d l e r »P. d. Gr. als Mensch 
und Regent« [smst. 1872]; H e r r m a n n , 
»Russiand unter P. d. Gr.« [Leipzig 1872]; 
B a r r o w, Life of Peter the Great [ny Udg. 
London 1883]; A. Br i i ckner , »P. d. Gr.« 
[i Oncken's »Allgemeine Geschichte in Einzeldar-
stellungen« Berlin 1879]; S c h u y l e r , Life of Peter 
the Great [London 1884, I—II] ; B e r k h o l t z , 
Napoleon I auteur du testament de Pierre le Grand 
[Riga 1863]; B r e s i au, »Das Testament P.'s d. Gr.« 
[Sybel's »Hist. Zeitschrift« Bd. 41, Munchen 1879]; 

J u s t Jue l , »En Rejse til Rusland under P. d. St.«, 
Dagbogsoptegnelser udg. af G. Grove [Kbhvn. 
1893])- C. F. 

Peter II AlexejevitSCh, Kejser af Rusland, 
født 22. Oktober 1715, død 9. Februar 1730, 
Søn af Peter den Stores Søn Alexej (s. d.) i 
hans Ægteskab med Charlotte Christine af Braun-
schweig, blev paa Menschikov's Tilskyndelse er
klæret for Tronfølger af Katharina I, efter hvis 
Død (17. Maj 1727) han blev udraabt til Kejser. 
Menschikov, der forlovede sin Datter Marie med 
P., var nu Rusland's almægtige Styrer, indtil den 
unge Kejser, ophidset mod sin strenge Formynder 
af Ivan Dolgorukof (s. d.J, pludselig (Septbr. s. A.) 
afskedigede ham og sendte ham til Sibirien 
(se Mensch ikov ) . Ivan, P.'s Yndling, havde 
en højst skadelig Indflydelse paa sin Herre, 
hvis Uerfarenhed han benyttede til at skaffe sig 
og sin Familie Rigdom paa Statens Bekostning, 
og ved at forlove sin Søster Katharina med 
Kejseren haabede han at have sikret Dolgoru-
kof'erne og derigennem det gammelrussiske Adels-
parti Magten for lange Tider; i hvilken Retning 
det var lykkedes at lede P.'s Sympati, viste sig 
snart, idet han efter sin Kroning i Moskva 
(7. Marts 1728) tog fast Ophold i denne By. 
Men alle Dolgorukof'ernes Forhaabninger fik en 
brat Ende ved P.'s uventede Død (Kopper) 
faa Dage efter, at hans Bryllup skulde have været 
fejret. Med ham udslukkedes den mandlige Linie 
af Huset Romanov. C. F. 

Peter III FeodorOVitSCh, Kejser af Rusland, 
født 22. Oktbr. 1728 i Kiel, død i Ropscha 
(ved St. Petersborg) 17. Juli 1762, Søn af den 
gottorpske Hertug Karl Frederik (s. d.) og Peter 
den Stores ældste Datter, Anna Petrovna, hed 
egentlig K a r l P e t e r U l r i k , men antog, da han 
18. Novbr. 1742 af sin Moster, Kejserinde 
Elisabeth Petrovna af Rusland, blev erklæret for 
russisk Tronfølger og som Følge heraf gik over 
til den græske Kirke, Navnet Peter Feodorovitsch; 
det paa ham næsten samtidig hermed faldne Valg 
til svensk Tronfølger afslog han. Knap 17 Aar 
gammel blev han (1. Septbr. 1745) gift med 
Prinsesse Sofia Augusta af Anhalt-Zerbst (den 
senere Kejserinde Katharina II), der var ham 
langt overlegen i Dannelse og Evner og med 
Smag for litterære Studier forenede et vindende 
Væsen og store selskabelige Talenter, idet hun 
tillige i sin ærgerrige Stræben vidste at lempe 
sig efter russiske Forhold og Fordomme, medens 
den uvidende og barnagtige, men i Grunden god
modige og rettænkende P. ikke alene fjernede 
sin Gemalinde fra sig ved sin Mangel paa Sans 
for aandeligt Arbejde, sin taabelige Gaaen op i 
Soldatereksercits og sin Tilbøjelighed for raa 
Sviregilder, men ogsaa ved sin i høj Grad ufor
sigtige Forkærlighed for Tysk og Tyskere gjorde 
et frastødende Indtryk paa Russerne. Ægte
skabet var derfor alt efter faa Aars Forløb en 
tom Form, Katharina havde forskellige Elskere, 
og P. en Maitresse, hvad der dog ikke hindrede 
ham i ved alle mulige Lejligheder at ty til sin 
Gemalindes Raad og Bistand og at anerkende 
hendes Overlegenhed ved at rette sig efter hendes 
Mening. Den Søn (Paul I), Katharina fødte, 
var P. kun af Navn Fader til, og efterhaanden 
blev hans Kulde mod Storfyrstinden saa stærk, at 
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han lod sig forlyde med, at han, naar han blev 
Kejser, vilde sætte hende i Kloster, en Trussel, 
der fyldte hende med Skræk og vistnok mere 
end noget andet har bidraget til, at hun be
sluttede at komme P. i Forkøbet. En passende 
Lejlighed hertil fandt hun først et halvt Aar efter 
P.'s Tronbestigelse (5. Januar 1762), og det blev da 
hans Udenrigspolitik, der blev Aarsagen til hans 
Fald, ikke hans indenrigske Styrelse; thi denne 
gav ingen skellig Grund til Klage, idet P.'s 
Regeringshandlinger vidnede om Humanitet og 
god Vilje til at afhjælpe Brøst og Mangler, hvor 
man gjorde ham opmærksom derpaa. Saaledes 
afskaffede han* Torturen, suspenderede det fryg
tede hemmelige Kancelli og forbedrede Retsplejen; 
den trykkende Saltskat blev nedsat, forskellige 
Handelsafgifter formindskede, og der blev truffet 
Foranstaltninger til at hæve Agerbruget. Ogsaa 
Forsvarsvæsenet skulde ved en bedre Administration 
sættes i forsvarlig Stand. Men trods alt dette 
lykkedes det ham ikke at fjerne den mod hans Person 
herskende Uvilje, og da han, efter (Maj 1762) 
at have sluttet Fred med Frederik II af Preussen, 
for hvem han nærede den højeste Beundring, paa 
Betingelser, der vare overordentlig gunstige for 
denne, besluttede at bruge Rusland's Magt til at 
opgøre det gamle Mellemværende mellem Huset 
Gottorp og Danmark (der forgæves havde søgt 
at bringe et Forlig til Veje), blev Misfornøjelsen 
herover saa stærk, at Katharina nu ansaa Tids
punktet til at gribe ind for at være kommet. 
Natten mellem 8. og 9. Juli 1762, medens P. 
opholdt sig uden for Hovedstaden og stod i Begreb 
med at begive sig til Hæren, lod Katharina sig 
ved Hjælp af Gardetropperne i St. Petersborg 
udraabe til Kejserinde, og da P. fik Efterretning 
herom, tabte han Modet; i Stedet for at drage 
mod Hovedstaden med de til hans Raadighed 
staaende Regimenter tilbød han i et Brev til 
Katharina at forlade Rusland og tage Ophold i 
Holsten; men han fik ikke Lov til at rejse 
bort, og efter at han i Peterhof havde under
skrevet sin Tronfrasigelse, blev han ført til det 
nærliggende Slot Ropscha. Da han her 17. Juli 
s. A. vilde gaa ned i Haven og i den Anledning 
kom i Klammeri med Skildvagten, løb nogle 
Officerer til, og da P. vilde trænge sig frem, op
stod der et Slagsmaal, under hvilket han blev 
kastet omkuld og kvalt; som det almindelig an
tages, var Alexei Orlov (s. d.) Hovedmanden 
ved Mordets Udførelse, og rimeligvis er For
brydelsen begaaet uden Katharina's Vidende. 
(L i t t . : S a l d e r n , »Biographie P.'s III« [St.Peters-
borg I800]; »Biographie P.'s III« [anonym, Tii-
bingen 1809, I-H}i F - K r ° g h > »Kejser P. III 
af Rusland« [»Historiske Minder« Kbhvn. 1882]; 
E. Holm, »Katharina II som Storfyrstinde« [Hist. 
Arkiv, Ny Række I, Kbhvn. 1882]). C. F. 

Peter af Husas t ad , Ærkebiskop i Nidaros 
1224—26, tilhørte den ansete Lendermandsæt 
Standal-Slægten paa Møre — Søn af Brynjulv 
Baardssøn og Peter Burdarsvein's Datter — og 
beslægtet med Ærkebiskop Eystein. Skønt Kong 
Haakon Haakonssøn havde hjulpet ham til Ærke- I 
stolen, sluttede han sig dog til dennes Modstander | 
Skule Jarl og dennes Venner, ja tog en Tid endog ; 
Tronfordreren Sigurd Ribbung i sin Beskyttelse. \ 

Hans tidlige Død hindrede Brud mellem ham og 
; Kongen. O. A. ø. 

Peter fra Ai l ly [aji'J, fransk Skolastiker, 
født 1350 i Compiégne, død 1425, øvede en meget 

1 stor Indflydelse i Kampen om det store Schisma. 
Hans Embede som Kansler og hans Rang som 
Kardinal gjorde ham til Fører for det franske 
Oppositionsparti, der paa Kirkeforsamlingerne i 
Pisa og Konstanz hævdede Konciliernes Magt 
over Paven. I Processen mod Huss spillede han 

j en ledende Rolle og bidrog væsentlig til Huss'es 
Domfældelse. Hans Optræden i denne Sag 
blev motiveret af det Had, han som Nominalist 
nærede til Repræsentanterne for Realismen. (L i t t . : 
T s c h a k e r t , »P. v. A.« [Gotha 1877]). C. Si. 

Peter fra Amiens [amjæ'], Korstogsprædi-
kant, født ved Midten af I I . Aarh., død 7. Juli 
1115, hører til de ejendommeligste Skikkelser 
under det første Korstog. Pave Urban II's Kors
togstanke greb han med brændende Iver, og han 
prædikede rundt om i Kristenheden for at sætte 
et Tog mod de vantro i Gang. Allerede tidligere 
skal han selv have været i Palæstina, og da den 
store Korshær endelig drog af Sted, fulgte han 
med, men vendte hjem til Europa efter Jerusalem's 
Erobring. Han døde som Prior i et Kloster i Nær
heden af Liége. A. Th. J. 

Peter fra Aspe l t , Læge og gejstlig, født i 
Aspelt i Luxembourg, død 4. Juni 1320, var 
Kong Rudolf I's Livlæge og helbredede ogsaa 
Pave Nikolaus IV. 1296 blev han Biskop af 
Basel og 1305 Ærkebiskop af Mainz. Han var 
stærkt politisk interesseret og kom i Strid med 
Huset Habsburg, hvis Planer han gentagne Gange 
forstyrrede. 1311 kronede han Johan af Bohmen 
i Prag og førte en Tid lang Regeringen for ham. 
1314 støttede han kraftig Ludvig af Bayern's 
Valg og fik det ogsaa drevet igennem. Han op-
traadte ogsaa i sit Stift som en myndig Kirke-
fyrste. (Lit t . : He idemann , »P. von Aspelt« 
[Berlin 1875]). A.Th.J. 

Peter fra Bruys [bryi'J, Præst og Vrang
lærer, død 1126, levede i Sydfrankrig. Han var 
oprindelig Discipel af Abailard, men fjernede sig 
senere ganske fra Kirken og angreb den paa det 
skarpeste for dens Udvorteshed. Han vilde føre 
den oprindelige Kristendom frem igen. Det ny 
Testamente og først og fremmest Herrens Ord 
skulde opfattes rent bogstaveligt. Barnedaaben, 
men ikke voksnes Daab, blev forkastet, ligesaa 
Nadveren. Kirker af Træ og Sten skulde man 
ikke have, thi Gud kunde tilbedes overalt, i det 
hele skulde alt udvortes, Sang, Faste, Cølibat, 
Korstegnet o. s. v., afstryges. P. vandt talrige 
Tilhængere, som efter ham bleve kaldte Pe t ro-
b rus iane re, og de for ofte voldsomt frem mod 
Kirken og dens Mænd, saaledes at den verdslige 
Magt maatte blande sig i Sagerne. P. selv blev 
til sidst greben og brændt, rnen hans Parti for
svandt ikke dermed. Petrus Venerabilis (s. d.) 
kæmpede med Mund og Pen mod dem, men de 
fandt en ny Fører i Henrik fra Lausanne og holdt 
sig oppe en Stund endnu, indtil Kætteriet endelig 
undertryktes. A. Th. y. 

Peterborough [piltabar0], By i Dominion of 
Canada, Provins Ontario, ligger i en sørig Egn 
N. f. Lake Ontario. (1891) 9,717 Indb. P. har 
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store Savværker og er et vigtigt Jærnbaneknude-
punkt. KP. S. 

Peter (len Stores Bugt, Bugtafdet japanesiske 
Hav, der skærer sig ind i den sydlige Del af den 
sibiriske Kystprovins. Kysterne ere klippefulde og 
rige paa Smaabugter og fremragende Odder og 
Forbjærge. Midt i Bugten rager Muraviev-Halv-
øen frem mellem Amur-Bugten og Ussuri-Bugten, 
og paa Sydspidsen af denne Halvø ligger Havne
staden Vladivostok. Bugten er ikke isfri. Om
trent ioo Dage ere dens Kyster omgivne 
af Is. M. V. 

Peter den Stores Kanal se Lad o g a. 
Peterhead [pi! taha'd], By i det nordøstlige Skot

land, Aberdeenshire, driver stor Hval- og Sæl
hundefangst, har Skibsværfter, Granitsliberier og 
betydelig Kysthandel. Byen havde 1891 12,200 
Indb. og en Flaade paa 35 Søskibe paa 2,400 
Tons og 500 Fiskerbaade. Indførselen havde 
1894 en Værdi af 55,000 L. St., men Udførselen 
naaede op til 465,000 L. St. M. Kr. 

Peterhdf, By i det nordvestlige Rusland, Gu-
vernement St. Petersborg, ligger ved Sydkysten 
af den finske Bugt 21 Km. V. S. V. f. St. Peters
borg. (1897) 11,300 Indb. P. har et pragtfuldt 
Slot, »Rusland's Versailles«, der er Sommerresi
dens og indeholder en værdifuld Malerisamling. 
Yderligere nævnes de mange smukke Villaer og 
de kejserlige Stensliberier. P. er anlagt 1711 af 
Peter den Stora. H. P. S. 

Petermann, A u g u s t , tysk Geograf, født 18. 
Apr. 1822 i Bleicherode (Sachsen), død 25. Septbr. 
1898 i Gotha. Han var oprindelig bestemt for 
Teologien, men kastede sig tidlig over fysiske 
Studier. Som Discipel af den bekendte Kartograf 
Berghaus arbejdede han med paa dennes »Physi-
calische Atlas«. 1847 aabnede han i London et 
kartografisk Etablissement og skrev i de følgende 
Aar flere geografiske Artikler i engelske Tids
skrifter, særlig om Afrika og Polarlandene. 1854 
kaldte Justus Perthes ham til Gotha som Bestyrer 
af sit berømte kartografiske Etablissement. Her 
grundlagde han 1855 >Mitteilungen aus Justus 
Perthes geogr. Anstalt«, senere almindelig kun 
kaldet »Pet.'s Mitteilungen«, et Tidsskrift, der 
længe var Centralstedet for de vigtigste geogra
fiske Publikationer og endnu indtager Pladsen 
som det mest ansete geografiske Tidsskrift. P. 
udvirkede ogsaa en stor Virksomhed for Udsendel
sen af geografiske opdagelsesrejsende; saaledes 
skyldes det for en ikke ringe Del ham, at Barth's, 
Vogel's, Heuglin's, Beurmann's, Rohlfs og andres 
Ekspeditioner kom i Stand. C. A. 

Petermann, J u l i n s H e i n r i c h , tysk Orien-
talist, født 12. Aug. 1801 i Glauchau, død 10. 
Juni 1876 i Nauheim. P. blev 1837 ekstraord. 
Prof. i østerlandske Sprog i Berlin og senere 
Medlem af Akademiet. Han berejste Forasien og 
Persien i Aarene 1852—55 (beskrevet i hans 
»Reisen im Orient« [2 Bd., Leipzig 1860—61]) 
og 1867—68 Palæstina og Syrien. Hans Hoved
værk er: Grammatica linguae Armeniacae [Berlin 
'837]; værdifulde ere ogsaa de af ham med andre ud
givne korte Grammatikker over flere østerlandske 
Sprog: Porta linguarum Orientalium [1840; 2. 
Udg. 1864—72]. Efter Schwartze's Død udgav 
P. dennes koptiske Pistis Sophia med latinsk 
Oversættelse [Berlin 1851]; 1872 begyndte han 

Udgivelsen af Pentateuchus Samaritanus [fuld
endt af Vollers 1891]. Han har ogsaa udgivet: 
Thesaurus s. Liber magnus, vulgo liber Adami 
appellatus, desuden en hebraisk Grammatik efter 
samaritansk Udtale m. m. V. S. 

Petermann's Land, 0, hørende til Frams-
Josefs-Land. 

Petermann's Spids, et højt Fjæld paa Grøn-
land's Østkyst ved det indre af Kejser-Frants-
Josefs-Fjord, 73O 7' n. Br. og 27O 57' v. L. Det 
blev opdaget paa den 2. tyske Nordpolsekspedi-
tion 1870, og Payer udregnede det med en gisset 
Afstand til at have en Højde af 3,480 M. Nat
horst har 1899 paavist, at Payer har bedømt Af
standen til det for stor og derfor beregnet Højden 
for stor, samt antager, at det er omkring 2,800 
M. højt. G.F.H. 

Peter Parley se G o o d r i c h . 
Peter-Pauls-Festen, en Fest i de katolske 

Kirkeafdelinger for Apostlene Peter og Paulus. 
Festen fejredes allerede i 4. Aarh. Navnlig den 
romerske Kirke lægger Vægt paa P., og den fejres 
i Rom en hel Uge. Hoveddagen er 29. Juni, paa 
hvilken Dag Peter's og Paulus'es Ben Aar 258 
højtidelig skulle være blevne bisatte. Samme Dato 
skal i øvrigt være Apostlenes Dødsdag. A. Th. J. 

Peter-Pauls-Havn se K a m t s c h a t k a . 
Peters se P e e t e r s . 
Peters, Car l , Grundlæggeren af Tyskland's 

Koloniherredømme i Østafrika, er født 27. Septbr. 
1856 i Neuhaus i Hannover, studerede ved tyske 
Universiteter, erhvervede Doktorgraden og op
rettede, efter et længere Ophold i England, hvor 
han studerede dette Lands Koloniforhold, i Berlin 
Selskabet for tysk Kolonisation, hvilket i Oktbr. 
1884 afsendte ham, ledsaget af to andre for Ko
lonisagen begejstrede unge Mænd, til Østafrika 
med ubegrænset Fuldmagt til Landerhvervelse. Fra 
Øen Zanzibar begav P. sig til Fastlandet, og under 
Udfoldelsen af stor Energi erhvervede han her, 
ved Overenskomst med indfødte Høvdinger, be
tydelige Landstrækninger og vendte allerede Febr. 
1885 tilbage til Europa. Han traadte i Spidsen 
for det tysk-østafrikanske Selskab, der nu ejede 
Landstrækningerne i Østafrika, hvortil han For-
aaret 1887 afrejste i Spidsen for en stor Stab for 
i Begyndelsen af det paafølgende Aar at vende 
tilbage til Berlin. 1889—90 stod P. i Spidsen 
for en Ekspedition, der udsendtes for at bringe 
Emin Pasha (s. d.) Undsætning, og 1891 udnævntes 
han til kejserlig Kommissær i Østafrika, i hvilken 
Egenskab han opholdt sig her i 2 Aar. 1895 
udnævntes han til Guvernør i en Del af Koloniea, 
men overtog ikke denne Stilling og stilledes til 
Disposition. Det paafølgende Aar blev P., der i 
Tale, Skrift og Handling har arbejdet med den 
største Iver for Kolonisagens Fremme, Formand 
for det tyske Koloniselskabs Afdeling i Berlin, 
men nedlagde kort efter denne Post paa Grund 
af Angreb i Rigsdagen og derpaa følgende Under
søgelse angaaende Beskyldninger for haard Op
træden over for indfødte; P. er vedvarende Med
lem af det tyske Koloniselskabs Bestyrelse. Han 
har senere staaet i Spidsen for Ekspeditioner for 
engelsk Regning til de guldførende Egne ved 
Sambese-Floden, hvor han har gjort betydelige 
Mineerhvervelser og bidraget til Kendskabet til 
lidet kendte Egne. P. er Forfatter til flere kolo-



Peters. 265 

nialpolitiske Arbejder: »Die deutsche Emin-
Pasha-Expedition«, overs, paa Dansk, »Das 
goldene Ophir Salomos« o. fl. 0.1. 

Peters , C h r i s t i a n A u g u s t F r i e d r i c h , 
tysk Astronom, født 7. Septbr. 1806 i Hamburg, 
død 8. Maj 1880 i Kiel, blev 1839 ansat ved 
Observatoriet i Pulkova, 1849 Professor i Astro
nomi i Konigsberg, 1854 Direktør for Observa
toriet i Altona, flyttede 1872 med Observatoriet 
til Kiel og blev 1874 Professor ved Universitetet 
smst. Fra 1854 redigerede P. »Astronomische 
Nachrichten« og udgav 58 Bd., grundede 1858 
og udgav til 1862 »Zeitschrift fur populare 
Mittheilungen aus dem Gebiete der Astronomie« 
etc. Af P.'s talrige Publikationer nævnes Nu-
merus constans nutationis [Petropoli 1842] og 
»Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes« 
[smst. 1847], som 1852 skaffede ham Guldmedaille 
fra det engelske astronomiske Selskab. Hans 
øvrige Arbejder ere for det meste meddelte i 
Fagskrifter. Han har udgivet: »Briefwechsel 
zwischen Gauss und Schumacher« [6 Bd., Altona 
1860—65]. J.Fr.S. 

Peters, C h r i s t i a n Car l , dansk Billedhugger, 
født paa Engelholm Papirmølle ved Vejle 26. 
Juli 1822, død i Kjøbenhavn 18. Septbr. 1899. 
Efter sin Konfirmation kom han til Kjøbenhavn 
og blev optagen paa Kunstakademiet; fra 1839 
arbejdede han desuden i H. V. Bissen's Atelier 
og udstillede Aaret efter paa Charlottenborg sit 
første Arbejde, en Buste; med en original Kom
position, »Herkules, som Barn dræber en Slange« 
mødte han 1846; den vakte en Del Opmærksom
hed og blev et Par Aar senere, da den var bleven 
udført i Marmor, købt af Kunstforeningen (nu i 
den Hirschsprung'ske Samling); i Mellemtiden, 
1847, v a r den Neuhausen'ske Præmie bleven til
kendt ham for en legemsstor Figur, »En Dreng, 
som spiller Terre«. I Foraaret 1850 rejste P. 
over Frankrig til Italien, opholdt sig der i flere 
Aar og udførte bl. a. sin »Sørgende Psyche« og 
flere Faunskikkelser, af hvilke den ene, »En 
dansende Faun spiller paa Dobbeltfløjte«, fra 
Udstillingen 1854 erhvervedes til den kgl. Skulp
tursamling. Arbejdet er kun i Statuetteformat, 
men maa dog, i Kraft af Bevægelsens Liv og 
Naturlighed og af solid og smuk Gennemførelse, 
regnes for Kunstnerens værdifuldeste. Mellem 
hans senere Skulpturer kan nævnes »En dansende 
Bakkantinde«, Bronzestatuette, købt 1863 af Kunst
foreningen, Relieffet »Diogenes, som med tændt 
Lygte om Dagen paa Torvet i Athen søger et 
Menneske« [1878], »Diogenes«, større Bronze
statuette [1879], Studenterforeningen, de siddende 
Marmorstatuer af Ewald og Wessel, det kgl. 
Teater, Portrætstatue af Thorvaldsen, Udstillings
bygningen, samt Bronzestatuetten Willemoes, 
Frederiksborg-Museet; endelig en Del Portræt
buster som Chr. Flor, Askov Højskole, og Ho
strup. Mindre vellykkede ere de tre Kolossal
statuer, Paulus, Chrysostomus og Gregor den 
Store, der bleve støbte i Zink og anbragte paa 
Marmorkirken, og endnu mindre de siddende 
Figurer Neptun og Merkur, Toldboden, samt den 
kolorerede Brændtlersgruppe til Gavlfeltet paa 
Kjøbenhavn's tekniske Skoles Bygning. 

For Kunstindustrien vaktes P.'s Interesse især 
ved hans Studier i Napoli's Museum 1852, og 

' efter sin Hjemkomst fra den første Rejse til 
Italien udførte han en Mængde Modeller til mere 
eller mindre anselige Guldsmedearbejder som 
Bordopsatser, Drikkehorn o. s. v.; det bedst 
kendte blandt disse er det rigt prydede Guld
horn, der skænkedes Ingemann af danske Kvinder. 
Modellerne til de under Christian IX prægede 
danske Guldmønter ere ogsaa af P. 1868—89 
var han Professor ved Kunstakademiet. S. M. 

Peters, C h r i s t i a n H e i n r i c h F r i e d r i c h , 
amerikansk Astronom, født 19. Septbr. 1813 i 
Coldenbuttel, død 19. Juli 1890 i Clinton, New 
York, ansattes 1854 ved Coast and Geodetic 
Survey i Amerika og blev 1858 Direktør for 
Litchfield-Observatoriet ved Hamilton College i 
Clinton. P. har i Fagskrifter meddelt talrige 

' Observationer af Planeter og Kometer, opdaget 
flere Kometer og fundet i Aarene 1861—89 48 

; smaa Planeter. 1845 begyndte han sine Under-
| søgelser over Solen, som han fortsatte til 1865 
j (»Contributions to the Atmospherology of the 

Sun« [Boston 1855]). Han har udgivet 20 af 
sine Zodiakalkort. I sine sidste Aar samlede 
han Materiale til en ny og korrektere Udgave af 
Ptolemaios'es Stjernekatalog i Almagest. y. Fr. S. 

Peters, Wi lhe lm , norsk Maler, er født i 
Christiania 17. Aug. 1851. 15 Aar gi. blev han 
sat i Malerlære, men kom efter et Par Aars For
løb (1868) ind paa Eckersberg's Malerskole og fik 
senere (1870) Stipendium af Karl XV og derefter 
af Oskar II til videre Uddannelse ved Stockholm's 
Kunstakademi, hvor han var til 1873. Ved en 
Privatmands Hjælp rejste han s. A. til Italien, hvor 
han væsentlig opholdt sig i Rom. Her malte han 
Folkelivsbilleder og Scener af Oldtidslivet i Pom
peji. 1876 vendte han tilbage til Norge og gjorde 
i de følgende Aar Studierejser, særlig i Hardanger. 
1879—81 opholdt han sig i Paris, og 1883 foretog 
han en længere Studierejse til Finmarken. 1884 
blev han ansat som Overlærer i dekorativ Maler
kunst ved den Kgl. Kunst- og Haandværksskole i 
Christiania. Han malede i Slutningen af 1880'erne 
sine store Dioramabilleder: »Lyngenfjord«, »Buar-
bræ« o. fl. norske Landskaber samt Karl XII's Død 
ved Fredriksten. P. har jævnlig udstillet paa den fran
ske Salon (mention honorablé) og lejlighedsvis i The 
Royal Academy i London. 1894 opholdt han sig i 
Sydengland, hvorfra han har malet flere Genrebil
leder, bl. a. »Runningthe Gauntlet« (i Throndhjem's 
faste Galeri). 1897 var han atter en Tid i Ita
lien og malede særlig Billeder fra Capri. P. har 
væsentlig malet Billeder af Folkelivet, særlig af 
Samtidens: »Torvedag i Christiania«, »Fiskere paa 
Isen«, »Frelsesarmeen drager gennem en norsk 
Fiskerby« (Nationalgal. Chra., der tillige har et 
Portræt fra hans Haand), »Fra Hjula Væveri« 
[1888], »Fra Bazarboderne i Christiania« [1902]. 
P. har ogsaa raderet adskillige Blade, bl. a. for 
det franske Kunsttidsskrift »L'Art« (»Le pécheur 
malade« o. fl.), »Fra Havet«, 7 Rad. [Chra. 1881]. 
I de senere Aar har P. ogsaa udført plastiske Ar
bejder (»Triptychon«). Fr. O. 

Peters, W i l h e l m K a r l H a r t w i g , tysk 
Naturforsker, født 22. Apr. 1815 i Nærheden af 
Eiderstedt, død 20. Apr. 1883 i Berlin. Efter 
at have studeret Medicin og Naturvidenskab 
rejste han til Sydfrankrig og Italien for at under
søge Middelhavsfaunaen, blev derefter Medhjælper 



266 Peters — Petersen. 

ved Berlin's anatomiske Institut, indtil han 1842 
rejste til Lissabon. Herfra indskibede han sig 
til de portugisiske Besiddelser i Afrika, hvor han 
opholdt sig i Mozambique til 1847. Det følgende 
Aar blev han ansat som Prosektor ved det ana
tomiske Institut i Berlin. 1857 udnævntes han 
til ord. Prof. i Zoologi og Direktør for det zool. 
Museum. Hans Hovedarbejde er »Naturwissen-
schaftliche Reise nach Mozambique« [Berlin 1852— 
82]. y. c. 

Petersborg se St. Petersborg. 
Petersbnrg [pi! t*>zb9.g], By i U. S. A., Stat 

Virginia, ligger ved Appomatox River 38 Km. 
S.S.V. for Richmond. (1900) 21,810 Indb. P. 
har Uld- og Bomuldsindustri, Jærnstøberier samt 
Handel med Tobak og Jordnødder. P. belejredes 
1864—65 af General Grant. K.P. S. 

Petersen, Angeln- , H e i n r i c h , tysk Maler, 
er født 1850 i Slesvig (Angel), uddannet bl. a. 
af Gussow i Berlin og ved mange Studierejser 
(ogsaa til Danmark), særlig knyttet til Diisseldorf, 
er en af Tyskland's mest ansete Marinemalere. 
Af hans Arbejder, der gerne kendetegnes ved 
stærke Lyseffekter, kunne nævnes »Morgenstem
ning i Holland's Duner« (Diisseldorf's Gal.), 
»Morgenstemning i Flensborg's Havn« (udst. paa 
d. internat. Udstill. i Kbhvn. 1897) etc. A. Hk. 

Petersen, Car l G e o r g J o h a n n e s , dansk 
Zoolog, er født 24. Oktbr. 1860. Han blev Stu
dent 1879, Medhjælper ved Zoologisk Museums 
Studiesamling 1881, senere Assistent ved Museets 2. 
Afdeling. 1885 tog han Magisterkonferens i Na
turhistorie. Fra 1883 har han under meget gun
stige Forhold undersøgt Kattegattet'sog til Dels Ska-
gerak's Fauna og publiceret sine Undersøgelser i 
»Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden 
Hauch's Togter«. 1889 blev han Forstander for 
den biologiske Station og nedlagde Resultaterne 
af sine biologiske Iagttagelser i Beretningerne 
fra denne. 1888 disputerede han for Doktor
graden, y . C. 

Petersen, C h r i s t i a n U l r i c h Emil , dansk 
Kemiker, er født 12. Apr. 1856 i Vejlby ved 
Middelfart, deltog 1870—71 i Marinens Togter 
som frivillig Lærling, hvorefter han 1872 bestod 
Adgangseksamen til Søofficersskolen; han var i 
to Aar Elev ved denne Skole, men opgav der
efter Søofficersvejen for at studere ved den poly
tekniske Læreanstalt, ved hvilken han 1879 tog 
Eksamen i anvendt Naturvidenskab; 1881 tog 
han Studentereksamen og 1888 den filosofiske 
Doktorgrad. 1881—82 var han Assistent ved 
polyteknisk Læreanstalt og 1885—93 ved Uni
versitetets kemiske Laboratorium. Siden 1892 er 
han Artilleriets kemiske Konsulent. P. opdagede 
i første Halvdel af 1880'erne en Metode til Frem
stilling af Vanadinsyre af Friskslagge fra Taberg 
i Sverige; ved dette Arbejde kom han ind paa 
Studiet af Vanadinet, og hans Doktordisputats 
omhandlede Vanadinet og dets neermeste Ana
loger. Senere har P. med stort Held kastet sig 
over den fysiske Kemi og paa dens Omraade 
offentliggjort en Række fortjenstfulde Afhand
linger i »Vidensk. Selskabs Skrifter« og i »Zeit-
schrift fur physikalische Chemie«. P. blev 1900 
Medlem af Videnskabernes Selskab og I. Oktbr. 
1901 Professor i Kemi ved Kjøbenhavn's Univer
sitet. O. C. 

Petersen, C l emens (egl. K lemmen) Chr i 
s t o f f e r M a t h i a s , dansk Kritiker, er født i 
Svinninge Mølle, Asminderup Sogn, Odsherred, 
2. Oktbr. 1834; blev Student 1851, lagde sig 

I først et Par Aar efter Teologien, forsøgte sig 
[ uden Held som Skuespiller ved det kgl. Teater 

og kastede sig derpaa med Alvor over Æstetikken, 
i hvilket Fag han 1857 tog Magisterkonferens. 
Kort efter blev han Lærer under Kjøbenhavn's 
offentlige Skolevæsen; allerede tidligere var han 
bleven knyttet som Litteratur- og Teateranmelder 
til »Fædrelandet«, hvor han, indtil han 1868 af 
Omstændighederne nødtes til at forlade Danmark, 
skrev en Mængde Artikler, dels under Navn, dels 
under Mærkerne Zu-Zx og 106. P. fik som Kri
tiker hurtig en meget betydelig Indflydelse, saa-
ledes at hans Artikler for en væsentlig Del bleve 
bestemmende for den offentlige Mening og af
gørende for vedkommende Digterværkers Skæbne; 
tydeligere end nogen Sinde viste dette sig med 
Hensyn til Bjørnson's Produktion; det var P., 
som først af alle slog til Lyd for denne Digter 
(»Synnøve Solbakken«) og voldte, at han saa 
hurtig og saa let trængte igennem i Danmark. 
En Del af P.'s Arbejder, deriblandt en interessant 
Analyse af »Kong Lear«, foreligger samlet i hans 
»Dramaturgisk Kritik« [1860]; senere udgav han 
en ikke betydelig Afhandling »Om den græske 
Tragedies Opførelse« og en aandfuld og livlig 
Undersøgelse over »Forholdet mellem det gamle 
og det ny ved Oehlenschlager's Fremtræden«. 
Som Æstetiker maa P. nærmest betegnes som 
Discipel af Heiberg, til hvem han stod i et nært 
personligt Forhold; han manglede dog Mesterens 
grundige Kundskaber og evnede ikke altid at 
raade Bod paa denne Brist ved sin geniale Intui-
tionsevne og ved den Lethed, hvormed han 
skaffede sig et Overblik over de mest forskellige 
Forhold; et afgjort Fortrin for Heiberg havde 
han i sin større litterære Frisindethed og Rumme
lighed. I Formen er han frisk, fængslende og — 
undertiden indtil Manierisme og Paradoksmageri — 
original. 

Efter at have forladt Hjemmet bosatte P. sig i 
Nordamerika, hvor han hurtig erhvervede sig saa 
meget Herredømme over det engelske Sprog, at 
han kunde overtage Redaktionen af et Tidsskrift 
for Karetmagere (»The hub«). Snart kom han 
dog atter ind paa sit egentlige Fag og har til 
amerikanske Blade og Tidsskrifter saavel som til 
et stort og betydeligt encyklopædisk Værk leveret 
en Mangfoldighed af Artikler om nordiske For
hold, mest, men ingenlunde udelukkende, de litte
rære. S. M. 

Petersen, E d v a r d F r e d e r i k , dansk Maler, 
er født i Kjøbenhavn 4. Febr. 1841, er uddannet 
dels paa Kunstakademiet, dels under V. Kyhn. 
1853 debuterede han paa Charlottenborg, til hvis 
stadige Udstillere han senere har hørt, med et 
mindre Billede, »Studie af et Køkken«; Almen
hedens Opmærksomhed tildrog han sig 1863 ved 
et »Landskab, Motiv fra Stadsgraven«, der blev 
solgt til Kunstforeningen, som ogsaa i de følgende 
Aar erhvervede flere af hans Arbejder. 1866 og 
1867 foretog han med Understøttelse fra Akade
miet Studierejser i Fædrelandet; i det sidstnævnte 
Aar blev den Neuhausen'ske Præmie tilkendt 
ham for »Mose med Ællekrat; Motiv fra Rold 



Petersen. 267 

Skov«, Det var i en Række af Aar saa godt som 
udelukkende i Egenskab af Landskabsmaler, P. 
virkede, om han end ikke helt undgik An
bringelsen af Figurstaffage; efterhaanden kom 
denne til at spille en større Rolle i hans Frem
bringelser, og fra Slutn. af 1870'erne malede han 
efter Mennesker og Dyr en Mængde Studier, der 
benyttedes i hans Billeder, og det jævnlig paa 
en saadan Maade, at Figurkompositionen i disse 
var af ikke ringere Vægt og Betydning end 
Landskabet. 1875 rejste han med Akademiets 
større Stipendium til Holland, Belgien, Frankrig 
og endelig til Italien, hvor han opholdt sig 4 
Aar; 1883—85 og flere Gange senere var han 
igen i Syden, hvor han malede ikke faa, til Dels 
omfangsrige Billeder, deriblandt »Fra Villa Capu-
cini i Rom« [udst. 1879] og det ofte reprodu
cerede »Vadskerpiger, som forstyrres af en Flok 
Svin, som drives forbi« [1880]. Blandt P.'s senere 
Hovedværker over hjemlige Emner kunne nævnes 
»I Sildetiden ved den gamle Anlægsplads ved 
Højbro« [1882] og »Fra Grønttorvet i Kjøben
havns [1883], samt de to Billeder, der 1890 og 
1891 indbragte ham Udstillingens Aarsmedaille, 
»Udvandrere ved Larsens Plads« og »Legende 
Børn ved en Skrænt«; i Nationalgaleriet er han 
repræsenteret ved et enkelt Billede, »Aften«. P., 
der ogsaa har udført flere smukke Raderinger, 
hører til Danmark's mest konservative, udenlands 
fra mindst paavirkede Kunstnere. Han har sine 
Hovedfortrin i sin Egenskab af habil Kompositør 
og meget solid Tegner, og til Trods for sit 
noget spidse Foredrag og sin ofte noget kridtede 
Kolorit savne hans Arbejder ingenlunde Finhed 
i Stemningen og Tydelighed i Redegørelsen for 
Luft- og Temperaturforhold. S. M. 

Petersen, E u g e n A. H., tysk Arkæolog, er 
født 16. Aug. 1836 i Heiligenhafen i Holsten og 
studerede klassisk Filologi og Arkæologi i Kiel 
og Bonn. Efter i nogle Aar at have været knyttet 
til Skolevirksomhed blev han 1873 Professor i 
Dorpat, 1879 i Prag. Senere blev P. knyttet til 
det kejs. tyske arkæologiske Institut, fra 1887 
som dets første Sekretær i Rom. 1883—85 fore
tog han en større Rejse i Lilleasien. Foruden 
mindre Arbejder, mest i Instituttets Tidsskrifter, 
har P. udgivet: »Die Kunst des Pheidias am 
Parthenon und zu Olympia« [Berlin 1873]; me<* 
F. von Luschan: »Reisen in Lykien, Milyas u. 
Kibyratis« [Wien 1884 og 1889]. Han deltog i 
Udarbejdelsen af: »Stadte Pamphyliens u. Pisi-
diens«, von K. Lanckoronski [Wien 1890—92], 
og skrev senere: »Die Reliefschranken auf dem 
rom. Forum« [Nordlingen 1897], »Trajans da-
kische Kriege nach d. Saulenrelief« [Leipzig 
1899]. H.A.K. 

Petersen, F r e d e r i k Chr i s t i an , dansk Filo
log og Arkæolog, født 9. Decbr. 1786 paa Antvor
skov, død 20. Oktbr. 1859 som Professor i Filo
logi ved Universitetet i Kjøbenhavn. 1829—59 
var han tillige Regensprovst. Han var en dygtig, 
flittig og omhyggelig Videnskabsmand, der især 
dyrkede græsk Mytologi, Arkæologi og Litteratur
historie. Foruden en Del Enkeltafhandlinger haves 
fra hans Haand bl. a.: »Alm. Indledning til Ar
kæologiens Studium« [1825], »Haandbog i den 
græske Litteraturs Hist.« [1826 - 3 0 ] . H. A. K. 

Petersen, F r e d r i k , norsk Teolog, er født 

! i Stavanger 23. Apr. 1839, blev Student 1857, 
! cand. theol. 1862. 1866—68 foretog han med 
I offentligt Stipendium en Studierejse til Tyskland, 
Danmark og Sverige og blev 1868 Universitets-

I stipendiat i Teologi. Efter 1873—75 a t n a v e 

I virket som res. Kapellan i Skien udnævntes han 
I 6. Febr. 1875 tJ1 Professor i systematisk Teologi 
I ved Christiania Universitet. Med P. kom et nyt 
: og friere Element ind i det teologiske Fakultet. 
: Fra 1868 havde han i »Theologisk Tidsskrift« 
\ offentliggjort en udførlig Fremstilling af »Dr. 

Søren Kierkegaards Kristendomsforkyndelse«, som 
1877 udkom som særskilt Værk. Hos ham selv 

\ har en vis Paavirkning af den Kierkegaard'ske 
• »Subjektivisme« ytret sig i hans stærke Betoning 
; af det personlige Troslivs Sandhed, parret med 
et friere Standpunkt over for den raadende Orto -

j doksi. Ved sin aandfulde Undervisning saavel 
i som ved sin fine noble Personlighed har han 
1 øvet en afgørende Indflydelse paa den yngre 

Slægt af Norge's Præster og Teologer. Ogsaa 
! ved sin Forfattervirksomhed har han sat blivende 
Mærker i Norge's religiøse og teologiske Ud
vikling, men ogsaa vakt Modsigelse fra forskel
lige Hold. En livlig Diskussion fremkaldte saa-
ledes hans Foredrag »Hvorledes bør Kirken 
møde Nutidens Vantro«, holdt paa det kirke
lige Stiftsmøde i Christiania Efteraaret 1880; 
de her udtalte Tanker om Nødvendigheden af 
en Reform af Teologien ere ikke blevne uden 
Virkning. Af ikke mindre Betydning bleve hans 
1887 udkomne Foredrag »Om Inspirationen«. Et 
heftigt Modskrift af Dr. Krogh-Tonning gav Sig
nalet til en »Inspirationsstrid«, hvori bl. a. ogsaa 
Prof. Gisle Johnson ytrede sig. Betydelig Op
mærksomhed har P. ogsaa vakt ved sine apolo
getiske Skrifter, hvori han har søgt at klargøre 
Forholdet mellem Kristentroen og den moderne 
Verdensanskuelse. Det vigtigste var Værket »Om 
Skabelsen, Opholdeisen og Styrelsen«, første Bog 
»Forskningen« [1883], anden Bog »Theologien« 
[1885]; første Bog, »Forskningen«, udkom 1886 
i omarbejdet Skikkelse under Titelen »Forsk
ningen og den kristelige Tro«. I denne For
bindelse nævne vi ogsaa de mindre Skrifter: 
»Hvorfor tror jeg paa Jesus Kristus« [1884], 
»Ægteskab eller fri Kjærlighed« [1887], »Modem 
Moral eller kristelig Moral« [Kbhvn. 1889], 
»Fritænkerne og Kristentroens moralske Værd« 
[1891], »Religion og Videnskab« [1893], »Kristi 
Guddom, Dogmefrygten og Forsoningen« [1894]. 
For øvrigt foreligger der fra P.'s Haand en 
Mængde Artikler af forskelligt Indhold i Blade 
og Tidsskrifter, især i »Luthersk Kirketidende«, 
for en stor Del Indlæg i den teologiske Diskus
sion. Endelig komme hertil en betydelig Række 
Skrifter af mere populær Art, Prædikener, Fore
drag og Udlæggelser af bibelske Skrifter; en 
større Del heraf findes i »Kristelige Blade«, som 
P. har udgivet i Fællesskab med Pastor Gustav 
Jensen. Sit aabne Blik for den fri Forsknings Ret 
og Betydning har P. bl. a. lagt for Dagen ved 
at stille et Beløb (2,000 Kr. aarlig) til Univer-
sitetsstyrelsens Disposition for at uddeles som Sti
pendier til unge Videnskabsmænd, uanset deres 
Fag. (Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.«, IV). A. Br. 

Petersen, Hans , tysk Maler, er født 1850 i 
Husum og fornemmelig uddannet i England. Vidt-
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strakte Rejser (Indien, Amerika, Afrika) have 
gjort ham søgt som Illustrator til tyske Tids
skrifter; han har udført adskillige Panoramaer 
(Kolonialpanoramaet i Berlin) og Dioramaer og 
malet Mariner (den tyske Flaade i Kiel etc); 
virker i Miinchen. A. Hk. 

Petersen, Hans C h r i s t i a n , norsk Jurist og 
Statsraad, født i Christianssand l i . Aug. 1793, 
død i Christiania 26. Septbr. 1862, blev Student 
1810, cand. jur. 1814, 1817 Højesteretsadvokat. 
I denne Stilling vandt han ved Veltalenhed for 
Skranken Navn som en af Landets første Jurister. 
1830—34 var han konstitueret Regeringsadvokat. 
I de tre mod Statsraad Fasting (1821), Statsraad 
Collett (1827) og Statsminister Løvenskiold (1836) 
anlagte Rigsretssager førte han Defensoratet. Efter 
den sidste afslog han et Tilbud om at indtræde 
i Regeringen; men efter i Aarene 1837—39 at 
have været Stiftamtmand i Christiania og Amt
mand over Akershus Amt udnævntes han Efter-
aaret 1839 til Fasting's Eftermand som Statsraad 
og Chef for Marinedepartementet; 1858—61 var 
han Regeringens første Medlem. Han tog 12. 
Decbr. 1861 Afsked sammen med Birch-Reichen-
wald og K. Motzfeldt, idet han satte sin Stilling 
ind paa, at den norske Regerings Indstilling 
angaaende Nedsættelsen af en unionel Revisions-
komité maatte vedtages uden Forandring. Hans 
Indlæg i de ovenfor omtalte Rigsretssager mod 
Collett og Løvenskiold ere trykte, og han deltog 
i Grundlæggelsen af »Norsk Retstidende« [1836].— 
Hans Søn, Fængselsdirektør R i c h a r d P., er født 
i Christiania 10. Juni 1821, juridisk Kandidat fra 
1846, bestyrede 1858—92 Bodsfængselet iChristi-
ania med anerkendt Dygtighed og har paa for
skellig Vis indlagt sig Fortjenester af Fængsels
væsenets Organisation. O. A. 0. 

Petersen, Hans Gyde, dansk Billedhugger, 
er født i Landsbyen Vesteraas ved Vejle 7. Novbr. 
1863, var oprindelig bestemt for at være Land
mand, men viste tidlig Anlæg til Tegning og 
blev 1882 Elev af Kunstakademiet, hvor han 
studerede i 6 Aar. Sit første betydelige Ar
bejde, Gruppen »Adam og Eva finde Abel's Lig«, 
fik han 1891 solgt til Ny Carlsberg Glyptotek; det 
udmærker sig ved fin Følelse for det fysiognomiske 
Udtryk og ikke ringe Linieskønhed, Egenskaber, 
man ogsaa finder i hans senere Værker som den 
store Gruppe »Gud kaldte« — Adam og Eva 
efter Syndefaldet —, der gik over til Statens 
Skulptursamling efter paa Udstillingen 1896 at 
være bleven lønnet med denEybeschUtz'ske Præmie. 
1895 var han med det Ancher'ske Legat i 
Paris. S. M. 

Petersen, H o l g e r , dansk Købmand og Fabri
kant, er født 9. Juni 1843 P a a Laagegaard ved 
Vejle. Efter at have uddannet sig i Manufaktur
faget og deltaget som frivillig i Krigen 1864 
etablerede han sig 1868. Ti Aar efter anlagde 
han en lille Baandfabrik, der elterhaanden ud
videdes, saa at den nu omfatter Farverier, Spinde
rier og Knapfabrikation. P., som har været stærkt 
fremme i Agitationen for Bibeholdelse af Told
beskyttelsen, valgtes 1898 til Landstingsmand for 
Kjøbenhavn. Han har vist stor Interesse for 
Hedesagen, som han har støttet ved Indkøb og 
Beplantning. Endvidere har han, der er Formand 
for »Foreningen for unge Handelsmænds Ud

dannelse«, bragt betydelige Ofre for at fremme 
denne Forenings Formaal. E. M. 

Petersen, J a c o b J u l i u s , dansk Læge og 
Medicinalhistoriker, er født 29. Decbr. 1840 i 
Rønne. P. tog medicinsk Eksamen 1865, blev 

J Dr. med. 1869 og har med en kortere Af brydelse 
praktiseret i Kjøbenhavn, hvor han i en Del Aar 
var Kommunelæge. Allerede 1874 begyndte han 
som Privatdocent at holde Forelæsninger ved 
Universitetet over Medicinens Historie, 1889 blev 
han midlertidig Docent, 1894 ekstraord. Prof. i 
Medicinalhistorie ved Universitetet. — Der fore
ligger fra P.'s Haand en længere Række betyde
lige Værker over Medicinens Historie omfattende 

, de medicinske Systemers Historie, væsentlige Bi
drag til enkelte Sygdommes eller Lægemetoders 
Historie, større Afsnit af det danske Lægevæsens 
Historie og talrige Biografier. I Overensstemmelse 
med hans egen spekulative Natur naar han utvivl
somt højest, naar han behandler de medicinske 
Systemers Historie. Han er mere tilbøjelig til at 
give Oversigter over længere Tidsrums Medicinal
historie end til at søge at skaffe et saa ud
tømmende Materiale som muligt til Bedømmelse 
af enkelte Begivenheder eller Personer. Hans 
Fremstilling, der i hans Skrifter tit er fortrinlig, 
er altid stærkt subjektiv. Af hans talrige Ar
bejder kunne fremhæves: »Hovedmomenter i den 
medicinske Lægekunsts historiske Udvikling« 
[1876, overs, paa Tysk 1877], »Hovedmomenter 

! i den medicinske Kliniks ældre Historie« [1889, 
tysk Overs. 1890], »Om Lægen Christian Johann 

: Berger« [1891], »Koppeinokulationen i det 18. 
Aarhundrede særlig i Danmark-Norge« [1891], 
»Koleraepidemierne med særligt Hensyn til Dan
mark« [1892], »Den danske Lægevidenskab 1700— 
1750« [1893], »Kopper og Koppeindpodning« 
[1896], »Bartholinerne og Kredsen om dem« 
[1898J samt talrige Biografier af Læger i »Biogr.-
Leks.«. G.N. 

Petersen, J e n s V i l h e l m , dansk Arkitekt, 
i er født i Odense 9. Jan. 1851, uddannet som 
Tømrersvend, senere som Arkitekt ved Kunst
akademiet, hvor han 1875 ^ Afgangsbevis, 1879 
den Neuhausen'ske Præmie og 1881 den lille 
Guldmedaille. Han er Elev af Hans J. Holm, 
foretog 1877 — 78 en Studierejse til Udlandet og 
bosatte sig 1881 i sin Fødeby, hvor han virker 
som udøvende Arkitekt og fra 1889 som konst. 
Bygningsinspektør for Fyn og det sydlige Jylland. 
Han har i Odense opført: Missionshuset 1883, 
Ane Margrethe Petersen's Stiftelse 1885, Vand-

| taarnet 1888, Katedralskolen 1894, Toldkammer
bygningen 1900; desuden Herregaarden Skovs
gaard paa Langeland 1889, Garnisonssygehuset i 
Fredericia 1891, Toldkammerbygningen i Rud-
kjøbing 1891, Postbygningerne i Herning 1892 
og i Vejle 1898, Kvindeseminariet i Vejle 1893, 
Sparekassen i Kjerteminde 1895, Toldkammer
bygningerne i Esbjærg 1897 og i Svendborg 
1901, Amtmandsboligen i Vejle 1900, Ravne-
bjærg Kirke 1902 og forskellige Privatbygninger 
og dekorative Arbejder, f. Eks. Kongestolen i St. 

. Knuds-Kirke i Odense. Han er en solid og dyg-
i tig Arkitekt, som med Held har fortsat den Her-
| holdt'ske Tradition. E. S. 

Petersen, J o h a n ( John) E r i k C h r i s t i a n , 
' dansk-amerikansk Sømaler, født 3. Apr. 1839 i 
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Kjøbenhavn, død 19. Marts 1874 i Boston. P. 
studerede i Kjøbenhavn under C. Dahl og paa 
Akademiet, udstillede fra 1861 ret upaaagtede 
Søstykker, deltog i Krigen 1864 og rejste n. A. 
til Amerika. Her gjorde han betydelig Lykke ved 
sine Mariner. I Kunsthistorien ses han nu gerne 
opført som en af Førerne for amerikansk Sømaleri. 
Et af P.'s bekendteste Værker er »Den flyvende 
Hollænder« ri86oL A. Hk. 

Petersen, J o h a n n e s , dansk Matematiker, er 
født 7. Apr. 1873 i Hørning ved Aarhus. Han 
blev Student 1890, Magister 1894 og Dr. phil. 
1897. I nogle Afhandlinger om geometriske 
Emner i >Nyt Tidsskrift for Matematik« og 
»OversigteroverVidenskabernes Selskabs Forhand
linger« har han lagt megen Dygtighed for Dagen; 
stor Interesse har en i nævnte Oversigter for 
1898 og 1900 fremsat ny Metode til liniegeome
triske Undersøgelser, ogsaa i den ikke euklidiske 
Geometri. Chr. C. 

Petersen, J u l i u s Magnus , dansk Maler og 
Kobberstikker, er født i Kjøbenhavn 4. Septbr. 
1827, kom 11 Aar gi. ind paa Kunstakademiet 
og arbejdede der, samtidig med at han uddannedes 
i Malerhaandværket og som Dekoratør; som 
saadan udstillede han 1845 en »Tegning til 
et Bord, at udføre i Porcelæn« og deltog i dette 
og de følgende Aar i Udsmykningen af det indre 
af Thorvaldsen's Museum. En Tid var det hans 
Tanke at uddanne sig til Figurmaler; han malede 
under Eckersberg og J. L. Lund og udstillede 
1853 et Genrebillede, »Barnedaab i en Landsby
kirke«. Snart fandt han dog sit egentlige Felt, 
idet han, efter fra 1857—64 at have virket som 
Lærer ved Kunstakademiet, lagde sig efter Gen
givelsen af nordiske Oldsager. Paa dette Om-
raade har P. indlagt sig betydelig Fortjeneste; 
hans herhen hørende Tegninger for Træsnit, saa-
ledes til Fabritius'es Danmarkshistorie, og endnu 
mere hans Kobberstik og Raderinger (Worsaae's 
Nord. Oldsager o. s. v.) ere gennemgaaende helt 
fortræffelige, tro i stort som i smaat og ofte 
mærkelig illuderende ved deres Redegørelse for 
Stoffernes Karakter. Hans til Dels staalstukne 
Portrætter af fremragende historiske Personlig
heder ere paalidelige, men tørre og lidet aand-
fulde, hans Originalraderinger uden Værd. P. 
har udfoldet en ikke ringe Virksomhed som Re
stauratør af Altertavler og andre kirkelige Gen
stande. 1896 udgav han et fortjenstfuldt Værk om 
Kalkmalerier i danske Landsbykirker. S. M. 

Petersen, K a r l N i k o l a j Henry , dansk Ar
kæolog, født 20. Marts 1849 i Kjøbenhavn, død 
21. Septbr. 1896 smst., blev cand. mag. 1873, 
Dr. phil. 1877. Hans under Paavirkning i Hjemmet 
tidlig vakte Interesse for Danmark's Oldsager 
førte ham allerede i den unge Alder (1871) til 
Museet for de nordiske Oldsager, ved hvilket 
han 1879 blev ansat som fast Assistent. I den 
første Aarrække syslede han i omtrent lige Grad 
med forhistoriske og historiske Monumenter. 
Materialet til sine Studier indsamlede han for en 
Del paa de aarlige Rejser rundt om i Landet, 
han foretog som Medarbejder ved de efter 
Worsaae's Initiativ 1873 paabegyndte antikvariske 
Herredsundersøgelser. Saaledes fremkom 1875 
hans Afhandlinger »Om Helleristninger i Dan

mark«, 1881 »Om Stenalderens Gravformer«; 
sidst i 1870'eme og først i 1880'erne var han 
behjælpelig ved Udgivelsen af Kammerherre F. 
Sehested's Studier over Fortidsminder og Old
sager fra Broholm-Egnen. Blandt de historisk
arkæologiske Undersøgelser fra denne Tid maa 
nævnes: »En Relikvie af Roskilde Domkirkes 
Skytshelgen Pave Lucius« [1874], »Gravstenen 
fra Timgaard, Dyveke's Ligsten kaldet« [1879], 
»Gudme Kirke« [1879] og »Et dansk Flag fra 
Unionstiden i Maria-Kirken i Liibeck« [1882J. I 
et nordisk mytologisk Emne søgte han Stoffet til 
sin Doktordisputats, »Om Nordboernes Gude
dyrkelse og Gudetro i Hedenold«. Efterhaanden 
førtes han imidlertid mere og mere i Retning af 
den historiske Arkæologi, om han dog aldrig 
ganske vendte de forhistoriske Studier Ryggen, 
hvad hans to smukke Fundpublikationer »Vogn
fundene i Deibjærg Præstegaardsmose« og »Jærn-
aldersgravpladsen ved Nordrup«, fra 1888 og 
1890, bære Vidne om Det var navnlig, efter at 
han ved Worsaae's Død 1885 var bleven Inspek-

| tør for Mindesmærkernes Bevaring samt Medlem 
af det særlige Kirkesyn, at der lagdes Beslag paa 
ham som historisk Arkæolog. Hans indgaaende 
Kendskab til Landets Monumenter gjorde ham i 
Stand til her stedse at finde ny og interessante 
Emner til Behandling, og med stor Dygtighed for
stod han i Monumentets faste Grundlag at ind
arbejde det foreliggende historiske Stof. Til hans 
smukkeste Undersøgelser af denne Art maa hen
regnes »Skjoldefrisen i Sorø« [1883], »Knud La
vard's Helgentilbedelse; Kilden og Kapellet ved 
Haraldsted« [1885], »St. Alban's Relikvier i 
Odense« [1886] og »Minder om Herluf Trolle og 
Birgitte Gjøe væsentlig i Herlufsholms Kirke« 
(udg. efter hans Død 1897). Som disse og de 
forannævnte Titler paa hans Afhandlinger vise, 
var det navnlig de detaillerede Enkeltfremstil
linger, der havde hans Interesse. Dog har han 
paa et enkelt Omraade præsteret en Helheds-
undersøgelse af blivende Værd, nemlig i sine 
to Værker over gejstlige og adelige Sigiller, der 
udkom henholdsvis 1886 og 1897. Ogsaa gennem 
sin administrative Virksomhed fremmede P. i høj 
Grad den historiske Arkæologi, navnlig efter at 
han ved Nationalmuseets Oprettelse 1892 var 
bleven Direktør for den historiske Afdeling. Med 
Forkærlighed drev han Undersøgelser af de be
varede middelalderlige Slotte og Borgruiner 
(Korsør, Nyborg, Vordingborg, Hammershus, 
Taarnborg m. fl.) samt af Klosterruiner (Antvor
skov og Vitskøl), og de arkæologiske Herreds-
Undersøgelsesrejser fik han udvidet til ogsaa at 
omfatte gammeldanske Landskaber. En tidlig 
Død gjorde brat en Ende paa hans virksomme 
Færd. Paa hans Grav rejste Venner Aaret efter 
en Mindesten. (Li t t . : »Til Minde om H. P.« 
[Kbhvn. 1898]). C. Ngd. 

Petersen, Mozar t , fremragende dansk Kla
rinettist, født 4. Maj 1817 i Kjøbenhavn, død 
smst. 26. Febr. 1874, fra 1833 til sin Død Medlem 
af det kgl. Kapel. S. L. 

Petersen, N i e l s Mat th i a s , dansk Sprog
forsker og Historiker, født 24. ell. 25. Oktbr. 
1791, død i Kjøbenhavn 11. Maj 1862. P. fødtes 
i Sanderum (Odense Herred), hvor hans Fader 
var Landsbyskrædder, men allerede i sit andet 
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Leveaar blev han antagen i Søns Sted af en 
Borger i Odense Jakob Jørgensen, der var gift 
med hans Faster. Da P. 1801 blev sat i Odense 
lærde Skole, sluttede han snart et inderligt Ven
skab med Rasmus Rask, der vakte hans Kærlig
hed til det gamle Norden. Efter at være bleven 
Student 1808 studerede P. Teologi, men tog 
aldrig nogen Embedseksamen; et Par Aar var 
han Huslærer i en fynsk Præstegaard, blev der
efter, 1815, Lærer ved Skolelærerseminariet paa 
Brahetrolleborg, hvor han forblev, indtil Semi
nariet blev nedlagt 1826; 1829 blev han Under
bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, 1830 Regi
strator i Geheimearkivet, 1845 Professor i de 
nordiske Sprog ved Kjøbenhavn's Universitet. 

P.'s første Værker vare overvejende af sproglig 
Art; han udgav 1826 nogle Smaaskrifter om 
Retskrivning (i nær Tilslutning til Rask) og (s. A.) 
en >Dansk Orddannelseslære« ; 1829—30 udkom 
hans berømte Prisskrift: »Det danske, norske og 
svenske Sprogs Historie under deres Udvikling 
af Stamsproget«, hvorved han lagde Grunden til 
den historiske Forskning af Modersmaalene baade 
i Danmark og Sverige; selvfølgelig er Bogen nu ; 
forældet baade med Hensyn til Hovedpunkter 
(Opfattelsen af Islandsk som det nordiske Grund
sprog) og mange Enkeltheder; men endnu kan 
der læres meget af P.'s Sproghistorie, bl. a. af 
de fængslende historiske Indledninger til de for
skellige Perioder. I P.'s senere Sprogværker 
spores det stærkt, at egentlige grammatiske 
Studier i Grunden vare ham imod; hans sprog
lige Afhandlinger ere væsentlig begejstrede Op-
raab om at vedligeholde eller knytte Forbindelse 
med Nordens Oldtid og mellem de nordiske Folk 
indbyrdes. Han ivrer for en nordisk Retskriv
ning (»Kortfattet dansk Retskrivningslære«, 1837 
m. m.) og for Sprogets nordiske Renhed (»Samlede 
Afhandlinger«, I—IV, 1870—74; deri bl.a. »Den 
nordiske Oldtids Betydning for Nutiden«, 1844 — 
45, »Nogle Bemærkninger om Modersmaalet«, 
1852 og »Uddrag af Forelæsninger vedk. de 
nordiske Sprog«, 1861). Sjældnere behandler han 
specieMere sproglige Emner som »Danske og 
norske Stedsnavnes Oprindelse og Forklaring« I 

[1833]. 
Historien tiltrak P. mere end den grammatiske 

Forskning. 1834—38 udkom »Danmarks Historie 
i Hedenold«, I—III [2. Udg. 1854—55], særlig 
værdifuld ved sin 3. Del, som giver den første 
samlede Udsigt over de gamle Nordboers mate
rielle og aandelige Livsvilkaar; i nær Forbindelse 
med dette Værk staa »Haandbog i den gammel-
nordiske Geografi« [ i . Del 1834] og »Nordisk 
Mytologi« [1849; 2. Udg. 1863], mærkelig ikke 
alene ved den store Mængde mytologisk Stof, 
som deri er samlet, men ogsaa ved Grundbetragt
ningen af Myterne, som P. tillægger baade en 
fysisk og en aandelig Betydning, sammensmeltede 
til en Enhed; han indtager altsaa et Mellemstand
punkt mellem Finn Magnusen og N. F. S. Grundt
vig. — Danmark's Historie i Middelalderen be- i 
lyser P. bl. a. ved Afhandlinger om »De Danskes I 
Toge til Venden« [1836—39], »Bonde, Bryde og ! 
Adel« [1847] og ved sit i Forening med C. | 
Molbech besørgede »Udvalg af danske Diplomer i 
og Breve fra 14.—16. Aarh.« [1842—58]. I 

Medens de sidste Værker især ere Frugter af I 

i P.'s Virksomhed i Arkivet, affødte hans Universi
tetsundervisning hans store Monumental værk »Bi-

! drag til den danske Literaturs Historie«, I—V 
I [1853—61, 2. Udg. ved C. E. Secher 1S67—71], 
som vedvarende maa kaldes Hovedværket om den 
ældre danske Litteratur; Fremstillingen gaar kun 
til Aar 1800, en paatænkt Fortsættelse naaede 
P. ikke at give. Bogen har to Formaal: dels at 
give en tilnærmelsesvis fuldstændig Udsigt over, 
hvad der findes af Litteratur i Danmark, dels at 
belyse og bedømme Aandslivets litterære Ytringen; 
af den Grund har den snart Karakter af en syste
matisk ordnet Bibliografi med Masser af For
fatternavne og Bogtitler, snart bringer den aand-
fulde Karakteristikker af Perioder, Personligheder 
og Skrifter; gennem alle disse Partier lyser P.'s 
Kærlighed til det ægte nordiske og hans Sorg 
over dets Undertrykkelse, hans varme Følelse 
for alt aandfuldt og hans Foragt for alt, hvad 
han ansaa for Uaand. Værkets Hovedfortjeneste 
er, at det giver den første samlede Udsigt over 
hele den ældre Litteratur (ikke blot den poetiske), 
dets Hovedmangel, at de almeneuropæiske Kultur-
paavirkninger ere utilstrækkelig fremhævede; det 
var næsten symbolsk, at P. aldrig kom uden for 
Danmark. Den Fremstilling af »Den oldnordiske 
Literaturs Historie«, som udkom 1866, er kun 
løst henkastede Optegnelser til Forelæsninger, 
som man efter Forfatterens Død har optrykt ufor
andrede. 

Af P.'s talrige populære Skrifter kan nævnes 
hans Oversættelse af norske Kongesagaer (»Old
nordiske Sagaer«, udg. af Oldskriftselskabet, 4.— 
10. Bd., 1831—36) og især hans skønne For
danskninger af islandske Slægtsagaer (»Historiske 
Fortællinger om Islændernes Færd«, I—IV, 1839 — 
44, 3- Udg. 1901). 

P. var ikke selv Digter, hans Digte, hvoraf 
kun lidet udkom, ere uden større Værd; men han 
var »en Sangersjæl«, og ved hele sin videnskabe
lige Virksomhed stræbte han efter et lignende 
Maal som Oehlenschlager, Grundtvig og Inge
mann : at vække Folkets nationale Bevidsthed ved 
stadig at holde det Fortiden for Øje. Hans fine, 
af Rousseau og Bern. de Saint-Pierre paavirkede 
Stil og det Præg af hans ædle Personlighed, som 
hans Værker bære, har nok saa meget som hans 
grundige Lærdom ladet hans Ord vinde Genklang 
i vide Kredse. (Li t t . : »Almennyttigt dansk Kon-
versations-Lexikon«, VII [1856] S. 842 ff.; N. 
W. T. Bondesen , »Smaa Mindeblade om N. M. 
P.< [1891]; F. R ø n n i n g , »Fire fynske Bønder
sønner« [1898]). V. D. 

Petersen, N i e l s i n e C a r o l i n e , dansk Billed-
huggerinde, er født i Nærheden af Landsbyen 
Nyrup i Odsherred 10. Juli 1851. Først 1875 
begyndte hun, der hidtil havde tegnet og modeleret 
paa egen Haand, at modtage Undervisning i 
Kunsten, idet hun kom til Kjøbenhavn, hvor hun, 
efter en Tid at have tegnet under Kyhn, blev 
Elev af Saabye; senere modelerede hun ogsaa 
under Stein og havde en Del Arbejde for Jerichau. 
1880 debuterede hun paa Charlottenborg med en 
Kvindebuste, 1882 udstillede hun sit første Marmor-
arbejde, en Kopi efter Rauch's Buste af Thorvaldsen, 
og 1883 fik hun den Neuhausen'ske Præmie for 
»En dansende Faun«. Efter 1887 at have faaet 
den mindre Guldmedaille for Relieffet »Naomi. 



Petersen. 271 

siger Farvel til sine Sønnekoner«, der blev solgt j 
til Opstilling i Gentofte Kirke, drog hun 1889 
med Akademiets store Rejsestipendium til Paris, 
hvor hun opholdt sig et Par Aar og et Aarstid 
studerede under Chapu. 1893 fik hun den 
Eybeschiitz'ske Præmie for en liggende Figur, 
»Ismael«, et Arbejde, der i hendes Produktion 
staar højt ved Linieskønhed, dyb og alvorlig 
Følelse og dygtig Modelering; paa Paris-Salonen 
skaffede det hende Mention honorable. Mellem 
hendes øvrige Værker bør nævnes den yndefulde 
»Dreng, som fisker "Krabber< ; den blev efter Ud
stillingen 1884 købt i Bronze til Statens Skulptur
samling og er flere Gange solgt i Gips; dernæst 
Bronzestatuen »Hamlet«, der er opstillet ved I 
Marienlyst, Helsingør, og flere gode Portræt
buster; Dronning Louise's er udført i Marmor 
for Frederiksborg-Museet. For Tiden (1902) er 
hun sysselsat med Forarbejder til det Monument 
for Kejser Alexander III, der er bestemt til Op
stilling i »Sukkenes Allé«, Fredensborg Slots
have. P. er en Kunstnerinde med alvorlig Følelse 
og megen Skønhedssans; i sin Formgivning har 
hun modtaget heldig Paavirkning af fransk Skulptur, 
desuden, om end i ringere Grad, af den tidlige 
italienske Renaissances Mestere. S. M. 

Petersen, O t t o Georg , dansk Botaniker, er 
født 26. Marts 1847 i Tersløse ved Sorø, blev 
Student 1866, cand. mag. 1875 i Naturhistorie 
med Botanik til Hovedfag og var nu i nogle Aar 
Lærer i dette Fag ved forskellige kjøbenhavnske 
Skoler. Fra 1878 var han ogsaa Assistent 
ved det botaniske Museum, men da Warming 
blev kaldet til Stockholm's HSgskola, blev P. 
Docent i Planteanatomi (indtil 1886). 1883 blev 
han tillige Assistent og Bibliotekar ved botanisk j 
Have, og 1886 (indtil 1893) udnævntes han til 
Docent i Botanik for Farmaceuterne. Han blev 
derefter ansat som Lektor i samme Fag ved 
Landbohøjskolen, hvor han endnu (1902) virker. 

Siden P. 1874 begyndte at publicere, har Plante
anatomien været hans Hovedfag, og paa dette 
Omraade, som han behersker med megen teknisk 
Dygtighed, udvidedes hans Horisont meget ved 
et Studieophold hos den berømte Anatom og 
Mykolog de Bary i Strassburg i Sommerhalvaaret 
1878. 1886 slog han ved Bearbejdelsen af Scita-
mineerne til Flora Brasiliensis ind paa syste- i 
matisk-deskriptivt Arbejde, samtidig med at han | 
forestod Plantebestemmelserne i den botaniske j 
Have, men efter at nævnte Hæfte (det 107.) af ! 
omtalte Værk var offentliggjort 1890, tog P. atter 
fat paa Anatomien. I de senere Aar har, som 
Følge af Arbejdet med de studerende ved Land
bohøjskolen, især Træernes biologiske Anatomi 
været P.'s væsentligste Virkefelt; i yngre Dage j 
havde han ogsaa modtaget Paavirkning af Sanio, j 
som jo netop havde leveret grundlæggende Ar- 1 
bejder paa Vedanatomiens Omraade. I Aaret 1894 j 
rejste P. i Tyskland og Østerrig for at se paa 
forstbotaniske Institutter. Af hans videnskabelige 
Produktion kunne her foruden ovennævnte Ar
bejde anføres: »Om Korkdannelsen i urteagtige 
Stængler« [»Bot. Tidsskr.«, II Række 4. Bd.], 
»Om Barkens Bygning og Stænglens Overgang 
fra primær til sekundær Væxt hos Labiaterne« 
[smst., III Række, 1. Bd.], »Bidrag til Nyctaginé-
Stænglens Histiologi og Udviklingshistorie« [smst., 

3. Bd.], »Bikollaterale Karbundter« [»Disputats 
for den filosofiske Doktorgrad«, 1882]; desuden 
et Par Afsnit af Engler & Prantl's »Natiirliche 
Pflanzenfamilien«. V. A. P. 

Petersen, Ove, dansk Arkitekt, født i Kjøben-
havn 15. Jan. 1830, død smst. 18. Febr. 1892. 
Han blev oplært som Tømrersvend, gik frivillig 
med i Krigen, gennemgik Kunstakademiet, vandt 
den store Guldmedaille 1860 for Opgaven »En 
Søbadeanstalt«, tegnede hos N. S. Nebelong, rejste 
1859 til Udlandet og atter 1861 paa Akademiets 
store Stipendium til Nederlandene, Frankrig og 
Italien. 1867—75 var han Bygningsinspektør i 
Kjøbenhavn, og 1871 blev han Medlem af Aka
demiet. Blandt hans Arbejder maa nævnes det 
kgl. Teater i Kjøbenhavn i Forening med Vilh. 
Dahlerup, Hirschsprung's Ejendom, Tordenskjolds
gade 7, Dagmarteateret og -hotellet 1882, Hotel 
National, det kjøbenhavnske Byggeselskabs Byg
ninger i Ny Østergade, en Del Privatbygninger, 
særlig i Gammelholmskvarteret, Villaer, baade i 
Kjøbenhavn o. a. S t , forskellige Herregaarde, bl. a. 
Orebygaard paa Lolland 1870—74, en Del Lands
bykirker, Raadhuset og Sparekassen i Lands
krona, Hotel Prinsen i Roskilde 1876, Arrest
huset i Saxkjøbing og Stiftsmuseet i Maribo. 
Blandt hans uopførte Projekter kunne nævnes 
Tegningerne til Kunstmuseet. Han var en ual
mindelig frisk og begavet Kunstner, som særlig 
viste stor Dygtighed i Anvendelsen af Murstens-
motiver. E. S. 

Petersen, Pe te r , dansk Medaillør, født i 
Ribe 23. Marts 1810, død i Kjøbenhavn 5. Jan. 
1892, kom efter en Tid at have arbejdet som 
Kunstdrejer ind paa Akademiet og lærte at mo-
delere under H. V. Bissen; 1837 debuterede han 
paa Charlottenborg som Billedhugger med et 
Relief, »Christus i Emaus« og »En Sfinx«, men 
ophørte kort efter at arbejde i større Former og 
lagde sig efter at skære Kameer i Konkylie og 
Stempler til Medailler. Blandt disse sidste kan 
nævnes den Medaille, som efter Treaarskrigen 
uddeltes til de norske og svenske frivillige; den 
er udført efter Tegning af Constantin Hansen og 
Model af H. V. Bissen; andre, som Grundlovs-
medaillen og Fortjenstmedaillen, ere Original
arbejder, svage i Kompositionen, men ret virk
ningsfuldt skaarne. 1852—63 var P. Gravør ved 
Mønten i Altona. S.M. 

Petersen, Pe te r , norsk Forretningsmand, født 
10. Juni 1821 i Christiania (hvorhen hans Bedste
forældre 1770 vare indvandrede fra Slesvig-Holsten), 
død smst. 14. Marts 1896. P. oprettede 1846 i 
sin Fødeby en liden Manufakturhandel, der efter -
haanden voksede til at blive en meget betydelig 
Engros-Forretning med Forbindelser over det 
hele Land. Denne Fremgang skyldtes navnlig den 
Omstændighed, at P.'s Opmærksomhed tidlig 
rettedes mod at søge den indenlandske Tekstil
industri oparbejdet, og denne gav den energiske, 
dygtige og udholdende Mand et betydningsfuldt 
Fremstød. Efter at have været interesseret i nogle 
mindre Foretagender af denne Art blev han 1858 
Disponent for »Nydalen's Compagnie« (s. d.), der 
under hans Ledelse udvikledes til Landets største 
Anlæg i Bomuldsspinderi- og Væveriindustrien. 
Fra denne sin Forretningsførerstiiling trak han 
sig 1888 tilbage, men vedblev indtil sin Død 
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som Formand i Selskabets Direktion at over-
vaage dets Anliggender. P. var en Foregangs
mand ogsaa paa andre Omraader. Saaledes med
virkede han til Oprettelsen (1876) af Gausdal 
Højfjældssanatorium (s. d.), det første af den 
Slags Kur- og Sundhedsanstalter i Norge. I Chri
stiania satte P. sig et varigt Minde ved at 
gennemføre det vanskelige og efter Forholdenes 
Natur storslaaede Byggeforetagende Victoria Ter
rasse (se C h r i s t i a n i a , S. 364, 2. Sp.) — i Folke
munde efter P. benævnt »Petersborg«. P. var 
1866 bleven udnævnt til Konsul og 1874 til 
Generalkonsul i Norge for Østerrig og Ungarn, — 
en Stilling, hvori han oftere fik Anledning til at 
udfolde Initiativ og repræsentative Egenskaber. 
I en Aarrække var han Formand i Christiania 
Handelsstands Forening. Hans betydelige Forret
ningsvirksomhed fortsættes af hans Adoptivsøn, 
østerrigsk og ungarsk Generalkonsul P e t e r Ar
no ldus P. (født 21. Marts 1851). K. V. H. 

Petersen, P e t e r C h r i s t i a n Ju l ius , dansk 
Matematiker, er født i Sorø 16. Juni 1839. Sin 
Skoleundervisning fik han paa Sorø Akademi; 
1856 tog han Realafgangseksamen med Ud
mærkelse og begyndte saa at studere ved poly
teknisk Læreanstalt. Efter at have taget første 
Del af Ingeniøreksamen 1860 besluttede han 
imidlertid at kaste sig over Matematikken alene 
og tog 1862 Studentereksamen, 1866 Magister
konferensen (admissus cum laude praecipud) og 
1871 Doktorgraden. 1867 fik han Universitetets 
Guldmedaille for en Afhandling om svømmende 
Legemers Ligevægt. I Statens Tjeneste har P. 
virket 1871—86 som Docent ved Polyteknisk 
Læreanstalt, 1881—87 som Lærer i Officers
skolens næstældste Klasse og endelig fra 1886 
som Professor ved Kjøbenhavn's Universitet; des
uden var han 1887—1900 Medlem af Undervis-
ningsinspektionen for de lærde Skoler. 1879 blev 
han optagen i Videnskabernes Selskab. Ved Siden 
af sin videnskabelige og undervisende Virksom
hed beklæ'der han ogsaa nogle Stillinger i det 
praktiske Forretningsliv; han er saaledes Med
lem af Forsikringsselskabet Hafnia's Kontrol
komité. — P. er som Matematiker i Besiddelse 
af sjælden Klarhed, Opfindsomhed og Evne til 
kort og simpel Fremstilling. Disse Egenskaber i 
Forbindelse med hans gode Sprogbehandling gør 
ham til en, i alt Fald for de bedre begavede 
Elever, udmærket Forelæser og Lærebogsforfatter. 
Det er derfor ganske naturligt, at hans viden
skabelige Virksomhed i høj Grad har bestaaet i 
en, paa mangfoldige Punkter original, Fremstil
ling af Matematikkens forskellige Afsnit i en 
Række Lærebøger, der ere oversatte paa flere 
fremmede Sprog og foruden at bruges ved de 
fleste danske Skoler ogsaa have vundet Indgang 
ved adskillige Undervisningsanstalter i Udlandet, 
Disse Lærebøger, der for største Delen ere ud
komne i flere Udgaver, behandle geometriske 
Konstruktionsopgaver, elementær og analytisk 
Plan- og Rumgeometri, Trigonometri, Aritmetik 
og Algebra, rationel Mekanik, de algebraiske 
Ligningers Teori og Funktionsteori. Ogsaa i 
Tidsskrifter har P. givet ny Beviser og Frem
stillinger, f. Eks. vedrørende Talteori, Rækker, 
Invariantteori, Kvaternioner. Kan Kortfattetheden 
end stundom gøre det ønskeligt at have en sup

plerende større Lærebog ved Siden, give P.'s 
Bøger paa den anden Side et let og hurtigt Over
blik. Som Undersøgelser af ny matematiske Felter 
maa nævnes hans Behandling (i hans Doktor
disputats og i »De algebraiske Ligningers Theori«) 
af Spørgsmaalet om Muligheden af geometriske 
Opgavers Løsning ved Passer og Lineal — et 
Spørgsmaal, hvortil han lededes ved Udarbejdelsen 
af sin berømte »Methoder og Theorier til Løs-
ningafgeometriskeKonstruktionsopgaver«[i868] — 
samt Afhandlingerne »Om Integralregningens 
Transcendenter« [i »Math. Tidsskrift«, 1876] og 
»Die Theorie der regularen graphs« [i Acta 
mathernatica, 1891]. De gamle ved deres Vanske
lighed berømte Opgaver i Matematikken have en 
betydelig Tiltrækning for P., og han har givet 
Løsninger af flere af dem. — P. har ogsaa dyrket 
Nationaløkonomi og skrevet flere Afhandlinger 
om derhen hørende Emner. Chr. C. 

Petersen, P e t e r S i e g w a r t B l u m e n t h a l , 
norsk Skolemand og populær Forfatter, født i 
Stavanger 1. Juni 1826, død i Christiania 1. 
Decbr. 1878, blev 1846 Student og tog 1853 
filologisk Embedseksamen. Han var allerede fra 
1847 af i Virksomhed som Lærer og 1854 — 59 
Assistent i Rigsarkivet. Fra 1860 til sin Død 
redigerede han den officielle »Rigstidende« og 
»Christiania Intelligentssedler«, var 1863—65 
Lærer ved Nissen's Skole og knyttedes derefter 
til Christiania Katedralskole som Adjunkt og fra 
1876 som Overlærer. Han udgav et stort Antal 
Lærebøger i Norge's og Nordens Historie, Verdens
historie og Geografi, der (til Dels i Gennem
arbejdelse af Prof. Dr. Gustav Storm) have op
levet mangfoldige Oplag og fremdeles ere meget 
brugte ved Skoleundervisningen. Hans betyde
lige og værdifulde Bibliotek kom 1882 ved Dona
tion af en Rigmand til det Deichman'ske Bib
liotek i Christiania. (Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.«, 
IV). O. A. 0. 

Petersen, P e t e r T h o m s e n (skriver sig Tom 
P.), dansk Maler, er født i Thisted 5. Marts 
1861 og 1877—81 uddannet paa Kunstakademiet. 
Han debuterede paa Charlottenborg 1882, studerede 
derpaa i Paris og har derefter udstillet en Række 
dygtige Arbejder, dels Genrebilleder, dels Gade
partier med Figurer, hvortil han har hentet Mo
tiverne snart fra Kjøbenhavn, snart fra Provins
byerne. Mellem de sidstnævnte er »Gadeparti fra 
Ribe« (»Ka do fo mej te aale — «), 1886, vel det 
bedst kendte og oftest reproducerede. P. har flere 
Gange været ude paa større Rejser, 1891 — 92 saa
ledes i Italien med Akademiets Understøttelse; 1889 
vakte hans »Fra Svendborgsund« Opmærksomhed 

I paa Verdensudstillingen i Paris og lønnedes med 
Mention honorable. Som Maler er P. en sund, 
ejendommelig og vel udviklet Kunstner; en meget 
stor Virksomhed har han udfoldet som Tegner 
for illustrerede Blade o. s. v.; han er en dygtig og 
produktiv Raderer (»De syv Søstre«, Partier fra 
Kjøbenhavn og Helsingør o. s. v.). S. M. 

Petersen, S ø r e n Henr ik , dansk Kobber
stikker, født i Kjøbenhavn 10. Jan. 1788, død 

I 14. Maj 1860. Han var »dansk Jurist«, prakti
serede en Tid som Sagfører i Fredensborg og 
begyndte først i en Alder af 28 Aar for Alvor 
at dyrke Kunsten; han tegnede da paa Akade
miet, søgte paa egen Haand at uddanne sig til 
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Kobberstikker og udslillede fra 1817 Tegninger, 
Raderinger og Stik, opmuntret og støttet saavel 
af Akademiet som af Kongen og Kronprinsen. 
Sit første større Blad, »Et Parti i Grib Skov«, 
udførte han 1820 efter egen Tegning; 1821 ud
gav han, der endnu var Elev af Akademiet, et 
Stik efter Hobbema's udmærkede Maleri i den 
Moltke'ske Samling, noget senere et efter J. 
Ruysdael's »Et Vandfald« i den kongelige Sam
ling og derpaa Gengivelser af Jan Both's og 
Philip Hackert's store Landskabsbilleder smst. 
Disse store og ifølge Forholdenes Natur ret kost
bare Blade indbragte ham imidlertid mere Ros 
end Pengefordel, og han, der tidlig havde stiftet 
Familie, nødtes da til væsentlig at indskrænke 
sig til Udarbejdelsen af smaa populære »Pro
spekter«, som han udgav dels enkeltvis, dels i 
Suiter; desuden solgte han Akvareller og meget 
gennemførte Blyants- og Sepiategninger; disse 
sidste forekom endnu i 1880'erne jævnlig paa 
Kunstauktionerne og bleve ret godt betalte. P. 
førte en kraftig Gravstik og arbejdede meget 
samvittighedsfuldt, men hans Arbejder ere dog 
gennemgaaende tørre og lidet aandfulde; de af 
dem, der længst ville bevare deres Værd, ere 
sikkert hans i høj Grad omhyggelige Stik efter 
J. Th. Bayer's Tegninger til Flora Danica. Han 
levede næsten al sin Tid i trange Kaar. S. M. 

Petersen, V i l h e l m Va ldemar , dansk Arki
tekt, er født i Kjøbenhavn 5. Apr. 1830, blev 
uddannet som Murer, tegnede hos Hetsch, 
gennemgik Kunstakademiet, hvor han 1860 fik 
den store Guldmedaille for Opgaven »En Søbade
anstalt« og 1856 Æresmedaillen i Arkitektur. 
1859 foretog han en mindre Udenlandsrejse og 
1861—65 en større Stipendierejse til Tyskland, 
Nederlandene, Frankrig og Italien. 1866 blev han 
Medlem af Akademiet, 1887 af Akademiraadet, 
1869—74 var han Bygningsinspektør i Kjøben
havn, fra 1892 kgl. Bygningsinspektør. Blandt 
hans Bygninger kunne nævnes: I Kjøbenhavn 
Toldkammerbygningen 1874, Søkortarkivets og 
det meteorologiske Instituts Fællesbygning 1874, 
Vestre Hospital 1885, Almindeligt Hospital i 
Nørre Allé 1891, Videnskabernes Selskabs Byg
ning ved Vestre Boulevard 1894—98, hans mod
neste og skønneste Bygningsværk. I Roskilde og 
Omegn har han opført Ting- og Arresthuset og 
Bjærgmark Hospitalet, ved Middelfart Sindssyge
anstalten; i tidligere Aar udfoldede han tillige 
en rig Virksomhed ved Opførelsen af Privatbyg- j 
ninger, f. Eks. det kjøbenhavnske Byggeselskabs 
store Kompleks ved Søtorvet (sammen med Ferd. 
Jensen), i de senere Aar har han nærmest ar
bejdet i Embeds Medfør, f. Eks. Restaurationen 
af Universitetets Facade 1898, Postbygningen i 
Holbæk 1899 og Toldkammerbygningen i Ny-
kjøbing p. F. 1900. P.'s rige arkitektoniske Evner 
have givet sig et interessant Udslag i 1864, da 
han vandt 2. Præmie i den internationale Kon
kurrence om Domkirkens Facade i Firenze; ved 
den anden Konkurrence sejrede den italienske 
Arkitekt Fabri, men efter hans Død fuldendtes 
Facaden efter en Plan, der i Princippet lignede 
P.'s. E. S. 

. Petersen, Smith se S m i t h P e t e r s e n . 
Petersen-StndnitZ, O t t o A l e k s i s , dansk 

Nationaløkonom, er født i Holstebro 25. Febr. 
Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

1846, blev Student 1866, tog statsvidenskabelig 
Eksamen 1870 og supplerede derefter sine Studier 
i Schweiz; siden 1889 Forretningsfører i Laane-
og Spareforeningen for Embeds- og Bestillings
mænd. 1873 blev P.-S. Redaktør af »National
økonomisk Tidsskrift« og kort efter Sekretær i 
Nationaløkonomisk Forening, hvilke Stillinger han 
beklædte indtil 1901. Som Redaktør kan P.-S. 
se tilbage paa en betydelig litterær Virksomhed, 
foruden at han har været Medarbejder ved for
skellige udenlandske Tidsskrifter og har udgivet 
en kortfattet Lærebog i Statistik tillige med for
skellige teoretiske statistiske Undersøgelser (om 
Handels- og Arbejderstatistik). Han har med 
Forkærlighed behandlet sociale Spørgsmaal, væsent
lig ud fra den liberale Skoles Synspunkter, og været 
en ivrig Forkæmper for Frihandelsanskuelserne 
(se »Nationaløkonomisk Forenings Festskrift« 
[Kbhvn. 1897]). M.K. 

Petersfisken, St., se M a k r e l f i s k S. 246. 
Petersilje d. s. s. P e r s i l l e . 
Peterskirke se Roma. 
Peter Skulessøn, Søn af Hertug Skule Baards-

søn og Anders Skjaldarband's Hustru Ingebjørg, 
blev efter Anders'es Død erkendt som Hertugens 
Søn. Han arbejdede for dennes Kongehyldning 
paa Øretinget 1239, fulgte Faderen efter hans 
paafølgende Nederlag og fandt med ham Døden 
for Birkebeinernes Haand uden for det brændende 
Elgesæter Kloster (1240). O. A. 0. 

Peterspenge (denarius s. Petri) er Navnet 
paa en Afgift til Pavestolen, der i Middelalderen 
betaltes af England, Danmark, Polen, Sverige og 
Norge. I England synes den at være indført af 
Kong Ina af Wessex (ca. 725), der skal have til-
staaet Paven en aarlig Gave af Riget paa 300 

1 Guldmønter. Pengene skulde bruges til den 
Skole, som Englænderne havde oprettet i Rom, 
og til Vedligeholdelse af S. Peters og S. Pouls 
Kirker. Gaven blev bekræftet af senere Konger 
og blev til en fast Skat, der betaltes med en 
Penning af hver Husstand hvert Aar 29. Juni. I 
13. Aarh. •oversteg den Kongens Indtægter af 
Landet. Edvard III forsøgte forgæves at faa 
den ophævet (1365), og dette lykkedes først 
Henrik VIII (1534). Knud den Store havde givet 
faste Regler for P. i England og har sandsynlig
vis ogsaa indført den i Danmark. Det indkomne 
skulde formodentlig anvendes, dels til hans danske 
Skole i Rom, dels til Pavestolen; senere gik alt 
til Pavens Kasse. Pengene skulde indsamles af 
Sognepræsterne, der indsendte dem til Bisperne, 
hvorfra de gik videre til Rom; Afgiften var som 
i England en Penning pr. Husstand. Af denne 
faste Afgift søgte Paverne at slutte, at Danmark 
var i Lensforhold til Pavestolen, men dette blev 
aldrig godkendt fra dansk Side. I 12. Aarh. ind
førtes P. ogsaa i Norge og Sverige, og her ind
bragte den lige til Middelalderens Slutning be
tydelige Beløb. Listerne over den fra 14. Aarh. 
give vigtige statistiske Oplysninger. I Danmark 
derimod indbetaltes den efter 1300 sparsomt og 
uregelmæssig og kun fra Stiftet Lund. Pave 
Johan XXII søgte at faa den indkrævet regel
mæssigere, men med ringe Resultat, og efter 
1332 betaltes den ikke mere i Danmark. — P. 
er i vore Dage Navn paa en frivillig Afgift, der 
ydes Pavestolen fra de katolske Lande. Den be-
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taltes første Gang i Wien 1860 for at give Paven 
Erstatning for hans Tab ved Kongeriget Italien's 
Oprettelse, og den indkom med et saa stort Be
løb, at Pius IX ikke alene kunde afslaa de 3I/2 
Mill. Lire, som den italienske Regering tilbød 
ham 1870, men ogsaa i udenlandske Banker de
ponere store Beløb, der efter hans Død tilfaldt 
Pavestolen. P. have dog i de senere Aar været 
i Tilbagegang. jf. L, 

Peterssen, H j a l m a r Ei l i f Emanue l , norsk 
Maler, er født 4. Septbr. 1852 i Christiania. 
Hans Forældre, der begge havde kunstneriske 
Interesser, opmuntrede og støttede de udprægede 
Anlæg, han allerede som Skolegut lagde for 
Dagen. Ved Eckersbergs Malerskole i Christiania 
fik han den første Undervisning i Malerkunsten 
og var senere (1871) en kortere Tid Elev ved 
Kunstakademiet i Kjøbenhavn og derefter ved 
Akademiet i Karlsruhe. To Aar opholdt han sig 
her og rejste derpaa til Miinchen, hvor han til
bragte fem Aar. Studiet af de gamle Mestere i 
Pinakoteket fik en stærk og varig Indflydelse 
paa hans Kunst i Retning af indtrængende Op-
gaaen i Emnet og i den første Periode ogsaa for 
Kolorittens Vedkommende. Senere har han i 
denne Henseende sluttet sig nærmere til Fri-
luftsmaleriet. Efter et Aars Ophold i Hjemmet 
drog han til Rom, hvor han var i 4 Aar, saa 
atter en Tid hjemme, og foretog derpaa et Par 
Rejser i Italien og var 1896—97 i Paris. Etter 
sin Hjemkomst flyttede han ud til Lysaker ved 
Christiania. P. udstillede første Gang i Christiania 
1871: »Corfitz Ulfeldt's Død«, der vakte Op
mærksomhed ved sin stilfærdige, stemningsfulde 
Kunst. 1876 viste hans rige Evner for psykologisk 
Karakteristik og fremragende Malerkunst sig i det 
store Billede »Christian II underskriver Torben 
Oxe's Dødsdom«, der blev indkøbt af »Verbindung 
f. histor. Kunst in Deutschland«. Flere mindre 
Billeder »Det nyeste« [Symaskinen, 1876], det 
stemningsfulde »Høstaften« [1878], det dystre 
»Judaskysset«, Portrættet af Maleren Ross [1879] 
og den store Altertavle »Korsfæstelsen« (Johannes-
Kirken i Christiania) øgede hans Ry. Efter sin 
Hjemkomst i Slutningen af 1870'erne frigjorde 
han efterhaanden mere og mere sin Kolorit fra 
Miinchen-Skolens og har i sine senere Billeder 
nærmet sig den Bevægelse mod Naturalismen, 
der fra denne Tid saa stærkt gjorde sig gældende 
i norsk Kunst, men altid med en behersket indi
viduel Opfatning. Det store »Siesta i et Osteri 
i Sora« fra 1880 i Nationalgal. i Chra. viser denne 
Overgang. Det klare, friske »Gadelivsbillede ved 
Marcellusteateret i Rom« [1883] fik megen Be
rømmelse ved Udstillingen i Kjøbenhavn s. A. 
Af det store Antal Billeder, Portrætter, Altertavler, 
Landskaber, som P. har malet, skulle fremdeles 
nævnes »Sommernat« [1885, det ny Pinakotek i 
Miinchen], »Sommernatsdrøm«, det samme Land
skab med en nøgen Kvindefigur [1886, National
museet i Stockholm], Altertavlerne til Jakobs-
Kirken i Christiania (Hyrdernes Tilbedelse), Dom
kirken i Christianssand (Christus i Emmaus) og 
til Korskirken i Bergen (Christus i Gethsemane), 
Portrætterne af Arne Garborg [1895], Edvard 
Grieg, Alexander Kielland [1894], Prof. Getz 
[1901], Mor Utne [1888, Nationalgal. Chra.], 
Selvportrættet i Uffizierne, »Laksenoten drages« 

[1895], »Wessel i det norske Selskab«, de 
friske, kølige Jæderbilleder fra 1896 og 1898. 
»Kvide« [1897, Holmenkollens Sanatorium], »Skov
mystik« [1899], Landskaber fra Valdres [1902]. 

1 For Tiden (1902) er han beskæftiget med nogle 
I større dekorative Billeder. P. har været og er frem-
\ deles blandt sine Kunstfæller meget betroet og 

anvendt i kunstneriske Anliggender. Saaledes har 
han oftere været Jurymand — 1885 i Antwerpen 
og Montør ved Paris-Udstillingen 1889, i flere 
Aar Medlem af Nationalgaleriets Bestyrelse og 

, Medlem af Kunstnernes repræsentative Komité. 
1 1896 var han Medlem af en international Jury for 

Kunstudstillingen i Venezia. (Li t t . : A n d r e a s Au-
I ber t , »E, P.« i »Skill. Mag.« [1891]). Fr. O. 

Petersson, Axe l J a k o b , svensk (norsk) In
geniør, født paa Øland 1834, død ved Christiania 

I 15. Jan. 1884, studerede 1852—55 Ingeniør-
: videnskab ved det teknologiske Institut i Stock-
| holm, havde derefter Ansættelse ved Sverige's 

Kanalbygning og ved et privat svensk Jærnbane-
anlæg, indtil han i April 1859 blev ansat sora 

i Assistent ved Bygningen af Kongsvinger-Jærn-
! banen. Samme Aar blev han forflyttet til Jærn-
1 baneanlæggenes Hovedkontor i Christiania, hvor 

han 1865 blev Chef for Konstruktionskontoret. 
! Denne Stilling varetog han paa en uegennyttig, 

samvittighedsfuld og energisk Maade, men nødtes 
allerede 1881 til at tage Afsked, opslidt af aande-
lig Overanstrengelse og til sidst sindssyg. I den 
norske Jærnbanebygnings Historie indtager han 
som Brokonstruktør en meget fremskudt Plads, 
og flere af de af ham udførte Viadukter efter 
Charniersystemet tildrage sig fortjent Opmærk-

i somhed. Han er derhos bekendt som Opfinder 
af roterende Camera for Fotografering, af for
skellige Regnemaskiner og af det (i Forening med 
Oberst Krag konstruerede) Krag-Petersson'ske 
Gevær. Sammen med Professor C. M. Guldberg 
udgav han »Regler for Maskindeles Konstruktion« 
[ 1866 og 187 7] og» Regler for Vandhjuls og Turbiners 
Konstruktion« [1868]. En Række Afhandlinger 
fra hans Haand findes i »Polyteknisk Tidsskrift«, 
navnlig vedrørende Jærnbanebygning. (L i t t . : 
»Norsk Forf.-Leks.«, IV). O. A. 0. 

Peter Steyper, Søn af Kong Sverre Sigurds-
søns Halvsøster og Svina-Stefan, udmærkede sig 
oftere som Høvedsmand for Morbroderens Hird 
og i de efter dennes Død udkæmpede Slag mellem' 
Birkebeinerne og Baglerne. Han var gift med 
Kong Magnus Erlingssøn's Datter Ingebjørg, der 

i i Aaret 1210 ledsagede ham paa et Korstog, 
hvorfra de ikke vendte tilbage. Tilnavnet havde 
han af sit Sværd steypir (o: Nedhuggeren), der 
1234 ejedes af Urøkja Snorressøn. (L i t t . : »Norsk 
Historisk Tidsskrift«, 2. Række, IV). O. A. 0. 

Peterswaldau, Flække i preussisk Provins 
Schlesien ved Foden af Eulengebirge, har en 

I Længde af 7 Km., bestod indtil 1894 af 4 Kom-
! muner og har (1900) 7,200 Indb., Slot, Fabrikation 
I af Bomuldsvarer, Cigarer og Stivelse. Joh. F. 

Peterwardein (ungarsk Petervårad), kgl. Fri-
J stad i Komitatet Syrmien, i Kroatien og Slavonien, 
! beliggende paa en sumpet og usund Halvø ved 

højre Bred af Donau, forbunden ved en Ponton-
] og Jærnbanebro med den lige overfor liggende 

Neusatz, er en af Monarkiets stærkeste Fæstninger 
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og har (1890) med sine 2 Forstæder 3,400 Indb. 
P. bestaar af den øvre Fæstning paa en isoleret 
Klippe (49 M. o. Donau) og den nedre Fæstning, 
der ligger ved Bjærgets Fod tillige med den egent
lige By. Begge Fæstninger kunne tilsammen op
tage 10,000 Mand. P. ligger paa samme Sted 
som det romerske Acumincum. 1526 blev P. 
erobret af Tyrkerne. 1688 bleve Fæstnings
værkerne sprængte i Luften af de kejserlige, i 
Aug. 1716 sejrede Prins Eugen her over Storvesir 
Ali. Under Revolutionskrigene overgav Fæst
ningen sig 1849 til den kejserlige Belejrings-
armé. Joh. F. 

Peti, Mønt i Kambodja, ca. V2 Øfe-
PetiC se H e r m o s i l l o . 
Petinet [pætinæ'] kaldes dels forskellige gaze

agtig vævede Stoffer, dels og navnlig forskellige 
lette Tøjer, der ere forsynede med smaa, aabne 
Mønstre, og som navnlig fremstilles paa særlige, 
dertil indrettede Trikotstole. De benyttes især til 
Tørklæder, Sjaler, Handsker, Gardiner o. 1. K. M. 

Pet inetglas d. s. s. M i l l e f i o r i (s. d., Fig. 2). 
Pétion [petUS'J, A l e x a n d r e Sabés , kaldet, 

Præsident paa Haiti 1807—18, født 2. Apr. 1770, 
død 27. Marts 1818. Han var Søn af en fransk 
Købmand og en Mulatinde, tog 1799 virksom 
Del i Mulatternes Kamp under Rigaud imod 
Negrene under Toussaint l'Ouverture og maatte 
derfor flygte til Frankrig. 1802 kom han til
bage som fransk Oberst under General Leclerc; 
men da Franskmændene vilde genoprette Slaveriet, 
skilte han sig fra dem og hjalp Dessalines til at 
fordrive dem. 1806 deltog han i Oprøret mod 
denne for hans Grusomhed og kæmpede siden 
mod hans Efterfølger Christoph, samt grundlagde 
i Øens sydlige Del en Mulatrepublik, som han 
styrede til sin Død med Frisind og Dygtighed. 
Ogsaa understøttede han Bolivar's Frihedskamp i 
Sydamerika. E. E. 

Pétion de Villeneuve [petJo'døviino'v], Jé-
rome, fransk Politiker, (1756—94). P. var Advo
kat i Chartres og blev 1789 valgt til deputeret 
for denne By ved Rigsstændernes Indkaldelse. I 
Nationalforsamlingen hørte han til det yderste 
Venstre, det lille republikanske Parti, der lededes 
af Robespierre. Decbr. 1790 blev han National
forsamlingens Præsident og Juni 1791 Præsident 
for Kriminaldomstolen i Paris. Kort efter var 
han en af de deputerede, der udsendtes for at 
hente den flygtede Kongefamilie tilbage fra Va-
rennes; ved denne Lejlighed og ved sin Beret
ning om Rejsen viste han stor Brutalitet og Raa-
hed. Novbr. 1791 blev han efter Bailly valgt til 
Maire i Paris, hans Modkandidat var Lafayette. 
Han havde paa denne Tid en Popularitet og en 
Indflydelse, der ingenlunde svarede til hans middel-
maadige Evner. Han kaldtes »den dydige«, og 
en Biograf sammenlignede ham med Christus. 
Han kunde dog ikke hindre Angrebet paa Tuile-
rierne 20. Juni 1792. Kongen dadlede hans Op
træden, og han blev suspenderet som Maire, men 
Befolkningen rejste sig, og man blev nødt til at 
genindsætte ham. Han gjorde nu intet for at 
hindre Stormen paa Tuilerierne lo. Aug.; men 
da dennes Resultater bleve Septembermordene og 
Tabet af hans egen Indflydelse, slog han om og 
brød med Robespierre. P. sluttede sig til Giron-
disterne, nægtede at modtage Genvalg som Maire 

i Paris og søgte at standse de parisiske Anar
kister. Hans Popularitet var dog nu forbi — i 
Stedet for le vertueux P. d. V. hed han le rot P. 
d. V. — og sammen med sine Venner blev han 
proskriberet 31. Maj og fængslet 2. Juni 1793. 

i Det lykkedes ham at undslippe, og han deltog 
1 nu i Kampene mod Konventet, først i Normandiet, 
j senere i Nærheden af Bordeaux. Forsøgene mis-
[ lykkedes dog, hans Skjulested opdagedes, og han 
i og hans Ven Buzot begik da Selvmord (Juni 
\ 1794). Deres Lig fandtes nogle Dage efter, halvt 
I opædte af Hunde. P.'s Memoirer udgaves af 

Dauban 1866. J. L. 
Petiotisére se Vin. 
Petit [peti'] se Skr i f t ar ter. 
Petit [pøti'j, Adr ien , se Coc l i cus . 
Petit [pøti'j, A lex i s T h e r e s e , fransk Fy

siker, født 2. Oktbr. 1791, død i Paris 21. Juni 
1820. Fra 1815 af var han Professor i Fysik ved 
den polylekniske Skole i Paris. Sammen med 
Arago undersøgte han Lysbrydningsforholds Af
hængighed af Stoffernes Tilstandsform, og sammen 
med Dulong (s. d.) fandt han en vigtig Forbindelse 
mellem Grundstoffernes Atomtal og Varmefylde. P. 
var en af Frankrig's mest lovende Fysikere, da en 
tidlig Død afbrød hans Arbejde. K. S. K. 

Petit [pøti'j, J e a n Louis , fransk Kirurg, født 
13. Marts 1674 i Paris, død 20. Apr. 1760. Efter 
at have uddannet sig i Paris blev han 1692 Militær
kirurg, men forlod atter Hæren 1700 og blev 
Maitre en Chirurgie i Paris, hvor han holdt 
private Forelæsninger, der søgtes af Tilhørere fra 
hele Europa. 1715 blev han Medlem af Acadé-
mie des sciences, 1731 Direktør for det da 
grundlagte Académie royale de chirurgie. De 
fleste af hans Afhandlinger fremkom i »Recueil 
des Mémoires de l'Académie des sciences« [17*5 
—42] og i >Mémoires de l'Académie royale de 
chirurgie«. Efter hans Død udkom »Traité des 
maladies chirurgicales et des operations qui leur 
conviennent, ouvrage posthume, publié par De 
Lesne« [3 Bd., Paris 1774, 1780, 1790]. Paa 
mange forskellige Punkter fremmede han Kirur
gien mere end nogen anden i Frankrig efter Am-
broise Paré's Tid. G. N. 

Petit de Jul lev i l le [pøtidøzylvi'l], Lou i s , 
fransk Litteraturhistoriker, er født 18. Juli 1841 
i Paris, er ansat som Professor i fransk Litteratur 
ved Sorbonne og har foruden mindre Lærebøger 
i fransk Sprog- og Litteraturhistorie udgivet en 
Række grundige Værker, navnlig over det gammel
franske Teaters Udvikling: »Histoire du théåtre 
en France« [5 Bd., 1880—86] og »Le théåtre en 
France« [1889] samt 1896 paabegyndt Udgivelsen 
af en stor »Histoire de la langue et de la littéra-
ture francaise« i 8 Bd. S.Ms. 

Petite-Pierre [p"titpjæ!r] se Li i tze l s te in . 
Petitesse (fr.), Ubetydelighed, Bagatel; Smaa-

lighed. 
Petitgrainolie [p**tigræ'-] er en i Parfumeriet 

benyttet æterisk Olie, der faas af Blade, Grene 
og unge Frugter af den bitre Pomerans, Citrus 
Bigaradia, ved Destillation med Vand, og som 
navnlig fremstilles i Sydfrankrig og Paraguay. 
Det er en gullig Olie, hvis Lugt minder om Ne-
roliolie, men ikke er saa fin som denne; den inde
holder Limonen, Geraniol og Linalylacetat. Smagen 
er aromatisk og bitter, Vægtfylden = o,gg.j—0,900-

18* 
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P. forfalskes ofte med Pomeransolie, Citronolie 
og Terpentinolie. K. M. 

Petition (af lat. petitio), enstydig med Be
gæring eller Andragende. — I Forbindelsen Pe-
t i t i o n s r e t bruges det til Betegnelse af den i de 
fleste konstitutionelle Stater Folkerepræsentationen 
hjemlede Ret til, naar dertil er Anledning, at 
rette Henvendelser og Udtalelser til Suverænen 
om Statens Anliggender, ofte i Forbindelse med 
Paapegning af en eller anden Foranstaltnings Ønske
lighed og Tilsagn om Bistand til dens Udførelse. 
Særlig for Danmark ' s Vedkommende hedder det 
i Grl.'s § 45: »Ethvert af Tingene kan indgive 
Adresser til Kongen«, og denne Ret er ikke 
sjælden bleven benyttet, foruden som Svar paa 
den saakaldte »Trontale« (s. d.), naar Kongen af 
og til under særlige Omstændigheder har aabnet 
Rigsdagssamlingen med en saadan, ogsaa ved andre 
Lejligheder, hvor et af Tingene har ønsket at 
udtale sig for Kongemagten, saaledes bl. a. af 
Folketinget, da det i Firserne i en Adresse fremsatte 
Ønsket om det daværende Ministeriums Fjernelse. 

I England's parlamentariske Historie har Peti-
tionsretten især i ældre Tider spillet en stor Rolle, 
og særlig Navnkundighed knytter sig til den saa
kaldte petition of rights fra 1628, der af Stats-
retslæreme næsten sidestilles med magna charta 
(3. d.). Det er i Virkeligheden en Overenskomst 
mellem Karl I og hans 3. Parlament, Frugten af 
en ved hans mange Misgreb foranlediget Parla-
mentsadresse, i hvilken Kongen højtidelig for
pligtede sig til ingen Sinde oftere at hæve Skatter 
og Penge uden Parlamentets Samtykke, ingen 
Sinde at lade nogen fængsle uden i Medfør af 
Lovene og for rette Dommere og endelig ingen 
Sinde at undergive Landets Borgere Krigslovene. 
Det kgl. Løfte hilsedes med begejstrede Jubelraab 
(cheers) af Underhusets Medlemmer, da de efter 
gammel Skik samledes foran Skranken i Lordernes 
Hus for at paahøre det, og denne Glæde fandt 
Genlyd over hele Riget; men faa Uger efter viste 
det sig, at det kun var afgivet paa Skrømt for at 
vinde Tid. Parlamentet opløstes for ikke at 
sammenkaldes før 1640, altsaa først 11 Aar efter 
— et i England's Historie eksempelløst langt 
Mellemtidsrum —, Beskatningsretten blev paa det 
groveste krænket og flere af Oppositionens dyg
tigste og populæreste Førere uden Lovmaal og 
Dom kastede i Fængsel, bl. a. Sir John Elliot, 
der efter flere Aars Forløb døde i Fangenskab. 
Det var Lord Strafford's Regimente, som paa 
denne Maade indvarsledes, men baade Kongen og 
hans Redskab maatte bøde for deres Troløshed 
med Livet, hvorimod petition of rights og de i 
samme indeholdte Grundsætninger endnu den Dag i 
Dag hævde deres Herredømme i England og derfra 
efterhaanden have vundet Indgang i saa godt som 
alle civiliserede Stater (jfr. A d r e s s e). C. V. JV, 

PetitlO pi'lllCipii (lat.) betyder i sin Bevisførelse 
at forudsætte det, som skal bevises, en Cirkel
slutning. ' C. St. 

Petit Journal [pøtizuma'l], et lille, 1863 af 
Bankier Millaud stiftet, parisisk Dagblad. Ved sin 
billige Pris (5 Cent pr. Nr.) opnaaede det stor 
Udbredelse. 

Petit-maitre f p«timæ! ti"] (fr.), »Smaaherre«, 
Spradebasse; Pedant; i Kunsten d. s. s. tysk 
»Kleinmeister« (s. d.). 

Petit-inal [pPlima'l] se E p i l e p s i . 
Petitorieklage, en Klage, et Søgsmaal, der 

angaar selve Rettigheden, ikke blot Besiddelses
forholdet (possessorisk Klage) eller en enkelt 
Udøvelse af Rettigheden. E. T. 

Petitot [p.Ktito'], Émile , fransk Abbed, Missio
nær i Canada, især omkring og N. f. Polarcirkelen, 
dristig og fortræffelig Forsker af disse Egne, er født 
3. Decbr. 1838. P. opholdt sig i Canada fra 1862 
til 1883; han berejste og undersøgte de tidligere 
saa godt som ukendte Egne mellem Slavesø og 
Bjørnesø samt Omegnen af Mackenzie-Flod og 
Anderson-Flod lige til Nordhavet. P. har ved 
sine Rejser meget væsentlig udvidet vort Kend
skab til disse Egne. Han færdedes mellem de 
der boende forskellige Stammer af Tinne-Indianerne 
og Eskimoerne og studerede deres Sprog, Skikke 
og Sagn. Af hans mange Skrifter skulle her kun 
nævnes: »Géographie de l'Athabasca-Macenzie« 
[1875], »Vocabulaire Frangais-Esquimau, Dialecte 

1 des Tchiglit« [1876]; »Dictionnaire des dialectes 
1 Déné-Dindjié« [1876], »Les grands Esquimaux« 
! [1887]. G.F.H. 

Petitot [pØtito'J, 1) Jean, Schweizer, (1607— 
91), berømt Emailmaler, der virkede i London 

: (her under v. Dyck's Vejledning) under Hoffets 
Beskyttelse, senere i Paris, hvor han indgik Ar
bejdsfællesskab med Email- og Miniaturmaleren J. 
Bordier og stod i høj Gunst hos Hoffet, indtil 
Ophævelsen af det nautiske Edikt fordrev ham til 
Vevey, hvor han døde. Af hans Miniaturportrætter 
findes mange i Louvre (udg. 1862 af Blaisot). 2) 
J ean L o u i s P., foreg.'s Søn og Elev, virkede 
ogsaa som anset Emailmaler dels i Paris, dels i 
London, hvor han lærte under S. Cooper, og 
hvor han atter tilbragte sine senere Aar. Miniatur
portrætter af Karl II, Peter den Store etc. A. Hk. 

Petit-Quevilly [pøtikøviji'j, By i det nordlige 
Frankrig, Dep. Seine-Inférieure, paa Sydvestsiden 
af Rouen, ved venstre Seine-Bred og Vestbanen, 

! med et gammelt Kapel, Bomuldsfabrikker, Pro-
I duktion af Kemikalier, Kautsjukvarer, Sæbe og 

Maskiner, havde 1896 10,700 Indb. Noget længere 
mod Sydvest ligger G r a n d - Q u e v i l l y med et 

I Slot og Produktion af Bomuldsvarer og Fernis og 
j (1896) 2,100 Indb. M. Kr. 

Petits fours [pøtifu! r] (fr.), smaat Bagværk til 
Dessert. 

Petltam (lat.), Ansøgning. 
PetO [pi!to."J, Samuel Mor ton , Sir, engelsk 

Jærnbaneentreprenør og Politiker, født 4. Aug. 
I 1809, død 15. Novbr. 1889 i Blackhursl. Efter 

1830—46 at have drevet en større Byggeentre-
prenørforretning sammen med en Fætter kastede 
han sig fra 1846 fortrinsvis over Jærnbanebyg-
ningen og har i Kompagni med forskellige (navn
lig E. L. Be t t s , ogsaa Th. Bras sey og Th. R. 
C r a m p t o n ) anlagt en Mængde Baner, ikke blot 
i England, men i de fleste Verdensdele, bl. a. 
ogsaa i Norge og i Jylland og Slesvig (1852). 
Med enkelte Afbrydelser sad han i Parlamentet 
1847—68. Under Krim-Krigen foreslog han og 
byggede for den engelske Regering en Bane fra 
Balaklava til Lejren uden for Sebastopol, og til 
Belønning ophøjedes han 1855 til Baronet. I I . 
Maj 1866 maatte han standse sine Betalinger og 
førte siden et tilbagetrukket Liv. A. O—d. 

Pétong se Hvidkobber. 
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Petorca, By i den sydamerikanske Republik 
Chile, Provinsen Aconcagua, 502 M. o. H. i en 
snæver Dal, der gennemstrømmes af F l o d e n P., 
har Kobberminer og ca. 2,000 Indb. M. Kr. 

Petra (græ.: Klippe), Oldtidens Navn for Ruin
byen Vadi Musa i det nordvestlige Arabien (det 
p e t r æ i s k e A r a b i e n ) . P. ligger ved Karavan-
vejen fra Akaba-Bugten til Syrien og var allerede 
i den tidligste Oldtid en vigtig Handelsstad. Den 
hed oprindelig Sela, var en Tid Hovedstad i 
Nabatæernes Rige og kom under Pompejus under 
Romerne. Fra den romerske Tid findes stor
artede Ruiner, deriblandt et i Klipperne udhugget 
Amfiteater. M. V. 

Petralia Soprana, By paa Sicilien, Provins 
Palermo, ligger i Madonie-Bjærgene 1,147 M. o. H. 
og har et Saltværk. (1881) 2,651 Indb. V. f. P. 
i en lavere Egn ligger P. So t t ana , der driver 
Vin-og Olivenavl. (1881) 5,244 Indb. H. P. S. 

Petrårca, F r a n c e s c o , italiensk Digter og 
Humanist, født i Arezzo 20. Juli 1304, død i 
Arquå 18. Juli 1374. Hans Fader, Notaren Petracco 
(Dim. af Pietro, heraf Sønnens Efternavn) di Pa-
renzo var af politiske Grunde forjaget fra Firenze, 
og P. fulgte ham i sin Barndom fra Sted til Sted, 
indtil Familien opslog sin Bopæl i Avignon. P. 
studerede i Carpentras, siden i Montpellier (1319 
— 23) og Bologna, Retsvidenskab efter Faderens 
Ønske, men ved Siden deraf efter egen Lyst Old
tidens Sprog og Litteratur. Da hans Fader døde, 
bosatte han sig i Avignon, lod sig præstevie uden 
dog at søge nogen højere gejstlig Værdighed og 
uden at opgive sine verdslige Tilbøjeligheder og 
kom i Forbindelse med indflydelsesrige romerske 
Herrer, navnlig af Slægten Colonna, som skaffede 
ham indbringende Kannikedømmer og andre For
dele. I en Kirke i Avignon var det, at P. 6. 
Apr. 1327 saa Laura de Sade, der fra nu af blev 
Genstand for hans begejstrede og inderlige Til
bedelse (se Laura) . I de 21 Aar, Laura endnu 
levede, bevarede hendes Digter den elskedes 
Billede stadig i Hjertet og gav sine Følelser for 
hende Udtryk i Sang, og hendes Død inspirerede 
ham atter til talrige Sange. Imidlertid førte han 
i disse Aar — og senere — et i ydre Henseende 
meget uroligt Liv; hans Rejser strakte sig baade 
over hele Italien og langt ud over dets Grænser. 
Mangfoldige ere de italienske Byer, som kunne 
mindes eet eller flere Ophold af den berømte 
Mand inden for deres Mure, og især ere at nævne 
Rom, Parma, Ferrara, Milano, Padova og Venezia, 
idet fornemme Beskyttere gerne saa ham som 
Gæst og skænkede ham Hus og Gaver. Nogen 
egentlig Embedsstilling vilde P. dog aldrig mod
tage, hvorimod han af og til paatog sig diplo
matiske Sendelser for Velyndere, saaledes for de 
milanesiske Visconti'er til Kejseren i Prag 1356 
og til den franske Konge 1360 i Paris. Paa sine 
Udenlandsrejser kom han helt op til Nederlandene 
og de tyske Rhin-Egne. I Avignon var han sidste 
Gang 1353. Et Sled, hvortil P.'s Navn særlig er 
knyttet, er Dalen Vaucluse i Provence: her søgte 
han ofte hen i skønne landlige Omgivelser, syslede 
med Studier og drømte Digterdrømme ved Sorgue-
Flodens Bred. Af fremtrædende Begivenheder i P.'s 
Levned er først og fremmest at anføre hans højtide
lige Laurbærkroning paa Kapitolium i Rom 8. Apr. 
I 3 4 I I ogsaa Paris havde tilbudt ham denne offent-

j lige Hædersbevisning, men han valgte Italien's 
gamle Hovedstad. Da Cola di Rienzi 1347 gjorde 
et Forsøg paa at genoprette den antikke romerske 
Republik, fulgte P., der kendte Rienzi personlig 
fra Avignon, hans Værk med den mest levende 
Interesse, opmuntrede ham med flammende Digter
ord og vilde selv ile til Rom, da han standsedes 
ved Efterretningen om, at Tribunen var styrtet. 

\ Een Gang til blandede Digteren sig i de politiske 
Kampe: det var dengang, Keiser Karl IV gjorde 
sit Tog til Italien 1354; i flere Breve havde P. 
opfordret ham til at komme og frelse det af Parti
stridigheder hærgede Land, og da Kejseren kom, 
hilste han ham begejstret; men snart saa han sit 
Haab skuffet, da Karl atter drog hjem uden at 
have udrettet andet end at lade sig krone i Milano 
og Rom, og han udtalte det aabent til Herskeren 

I selv. Ved et Besøg i Firenze 1350 stiftede han 
varigt Venskab med Boccaccio, og Aaret efter 
opfordrede Staden ham, den landsforviste Notars 
Søn, til at bosætte sig der, med Løfte om, at 
hans Faders konfiskerede Ejendomme skulde gives 
fri. P. vilde dog ikke gaa ind derpaa. I Arquå 
paa de euganeiske Bjærge ejede han en lille Ejen
dom, hvor han efter at være bleven svagelig til
bragte sine sidste Leveaar; der fandt man ham 
en Morgen pludselig død, med Hovedet hvilende 
paa en Bog- Sit Bibliotek havde han testamenteret 
til Venetianerne, til Tak for de Aar han havde 
levet paa Republikkens Territorium. — P. var af 
Karakter et udpræget Følelses- og Stemnings
menneske, letpaavirkelig og fuld af indre Uro, 

i dog en troende Katolik; hans Personlighed gjorde 
I i det hele et vindende og indtagende Indtryk. 

I to Retninger fik P. stor og vedholdende Be
tydning. Han er for det første en af Renaissancens 
Banebrydere, idet han ved filologisk og filosofisk 
Lærdom fremmede Studiet af Oldtidens Litteratur 
og Tænkning, især den latinske, men ogsaa den 
græske, om end han her kun naaede at kaste et 

> Blik ind i det forjættede Land, thi det lykkedes 
; ham kun i ringe Grad at tilegne sig Homer's Sprog 
\ trods sin ivrige Granskning i et Homerhaandskrift, 
I han besad som en kostelig Skat. Han samlede paa 
i Haandskrifter, Mønter og Oldsager, besøgte med 
i Andagt Romertidens Mindesmærker og stræbte i 
I en stor Del af sine litterære Frembringelser at efter-
j ligne Oldtidsforfatterne direkte. Hans latinske 
j Værker ere talrige, vare i sin Tid højt ansete og 
\ betragtedes af ham selv som den Del af hans For
fatterskab, hvorpaa hans Berømmelse væsentlig 
skulde hvile; Eftertiden har dog underkendt denne 

! Dom. I Prosa har P. paa Latin skrevet nogle 
j religiøs-filosofiske Skrifter, navnlig De contemptu 
i mundi, De vita solitaria og Dialogerne De re-
mediis utriusque fortunae, de historiske Kom
pendier De rebus memorandis og De viris il-
lustribus, flere Stridsskrifter og mindre Afhand
linger samt et stort Antal meget interessante Breve, 

I der indeholde mange Bidrag til hans Livshistorie 
og Karakteristik. Cicero er hans sproglige Mønster, 
og hans Belæsthed i Oldtidslitteraturen kommer 

1 stærkt frem i de nævnte Bøgers Indhold. Hertil 
slutter sig Heltedigtet Jfrica, om Scipio Africa-
nus den Ældres Bedrifter, en Forherligelse af det 
antikke Rom, af ret betydeligt poetisk Værd; des
uden et Antal Hyrdedigte og nogle værdifulde 

i Epistler paa Vers. Men som Digter naar P. højest 
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i sin italienske Poesi; han er ved den bleven som 
en Ledestjerne for hele den nyere Lyrik og har 
virket langt ud over sit Fædrelands Landomraade. 
Hans »Canzoniere«, Samlingen af hans lyriske 
Digte, omfatter 317 Sonetter, 29 Canzoner og en 
Snes Digte i andre Former; Indholdet er med 
faa Undtagelser erotisk, Kærligheden til Laura er 
Emnet, og de fleste ere digtede, medens hun var 
i Live. Det synes, at P. i sine ældre Aar saa 
paa denne Ungdomsdigtning med noget ringeagtende 
Blik, men da den nu een Gang havde vundet Ry, 
smigrede dette ham, og han ordnede som gammel 
Mand Digtene til en rettet og renset Udgave. P. 
har endvidere paa Italiensk skrevet 12 allegoriske 
Digte i Terziner, paavirkede af Dante og med 
Titelen »Trionfi«, o: Kærlighedens, Berømmelsens 
o. a. Triumfoptog; trods smukke Enkeltheder 
kunne de ikke maale sig med Canzonieren. I 
formel Henseende er P. højlig at beundre som 
Versifikator og Sprogkunstner, og at en ægte 
Følelse ofte bryder sejrende frem hos ham, er 
unægteligt; men fri for Kunstleri og selvbehagelig 
Pyntelighed er han dog ikke altid. Til hans 
skønneste Digte høre Canzonerne »Chiare, fresche 
e dolci acque« og »Nella stagion che'l ciel rapido 
inchina« samt (uden for de erotiske) »Italia mia, 
benché'l parlar sia indarno« og »Spirto gentil« 
(maaske henvendt til Rienzi). Ved hans indsmig
rende og blødt personlige Digtning i Moders-
maalet er det da just især, at P.'s Navn i lange 
Tider kom til at staa som endnu større end Dante's; 
de >petrarkiserende« Lyrikeres Tal blev Legio, 
atter og atter opstilledes han i alle Henseender 
som Mønster til Efterligning, og først Italien's 
Genfødelsestid ved Slutn. af 18. Aarh. gjorde 
Ende paa Ensidigheden og Overvurderingen uden 
dog at skrive i Glemmebogen, hvad Landets eget 
og i det hele det nyere Aandsliv skylder den 
udmærkede Mand. 

(Li t t . : 1) B iog ra f i sk o. desl. Boccaccio's 
Biografi af P., udg. af D. Rossetti [Triest 1828], 
derefter en Del i 15.—16. Aarh.; De Sade, 
Mémoires pour la vie de F. P. [Amsterdam 
1764—67]; G. F r a c a s s e t t i , Cronologia cotnpa-
rata sulla vita di F. P. [i 1. Bd. af hans Udg. 
af P.'s Breve paa Italiensk, Firenze 1863]; A. 
Méz ié res , P., etude d'aprés de nouveaux do-
cuments [Paris 1868]; L. Geiger , »P.« [Leipzig 
1874]; G. K o r t i n g , »P.'s Leben und Werke« 
[smst. 1878]; de paagældende Afsnit i Bar to l i ' s 
og i Gaspa ry ' s Fremstillinger af den italienske 
Litteraturs Historie; P. de N o l h a c , P. et VHu
manisme [Paris 1892, 91. Hæfte af Bibliothéque 
de VÉcole des Hautes Etudes]; B. Zumbin i , 
Studi sul P. [2. Udg. Firenze 1896]; J. H. Ro
binson, P. [New York og Lond. 1898]; frem
deles en Mængde Monografier og Tidsskrift afhand
linger af forskellige. Interessante ny Synspunkter 
i et Par Arbejder af Fr. Wulff [1901—02]. 2) 
Udgave r og O v e r s æ t t e l s e r . P.'s Værker høre 
til de Bøger, der tidligst tryktes, navnlig i Italien, 
baade enkeltvis og i Samling. De latinske udgav S. 
Brandt samlede [Basel 1496], derefter udkom de 
forøgede 1501 [Venezia] og 1554 [Basel]; i sidst
nævnte findes ogsaa de italienske. Africa er udg. af 
F, C o r r a d i n i [Padova 1874]; Brevene ved F r a 
cassetti ,først de latinske Originaler [3 Bd., Firenze 
1859—63, samt Annotationes 1890], derefter ital. 

Overs, med Kommentar [7 Bd., Firenze 1863 — 
67 og 1869—70]. Af »Canzonieren« og »Trionfi« 
eksistere talrige Udgaver, deriblandt mange kom
menterede; en af de oftest optrykte ældre var 
Ve l l u t e l l o ' s [i. Udg. Venezia 1527]; nævnes 
kunne ogsaa A. Marsand 's [Padova 1819], G. 
L e o p a r d i ' s [Milano 1826] og C. A l b e r t i n i ' s 
[Firenze 1832]. A. Hor t i s ' es Scritti inediti di 
F.P. [Triest 1874] er af Betydning. Men en helt 
ny Retning har Udgivelsen af P.'s Digterværker 
taget, siden man fremdrog det til Dels egen
hændige Haandskrift af hans italienske Vers; det 
findes i det vatikanske Bibliotek [smig. P. de 
Nolhac , Le canzoniere autographe de P., Paris 
1886]. Paa Grundlag heraf fremkom G. Mest ica 's 
værdifulde Udg. af »Rime« [Firenze 1896]; senere 
en Kommentarudgave [smst. 1899] vedCarducc i 
og S. F e r r a r i . »Trionfi« udkom i ny kritisk 
Udg. ved C. A p p e l [Halle 1901]. Af Over
sættelser er der især mange tyske, hvoraf K r i g a r ' s 
[1855] er at fremhæve; paa Dansk ere enkelte af 
P.'s Digte gengivne af Oehlenschlåger og P. L. 
Møller). E. G. 

Petrefåkter d. s. s. F o r s t e n i n g e r . 
PetréjllS, M a r c u s , romersk Hærfører, var 

63 — 62 f. Chr. Legat hos Gajus Antonius, i hvilken 
Egenskab han overvandt Catilina's Oprørshær ved 
Pistoria. Senere blev han Legat i Spanien under 
Pompejus, hvis Sag han i Borgerkrigen forfægtede 
med stor Dygtighed. Men overvunden af Cæsar 
maatte han forlade Spanien (49). Han gik der-
paa til Afrika, hvor han efter Slaget ved Thapsus 
dræbte sig selv (46). H. H. R. 

Petrif L a u r e n t i u s (Nericius), Sverige's første 
protestantiske Ærkebiskop Broder til Refor
matoren Olavus P., (1499—1573)- P- studerede 
ligesom Broderen under Luther's Vejledning i 
Wittenberg. Om P.'s Virksomhed i 1520'erne, 
da Broderen Olavus prædikede den ny Lære og 
forberedte Reformationen, er meget lidt kendt. 
Ved Aar 1530 var han Rektor ved Skolen i 
Upsala. Sommeren 1531 blev P. Ærkebiskop; 
den tidligere, Johannes Magni, havde 1526 forladt 
Sverige, og Ærkebispestolen havde siden den Tid 
været ubesat. P. valgtes ikke af Domkapitelet i 
Upsala, men af et Præstekonvent, som Gustaf I 
havde ladet sammenkalde i Stockholm. Han ind
viedes af Vesterås-Biskoppen, Petrus Magni, der 
skal have faaet Bispeindvielsen i Rom; herved 
bevaredes den saakaldte apostoliske Succession 
for den svenske Kirkes Gejstlighed. Fra katolsk 
Side er det dog i den senere Tid blevet bestridt, 
at Petrus Magni i Rom skulde være bleven viet 
til Biskop. P.'s Magt som Ærkebiskop var ret 
beskaaren, idet Kongen ved særlige Bestemmelser 
havde søgt at anvise bestemte Grænser for hans 
Virksomhed, saa at han i alt væsentligt blev af
hængig af Kongen og kun kunde udrette lidet 
paa egen Haand. Gustafs Stræben efter fuld
stændig at gøre sig til Herre over Kirken førte 
til et Brud mellem ham og Olavus Petri samt 
Laurentius Andreæ (1539); ogsaa til P. kom 
Gustaf i et spændt Forhold, men denne, som var 
af et føjeligere og blødere Gemyt end Broderen, 
gav efter for Kongen, uagtet Gustaf ved at ud
nævne Tyskeren Georg Normann til Superinten
dent for Kirken paa en vis Maade gav denne en 
Chef ved Siden af Ærkebiskoppen. P.'s betyde-
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iigste Værk under den første Del af hans Embeds-
tid var Udgivelsen af »Gustaf Vs Bibel« [1541], 
den første svenske Bibeloversættelse; den var 
foretagen efter Luther's tyske Bibel, om end P. 
ogsaa skal have benyttet Grundteksten. Han ud
gav desuden en Del mindre Reformationsskritter 
samt tillige (1547) et Skrift mod Christian II. 
Efter 1550 blev P.'s Forfattervirksomhed endnu 
mere livlig. 1555 udgav han en Postil, som blev 
af stor Betydning for den lutherske Prædike
virksomhed i Sverige. 1559 udgav han et historisk 
Arbejde, en svensk Krønike, paa en vis Maade 
bestemt til at træde i Stedet for Broderens, der 
ganske forkastedes af Gustaf I. P.'s Krønike 
staar dog uendelig langt under Olavus'es ud
mærkede Værk. Den karakteriseres af Schiick 
som »et Arbejde, skrevet paa kongelig Befaling 
for at vise Kalmar-Unionens skadelige Følger og 
den katolske Kirkes Overgreb — bornert, kritik
løst, nu og da mod bedre Vidende«. 1567 ud
kom den af P. foranstaltede Salmebog. De fleste 
af de deri optagne Salmer ere af P. oversatte 
fra Tysk, en Del fra Dansk. Kun faa ere for
fattede af ham. P. skrev foruden Stridsskrifter 
mod Katolicismen ogsaa saadanne mod den yder
ligere protestantiske Retning, som ogsaa i det 
ydre vildehave alt bort, som mindede om det gamle: 
Billeder i Kirken m. m. 1571 blev P.'s Kirke
orden færdig og vedtoges 1572 paa et Kirke
møde i Upsala. Den svenske Kirke skulde der
igennem faa en bestemt Ordning paa den lutherske 
Grundvold; kort efter P.'s Tid kom dog den 
liturgiske Strid og Johan III's mæglende Kirke
politik imellem og foraarsagede Rivninger. Han 
var gift med en Slægtning af Gustaf I ; en af 
hans Døtre var formælet med Laurentius Petri 
(Gothus), som efter P. blev Ærkebiskop. A. S. 

Petri, O., se Olavus P. 

Petridilauniske Flod. For at forklare Dan
nelsen af forskellige løse Jordlag, som nu hen
regnes til Istidsaflejringerne, opstillede Se f s t rom 
Teorien om en vældig Vandstrøm, den p. F. eller 
R u l l e s t e n s f l o d e n , som engang fra det høje 
Nord med voldsom Kraft skulde have skyllet ned 
over Nord- og Mellemeuropa, medførende Sten, 
Grus og Sand, som efterhaanden aflejredes i broget 
Blanding. Denne Teori er for længst opgiven, og 
disse Aflejringer forklares nu ved Istidsteo- | 
rien. 7 . P. R. 

Petrie [piltri], W i l l i a m M a t t h e w F l in - I 
der s, engelsk Ægyptolog og Oldgransker, er I 
født 3. Juni 1853 i Charlton nær Woolwich, ; 

dyrkede i sine yngre Dage mest Kemi, Geometri j 
og Ingeniørvidenskab. Særlig kastede han sig 
over Metrologien og søgte at bestemme Vægt- og j 
Maal hos flere gamle Folk, saaledes i sit Skrift | 
»Inductive Metrology on the recovery of Ancient | 
measures from the Monuments* [Lond. 1877] og 
»Weights and measures« [1887]. Han gav sig 
ogsaa meget af med Studiet af forhistoriske Mindes
mærker i England og udgav bl. a. »Stonehenge« 
[1878]. Da Maalene paa Ægypten's Pyramider • 
angaves temmelig forskellig af de rejsende, der [ 
havde givet sig af med denne Art Undersøgelser, 
sendtes han 1880 til Ægypten for at tage nøjagtige I 
Maal af Pyramiderne. Da dette ikke lod sig 
gøre uden Udgravninger, foretog han flere saa

danne omkring Pyramiderne 1880—82. Sine Re
sultater nedlagde han i Værket »Pyramids and 
Tempels of Ghiseh« [1883], hvoraf han senere 

; har forfattet en kortere Udgave. Da P. havde 
\ vist sig som en utrættelig og yderst samvittigheds

fuld Undersøger og Iagttager, der ikke lod det 
i mindste Brudstykke upaaagtet, overdrog Selskabet 
• Egypt Exploration Fund ham at foretage Ud

gravninger i San (Tanis) og Omegn. Sine vigtige 
Fund i San, Nebesheh ogDefenneh beskrev P. straks 
i de af Selskabet udgivne Bøger »Tanis« [2 Bd., 

I 1885—86]. Ved Tolkningen af de fundne Ind-
\ skrifter fandt han en virksom og talentfuld Med

arbejder i Ægyptologen F. L. Griffith, der har 
, beriget alle hans følgende Bøger med sine for-
. træffelige filologiske Udlægninger og Over-
j sættelser af de fundne Hieroglyfskrifter. P. op

dagede derpaa Stedet, paa hvilket den berømte 
græske Plantestad Naukratis, som flere rejsende 

! og lærde forgæves havde søgt at finde, fordum 
havde ligget, udgravede Stedet og beskrev med 

j Filologen Gardner Fundet i »Naukratis« [2 Bd., 
j 1885—86]. P. skilte sig nu for nogle Aar fra 

Egypt Exploration Fund og arbejdede med 
I Understøttelse af et Par Venner, der udredede 
! alle Udgifter, og som derpaa i Forening med P. 

skænkede de fundne Sager til forskellige Museer; 
! ogsaa Antiksamlingen i Kjøbenhavn har faaet en 

stor Gave fra dem. Efter mindre Undersøgelser 
; (beskrevne i »A season in Egypt« [1888]) fore-
i tog P. 1888—90 en Række Udgravninger i Faijiim 

og beskrev sine Fund i Værkerne: »Hawara, 
Biahmu and Arsinoe« [1889], »Kahun, Gurob and 

1 Hawara« [1890] og »Illahun, Kahun and Gurob« 
1 [1891]. For l'alescine Exploration Fund fore-
I togP. derefter 1890—91 Udgravninger i Judæa i 
' Ruinerne af Lakis (»Tell el Hesy« [1891]), under
søgte derpaa Pyramiden og Gravene ved Medum 
(»Medum« [1892]). S. A. gav P. en samlet Ud
sigt over sine Fund i »Ten Years digging in 
Egypt«. Samtidig udnævntes han til Professor i 
Egyptology ved University College i London, 
efter at denne Post var bleven oprettet og do
teret ifølge Testamente af afdøde Amelie B. 
Edwards, der selv havde gjort sig meget fortjent 
af Videnskaben bl. a. ved en Række ægyptologiske 
Skrifter. P. udgravede derpaa Ruinerne af »Tell-
el-Amarna«, beskrevet i »Tell-el-Amarna« [1894], 
og Koptos (»Koptos« [1895]). '895—9° op
dagede og undersøgte han en stor Gravplads fra 
den forhistoriske Tid, som han beskrev i »Nagada 
and Ballas« [1896], uden dog at blive var, at 
han her var stødt paa Ægypten's saa længe for
gæves søgte forhistoriske Tid. Siden har P. atter 
arbejdet for Egypt Exploration Fund, gjort 
vigtige Fund, har udgravet en anden stor for
historisk Gravplads ved Hov (se hans »Apollino-
polisParva« [1902]), har undersøgt det gamleTheben 
(»Six Temples in Theben« [1897]), i hvis Ruiner 
han bl. a. fandt den berømte Stele, hvor Israel 
for første Gang omtales i en hieroglyfisk Indskrift. 
Gravpladser fra det »gamle Rige« har han under
søgt og beskrevet i »Deshasheh« [1898] og »Den-
dereh« [1900]. I de sidste Aar har P. grundig 
undersøgt Abydos og her udgravet flere æld
gamle Kongegrave (se hans »Royal Tombs« [2 
Bd., 1900—01]; »Abydos« [1902]). P. har ogsaa 
udgivet »A History of Egypt« [2 Bd., 1894— 
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99], »Egyptian Tales« [1894—95], »Egyptian 
Decorative Art« [1895], »Historical Scarabs« 
[1888] m. fi. V. S. 

Petrifikåt (græ.-lat.), Forstening; pe t r i f i -
cé re , forstene. 

PetrikOV se P i o t r k o v . 
Petri Lænkefest {festum S. Petri ad vincula) 

fejres 1. Aug. i den romersk-katolske og 16, Jan. 
i den græsk-katolske Kirke til Minde om Peter's 
Fængsling og underfulde Befrielse, Apostl. Gem. 
12, 1 ff. Festen indførtes i 9. Aarh., og Anled
ningen var, at Paven dengang skal være kommen 
i Besiddelse af Peter's Lænker fra Fængselet i 
Jerusalem. A. Th. y. 

Petl'inja, By i det sydvestlige Ungarn, Komitat 
Agram af Kroatien-Slavonien, ligger ved Kulpa 
50 Km. S. S. 0. f. Agram. (1890) 4,691 Indb., 
der væsentligst bestaa af Kroater. P. driver 
Silkeavl. H. P. S. 

Petro-Alexandrovsk, Fæstning i det russiske 
Amu-darja-Distrikt i Turan, ligger 2 Km. fra 
Amu-darja og 46 Km. 0. N. 0. f. Chiva. (1897) 
2,758 Indb. P. er anlagt 1873 som en Slags 
Observationspost mod Chiva og er Sæde for 
Distriktets Administration. H. P. S. 

PetrobrilSiånere se P e t e r fra Bruys . 
Petrograf l (græ.) er Læren om Bjærgarterne, 

idet man ved disse forstaar de Materialer, som 
udgøre Jordklodens væsentlige Bygningsdele (f. Eks. 
Granit, Sand, Kalksten o. s. v.). P. er en Under
afdeling af Geologien, og da næsten alle Bjærg-
arter ere sammensatte af Mineraler, staar den i 
nært Forhold til Mineralogi. I den nyeste Tid 
skelner man ofte mellem P. i snævrere Forstand 
eller den systematisk beskrivende Del af Bjærg-
artlæren, og P. i videre Forstand ( P e t r o l o g i ) 
eller den hele Videnskab om Bjærgarterne; Be
tegnelsen L i t o I o g i har været anvendt ensbetydende 
med P. — P. er først sent udformet som særlig 
Videnskabsgren. Den svenske Mineralog Cron-
s tedt var den første, som gjorde Skel mellem 
Mineraler og Bjærgarter (1758); allerede han ind
delte de sidste i de to store Hovedgrupper: kry
stallinske og klastiske. I den følgende Tid, som 
beherskedes af de Werner'ske Anskuelser, ansaa 
man enhver Bjærgart for i sit Væsen afhængig 
af den geologiske Periode, den var dannet i; der 
opstilledes derfor Systemer, som sammenblandede 
P. Og Stratigrafi (Werner ) , eller Bjærgarterne 
betragtedes uden Hensyn til deres geologiske For
hold ud fra rent mineralogisk Synspunkt (Haiiy). 
Først i Leonha rd ' s (1823) og Brogn ia r t ' s 
(1827) Arbejder udvikledes rigtigere Synspunkter, 
og Bjærgartlæren fik sin naturlige Afgrænsning. 
Ved Undersøgelser i geologisk, mineralogisk og ke
misk Retning udvidedes P.'s Indhold efterhaanden; 
Naumann (som bl. a. indførte Navnet P. 1850) 
o g C o t t a , som grundlagde P.'s nuværende System 
(1862), kunne nævnes som P.'s Foregangsmænd 
i Midten af 19. Aarh. Indførelsen af Mikroskopet 
og de dertil knyttede optiske Undersøgelsesmetoder 
(omkring 1870) var epokegørende for P., bl. a. 
fordi man indtil da havde staaet hjælpeløs over
for de mange finkornede og tætte Bjærgarter. 
Efter dette Tidspunkt har P. udviklet sig med 
rivende Fart, baaren frem af Mænd som Lossen , 
R o s e n b u s c h og Z i rke l i Tyskland. F o u q u é 
og Michel-Lévy i Frankrig, A. Ge ik ie og 

Tea l l i England, foruden mange yngre, hvoriblandt 
af Skandinaver maa nævnes T o r n e b o h m i Sverige 
og B r ø g g e r i Norge. Af de tre Hovedgrupper, 
hvori Bjærgarterne sædvanlig sammenfattes: Erup
tiver, Sedimenter og krystallinske Skifere, er det 
især den første, hvis Studium i den sidste Menneske
alder har bragt en Fylde af ny Viden og ny 
videnskabelige Synspunkter. (Li t t . : F. Z i rke l , 
»Lehrbuch der P.« [3 Bd., 1893—94]; H. Rosen
busch, »Mikroskopische Physiographie der mas-
sigen Gesteine« [3. Udg. 1896]; samme, »Ele-
mente der Gesteinslehre« [2. Udg. 1901]; Tids
skrifter: »Tschermak's mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen«, Wien; endvidere de geo
logiske og mineralogiske Tidsskrifter). N. V. U. 

Petrokov se P i o t r k o v . 
Petroleum, S t e n o l i e , tidligere ogsaa kaldet 

J o r d o l i e , er den Del af de naturlig forekom
mende Mineralolier, der koge ved 1500—300°. 
Angaaende Forekomsten, Oprindelsen til og Ind
vindingen af den saakaldte Raapetroleum eller 
»Nafta< se M i n e r a l o l i e r . Fremstilling af P. 
af disse sker altid, efter at man først ved Klaring 
har befriet Raapetroleumen for Vand og andre Uren
heder, ved en Destillation, der enten kan være 
d i s k o n t i n u e r l i g , idet man fører hele Destilla
tionen til Ende i en enkelt Kedel, eller k o n t i 
n u e r l i g . Sidstnævnte Arbejdsmetode bruges f. Eks. 
en Del i Rusland, hvor man benytter 18 Kedler, 
der hver rumme 17—18,000 Kg., saaledes at 
Raapetroleumen flyder fra den ene til den anden, 

] idet der i de 4 første Kedler kun afdestilleres 
! Benzin o. 1., i de 14 næste P. Raapetroleumen 

strømmer uafbrudt til den første for at forlade 
den sidste i Form af de saakaldte P e t r o l e u m s -
r e s t e r , Masut , O s t a t k i eller Res iduum, fuld
stændig befriet for Benzin og P. De bortgaaende 

1 Dampe fortættes enten ved Hjælp af Vand, eller 
! man bruger i Stedet for dette den Raapetroleum, der 

skal oparbejdes, hvorved man faar denne forvar
met, inden den strømmer ind i Kedelen. Man 

! opsamler særskilt, hvad der overdestillorer ved de 
forskellige Temperaturer, idet man derved skelner 
mellem l e t f l y g t i g e Ol ier , der koge under 1500, 
P. med Kogepunkt 1500—3000 og Petroleums-
rester, der koge ved Temperatur over 3000; Ind-

i holdet af disse forskellige Bestanddele er i øvrigt 
meget forskelligt i Raapetroleum af forskellig 
Oprindelse, og ved at lede Destillationen paa en 
særlig Maade kan man forøge Udbyttet af P. be
tydelig paa Bekostning af Resterne. Man be-

j nytter sig hertil af den saakaldte Crack ing -P ro -
; ces, der bestaar i, at man lader Dampene af de 
I over 3000 kogende Olier overhedes paa Kedelens 

Vægge, hvorved de spaltes saaledes, at der dannes 
I dels tungere, dels lettere flygtige Kulbrinter (Kul-

vandstoffe), af hvilke de sidste kunne bruges 
som Lampeolier. De have imidlertid en ubeha
gelig Lugt, som kun meget vanskelig lader sig 
fjerne, hvorfor de hovedsagelig bruges til Ind
blanding i lettere Smøreolier, de saakaldte Spin
delolier. Saaledes som P. vindes ved Destillationen, 

! er den ikke direkte egnet til Brug, da den bl. a. 
j indeholder forskellige ildelugtende Pyridinbaser, 
• Svovlforbindelser og forskellige Kulbrinter af Ole-

finernes Række, som først maa fjernes ved en Rens
ning. Denne foregaar paa den Maade, at P. i store 
Beholdere blandes omhyggelig med koncentreret 
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Svovlsyre, idet Blandingen sædvanlig udføres ved 
Indblæsning af Luft. Syren farves derved brun eller 
sort og faar efter en passende Tids Forløb Lov 
lil at sætte sig til Bunds, hvorefter den aftappes. 
Resten fjernes ved gentagne Behandlinger med 
store Mængder Vand, derpaa følger en Rensning 
ved Hjælp af Natronlud og en fornyet Udvadskning 
med Vand. Ved meget svovlholdig P., som f. Eks. 
den, der faas af Ohioolie, maa den største Del 
af Svovlet bortskaffes før Behandlingen med Svovl
syre, hvilket sker ved, at man leder Dampen fra 
Destillationskedelen hen over fint fordelt Kobber
oxyd. Den paa disse Maader rensede P. har tabt 
Raadestillatets ubehagelige Lugt og mørke Farve 
og danner den bekendte hvidlige eller gullige 
Vædske. Sjældent bevirker man efter Vadskningen, 
om fornødent, en yderligere Klaring ved at filtrere 
P. gennem Benkul eller Savsmuld; undertiden ud
sætter man den ogsaa i store flade Beholdere 
for Sollysets Indvirkning, hvorved den i Løbet 
af nogle faa Timer bleges ret betydelig. Paa 
lignende Maade som P. renses ogsaa Benzinerne, 
hvorefter de underkastes en Rektifikation i Destil
lationsapparater af samme Art som de, der benyt
tes til Rektifikation af Alkohol (se D e s t i 11 a t i o n). 
Man faar derved fremstillet forskellige Produkter, 
af hvilke de, der koge under ca. 6o°, kaldes Pe
t r o l e u m s æ t e r , K e r o s o l e n , C a n a d o l , Gaso
l in, R i g o l e n o. a., og benyttes til Opløsning 
af Harpikser og Olier samt til Fremstilling af 
Luftgas. Hvad der overdestillerer mellem ca. 6o og 
ca. 90O, kaldes specielt Benzin (s. d.). L i g r o i n , 
med Kogepunkt ca. 900 til ca. 1300, benyttedes 
tidligere til Belysning i særlige Lamper (s. d. S. 
391), dels ogsaa blandet med Benzin og Terpen
tinolie i almindelige Spirituslamper med Bomulds-
væge. Den Del af Benzinerne, der koger mellem 
ca. 1300 og 150°, kaldes sædvanlig P u d s e o l i e og 
benyttes til Pudsning af Maskindele, Opløsning af 
gammel Smøreolie og som Tilsætning til forskel
lige Fernisser og Oliefarver. Forskellige af disse 
Produkter benyttes ogsaa i de saakaldte Oliedamp-
brændere uden Væge, i hvilke Benzinen først om- ! 
dannes til Damp og derpaa antændes, endvidere til 
Drift af mindre Maskiner, konstruerede omtrent som 
Petroleumsmaskiner, og til Ekstraktion af Fedt af ; 
Frø, Uld og Ben. Det maa imidlertid erindres, 
at den her angivne Inddeling ikke følges af alle 
Fabrikker, saaledes at man ofte ser ret forskellige ! 
Produkter gaaende i Handelen under eet og samme ' 
Navn. Petroleumsresterne, Masuten, benyttes en
ten, og i stadig stigende Mængde, som Brændsel 
til Dampkedler, dels paa Produktionsstederne, 
dels om Bord i Skibe, eller oparbejdes til Smøre
olier (Spindelolie,Maskinolie, Cylinderolie, »Globe
olie«, > Vulkanolie« [se S m ø r e m i d l e r ] ) , eller i 
benyttes til Fremstilling af Petroleumsgas 
og af Parafin (s. d.). Til dette Brug skilles •• 
Masuten ved Destillation, undertiden i Vakuum 
og ofte, til Dels ved Hjælp af den ovenfor om
talte Cracking-Proces, i talrige Fraktioner, af 
hvilke ogsaa de lettest flygtige, den saakaldte Solar- ' 
ol ie, bruges for sig til Petroleumsgas. Ved Be døm
me Is en af P. tager man Hensyn til følgende ; 
Egenskaber hos denne; Lugten skal være saa svag | 
som muligt, Farven skal være lys, helst vandklar, 
og man skelner i denne Henseende usancemæssig 
mellem W a t e r whi te , Super f in wh i t e , P r ime ! 

I whi te , S t a n d a r t wh i t e o g G o o d Merchar . -
1 t ab le , af hvilke førstnævnte er den svagest far-
. vede. Karakteristisk for P. er dens Fluorescens, 
i der ved amerikansk P. sædvanlig er grønlig, ved 
I russisk P. blaalig, men ved galizisk og rumænsk P. 

oftest er meget utydelig. Farvebestemmelsen sker 
sædvanlig ved Hjælp af et Kolorimeter (s. d.). 

j Af stor Vigtighed er Bestemmelsen af F l a m m e -
| punkte t , hvorved forstaas den Temperatur, ved 
I hvilken P. udsender Dampe, som efter at være 
i blevne blandede med Luft kunne antændes, naar 
: de komme i Berøring med en Flamme. Jo lavere 

nemlig Flammepunktet ligger, des farligere vil 
vedkommende P. være at bruge, og Flammepunk-

j tets Beliggenhed er igen afhængig af, om P. inde-
! holder Benziner med lavt Kogepunkt. Bestem-
, melsen udføres i særlige Apparater, af hvilke det 
1 i Danmark hidtil foreskrevne kun giver højst usikre 
! Resultater. P., som, prøvet med dette Apparat, 

viser et Flammepunkt under 40O, maa ikke sælges 
i undtagen i Beholdere, der tydelig ere mærkede 

>Farlig* (L. af 26. Novbr. 1879). Efter et, Rigs
dagen (1902 — 03) forelagt, Lovforslag skal der 

J for Fremtiden i Danmark til denne Bestemmelse 
! benyttes den, i Udlandet almindeligst anvendte 

Abel 's P e t r o l e u m s p r ø v e r , der bestaar af 
en med Termometer forsynet Beholder til P., 

I der udvendig fra opvarmes ved Hjælp af et 
Vandbad, og som i Laaget er forsynet med Aab-

1 ninger, der normalt holdes lukkede af en 
i Skyder. Ved Hjælp af et Urværk kan man 
fjerne denne, saaledes at Aabningerne holdes fri i 
Løbet af 2 Sekunder, og samtidig bevæger en 

I lille Tændflamme sig automatisk, ned i Aabningen, 
I hvorefter den igen trækker sig tilbage, og Aab-

ningen lukkes. Man sætter Urværket i Gang ved 
| at trykke paa et Haandtag, og foretager dette 

for hver halve Grad, P.'s Temperatur stiger, indtil 
man ser et blaat Lysskær i Aabningen, og af
læser samtidig Flammepunktet paa Termometeret. 
Af mindre Betydning er Bestemmelsen af det saa
kaldte B r æ n d e p u n k t , den Temperatur, ved hvil
ken P., efter at en Flamme er nærmet til dens 
Overflade, antændes og vedbliver at brænde. Sæd
vanlig foreskrives som Minimum for Flammepunktet 
21°, »Abel Test«. (Efter det ovenfor omtalte Lov
forslag dog for Danmark's Vedkommende til 230). 
Ofte foretages endvidere en D e s t i l l a t i o n s -
p r ø v e , ved hvilken man bestemmer, hvor 
store Mængder af de ved forskellige Tempe
raturer kogende Fraktioner P. indeholder, idet 
bl. a. et stort Indhold af saadanne Kulbrinter, 
der koge over 3oo0, vil bevirke, at Lysstyr
ken hurtig aftager under Brændingen. Naar de 
anvendte Lamper ere af hensigtsmæssig Konstruk
tion — russisk P. fordrer f. Eks. en større Til
gang af Luft end amerikansk — vil Lysstyrken 
i øvrigt ikke afvige synderlig for de forskellige 
Sorter normal P., idet der sædvanlig bruges 3 Gr. 
til 1 Normalspermacetlys. Af andre Undersøgelser, 
der kunne være af Vigtighed, kunne nævnes Bestem
melsen af, om P. er tilstrækkelig raffineret, Be
stemmelsen af Svovlindholdet, der ikke bør over
stige o,05 p. Ct., og af et muligt Vand- eller Syre-
indhold, der vil skade Forbrændingen, sidst
nævnte navnlig ved at forkulle Vægen. An-
gaaende P r o d u k t i o n e n af P. se M i n e r a l 
o l i e r . K. M. 
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Petroleumsbaad, et Fartøj, hvis Fremdrivning 
foregaar ved, at en Petroleumsmotor virker paa 
en almindelig Skibsskrue. Se i øvrigt Benzin-
baad. CL. W. 

Petroleumsbenzin se Benzin. 
Petroleumskogeapparat se K o g e i n d r e t 

n inge r . 
Petroleumslager. Brandfarlige Stoffer som 

Petroleum, Nafta, Terpentin, til Dels Tjære o. 1. 
bør for Brandfarens Skyld ikke oplagres sammen 
med eller i Nærheden af andre Varer, og i Havne, 
hvor saadanne Varer forekomme i større Mængde, 
vil man derfor til disses Lagring, Losning eller 
Indladning indrette særlige Lagere, der efter det 
hyppigst forekommende brandfarlige Stof, Petro
leum, i Alm. benævnes P. Saadanne anlægges 
altid paa afsides liggende Steder, ofte ved et 
særligt, udelukkende til dette Brug indrettet Havne
bassin, der, saa længe et Skib ligger under Los
ning eller Indladning, holdes afspærret fra den 
øvrige Havn ved brandsikre Pontoner eller Porte. 
Selve det Areal, paa hvilket P. findes, afspærres 
fra det tilgrænsende Land ved Hegn, undertiden 
endog Volde eller Grave. Da de brandfarlige 
Varer ofte ankomme eller forsendes i Tønder, 
findes der paa Lagerpladsen Lagerskure, Skure 
af Træ, Bølgeblik eller Murværk, hvis Gulv ligger 
forsænket saa dybt i Jorden, at under en even
tuel Brand alt det i Skuret oplagrede brandfarlige 
Stof holdes tilbage inden for Bygningen og ikke 
flyder ud over det tilgrænsende Terrain. Petro
leum ankommer eller forsendes ofte tillige i Jærn-
beholdere, de saakaldte Tanks, anbragte enten i 
Skibe (Tank-Skibe) eller paa særegne Vogne, og 
i saa Fald vil den ogsaa paa Lageret opbevares 
i store Beholdere, desaakaldtePetroleum-Tanks 
eller P e t r o l e u m s b e h o l d e r e , byggede af Plade-
jærn, af Form som staaende Cylindre, med en 
Diameter paa 15—20 M. og en Højde af 10—15 
M. Petroleumen bringes ind i disse Beholdere 
ved Pumpning og udleveres ved Udtapning, enten 
paa Tønder eller i Tank-Skibe eller -vogne, efter 
som Udleveringen finder Sted i mindre eller større 
Partier. Aftapning i Tønder, eller maaske endog 
i Flasker, finder Sted i særlige, ofte i Forbindelse 
med Lagerskurene staaende Aftapningsrum. P. 
maa endvidere have Plads til Lagring af tomme 
Tønder, samt forsynes med B ø d k e r i til Tønders 
Reparation, og L i m e r i , hvor Tønderne inden 
Brugen overtrækkes indvendig med et Lag Lim, 
for at blive tætte. C. Ph. T. 

Petroleumslampe se Lamper. 
Petroleumslokomobil se L o k o m o b i l . 
Petrolenmsmaleri, malerisk Teknik, der i 

Stedet for Terpentinolie benytter Petroleum som 
Bindemiddel for Farverne. Metoden, indført af 
Tyskeren H. Ludwig, synes dog ikke at have en 
Fremtid for sig. A. Hi. 

Petroleumsmaskine, en Eksplosionsmaskine 
(s. d.), i hvilken Arbejdet frembringes ved Hjælp 
af Petroleum, Benzin eller lignende Stoffer, der i 
Dampform eller som Støv indføres i Cylinderen i 
Forening med atmosfærisk Luft. 

H o c k i Wien bragte 1873 den første P. i 
Markedet. Den lignede en liggende, enkelt
virkende Dampmaskine og arbejdede paa den 
Maade, at Stempelet under den første Tredjedel 
af Fremslaget gennem en lille Aabning indsugede 

Petroleum, som ved Hjælp af en Luftstrøm, der 
samtidig trykkedes ind i Cylinderen, sønderdeltes 
til fint Støv. Derefter tændtes den brændbare 
Blanding, og Stempelet dreves frem. Under Til
bageslaget stødtes Forbrændingsprodukterne ud. 
Maskinen arbejdede altsaa i Totakt. Petroleums-
forbruget var temmelig stort, nemlig ca. 1,35 Kg. 
pr. H. K. i Timen, og Driften var saaledes for 
dyr, til at Maskinen kunde faa nogen videre Ud
bredelse. I Amerika fremkom kort efter Bray-
ton's Maskine, der var dobbeltvirkende. Petroleum 
(Ligroin) bragtes her ikke i Støvform, men for
deltes over en Art Væger i et særligt Kammer 
ved Hjælp af en lille Trykpumpe; en anden 
Pumpe drev en Luftstrøm gennem det nævnte 
Kammer, og Luften optog Petroleumsdamp, saa at 
en eksplosiv Blanding opstod. »Otto<-P. fra Deutz 
suger Luft gennem selve Petroleumen (Benzin) i 
en særlig Beholder, hvor Luften uden Hjælp af 
Væger bobler op gennem Vædsken, og frem
stiller paa den Maade en eksplosiv Blanding. Til 
mindre flygtige Petroleumsarter, saaledes den 
almindelige, til Belysning anvendte Kerosin be
nyttes andre Metoder. Saaledes har man ladet 
Petroleumen passere gennem en Kappe om den 
bageste Del af Maskinens Cylinder; den opvarmes 
her saa stærkt, at den gaar over i Dampform, 
hvorefter den ganske som Gas blandes med Luft 
ved Indtrædelsen i Cylinderen. 

I de senere Aar har Bygningen af P. udviklet 
sig derhen, at saa godt som alle Fabrikanter af 
Gasmaskiner fremstille P., idet de to Arter af 

! Maskiner i alt væsentligt ere ens, og en Gas
maskine ved en let udførlig Tilføjelse af et For
dampnings- eller Forstøvningsapparat for Vædsken 
kan omdannes til en P. Tændingen af den eks
plosive Blanding i Cylinderen sker som Regel 
ved et elektrisk Tændeapparat eller et Gløderør, 
som omtalt ved Gasmaskinerne; dog har man 
ogsaa undertiden benyttet den Ejendommelighed 
ved Blandingen, at dens Antændelsestemperatur 
— navnlig i Sammenligning med Gasblandingens — 
ligger meget lavt, til at frembringe Tændingen. 
Dette sker da ligefrem ved den under Kompres
sionen frembragte Varme, men der er den Ulempe 
derved, at man let faar en tidligere Tænding — 
ja endog en forttidlig Tænding — naar Maskinen 
er stærkt belastet, Cylinderen altsaa varmere, 
end naar Belastningen er svagere, ligesom Tændingen 
er temmelig afhængig af Blandingens Sammensæt
ning. For at sikre Tændingen har man ogsaa 
anbragt inde i Cylinderens Bagende Legemer med 
slet Varmeledningsevne, f. Eks. Porcelænscylindre; 
disse blive ved Eksplosionerne stærkt opvarmede 
og afgive ikke saa hurtig som Cylinderens Jærn-
dele den modtagne Varme, saa at de kunne 
tænde Blandingen med temmelig stor Sikkerhed. 
Disse sidstnævnte Tændingsmaader ere vel mindre 
fuldkomne end det almindelig benyttede Gløderør, 
men de have den Fordel, at en ydre Flamme 
kun er nødvendig ved og kort efter Maskinens 
Igangsætning, og dette har særlig Betydning, naar 
der findes brændbart Materiale i Maskinens Nær
hed, f. Eks. naar den anvendes til at drive en 
Tærskemaskine. 

Brændselsforbruget ved en god P. er nutildags 
i Alm. 0,4 å 0,5 Kg. Petroleum for en effektiv Heste-
krafttime, mindst ved de større Maskiner. Man er 
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dog ved særlige Konstruktioner naaet betydelig 
længere ned, saaledes ved Diesel-Motoren og 
Banki-Motoren, hvor man kan paaregne et For
brug af ca. 0,25 Kg. Petroleum og endog ved 
Prøven er kommen endnu længere ned. 

Tyskeren Rudolf Diesel's Motor er staaende og 
arbejder i Firtakt og udmærker sig navnlig ved 
den meget stærke Kompression — 30 til 40 Atm. 
— som bevirker, at Ekspansionsgraden bliver 
langt højere end sædvanlig muligt. Brændstoffet, 
fint Petroleumsstøv, indsprøjtes under Arbejds-
slaget straks efter, at Stempelet under Kompressions-
slaget har naaet Dødpunktet; den ved Kompres
sionen frembragte høje Temperatur bevirker 
Tændingen, og der sker en Forbrænding, der 
vedvarer, saa længe der indsprøjtes Petroleum, 
altsaa ikke nogen egentlig Eksplosion. Der op-
naas herved, at Trykket under Arbejdsudviklingen 
ikke væsentlig overstiger det, der hersker ved 
Kompressionens Slutning. Trods dens store Øko
nomi har Maskinen ikke faaet den — som man 
straks ved dens Fremkomst mente meget store — 
Udbredelse, som man ventede, og den maa i det 
hele siges hidtil ikke ganske at have svaret 
til de store Forventninger, der knyttedes til den. 
Aarsagen hertil maa vistnok søges i de Vanske
ligheder, som de benyttede, meget store Tryk 
forvolde, navnlig i Retning af Tæthed, Vanske
ligheder, der allerede, inden Maskinen bragtes 
praktisk frem, havde bevæget Opfinderen til at 
torlade den oprindelig paatænkte Kompression af 
indtil 250 Atm. Det synes dog i den sidste Tid, 
at Maskinen begynder at vinde nogen Indgang, 
og maaske kan den faa Betydning i Fremtiden. 

Ungareren Donat Banki's Maskine er ligeledes 
staaende og arbejder i Firtakt. Den benytter 
Benzin, der i Støvform suges ind tillige med 
Luften; der anvendes Gløderør til •Tændingen. 
Dens Ejendommelighed bestaar i, at der samtidig 
med Benzinen suges Vandstøv ind i Cylinderen; 
dette fordamper under Kompressionen, der der
ved kan drives en Del højere end sædvanligt, 
(men dog kun til Halvdelen af Diesel-Motorens), 
idet den eksplosive Blandings Kompressionsvarme 
til Dels benyttes til Vandets FordampniDg, og 
man saaledes ikke behøver at frygte for en for 
tidlig Tænding. Det med denne Maskine op-
naaede økonomiske Resultat er — som angivet — 
det samme som ved Diesel-Motoren, og det synes, 
at Banki-Motoren har en Fremtid for sig. 

P. finde betydelig Anvendelse paa Steder, hvor 
Gas ikke haves, saaledes i Landbruget, som 
Hjælpekraft ved Vindmøller o. s. v. Ofte bygges 
P. transportabel og kaldes da gerne Petroleums-
lokomobil. En særlig, og meget udstrakt, An
vendelse finder P. som Drivkraft for Automo
biler. Litteraturen om P. er væsentlig den samme 
som om Gasmaskiner. Om Diesel-Motoren findes 
en Art. i »Ingeniøren« [1897], og saavel om denne 
Maskine som om Banki-Motoren findes Art. i 
»Zeitscbr. d. Ver. deutscher Ingenieure«. H. H. S. 

Pet ro leumsovn se O p v a r m n i n g s a n l æ g . 
Pe t ro leumsska t er en indenlandsk Skat paa 

Petroleum, der findes i Frankrig, Østerrig-Ungarn 
og Rusland under Form af en indenlandsk For- ! 
brugsafgift, der i de to første Lande paalignes | 
det færdige Produkt, i Rusland efter Rumindholdet 
af Destillerkavret. I Grækenland er Petroleums- ' 

handelen monopoliseret af Staten, og Prisen fast
sættes ved kongelig Forordning. C. T. 

Petroleumsæter se Petroleum. 
Pétroleur [petrålo! r] og Pétrolense [petråiø! z] 

kaldtes de Mænd og Kvinder, der i Maj 1871 
under Paris-Kommunens sidste Kampe brugtes til 
at stikke Huse i Brand. Deres Virksomhed er 
bleven groft udsmykket; de, der bleve fangne, 
bleve dels straks skudte, deis senere depor
terede. E. E. 

Pet ro l ln se A u r o r a o l i e . 
PetroliO, By i Dominion of Canada, Provins 

Ontario, ligger i en Egn, der er rig paa Petro
leum. (1891) 4,357 Indb. H. P. S. 

Pet ro logi se P e t r o g r a f i . 
PetromyZOIl se R u n d m u n d e . 
Pe t ron iu s , med Tilnavnet Ar bi t e r , romersk 

Forfatter, antages for at være identisk med en 
P., der levede paa Kejser Nero's Tid og var en 
Slags Ceremonimester ved hans Hof, men til 
sidst, bagtalt af Misundere, blev nødt til at dræbe 
sig selv (66 e. Chr.). Han er Forfatter til en 
satirisk Roman, hvoraf betydelige Dele ere be
varede. Den har Form af en Rejsebeskrivelse, 
hvori der med stærk Naturalisme og ikke ringe 
Vid gives Skildringer af Samtidens Kulturforhold. 
Bogen udmærker sig ogsaa ved et naturligt Sprog 
og ved en træffende Karaktertegning; det mest 
fremragende Parti er »Trimalchio's Gæstebud«. 
Der er ogsaa indlagt flere versificerede Stykker. 
Skriftet er udgivet af Bucheler [Berlin 1862; 
mindre Udg. 3. Opl. Berlin 1895]. H. H. R. 

PetropavloVSk, 1) By i det russiske Steppe-
generalguvernement i Asien, Guvernement Akmo-
linsk, ligger ved Ischim og har Kvægmarkeder 
samt Handel med Huder, Uld og Korn. (1897) 

I 20,014 Indb. 2) P. eller P e t e r p a u l s h a v n se 
I K a m t s c h a t k a . H. P. S. 

P e t r o p o l i s , By i det sydøstlige Brasilien, 
! Staten Rio Janeiro, 55 Km. fra Hovedstaden, med 
I en herlig Beliggenhed i Serra de Estrella's Bjærge, 
[ 842 M. o. H. Den er et yndet Sommeropholds-
1 sted for Hovedstadens rige Borgere, og i Kejser

dømmets Tid opholdt Kejseren og Kronprinsen 
, s 'g hyppig i P- > hvor de havde opført Villaer. 
I Byen har en smuk Park, flere større Hoteller og 
foruden en katolsk Kirke tillige en protestantisk, 

i der ligesom de efter europæisk Mønster indrettede 
f Skoler mest søges af de ca. 1,500 Tyskere, som 
'• opholde sig her og navnlig ere beskæftigede ved 
{ Industrivirksomhed. Der tilvirkes Bomuldsvarer, 

Solskærme, Cigarer, Trævarer og 01. Byen, der 
har ca. 5,000 Indb., grundlagdes 1845 s o m e n 

tysk Agerbrugskoloni, og i de tilstødende Dal
fører beskæftige de tyske Kolonister sig med 
Dyrkning af Grønsager og Kulsvidning. Fra 
P o r t o da Manå paa Nordsiden af Rio-Janeiro-
Bugten fører en 19 Km. lang Jærnbane til Foden 
af Bjærgene, hvorfra en Tandhjulsbane fortsætter 
til P. M.Kr. 

Pe t rosavodsk , By i det nordlige Rusland, 
Hovedstad i Guvernementet Olonets, ligger ved 
Vestsiden af Onega-Søen 300 Km. N. 0. f. St. 
Petersborg. (1897) 12,521 Indb. P., der er 
grundlagt 1703 af Peter den Store, har Gymnasium, 
kejserligt Kanonstøberi og Kobberhammerværk 
og udfører ad Søvejen til St. Petersborg Korn, 
Tømmer og Fisk. H. P. S. 



284 Petroselinum 

Petrosellnum se P e r s i l l e . 
Petrovitsch (russ.), Peter's Søn. 
PetrOVSk, i ) By i det sydøstlige Rusland, 

Guvernement Saratov, ligger 97 Km. N. N. V. f. 
Saratov og er anlagt af Peter den Store. P. har 
Garverier, Oliemøller og (1897) 1,582 Indb. — 
2) Havneby i det russiske Generalguvernement 
Kaukasus, Provins Daghestan, ligger ved det 
kaspiske Hav og har en god befæstet Havn med 
betydelig Skibsfart. (1897) 9,806 Indb. H. P. S. 

PetrOVSkoje se B u t u r l i n o v k a . 
PetrOVSki, kejserligt Lystslot i Rusland, ligger 

i Nærheden af Moskva og har en stor Park. P., 
der er bygget 1776 og genopbygget 1840, be
boedes 1812 af Napoleon. H. P S. 

P e t m c c i [petrut'tsi], O t t a v i a n o , italiensk 
Nodetrykker, (1466—1539), fik 1498 Privilegium 
som Nodetrykker i Venezia, senere paveligt 
Privilegium, med hvilket han i sine senere Aar 
virkede i sin Fødeby, Fossombrone ved Urbino. 
P. har ikke, som tidligere antaget, opfundet Node
trykket (s. d.), men han har først anvendt Node
tryk paa Datidens Kunstmusik og har Fortjenesten 
af at have ført Teknikken op til betydelige 
Højder. Hans Tryk omfatte navnlig den gamle 
nederlandske Skoles Musik, der netop kulminerede 
paa hans Tid. A, H. 

Petrus (Apostel) se P e t e r . 
Pe t rusapokalypse , en nytestamentlig Apokryf 

(s. d.) fra 2. Aarh. 1886 fandtes i Achmim 
et større Brudstykke af den. Det begynder med 
Slutningen af en Tale af Christus, siger dernæst, 
at Christus førte Apostlene op paa et Bjærg og 
viste dem to salige hellige og derefter Himmelens 
Herlighed og Helvedes Rædsler. (L i t t . : P r eu -
schen, Antilegomena [1901]). J. C. J. 

Petrus Damiånus se Damian i . 
Petrus de Villéa, højtstaaende italiensk Em

bedsmand og Forfatter, er født i Capua 1190. 
Han blev 1225 Notar og Overhofdommer hos | 
Frederik II. 1247 Protonotar og Logotet (Kansler). 
Snart efter blev han imidlertid beskyldt for at 
have søgt at forgive Kejseren og som Følge 
deraf blindet og indespærret. Han dræbte sig 
selv i Pisa 1249. Hans Breve (udgivne af Icelius 
[2 Bd., Basel 1740]) ere en vigtig Kilde til ' 
Frederik II's Historie. Han skrev ogsaa et Skrift 
De potestate imperiali og en Del Digte. (Li t t . : 
H u i l l a r d - B r é h o l l e s , Vie et correspondance 
de Pierre de la Vigne [Paris 1864]; C a p a s s o 
og J a n n e l l i , Pietro della Vigna [Caserta i 
1882]). H.H.R. 

Petrus Eremita d. s. s. P e t e r fra Amiens . 
Petrusevangel ie t , en nytestamentlig Apo

kryf (s. d.), af hvilken der 1886 i Achmim 
fandtes et Brudstykke, der begynder med Doms
akten for Pilatus og derefter skildrer Korsfæstelsen, : 

Begravelsen, Bevogtningen af Graven, Opstandelsen 
og bryder af i Begyndelsen til en Beretning om 
en Aabenbarelse af Christus ved Gennesareth Sø. 
Brudstykket viser gnostisk Paavirkning. Affattelses-
tiden er omstridt, om før eller efter Justinus Martyr. 
(L i t t . : P r e u s c h e n , Antilegomena [1901]; M. 
L u n d b o r g , »Det s. k. P.« [Lund 1893]). J. C. J. 

Peima LombårdUS se L o m b a r d u s . 
Petrus Valdez se V a l d e n s e r e . 
Petrus VenerablliS (lat.: »den Ærværdige«), 

Abbed i Cluny (se C l u n i a c e n s e r e ) , (ca. 1094— 

— Petshili. 

1156), var adelig født og den yngste af syv 
Brødre, som alle tjente Kirken. 28 Aar gi. blev 
han Abbed for Cluniacenserne, hvis Orden den
gang var i Forfald, men det lykkedes P. V. at 
bringe den gamle Tone ind igen i Klostrene. 

S From og lærd som han var, forstod han ogsaa 
at lede sine undergivne frem til Fromhed og 

i Lærdom. Ogsaa uden for Cluny's Kreds var han 
I æret og anset. 1124 stiftede han saaledes Fred 
mellem Kongerne af Kastilien og Aragonien. Med 
Bernhard af Clairvaux stod han i venskabelig 
Forbindelse, i Fællesskab bekæmpede de Kættere 
som Petrobrusianerne, og P. V. formaaede Abailard, 
hvem han medlidende havde taget sig af, til at 
udsone sig med Bernhard. P. V. var en ret frugt
bar Forfatter, navnlig Apologet. Han kæmper 
ivrig mod forskellige Kættere og mod Muhame
danerne, men han hævder, at Kættere hellere 
skulle omvendes ved Ordet end ved Sværdet. 
(L i t t . : W i l k e n s , »P. der Ehrwiirdige,einMfinchs-
leben« [Leipzig 1857]). A.Th.J. 

Petræiske Arabien se Petra. 
PetSCheneger, tyrkisk Nomadestamme, der af 

Grækerne kaldtes Pa tz in a k i t a i og af Ungarerne 
B i s s e n i , og som først træffes i Egnene ved 
Volga's mellemste Løb og ved Ural-Floden. Hen-
imod Slutningen af 9. Aarh. bleve P. efter mange 
Kampe besejrede af deres Naboer Chazarerne, 
hvorefter en Del af dem gik over Don og angreb 
de derboende Magyarer, der fortrængtes til Pan-
nonien. P. satte sig fast mellem Don og Donau 
og bleve meget frygtede af deres Naboer, Russerne, 
Bulgarerne og Grækerne; men omkring Udgangen 
af 12. Aarh. forsvinde P. af Historien og tabe deres 
Sprog og Nationalitet. (L i t t . : N e u m a n n , »Die 
Volker des siidlichen Russiands in ihrer geschicht-
lichen Entwicklung« [Leipzig 1855]). H. P, S. 

Petschersk se Kijev. 
Petscherskij, A., se Mélnikov, P. I. 
Petschdra , Flod i det nordøstlige Rusland, 

udspringer paa Vestskraaningen afUrali Guverne-
mentet Perm, gennemstrømmer Guvernementerne 
Vologda og Archangel og udmunder i P e t s c h o r a -
B u g t e n fra det nordlige Ishav, idet den danner 
et betydeligt Delta. P., hvis Længde er 1,582 
Km., optager fra højre Side den 718 Km. lange 
Ussa og fra venstre Ischma (626 Km.) og Zylma 
(322 Km.), og dens Strømomraade omfatter 329,500 
• Km. P. er meget vandrig, og ved Tøbruddet 
stiger dens Vandstand med fra 5—8,5 M. I sin 
største Længde er den sejlbar, men Sejladsen er 
ringe paa Grund af Isbedækningen, der varer fra 
først i Oktober til Begyndelsen af Maj, og paa 
Grund af de øde Tundraegne, den gennemstrømmer 
mod Nord. (Lit t . : Seebohm, Siberia in Eu-
rope [Lond, 1880]; C. Rabo t , A travers la 
Russie boréale [Paris 1894]). H. P. S. 

Petsbili (Tshi l i ) , den nordøstligste af Pro
vinserne i Kina og af særlig Vigtighed som den 
Provins, hvori Hovedstaden ligger. P. har et 
Areal af 300,000 • Km. med en Befolkning, der 
sædvanlig anslaas til ca. 19 Mill. Indb., 64 pr. 
• Km. Den østlige Del af Provinsen er en 
Slette med frugtbar Løss-Bund, gennemstrømmet 
af Floderne Lwan-ho og Pei-ho. Den nordlige og 
vestlige Del er derimod bjærgfuld og tyndt be
folket. Klimaet har et kontinentalt Præg. Skønt 
Peking ligger paa samme Breddegrad som Napoli, 
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har dog Januar en Middeltemperatur af -f- 4,7°. I 
Sommeren er derimod bed (Julimiddel for Peking': | 
26,0°). I Bjærglandet ved Mongoliet's Grænse er 
Vinterkulden, selv bortset fra den større Højde 
over Havet, meget strengere. I Sivantse (1,170 
M. o. H.) har saaledes Januar en Middeltemperatur j 
af -~ 15,3°! Juli 19,3°. Regnmængden er meget 
ringe (ca. 50 Cm.) og Luften meget tør. Særlig 
er Vinteren fattig paa Nedslag; men da Tøvejr | 
sjælden indtræder, ligger Sneen længe, naar den j 
først er falden. Den egentlige Regntid omfatter 
Maanederne Juni—September. Bjærglandet er 
liere Steder endnu rigt paa Skov, medens Sletten 
er opdyrket eller henligger med Krat af forskel
lige Buske, særlig Bukketorn. Der dyrkes Hvede, 
Hirse og Majs, medens Risavlen er ubetydelig. 
Tillige dyrkes en stor Mængde Køkkenurter. 
Landet er rigt p3a Kul, der dog kun faa Steder 
brydes. De vigtigste Handelssteder ere Tientsin 
ved Paiho og Kalgan paa Grænsen mod Mon
goliet. (L i t t . : B r e t s c h n e i d e r , »Die Pekinger 
Ebene« [»Petermann's Mittheilungen«, 1875, »Er-
gånzungsheft« 46]; Mol lendorf f , »Reisen und 
topographische Aufnahmen in der nordchinesischen 
Provinz Dshyli« [»Zeitschrift der Gesellsch. fiir 
Erdkunde«, Berlin 1881J). M. V. 

Petshili-Eugten se Gule Hav. 
Pettau (slovenisk Ptuj) , By i østerrigsk Pro

vins Steiennark, beliggende i en vinrig Egn 
(Pcttauer Feld) ved Donau, har (1890) 3,900 I 
Indb. Slot, Gymnasium og Mindesmærker fra ! 
Romertiden. Paa et Bjærg Slottet Ober-P. P. i 
(Oldtidens Petovium, Faetoviori) blev Aar 35 I 
t. Chr. indtagen af Oktavian og flere Gange øde
lagt under Folkevandringen (Attila 451). Joh. F. \ 

Pettenkøfen, A u g u s t X a x e r C a r l v., ) 
østerrigsk Maler og Litograf fra Wien, (1821— j 
89), vandt sig i Østerrig et stort Publikum ved ! 
sine mange Genrebilleder. De ere ofte smaa og 
af en Meissonier'sk Omhu og Elegance i Fore
draget. Særlig hans Skildringer af ungarsk Sol
dater-og Folkeliv sættes højt. I Wien's Hofmuseum: j 
^Rendez-vousc, i Amsterdam's Fodor-Museum bl. a. \ 
»Ungarske Bønder paa Pustaen«. A. Hk. 

Pettenkofer, Max von, tysk Hygieiniker, I 
Professor i Hygieine ved Universitetet i Miinchen, 
født i Neuburg v. Donau 1818, død i Miinchen 1 
9. Febr. 1901. Han kom 1827 til sin Onkel i | 
Miinchen, begyndte sit Universitetsstudium, traadte ; 
derpaa i Lære paa Onkelens Apotek, men vendte 
sig paa ny til Studiet af Medicinen, blev 1843 ' 
Apoteker og kort Tid efter Dr. med. Han kastede : 

sig nu særlig over Studiet af Kemien, som han for I 
øvrigt allerede tidligere ivrig havde dyrket, og stu- \ 
derede et Aar (1843—44) h° s Scherer i Wiirzburg i 
og Liebig i Giessen; vendte derpaa tilbage til ; 
Munch en, men opnaaede, uagtet han allerede havde [ 
offentliggjort flere fremragende medicinsk-kemiske ! 
Arbejder (om Galdesyrereaktionen, om Kreatin i 
og Kreatinin), først efter mange Vanskeligheder I 
en Post som ekstraord. Prof. i medicinsk Kemi 
ved Universitetet (1847); 1852 blev han udnævnt j 
til ord. Prof. i samme Fag. Under sit Arbejde '• 
som medicinsk Kemiker blev han flere Gange j 
ledet ind paa Spørgsmaal, vedrørende de ydre | 
Betingelser for Sundheden: Jordbundens, Luftens 
cg Vandets Sammensætning og deres Forhold til 
Sundhed og Sygdom, og med den store Betyd

ning for Øje, som de kemiske Undersøgelser i 
Liebig's Hænder havde faaet for det praktiske 
Liv, blev det ham mere og mere klart, at hvis 
Medicinen skulde blive i Stand til at afværge 
Sygdomme, maatte Studiet af Omgivelserne og 
de ydre Mediers Forhold til de fysiologiske og 
patologiske Processer gennemarbejdes paa et eks
akt naturvidenskabeligt Grundlag. Selv førte han 
sine Arbejder direkte ind paa Opgaver af denne 
Art, og bliver herved Grundlæggeren af den 
moderne naturvidenskabelige eksperimentelle Hy
gieine. I de følgende Aar fremkommer nu en 
Række epokegørende Arbejder fra hans Haand: 
om Kulsyrens Rolle i Luften; om Boligens Ventila
tion og Opvarmning; om Grundvandet og dets 
Bevægelser, — og i Forbindelse hermed paabegyndes 
de berømte Undersøgelser over Koleraens Ud
bredelse og over Tyfus og dens Forhold til 
Jordbund, Grundvand og Afledningsforhold for 
Vandet, som han senere fortsætter hele Livet 
igennem. Det blev nu klart for alle, at der her var 
ved at udvikle sig en ny Videnskab, og 1865 
blev det første selvstændige Professorat for Hygieine 
oprettet i Miinchen og selvfølgelig besat med P. 
1875 kunde P. indvie det første, alene for dette 
Formaal byggede Laboratorium i Miinchen. Ved 
dette virkede P., til han 1894 trak sig tilbage 
fra Universitetet. Han har i sine talrige Skrifter 
beskæftiget sig med næsten alle Grene af den 
praktiske Hygieine, men særlig Betydning have 
hans Arbejder over de epidemiske Sygdommes 
(særlig Kolera og Tyfus) Udbredningsforhold 
faaet. Han antager her ganske vist Tilstede
værelsen af et Smitstof, men hævder den af
gørende Indflydelse af Omgivelserne (Jordbund, 
Vand o. s. v.) paa Epidemierne og deres Forløb. 
Efter at den nyere Bakteriologi var kommen frem, 
og efter at en Række Bakteriologer — vel ensidigt — 
havde fremhævet Mikroorganismerne som de eneste 
afgørende Betingelser for Epidemierne, kom P. 
til at slaa i et vist polemisk Modsætningsforhold 
til denne Skole, af hvilken de øvrige hygiejniske 
Forhold ofte bleve oversete. Paa Bunden er 
Modsætningen næppe saa stor, som den synes. 

De mest kendte af P.'s videnskabelige Ar
bejder ere: »Untersuchungen u. Beobacht. iiber 
d. Verbreitungsart d. Cholera* [Miinchen 1855], 
»Hauptbericht. iiber d. Choleraepid. in Bayern« 
[Miinchen 1857], »Uber d. gegenwart. Stand der 
Cholerafrage« [1873], »Zur Aetiologie des Tyfus« 
[Miinchen 1872], »Ober Luftwechsel in Wohn-
gebaudea« [Miinchen 1858], »Beziehung d. Luft 
z. Kleidung, Wohnung u. Boden« [Braunschweig 
1877], »Der Boden und seine Zusammenhang mit 
d. Gesundheit des Mennschen« [1882J. Sammen 
med v. Ziemssen har han udgivet en stor »Hand-
buch der Hygiene des Mennschen« [1882 ff.j. 
(Li t t . : Rubner , »Zum Andenken an M. v. P.« 
[»Berl. klin. Wochensch.«, 1901, Nr. 10— 
11]). S.T. 

Pei te r sen , H j a l m a r Mar ius , norsk Biblio-
graf og Bibliotekar, er født i Christiania 13. Jan. 
1856, blev Student 1874, filologisk Kandidat 
1882, 1887 Amanuensis ved Universitetsbiblioteket 
i Christiania og 1898 Bibliotekar ved samme, 
idet han efterfulgte J. B. Halvorsen som Be
styrer af Bibliotekets norske Afdeling. Han har, 
lige siden han blev knyttet til Universitetsbiblio-
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teket, været stærkt optagen af bibliografiske Studier, 
særlig inden for den norske Litteratur, og i dette 
Øjemed hyppig foretaget Rejser i Norge og i 
Udlandet. Som Frugter af disse Studier foreligge : 
» Anonymer og Pseudonymer i den norske Literatur« 
[Chra. 1890], »Udlændingers Reiser i Norge« 
[Chra. 1897], indeholdende en Fortegnelse over 
fremmedes Beretninger (ogsaa i den periodiske 
Litteratur) om deres Rejser i Norge, samt Dele 
af hans Hovedværk: Bibliotheca Norvegica, et 
saavel ved sit Omfang som ved sin minutiøse 
Nøjagtighed enestaaende Arbejde i Norge's bib
liografiske Litteratur. Af dette Værk er hidtil 
(1902) trykt 1. Bd. (med Undtagelse af Supple
ment og Register) indeholdende >Norsk Bog
leksikon 1643—1814« samt Begyndelsen af 2. Bd., 
der vil omfatte »Skrifter om Norge, Nordmænd og 
norske Forhold i Udlandets Litteratur«. K. F. 

Pet te r sen , K a r l Johan , norsk Geolog, født 
paa Tromsø 16. Juni 1826, død smst. 10. Febr. 
1890. 1849 tog han mineralogisk Embedseksamen, 
var der paa først et Par Aar Kontorist paa Tromsø, 
senere Adjunkt ved Latinskolen og endelig fra 
1877 Toldkasserer. Fra 1865 af satte han sig 
som Opgave at udforske det nordlige Norge's 
Geologi og arbejdede siden utrættelig hermed. 
Sine Rejser foretog han delvis med Understøttelse 
af Videnskabernes Selskab i Throndhjem og 
Norge's geologiske Undersøgelse, mest dog paa 
egen Bekostning. Resultaterne har han med ad
skillig Bredde meddelt i en lang Række Afhand
linger, der dels beskrive det faste Fjæld, dels handle 
om glacial og postglacial Geologi. Hans Hoved
arbejde er »Geologisk Kort over Tromsø Amt«, 
1 : 400,000, der udkom straks efter hans Død. 
Som Tekst til det tjener hans sidste (ikke ganske 
afsluttede) Afhandling »Den nordnorske Fjeldbyg
ning«. — P. var en meget virksom Mand, naar 
det gjaldt Kulturbestræbelser i Fødebyen, han 
fik oprettet en Tegneskole og tog væsentlig Del 
i Grundlæggelsen af et offentligt Bibliotek og 
Tromsø Museum. Dette sidste kom i Stand 1872, 
og lige til sin Død var P. dets egentlige Leder. 
Han tog ogsaa Initiativet til Udgivelsen af 
»Verdens nordligste videnskabelige Tidsskrift«: 
Tromsø Museums Aarshæfter. (Li t t . : »Norsk 
Forf.-Leks.«, IV). H. R. 

Pe t t e r son , S v e n O t t o , svensk Kemiker, er 
født i Goteborg 12. Febr. 1848, studerede 1869— 
70 under Fresenius i Wiesbaden og tog 1872 
Doktorgraden i Upsala. Han blev 1874 ansat 
som Docent i fysisk Kemi ved Universitetet i sidst
nævnte By, og 1880 udnævntes han til Bestyrer af 
Laboratoriet ved Stockholm's Højskole, 1884 til 
Professor i Kemi her. P. har udført en lang 
Række fortrinlige Arbejder paa den fysiske Kemis 
Omraade, bl. a. Undersøgelser over Saltenes Mole-
cularrumfang; Bestemmelsen af mange vigtige 
Konstanter og Konstruktioner af fiere vigtige In
strumenter skyldes ham, ligesom han har angivet 
flere vigtige Undersøgelsesmetoder; fremdeles skulle 
nævnes hans Undersøgelser over Vandets latente 
Varme under o° og Isdannelsen i Havet samt 
over Solens Straaling. O. C. 

Pe t t i e [pe'ti], J o h n , skotsk Genre- og 
Historiemaler, (1839—93), Medlem af Roy. Acad. 
1875, e n a D S e t °g produktiv Kunstner, hvis 
Værker, der have deres Styrke i Karaktergiv

ningen og Handlingens dramatiske (ofte vel melo
dramatiske) Tilrettelægning, efterspørges i Eng
land til høje Priser (»Statshemmelighed« i.ooc-
L. St. etc). Et af hans bedste Arbejder: »Den paa -
grebne Heks«, i S. Kensington Mus.: »Ligvagt«, 
i Hamburg's Kunsthalle: »Edvard VI«. A.Bk. 

Pet t igrew [pe'tigru.], J ames Bell, skotsk Ana
tom og Fysiolog, Professor i Anatomi ved Uni
versitetet i St. Andrews, er født i Lanarkshire 
1834, sluderede Medicin i Edinburgh, hvor han 
tog Doktorgraden 1861. Han har skrevet en 
Række specialanatomiske Afhandlinger (om Hjertets 
Bygning) og nogle mere populære anatomisk
fysiologiske og historiske Arbejder (om Harvey's 
Forgængere). S. T. 

Petto (ital., af lat. pectus), Bryst, Barm; have 
in p., have i Sinde, skrive sig bag Øret. 

Pe t ty [pe't'j, Wi l l i am, Sir, engelsk økono
misk Forfatter, en af den statistiske Videnskabs 
Grundlæggere, (1623—87). P. studerede Læge
videnskab, navnlig i Frankrig, blev 1650 Pro
fessor i Anatomi i Oxford og 1652 General
kirurg for Hæren i Irland, hvor det blev betroet 
ham at forestaa Fordelingen af de konfiskerede 
Godser, et Hverv hvorunder han glemte sig selv 
saa lidt, at han lagde Grunden til en solid For
mue. 1669 blev han adlet, og fra ham nedstamme 
bl. a. Slægterne Shelburne og Ransdowne. Ved 
sin mangesidige Indsigt, ved frugtbart Initiativ, 
Smidighed og Forretningstalent blev P. en af sin 
Tids mest fremtrædende Mænd, ligesom han er 
en af dens interessanteste Publicister. Hans »Trea-
tise on Taxes and Contributions« [1662] afgiver 
et værdifuldt Bidrag til Beskatningslærens Historie, 
»Several Essays in Politicai Arithmetic«, udg. 
mellem 1671 og 1687, har Betydning som rig
holdige Kilder for sociologiske Kendsgerninger 
vedrørende Befolkningsforholdene i Samtiden, og 
»Politicai Survey or Anatomy of Ireland« (1672) er 
ved sin mserkelig indgaaende statistiske Rede
gørelse for Landets Ejendomsforhold et histo
risk Dokument af Rang. Ikke mindst Betydning 
har P. faaet ved, at han udgav en forbedret Re
daktion af sin Ven John Graunt's (s. d.) grund
læggende Skrift »Natural and Politicai Observa
tions upon the Bill's of Mortality« [1662], hvis 
Forfatterskab af den Grund undertiden er til
skrevet P. selv. P. var Kameralist. Hans Ideal 
var at gøre den »politiske Aritmetik« til en eks
akt Videnskab; hans Metode er den direkte Iagt
tagelse, den nøjagtige Opsummeren af ordnede 
Fakta; hans Skrifter have social- og kulturhisto
risk Værd, men kun ringe økonomisk-teoretisk 
Betydning. (Li t t . : Bevan , Sir W. P., a study 
in English economic literature [Baltimore 1894J; 
L o r d F i t z m a u r i c e , The life of Sir W. P. 
[Lond. 1895], hvorhos den fortræffelige, med rigt 
kritisk Apparat udstyrede Standard-Udg. ved 
Ch. H e n r y Hul l , The economic writings of 
Sir W. P. [2 Bd., New York og Cambridge 
1899]). K. V.H. 

PetuIållS (lat.), Overgivenhed, Kaadhed, Let
sindighed. 

Pétum Optimum (nylat.), »den bedste Tobak«. 
Pe tuna (Boduno, kinesisk Hs in t shen ) , By 

i Mantshuriet, Provinsen Kirin, ligger ved den 
sejlbare Sungari, 150 M. o. H. og har ca. 30,000-
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Indb. I Byen findes et Tempel med Vægbilleder, I omkring 25 p. Ct. Guld. Det findes i kompakte 
der fremstille Helvedes Pinsler. M. V. I Masser ved Nagyag i Siebenbiirgen. N. V. U. 

Petunia Juss., Slægt af Natskyggefamilien [ Petzold, J o h a n C h r i s t o p h , Billedhugger, 
(nær Tobak), Urter med hele og i Reglen kirtel- \ arbejdede i Danmark en Række af Aar; han var 
haarede Blade og enlige Blomster, der ligne tysk af Fødsel, men hvor og naar han er født 
Tobaksplantens, men ere forskellige derfra ved og død, ved man for øvrigt ikke med Vished; 
et dybt spaltet Bæger og hele eller kort 2- rimeligvis er han dog død kort efter 1762. 1738 
kløvede Kapselklapper. 14 Arter, i Sydamerika, blev han, der var uddannet under saa betydelige 
P. nyctaginijiora Juss., enaarig og 50—70 Cm. . Mestere som Schliiter og Donner, efter at han 
høj, har hvide Kroner; den blomstrer i Juni— [ havde udført forskellige Arbejder for Slottet 
Septbr. P. violacea Lindl. er ligeledes enaarig j Sanssouci i Potsdam indkaldt til Danmark for at 
og 30 Cm. høj; dens Blomster have violette j arbejde paa Christiansborg; han blev straks der-
eller purpurfarvede Kroner. Begge saavel som i paa udnævnt til Professor ved Kunstakademiet 
Hybrider ere j Kultur som Prydplanter. A. M. log virkede der, indtil han, uvist af hvilken Grund, 

P. hybrida hort. er Fællesbetegnelse for en 1 1757 opgav sin Stilling og rejste til Altona. De 
Mængde fra de ovennævnte Arter nedstammende ' Arbejder, han udførte til Slottene Christiansborg 
Kulturformer, der dyrkes som enaarige Pryd- | og Hirschholm, ere nu alle forsvundne; af alt, 
planter i Haverne. Blomsternes Farve og Størrelse hvad han har fuldendt i Danmark, kendes kun de 
kunne være meget forskellige, de kunne være | to Statuer ved Børsrampen i Kjøbenhavn, Neptun 
enkeltfarvede eller flerfarvede, fra violetblaa til 1 og Merkur, hvoraf endda kun den sidstnævnte 
rødt og hvidt. Frøet saas i Februar til Marts i | er P.'s eget Arbejde; Neptun er en nyere Kopi 
Potte, der stilles i en varm Bænk, eller i April I efter den 1862 ved et Uheld ødelagte Original-
i halvvarm eller kold Bænk. Efter Prikling ud- figur. Disse Statuer give ikke noget højt Begreb 
plantes de unge Planter sidst i Maj med 40—50 | om P.'s Dygtighed som Kunstner; de, navnlig 
Cm.'s Afstand. P. kan ogsaa benyttes til Potte- Merkur, staa ret frit og levende, men i Ud-
kultur, og hertil anvendes særlig de fyldt- førelsen lide de af ret betydelige Vilkaarlig-
blomstrede Varieteter. De fordre næringsrig Jord, heder. S. M. 
ikke for store Potter og maa i Blomstringstiden Petofifpæ'to.fi], A l e x a n d e r , magyariskDigter, 
beskyttes mod Regn. L. H. ', født i Kis-Koros i Komitatet Pest 1. Jan. 1823, død 

Petworth [pe'twa.b], By i det sydligste Eng- 1 ved Schassburg 31. Juni 1849. Som Søn af en 
land, Sussexshire, 22 Km. N. 0. f. Chishester, paa i velstaaende Landslagter kom han 1838 paa Gym-
et Bakkedrag tæt ved Westrother, med en gotisk I nasiet i Schemnitz, men løb bort midt i et Skole-
Kirke, Handel med Korn og Kvæg og (1891) I aar, og da Faderen slog Haanden af ham, førte 
2,900 Indb. Uden for Byen i en smuk Park ligger han i flere Aar et omflakkende Liv, snart som 
P e t w o r t h House , Lord Leconfield's Landsæde, ! Skuespiller, snart som Soldat og saa igen som 
med en Malerisamling. Paa dets Plads laa indtil I Student, idet han flittig oparbejdede sin forsømte 
1730, da det nuværende Slot opførtes, Percy'ernes ; Uddannelse. Som ivrig Patriot deltog han med 
gamle Familieborg. M. Kr, \ Begejstring i Revolutionen 1848 og tjente i 

Petzlioldt, E r n s t C h r i s t i a n F r e d e r i k , Honvedarmeen under Bem, men i det afgørende 
dansk Landskabsmaler, født i Kjøbenhavn I. Jan. 1 Slag ved Schassburg (Segesvår) forsvandt han, og 
1805, død (ved Selvmord) i Patras i Grækenland til Trods for nogen Tvivl og flere senere op-
1. Aug. 1838, kom efter at være bleven Maler- j dukkede falske Petofi'er maa det antages, at han 
svend ind paa Kunstakademiet og begyndte om- faldt i Slaget og ukendt blev lagt i en Fælles-
trent samtidig at male under Eckersberg. Han I grav. Som Lyriker indtager han den højeste Rang 
debuterede 1828 paa Charlottenborg med »Por- • blandt den nyere Tids magyariske Digtere, og 
træt af en gammel Sømand«, men udstillede der- navnlig hans Kamp- og Elskovssange ere paa 
efter udelukkende Landskaber, det første Par Aar alles Læber; han er i allerhøjeste Grad en natio-
danske, derefter Billeder efter Motiver fra hans nal Digter, gribes af alt, hvad der rører sig i 
mange og til Dels langvarige Ophold i Syden, hans Folk og Land, og forstaar at udforme det 
Allerede 1829 købte den kgl. Malerisamling et I i national Aand og i et ukunstlet, gribende Sprog. 
Billede, »Mose ved Høsterkjøb«, af ham, men 1842 udkom hans første Digt »A borozo« (»Vin-
det er nu ikke ophængt; derimod ses paa Galeriet j drikkeren«), underskrevet med hans egentlige 
de senere erhvervede Arbejder »Paa Kysten af. Navn P e t r o v i c s , og 1844 hans første Digt-
Sicilien« og det prægtige store »Udsigt i Ha- | samling; der paa Romanen »A hohér kOtele« 
drian's Villa ved Tivoli«, medens den Hirsch- (»Bøddelens Strikke«, paa Tysk i Reclam's Univ. 
sprung'ske Samling ejer et andet Hovedværk af' Bibi.); i Martsdagene 1848 udsendte han sin be-
ham, »Parti af de pontinske Sumpe med en Flok j rømte Revolutionssang »Talpra Magyar« (»Op, 
Bøfler«, der i sin Tid vakte stor Opmærksomhed ' Magyar!«) i Spidsen for en Række revolutionære 
paa Udstillingen i Munchen og blev købt af den I Digte. En Frugt af hans Studier i moderne Sprog 
derværende Kunstforening, samt et mindre Billede. 1 er hans Oversættelse af Shakespeare's »Coriolan« 
P. var en af sin Tids mest fremragende Land- [1848]. Den første fuldstændige Udgave af hans 
skabsmalere, udstyret med en høj Grad af Skøn- | Digte udkom illustreret 1874; senere flere Folke-
hedssans og storstilet i sin Komposition; faa af udgaver; kritisk Udg. ved A. Haras 1894 ft". Hans 
hans samtidige komme ham nær i Henseende til I fleste Arbejder ere oversatte paa Tysk [ved A. 
Farvens Klarhed og Kraft. S. M. i Dux, 2. Udg. 1867; Kertbény; Hartmann 1851; 

Petzit, et mørkt, staalgraat metallisk Mineral, Opitz, 2. Opl. 1868; Neugebauer, 2. Opl. 1885 
som bestaar af Tellurguldsølv (Ag , Au^Te, med | o. fl.j og fra dette i stor Maalestok paa Engelsk, Fransk 
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og Italiensk. Hans Mindestøtte rejstes i Budapest 
1882. (Lit t . : Op i t z , »A. P.« [1868]; F i s c h e r , 
>P.'s Leben und Werke« [1888]). C. A. N. 

Pen å peu [pøapø'J (fr.), lidt efter lidt, efter-
haanden, umærkelig. 

Peucedånuni se Svovlrod. 
PeilCSr, K a s p a r , Humanist, Mediciner, Mate

matiker og Teolog, født 6. Jan. 1525, død 25. 
Septbr. 1602, var Discipel og Svigersøn af Me-
lanchton. 1554 blev han Professor i Matematik og 
1560 Professor i Medi cin i Wittenberg. *57^ 
blev han Kurfyrstens Livlæge, og han var meget 
anset for sin Lærdom. Som Melanchton's ivrige 
Discipel var han imidlertid ikke vel anskreven 
hos de strenge Lutheranere, og da han viste sig 
eftergivende over for Kalvinismen, blev han an
klaget hos Kurfyrsten. Som Kryptokalvinist blev 
han til sidst 1574 kastet i Fængsel og blev her 
i lang Tid behandlet med Haardhed, men vægrede 
sig bestemt ved at tilbagekalde sine Anskuelser 
og ved at underskrive Konkordieformelen. Først 
1586 blev han løsladt. Han har skrevet en stor 
Mængde Skrifter paa de forskelligste videnskabe
lige Omraader. (Li t t . : Henke , >Kaspar P. und 
Nik. Krell« [Marburg 1865]). A- Th- J-

Peucker, E d u a r d , preussisk General, født 
19. Jan. 1791 i Schlesien, død 10. Febr. 1876 i 
Berlin. Oprindelig tilhørte han Artilleriet, i 
hvilket han indtraadte 1809. Han udnævntes 1811 
til Løjtnant og var med paa Ruslands-Toget 1812 
samt udmærkede sig under Felttogene 1813 —14 
som Adjutant. 1842 havde han naaet General-
majorsgraden, var 1848 militærbefuldmægtiget ved 
Forbundsforsamlingen i Frankfurt, en kort Tid 
Rigskrigsminister og ledede Undertrykkelsen af 
Opstanden i Baden. 1849 forfremmedes han til 
Generalløjtnant; var imidlertid 1851—54 uden 
tjenstlig Virksomhed, men indtraadte sidstnævnte 
Aar som Generalinspektør for de preussiske Ud-
dannelsesskoler, i hvilken Stilling han har indlagt 
sig store Fortjenester ved Organisation af de 
preussiske Krigsskoler. 1858 udnævntes han til 
General i Infanteriet og tog 1872 sin Afsked. 
P. har haft en ikke ringe Indflydelse paa Ind
førelsen af Tændnaalsgeværet og har udgivet 
forskellige krigsvidenskabelige Skrifter. B. P. B. 

PeurbaCll, Geo rg , tysk Matematiker, født 
1423 i Nærheden af Linz, død 1461. P. ansattes 
1454 som Astronom hos Kong Ladislaus af Un
garn og var senere Lærer ved Wien's Universitet. 
Han har Fortjeneste af Indførelse af Ptolemaios'es 
og Arabernes Trigonometri i Europa, idet han 
paabegyndte en Oversættelse paa Latin af Ptole
maios'es Almagest og i Tractatus super Propo-
sitiones Ptolemaei de sinubus et chordis [trykt 
1541] ligesom Araberne bruger sinus i Stedet 
for Korder; hans Sinustavler bleve dog ikke 
trykte. Chr, C. 

Peutinger, K o n r a d , tysk Oldtidsforsker, født 
i Augsburg 15.Okt.br. 1465, død smst. 28. Decbr. 
1547. I en lang Aarrække beklædte han en ind
flydelsesrig Stilling i sin Fødeby og spillede en 
vigtig politisk Rolle, navnlig paa Grund af det 
fortrolige Forhold, hvori han stod fil Kejser Maxi- , 
milian. Videnskabelig Fortjeneste indlagde han 
sig ved sine Udgaver af Jordanes og Paulus Dia- ; 
conus samt ved at samle og udgive latinske Ind- 1 
skrifter. Endelig er hans Navn knyttet til Tabula \ 

Peutingeriana, et Kort over Landevejene i det 
romerske Rige, som blev fundet af Humanisten 
Celtis og af ham foræret til P. Nu findes det i 
Wien. Det er udgivet bl. a. af Desjardins [Paris 
1869 ff.] og Miller [Ravensburg 1888]. H. H. R. 

Pewter [pjulta], engelsk Betegnelse for Anti
mon-Tinlegeringer (Haardmetal, Haardtin, Hvid
metal, se disse Art.), som benyttes til Bord
service. En af disse Legeringer bestaar af 89,3 
Dele Tin, 7,j Antimon, i,8 Kobber, i,g Wis-
mut. Legeringen ligner meget B r i t a n n i a m e t a l 
(s. d.). F. W. 

Peyer'ske Kirtler se Tarm. 
Peymann, H e n r i k E rns t , dansk Officer, født 

22. Maj 1737 (1735) i Rothenburg, død i Rends
burg 28. Jan. 1823. Som ungt Menneske kom P. 
til Holsten og indtraadte i Hæren. 1860 be
ordredes han til at indtræde i det franske Regi
ment >Løvendal* og fulgte den franske Hær 

I under Felttoget 1761 ; men det følgende Aar kom 
I han tilbage til Danmark og fik med Ingeniør-
1 kaptajns Karakter Ansættelse ved Felthæren, som 
i dog snart atter blev sat paa Fredsfod. Da der 
; herefter blev oprettet et Ingeniørkorps, fik P. 
i 1763 Ansættelse ved dette som Konduktør; avan-
; cerede (1795) til Generalmajor af Infanteriet og 
i udnævntes 1796 til deputeret i Generalitets- og 
Koinmissariatskollegiet. 

P.'s militære Karriere var saaledes egentlig af
sluttet, og han var 1807 naaet Støvets Aar, uden 
nogen Sinde at have ført Tropper. Ikke desto 
mindre udnævntes han i Foraaret 1807 til Kom
mandant over Kjøbenhavn og Kronborg, i Stedet 
for den sygemeldte Generalmajor H. C. Gedde, 
vel nærmest fordi han havde et godt Kendskab 
til Befæstningerne, medens han for øvrigt var 

I uskikket til at beklæde denne Post under vanske-
1 lige Forhold. Disse opstode ved Englændernes 
i Ankomst til Sundet 3. Aug. P. sendte vel Melding 
i herom til Kronprinsen i Holsten, men traf ellers 
: ingen videregaaende Forsvarsforanstaltninger, dels 
; fordi han ikke havde Bemyndigelse dertil, og dels 
i fordi han ikke troede, at der var Fare paa Færde. 

11. Aug. kom Kronprinsen til Kjøbenhavn og 
satte Forsvarsarbejderne i Gang; men da han af
rejste samme Aften, naaede han ikke at ordne 
Kommandoforholdene. P. blev saaledes ikke kom
manderende General paa Sjælland og fik ingen 
Instruks med Hensyn til Flaaden. 

Under disse Forhold gjorde P. ikke noget 
Forsøg paa at hindre Englændernes Landgang 
ved Vedbæk 16. Aug., saa at Kjøbenhavn Dagen 
efter blev cerneret. Derimod lod P. foretage 
mindre Udfald fra Fæstningen, og under et af 
disse, 31. Aug., blev han haardt saaret i det 
venstre Ben. Saaledes laa altsaa Kommandanten 
paa Sygelejet, og hans Stemning fremgaar nok
som af hans Ytring til Lægen om, at det havde 
været bedre, om Kuglen havde ramt ham i 
Hjertet. 

I. Septbr. afslog P. Englændernes Opfordring 
om at overgive Fæstningen og udlevere Flaaden, 
og d. 3. begyndte Bombardementet, der varede i 
3 Dage og lagde en stor Del af Staden i Aske. 
Paavirket heraf og af Præsten Hudtwalker's ind
trængende Forestillinger sendte P. d. 5- o m 

Aftenen en Parlamentær til Fjenden for at bede 
om Vaabenslilstand; Englænderne vilde dog kun 
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forhandle om en Kapitulation, og P. sammen
kaldte da et Raad, bestaaende af højere militære, 
civile og kommunale Embedsmænd. Dette gik 
næsten enstemmigt ind paa, at en Forhandling 
med Fjenden skulde aabnes paa Grundlag af 
Flaadens Udlevering, og 7. Septbr. undertegnedes 
Kapitulationen, i hvilken alle Englændernes For
dringer bleve godkendte. Det var dette, som 
senere navnlig blev lagt P. til Last, da han der
ved havde overskredet sin Kompetence, lige saa 
lidt som han var berettiget til paa egen Haand 
at indlede Underhandlinger med Fjenden. Det var 
endvidere uklogt af ham at tilbyde at gøre 
Flaaden ubrugelig for England's Fjender, medens 
han endelig var optraadt som kommanderende 
General paa Sjælland, hvad han ikke var be
myndiget til. I Novbr. 1807 blev P. sammen med 
fiere andre højere Officerer stillet for en Over-
krigskommission, i Juli 1808 blev han arresteret, 
og 16. Novbr. s. A. dømtes han fra Ære, Liv 
og Gods. I Jan. 1809 blev Dommen publiceret, 
men den formildedes da til Afsked i Unaade uden 
Pension og til Forbud imod at forlade Citadellet. 
Snart efter fik dog P. sin beslaglagte Formue 
tilbage og blev sat i Frihed, hvorefter han tog 
Ophold i Flensborg. Efter Napoleon's Fald, thi 
det var navnlig Frygten for dennes Vrede, som 
havde bevæget Frederik VI til at gaa saa strengt 
til Værks, blev P. tagen til Naade. P. Nw. 

Peyrat [pæra1], A l p h o n s e , fransk Journalist 
og Politiker, (1812—91), var siden 1833 Med
arbejder af Oppositionsbladene og i en lang Aar-
række knyttet til »Presse«, samt 1857—60 dets 
Leder. 1865 blev han Redaktør for »Avenir na
tional« og skrev imod Kejserdømmet; foreslog 
Novbr. 1868 at rejse et Mindesmærke for A. 
Baudin. 1871 valgtes han til Nationalforsamlingen, 
hørte til yderste Venstre og vilde 1875 ikke 
stemme for den ny Forfatning. 1876 valgtes han 
:il Senator, genvalgtes 1882 og var siden en af 
Næstformændene, men spillede ellers ingen Rolle. 
Han var udpræget antiklerikal og Ophavsmand 
til Gambetta's Kampraab »Klerikalismen er 
Fjenden«. E.E. 

Peyron [pæro'J, A l e x a n d r e L o u i s J o s e p h , 
iransk Admiral, født 21. Juni 1813, død 9. Jan. 
1892. P. indtraadte i den franske Marine 1839 
og gjorde med sine glimrende Evner en hurtig 
Karriere. 1877 blev han Kontre- og 1881 Vice
admiral ; praktisk Tjeneste har han udført i Øster
søen, i Middelhavet under Krim-Krigen, senere i 
Kina og Cochinchina, hvor han udmærkede sig. 
1876 blev P. Stabschef for Øvelseseskadren, 1880 
Stabschef hos Marineministeren, 1882 Marinepræ
fekt i Toulon og Aaret efter Marineminister i 
Ferry's Kabinet; som Minister gennemførte han 
Ekspeditionen til Madagaskar samt Jærnbane-
anlæg i Senegambien. 1884 blev han Senator og 
f.fgik som Minister 1885, uden senere at komme 
i aktiv Virksomhed. C. L. W. 

Peyron [peiro'n], A made o, italiensk Orien-
talist, født i Torino 2. Oktbr. 1785, død smst. 
27. Apr. 1870. P. traadte ind i den gejstlige 
Stand, men kastede sig ellers allerede som ung 
:ned Iver over Studiet af østerlandske Sprog og 
var flittig Tilhører ved Abbed Valberga's Fore
læsninger. 1805 blev P. dennes Suppleant og 
1815 efter hans Død Professor ved Universitetet 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

i Torino og snart efter Medlem af Akademiet. P. 
var en nøje Kender af det koptiske Sprog. Man 
har af ham Lexicon Linguae Copticae [Torino 
•835, ny Udg. 1896], et fortræffeligt og nøj
agtigt Værk, og en Grammatica Linguae Cop
ticae [1841]. P. har ogsaa udgivet og tolket de 
græske Papyrussamlinger i Torino, ledsaget af en 
fortræffelig Kommentar, det første større Arbejde 
i den Retning, som er fremkommet i Europa, og 
som brød Banen for Papyrusstudiet. P. for
klarede ogsaa de græske Papyrus'er i Wien, som 
Udgiveren Petrettini ikke ret havde forstaaet. Hans 
Brodersøn B e r n a r d i n o P . forklarede (med Hjælp 
af A. P.) en Del græske Papyrus'er i Vatikanet 
og i London. Alle disse Skrifter findes i de af 
Akademiet i Torino udgivne »Memorie« [1823 — 
31J. (Li t t . : F. S i l o p i s , Della vita e degli 
studi de A. P. [1870 i »Memorie«]). V. S. 

Peyronnet [pærånæ'j, C h a r l e s J., fransk 
Statsmand, (1775 —1854), mistede under Revolu
tionen sin Fader, der blev henrettet, og blev selv 
1796 Advokat i Bordeaux. 1814 optraadte han 
som ivrig Royalist og hjalp 1815 i de 100 Dage 
Hertuginden af Angouléme paa Flugt. Til Løn 
blev han Dommer og 1818 Generalprokurør i 

j Bourges; valgtes 1820 til Deputeretkammeret og 
blev i Decbr. 1821 Justitsminister, 1822 ophøjet 
til Greve. Han gennemførte den strenge Presselov 
1822 og den grusomme Lov om Straf for Hellig
brøde 1825, samt søgte 1827 at genoprette Cen
suren, men maatte gaa af Jan. 1828 og blev til 
Løn Pair. Maj 1830 overtog han Indenrigsmini
steriet under Polignac, misbilligede Juliordonnan-
serne, men underskrev dem alligevel, og blev 
Decbr. s. A. dømt til livsvarigt Fængsel; førtes til 
Fæstningen Ham, men løslodes 1836. E.E. 

Peytral [pætra'l], P a u l L., fransk Politiker, 
er født 20. Jan. 1842 i Marseille, var Apoteker 
i sin Fødeby og blev tidlig en af de republi
kanske Ledere her. 1881 valgtes han til Deputeret
kammeret og genvalgtes indtil 1894, da han blev 
valgt ind i Senatet. Han hørte til yderste Venstre 
og tog virksom Del i alle Forhandlinger om 
økonomiske og finansielle Spørgsmaal; var Jan.— 
Decbr. 1886 Understatssekretær i Finansmini
steriet og 1887 Formand for Finansudvalget; 
Apr. 1888—Febr. 1889 og paa ny Apr.—Novbr. 
1893, samt endelig Juni 1898—Juni 1899 Finans
minister. Han har særlig arbejdet for Indførelsen 
af en Indkomstskat, men hans Forslag vandt ikke 
Bifald. E. E. 

PézenaS [pezena's], By i det sydlige Frankrig, 
Dep. Hérault, ved Peyne tæt ved dens Udmunding 
i Hérault, er Knudepunkt paa Sydbanen og Linien 
Montpellier—St. Chinian, har et Slot, et College 
og en Handelsdomstol. Byen havde 1896 6,720 
Indb. og driver betydelig Handel med Vin og 
Spiritus og en mangeartet Industri (Jærnstøberier, 
Brændevinsbrænderier, Oliefabrikker, Garverier 
etc). P. er det gamle Piscennae. M. Kr. 

Peziza, Pezizacéae se Bægersvampe. 
Pfaff, F r i e d r i c h , tysk Geolog, født 17. Juli 

1825 i Erlangen, død smsc. 18. Juli 1886. P., 
der virkede som Professor i Geologi og Minera
logi ved Universitetet i Erlangen, studerede særlig 
dynamisk Geologi og udgav forskellige almen
fattelige Afhandlinger. J. P. R. 

Pfaff, J o h a n n F r i e d r i c h , tysk Matematiker, 
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født i Stuttgart 1765, død i Halle 1825. Han 
ansattes 1788 som matematisk Professor i Helm-
stedt og gik 1810 i samme Egenskab over til 
Universitetet i Halle. P. tilhørte som Matematiker 
den kombinatoriske Skole (se K o m b i n a t i o n s -
lære ) ; han er især bekendt ved sin i Berlin-
Akademiets Af handlinger 1814—15 fremsatte Me
tode til Behandling af partielle Differentiallig
ninger. Foruden spredte Afhandlinger har han 
skrevet Disquisitione analyticae [Helmstedt 
1797]. Chr.C. 

Pfaffenliofeii, By i det bayerske Regerings-
distrikt Oberbayern ved den til Donau strømmende 
lim, har (1900) 3,800 Indb. 1745 sejrede her 
Østerrigerne under Batthyånyi over de forenede 
Franskmænd og Bayrer og 1809 Franskmændene 
under Oudinot over Østerrigerne. Joh. F. 

Pfalz (tysk, af det lat. palatium, Palads) kaldtes 
i det middelalderlige Tyskland enhver kejserlig 
Borg med tilhørende By- og Landdistrikt. I 
næsten alle tyske Landskaber mellem Elben og 
Rhinen fandtes en saadan P. eller flere, hvor 
Kejserne kortere eller længere Tid holdt Hof, 
og hvor en kejserlig Domstol til Stadighed havde 
Sæde. Dommermyndighedens Indehavere, der 
havde Borgen med dens ofte meget betydelige 
Tilliggende til Len, kaldtes P f a l z g r e v e r ; de 
vare i Begyndelsen ikke i arvelig Besiddelse af 
deres Værdighed; men da det senere blev Tilfældet, 
forvandledes Pfalzgreverne efterhaanden til mere 
eller mindre mægtige Vasaller i Lighed med 
andre rigsumiddelbare Fyrster, medens Dommer
hvervet gik over i Juristernes Hænder. Pfalz
greverne i Aachen, der dømte efter frankisk Ret, 
og Magdeburg (hvor sachsisk Ret var gældende) 
opnaaede tidlig en langt større Anseelse end 
deres øvrige Kolleger, der forsvinde, efterhaanden 
som deres Len opløses; men medens Pfalzgreverne 
i Aachen, efter hvis P. en hel Provins fik Navn 
(se nedenf.), ogsaa efter at de vare blevne mægtige 
Lensfyrster, som »Pfalzgrever ved Rhinen« (se 
nedenf.) bevarede den pfalzgrevelige Titel for deres 
Hus lige til Udgangen af 18. Aarh., tabe Pfalz
greverne i Magdeburg, »de sachsiske Pfalzgrever«, 
al Betydning i 14. Aarh., efter hvis Midte de 
ikke nævnes mere. Fra Slutningen af Middelalderen 
sank Pfalzgreveværdigheden ned til at blive en tom 
Titel, der kun medførte Rettigheder af formel 
Natur (Udnævnelse af Notarer, Uddeling af Vaaben-
breve o. 1.) og af Kejserne skænkedes til Digtere, 
retslærde og andre litterære Personer, til sidst i 
saa stor Almindelighed, at ingen mere brød sig 
om den. C. F. 

Pfalz, tysk Provins. 
i) i det ældre (tysk-romerske) Kejserrige, 

hvor Ø v r e - og N e d r e p f a l z (der tilsammen 
udgjorde P f a l z g r e v s k a b e t ved Rhinen)ind-
befattede Landskaber, der nu henhøre under Bayern, 
Baden, Hessen-Darmstadt og Preussen (Nassau 
og Rhin-Provinsen). Ø v r e p f a l z {Palatinatus 
super-tor) eller Baye r sk P. {Palatinatus Ba-
variae) havde ved Kejserrigets Opløsning (1806) 
en Størrelse af 7,158 • Km. (ca. 130 • Mil) 
og bestod af de nuværende bayerske Regerings
kredse Øvrepfalz og en Del af Øvrefranken. 
N e d r e p f a l z (Palatinatus inferior) eller Rhin-
pfa lz {Palatinatus Rheni), paa begge Sider af 
Rhinen, havde en Størrelse af omtrent 8,260 Q 

Km. (ca. 150 • Mil), hvoraf Halvdelen kom paa 
det egentlige Kurpfalz, medens Resten, nemlig 
Fyrstendømmet Simmern, Hertugdømmet Zwei-
briicken, Fyrstendømmerne Veldenz og Lautern 
samt Halvdelen af Grevskabet Sponheim, tilhørte 
Sidelinier af det pfalzgrevelige Hus. Efter Freden 
i Lunéville (1801) tog Frankrig de Dele af Nedre
pfalz, der laa V. f. Rhinen, medens det øvrige 
(paa højre Rhin-Bred) fordeltes mellem Baden, 
Hessen-Darmstadt, Nassau og Preussen. 1815 
fik Tyskland den venstre Rhin-Bred tilbage, hvad 
der kom Bayern, Hessen-Darmstadt og Preussen 
til gode. 

2) i de t n u v æ r e n d e t y s k e Rige , hvor P. 
udgør den Del af Kongeriget Bayern, der ligger 
V. f. Rhinen. Regeringskredsen P. (Rh in -
B ayern) omgives af Preussen (Rhin-Provinsen), 
Elsass, Rhinen og Hessen-Darmstadt, har en 
Størrelse af 5,928 • Km. (107 • Mil) og ca. 
750,000 Indb., hvis slørre Halvdel er protestantisk, 
Resten katolsk. Den frugtbare og veldyrkede 
Jordbund er mod Vest dækket af lave Bjærge 
(største Højde 691 M.), der indeholde Kul og 
Jærn; foruden af Bjærgværksdriften have Beboerne 
rigeligt Udbytte af Agerbrug, Frugt- og Vinavl 
samt en betydelig Industri. 

H i s t o r i e . I 3. Aarh. e. Chr. vare de Land
strækninger, der senere kaldes P. ved Rhinen, be
boede af Alemanner, som ved Udgangen af 5. 
Aarh. kom under Frankernes Herredømme; i 
Karolingernes Tid var Styrelsen her, som over
alt i det frankiske Rige, lagt i Hænderne paa 
Grever, og da der var flere kongelige Borge i 
disse Egne, fandtes der ogsaa Pfalzgrever her. 
En saadan var, som det synes fra 10. Aarh., an
sat i Aachen, og dette Len blev betydelig for
størret, da Frederik Barbarossa 1155 udnævnte 
sin Broder K o n r a d til Pfalzgreve i Aachen. 
Konrad's udstrakte Besiddelser gik 1185 over til 
hans Svigersøn H e n r i k We 1 f (en Søn af Henrik 
Løve), der 1211 overlod P. til sin Søn H e n r i k 
(den Y n g r e ) ; men da denne døde barnløs (1214), 
gav Kejser Frederik II Lenet til Hertug L u d v i g 
af Bayern , og P. tilfaldt saaledes Huset W i t t e l s -
b a c h , der senere uafbrudt var Herre her. Efter 
Ludvig I fulgte O t t o I (1228—53), L u d v i g II 
(til 1294), dernæst dennes to Sønner R u d o l f og 
L u d v i g (der 1314 blev tysk-romersk Kejser), som 
delte de bayersk-pfalziske Lande mellem sig; efter 
Rudolf I's Død (1319) overlod Kejser Ludvig P. 
til hans Sønner Rudo l f II og R u p r e c h t I, 
ved hvilken Lejlighed et Stykke af Bayern (det 
senere Øvrepfalz) blev lagt til P., og det be
stemtes, at Kurværdigheden skulde skifte mellem 
P. og Bayern, der gik i Arv til Kejser Ludvig's 
Sønner; saaledes skiltes P. igen fra Bayern (For
lig i Pavia 4. Aug. 1329). Efter Rudolf II's 
Død (1353) regerede Ruprecht I alene til 1390; 
han fik Kejser Karl IV til i den gyldne Bulle 
(1356) at bestemme, at Bayern ikke skulde have 
Andel i Kurværdigheden, og grundlagde Universi
tetet i Heidelberg (1386), Pfalzgrevernes Residens
stad siden 12. Aarh. Hans Brodersøn, Ru
p r e c h t II regerede til 1398, dernæst dennes 
Søn R u p r e c h t III (tysk Konge 1400—10), der 
ligesom sine nærmeste Forgængere udvidede P.'s 
Landomraade betydelig. Efter hans Død (1410) 
delte hans fire Sønner P.; den ældste, Ludvig, 
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fik det egentlige Rhin-Pfalz med Kurværdig
heden, den næstældste, Johan, Øvrepfalz, den 
tredje, Stefan, Zweibriicken og Simmern, den 
fjerde, Otto, Mosbach (om de mange Sidelinier 
se nedenf.). Ludvig III (1410—36) fulgtes af 
L u d v i g IV (til 1449) og denne af F r e d e r i k I, 
den S e j r r i g e (til 1476), en krigersk Fyrste, der 
regerede sit Land med Kraft og Dygtighed. 
Efter ham blev hans Brodersøn, F i l i p I, den 
O p r i g t i g e , Kurfyrste (til 1508), dernæst dennes 
Sønnesøn, L u d v i g V (til 1544), derpaa dennes 
Broder, F r e d e r i k II (til 1556); under ham ud
bredte Reformationen sig i P., der snart skulde 
blive et Hjemsted for heftige Religionsstridig
heder. Han levede i et barnløst Ægteskab med 
Christian II af Danmark's ældste Datter Dorothea, 
og efterfulgtes af sin Brodersøn, O t t o H e n r i k , 
den H ø j m o d i g e (til 1559), der udvidede Heidel-
berg's Universitet, berigede dets Bibliotek og 
byggede den prægtige Fløj af Slottet i Heidel
berg, der bærer hans Navn. Med ham udslukkedes 
den ældste Linie, Heidelberg-Linien, af det pfalz-
grevelige Hus, og Kurpfalz gik nu over til den 
ældste af Sidelinierne, S immern (se nedenf.). 
Den ny Kurfyrste, F r e d e r i k III (til 1576), var 
Kalvinist og søgte med stor Iver at gøre den j 
reformerte Kirke til Landskirke, medens hans i 
Søn og Efterfølger, L u d v i g VI (til 1583), var | 
Lutheraner og forjog de kalvinske Præster og I 
Lærere. Hans Søn, F r e d e r i k IV (til 161 o), var i 
derimod reformert og forfulgte Lutheranerne, hvad 
der fremkaldte oprørske Bevægelser i Øvrepfalz. | 
Hans Søn, F r e d e r i k V (død 1632 i Landflygtig- j 
hed), en forfængelig og udygtig Mand, modtog j 
1619 de mod Kejser Ferdinand II oprørske j 
Bøhmeres Valg til Bohmen's Konge og lod sig 
med stor Pragt krone i Prag, men kort efter 1 
gjorde Slaget paa det hvide Bjærg (1620) Ende 
paa Vinterkongens kortvarige Herlighed; ogsaa 
P. mistede han, efter at være bleven erklæret i 
Rigets Acht, idet hans Land og Kurstemme blev 
overdraget til Hertug Maximilian af Bayern (1623). 
Hans Søn, K a r l L u d v i g (død 1686), fik ved 
den westfalske Fred (1648) Nedrepfalz tilbage 
samt en ny (den ottende) Kurstemme, medens i 
Bayern beholdt Øvrepfalz med den tidligere j 
pfalziske Kurstemme (den femte i Rangen). I 
Karl Ludvig's sidste Regeringsaar led P. frygte
lig under franske Troppers Plyndringer, idet 
Ludvig XIV angreb Kurfyrsten, da denne ikke 
vilde slutte Forbund med Frankrig under Krigen 
med Holland (1672—78). Ved Freden maatte P. 
endog betale et Bidrag til Krigsomkostningerne. 
Da Karl Ludvig's Søn og Efterfølger, K a r l (gift 
med Frederik III af Danmark's Datter Vilhelmine 
Ernestine) døde barnløs 1685, arvedes Kurpfalz 
af Pfalzgrev F i l i p V i l h e l m (til 1690) af Linien 
Zw e ibr i i cken-N e u b u r g . Han fik ikke megen 
Glæde af sin ny Værdighed, da han under den 
p f a l z i s k e A r v e f ø l g e k r i g (s. d.) maatte for
lade sit Land og døde i Wien. Hans Søn Joh an 
V i l h e l m (til 1716), der var Katolik ligesom 
Faderen, gik ved Freden i Rijswijck (1697) ind 
paa, at de Ændringer i Kirkeforfatningen, Fransk
mændene under Krigen havde gennemført i P. i 
katolsk Aand, skulde vedblive at bestaa. Derved 
blev den katolske Kirke den herskende i P. trods 
Katolikkernes Faatallighed, en skrigende Ubillig

hed, der dog kun varede til 1703, da Lutheranerne og 
de Reformerte bleve stillede lige med Katolikkerne 
og fik deres Kirker tilbage. Da den følgende 
Kurfyrste, F i l i p Kar l , døde (1742) uden mand
lige Arvinger, gik Kurpfalz over til K a r l T h e o 
dor af Linien Pfalz-S u lzbach , og da den 
bayerske Mandsstamme uddøde 1777, tilfaldt ogsaa 
Bayern ham. Det blomstrende og velbefolkede 
P. blev under Revolutionskrigene delvis besat af 
Franskmændene, der paalagde det svære Byrder. 
Ved KarlTheodor's Død (1799) udslukkedes Linien 
Sulzbach, og den sidste af de pfalziske Linier, 
Z w e i b r i i c k e n - B i r k e n f e l d , kom nu gennem 
Pfalzgrev M a x i m i l i a n J o s e f i Besiddelse af P. 
og Bayern. Ved Freden i Lunéville (1801) op
løstes P. (se ovenf.), og Kongeriget Bayern be
holdt kun (1815) det nuværende bayerske P. (se 
ovenf.). — S i d e l i n i e r n e . Ved Delingen mellem 
Ruprecht III's fire Sønner (1410) fik, som ovenfor 
nævnt, den næstældste, Johan , Øvrep fa l z , der 
imidlertid allerede ved Johan's Død (1443) f a I d t 

tilbage til Heidelberg-Linien, da Johan's Søn 
Christoffer 1439 v a r bleven Konge i Danmark, 
Norge og Sverige og derfor gav Afkald paa Øvre
pfalz. Ruprecht III's tredje Søn, S te fan , stiftede 
Linien Xweibr i i cken-S immern , der gennem 
hans to Sønner spaltedes (1459), saaledes at den 
ældste Søn, Frederik, grundede Linien S immer n , 
der 1559 arvede Kurpfalz (efter at Heidelberg-
Linien var uddød), medens den yngre Søn, 
Ludvig , stiftede Linien Z w e i b r i i c k e n , der 
gennem hans Sønnesønner L u d v i g II og Ru
p r e c h t delte sig (1514) i to Linier, af hvilke 
Ludvig II's gennem Sønnen W o l f g a n g ' s fire 
Sønner firdeltes (1569), idet den ældste Søn, 
F i l i p Ludv ig , grundede Neuburg -L in i en , der 
efter den jiilichske Arvefølgestrid erhvervede (1614) 
Jiilich og Berg og 1685 arvede Kurpfalz, som, 
efter at Linien Neuburg var uddød (1742), gik 
over til Linien P.-Sulzbach, der var stiftet af 
ovennævnte Filip Ludvig's anden Søn Augus t , 
og uddøde 1799 med Karl Theodor. Wolfgang's 
anden Søn, J o h a n , stiftede 1569 den y n g r e 
L i n i e Zwe ib r i i cken , der 1594 delte sig i tre 
Grene, nemlig den egentlige y n g r e Zwei-
b r u c k e n - L i n i e (uddød 1661), L a n d s b e r g -
L i n i e n (uddød 1681) og K l e e b u r g el l . den 
s v e n s k e L in i e , hvis Stifter, J o h a n Kas imi r , 
var gift med en Datter af Karl IX af Sverige; 
hans ældste Søn, Karl Gustaf, blev 1654 Sverige's 
Konge og overlod da sit tyske Land til sin yngre 
Broder, Adol f Johan , med hvis Søn, Gus t av 
S a m u e l L e o p o l d , denne Linie, der havde arvet 
de to ældre Liniers Lande, uddøde (1731). Oven
nævnte Wolfgang's yngste Søn, Kar l , stiftede 
1569 L i n i e n B i r k e n f e l d , eller, som den fra 
1731 kaldte sig,Zweibriicken-Birkenfeld, der ligesom 
Linierne Neuburg og Sulzbach var katolsk. Denne 
Linie forenede 1799 alle pfalziske og bayerske 
Lande, altsaa hele Huset Wittelsbach's Arv, under 
sig, da dens Chef, Maximilian Josef, fulgte Kurfyrst 
Karl Theodor i Regeringen; om Maximilian og hans 
Efterfølgere se Bayern . L i n i e n Ve ldenz (med 
Sidelinien Li i tze l s te in) , der blev stiftet 1514 af 
Pfalzgrev Ruprecht (af den ældre Zweibriicken-
Linie), var ikke rigsumiddelbar og uddøde 1684. 
L i n i e n M o s b a c h , der 1410 blev grundet af 
Ruprecht III's yngste Søn Ot to , uddøde 1499' 

19* 
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( L i t t . : R i e h l , »Die Pfålzer« [Stuttgart 1858]; 
B e c k e r , »Die P. und die Pfålzer« [Leipzig 1858]; 
H a u s s e r , »Geschichte der rheinischen P.«, I—II 
[Heidelberg 1845]; Neben ius , »Geschichte der 
P.« [Heidelberg 1874]; Giimbel, »Geschichte 
der protestantischen Kirche der P.« [Kaiserslautern 
1885]). CF. 

Pfalzblirg, By i Rigslandet Elsass-Lothringen, 
højt beliggende i Vogeserne, har (1900) 3,700 
Indb. Seminarium. P. er grundlagt 1570, kom 
1661 under Frankrig, blev befæstet af Vauban og 
kom 1870 under Tyskland. Joh. F. 

Pfalzgrever se Pfalz. 
Pfalziske Arvefølgekrig (1688—97). Da 

Ludvig XIV af Frankrig ikke overholdt Regens
burg- Vaabenstilstanden af 1684 og efter Kurfyrst 
Karl af Pfalz'es Død (1685) erklærede at ville 
besætte hans Land som Sikkerhed for de For
dringer, han paa sin Svigerinde, Hertuginde Elisa
beth Charlotte af Orléans's (s. d.) Vegne gjorde 
paa hendes Broders, den afdøde Kurfyrstes, rør
lige Ejendom og Allodialgodser, sluttede Kejser 
Leopold i Berlin (8. Maj 1688) en Overenskomst 
med Kurfyrst Frederik Vilhelm af Brandenburg 
og i Augsburg (9. Juli s. A.) med de øvrige tyske 
Fyrster, Spanien og Sverige, hvorved man for
pligtede sig til at opretholde det tyske Riges 
Integritet. Dette Forbund og et for de franske 
Interesser ugunstigt Ærkebispevalg i Koln be
nyttede Ludvig som Paaskud til at erklære Kejseren 
Krig (22. Septbr. 1688), og da Vilhelm III af 
Oranien var landet i England for at fordrive 
Jakob II, fik ogsaa Generalstaterne (15. Novbr. 
s. A.) en Krigserklæring, hvorefter baade disse 
og England det følgende Aar tiltraadte Augsburg-
Forbundet, og 1690 sluttede Savojen sig til Lud-
vig's Fjender. Med næsten uafbrudt Held kæmpede 
de franske Hære i Tyskland, Nederlandene, 
Spanien og Italien. Det skønne Pfalz blev ifølge 
Louvois's Plan ødelagt i Bund og Grund, og 
hverken Kejseren eller de tyske Fyrster for-
maaede trods ihærdige Anstrengelser at trænge 
Fjenden tilbage over Rhinen. I Nederlandene 
sejrede Luxembourg (s. d.) ved Fleurus (1. Juli 
1690), Steenkerke (3. Aug. 1692) og ved Neer-
winden (29. Juli 1693), i Italien Catinat (s. d.) 
ved Staffarda (18. Juni 1690) og Marsaglia (4. 
Oktbr. 1693), og i Katalonien tabte Spanierne den 
ene By efter den anden. Derimod led den franske 
Flaade under den tapre Tourville et afgørende 
Nederlag ved La Hogue (29. Maj 1692). Efter-
haanden bleve begge Parter trætte, og da Lud
vig XIV ønskede at have fri Hænder ved Karl II 
af Spanien's snart ventede Død, var han saa meget 
mere villig til at aabne Underhandlinger. Først 
sluttede Savojen Fred i Torino(i9. Aug. 1696), hvor
ved det fik Pignerol tilbage; det følgende Aar 
aabnedes (9. Maj) Fredskongressen i Rijswijk 
(ved Haag), og 20. Septbr. s. A. vedtoges Freds
traktaten af England, Generalstaterne og Spanien. 
Ludvig anerkendte Vilhelm III som engelsk Konge, 
lovede Hollænderne udvidet Handelsfrihed i 
Frankrig og tilbagegav Spanierne de fleste erobrede 
Byer, Først 30. Oktbr. undertegnede Kejserens 
Gesandt Protokollen; Ludvig tilbagegav alle 
reunerede Stæder og Distrikter uden for Elsass, 
fik en Affindelsessum til Elisabeth Charlotte og 
tvang i sidste Øjeblik Tyskland til at lade den 

I katolske Kultus, som Franskmændene under Krigen 
havde indført i Pfalz, forblive i samme Stand 
efter Freden. (Li t t . : N e u h a u s , »Der Friede von 
Rijswijk« [Freiburg 1873]). CF, 

PfanusChmidt, Ka r l G o t t f r i e d , tysk Maler, 
(1819—87), Professor ved Berlin's Akademi. Elev 
af Cornelius og dygtig Repræsentant for dennes 
Retning dyrkede han det monumentale religiøse 
Maleri i udpræget protestantisk Aand: »Nadveren« 
i Berlin's Slotskapel, Vægbilleder i Schwerin's 
Slotskirke, Alterbillede for Pauls-Kirken i samme 
By, »Opstandelsen« i Kirken i Bath (Pommern) 
o. s. v. Ligesom Mesteren er han dog betydeligst 
uden for Maleriet (hans Farver grelt brogede), i 
Tegninger og cykliske Kompositioner: »De kloge 
og de ukloge Jomfruer« [1879], »Mose Levned«, 
»Fadervor« etc, i hvilke hans Kunst naar ikke 
ringe Ynde. A. Hk. 

Pfau, L u d w i g , tysk Digter og Kunstkritiker, 
: født i Heilbronn 25. Aug. 1821, død i Stuttgart 

12. Apr. 1894. Efter at være bleven Student 
lærte han Kunstgartneriet i Frankrig, men vendte 
tilbage til Studeringerne og optraadte 1846 som 
lyrisk Digter. 1848 tog han som Journalist stærkt 
Del i den badensiske Revolution, især med det 
hvasse satiriske Blad »Eulenspiegel«, og for at 

! undgaa den ham idømte Tugthusstraf flygtede han 
til Schweiz, hvor han udgav »Sonette auf dasjahr 
1850« [1849]- Han bosatte sig derefter i Paris, 
hvor han udfoldede en rig Virksomhed som Over
sætter, saaledes af Erckmann-Chatrian's »Aus-
gewahlte Werke« [12 Bd., 1882]; men navnlig 
gjorde han sig bekendt ved sine Kunstkritikker i 
tyske og franske Tidsskrifter [»Freie Studien«, 
1866] og ved sine kunsthistoriske Afhandlinger, 
som »Die Kunst im Staat« [3. Opl. 1888J. 1865 
flyttede P. til Stuttgart, hvor han en Tid redi
gerede »Stuttgarter Beobachter«. Han var al sin 
Tid en enrageret Modstander af Bismarck og det 
preussiske Væsen og paadrog sig ved et hvast 
Angreb paa den preussiske Kunstforvaltning (1876) 
en 3 Maaneders Fæstningsstraf. I sine Digte 
forener han med stort Talent politisk og ren 
digterisk Lyrik i fint udarbejdet Form, ofte i 
folkelig Tone og med inderlig Følelse. »Gedichte« 
[4. Opl. 1889]; »Kunst und Kritik« [Saml. af 
æstetiske Skrifter, 4 Bd., 1888]. (Li t t . : Ziel , 
»Litterarische Reliefs« [4. R., 1895]). C. A. N. 

Pfeffel, G o t t l i e b K o n r a d , tysk Digter, født 
i Kolmar (Elsass) 28. Juni 1736, død smst. 1. Maj 
1809. Han maatte opgive Studeringerne paa Grund 
af en Øjensygdom og blev fuldstændig blind 1758. 

j Med Kong Ludvig XV's Tilladelse oprettede han 
I i sin Fødeby en militær Opdragelsesanstalt for 

unge protestantiske Adelsmænd, som dengang ikke 
i havde Adgang til de kgl. Militærskoler. Denne 

Skole fik stort Ry og bestod indtil Revolutionen. 
Ved Kirkeforholdenes Ordning blev P. udnævnt 
til Medlem af Overkonsistoriet og 1806 til Med
lem af Direktoriet for det protestantiske Kirke-

• væsen; 1859 rejstes en Mindestøtte for ham i 
Kolmar. Som Digter har P. ikke haft blivende 
Værd. Af hans »Poetische Versuche« [4. Udg., 
10 Bd., 1802—10] ere vel de i Gellert's Manér 
skrevne Fabler det bedste; dog ere et Par af 
hans Digte, især »Ibrahim« og »Die Tabakspfeife«, 
blevne Folkeejendom. Hans »Prosaische Ver-

| suche« [10 Bd., 1810—12, Suppl. 1820] inde-
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holde en Samling rørende og moralske No
veller i den Tids banale og lidt vamle Stil. Han 
har ogsaa udgivet »Theatralische Belustigungen 
nach franzosischen Mustern« [1765—74] og »Dra-
matische Kinderspiele« [1769J. »Fabeln und po-
etische Erzahlungen« [Udvalg ved H. Hauff, 2 
Bd., 1840, 2. Udg. 1861, og ved Minor i Kiirschner"s 
»Nationallitteratur« 75. Bd.]. (Li t t . : L i n a B e s k -
Berna rd , Théophile Conrad P. de Cohnar [ 1866]; 
A. S16ber , »P.'s Verdienste um Erziehung und 
Schule« [1878]). C.A.N. 

Pfeffer, Wi lhe lm, tysk Plantefysiolog, er født 
1844, siden 1887 Professor i Leipzig, forud en 
Del Aar i Tiibingen, uddannedes oprindelig til 
Farmaceut, men helligede sig dog tidlig de bo
taniske Videnskaber. Han begyndte med floristiske 
Undersøgelser (Mosser), men kastede sig snart 
over Plantefysiologien, som han særlig studerede 
hos Sachs i Wiirzburg, hvor bl. a. hans vigtige 
Undersøgelser over Proteinkorn udførtes. En 
Række udmærkede Arbejder kom nu i rask Følge, 
saaledes »Physiologische Untersuchungen« [1873], 
»Die periodischen Bewegungen etc.« [1875] og 
>Osmotische Untersuchungen« [1877], hvilket sidst
nævnte Arbejde har faaet stor Betydning med 
Hensyn til Udviklingen af de moderne kemisk
fysiske Teorier for Opløsninger (s. d.). 1881 ud
kom P.'s store Haandbog »Pflanzenphysiologie« i 
to Bind, der, kritisk sammenfattende Datidens 
Viden og pegende paa hele Rækker af uløste 
Spørgsmaal, danner Epoke i Plantefysiologiens 
Historie. Da P. ved den Tid var bleven Professor 
i Tiibingen, lod han sine egne og de talrige 
Elevers Arbejder offentliggøre i et særligt Tids
skrift »Untersuchungen aus dem botan. Institut 
Tiibingen« [1881—88], hvor man finder flere af 
P.'s bedste Arbejder, bl. a. de berømte Under
søgelser over Mikroorganismernes Bevægelser, der 
grundlagde Læren om Kemotaksis (s. d.), og de 
ikke mindre ansete Undersøgelser vedrørende 
Slyngtraades Følsomhed. Senere har P. offentlig
gjort sine Arbejder i det sachsiske Videnskabernes 
Selskabs Skrifter, saaledes bl. a. Afhandlingerne 
»Beitrage z. Kenntniss der Oxydationsvorgange in 
lebenden Zellen« [1889], »Studien zu Energetik« 
[1892] og »Druck- und Arbeitsleistung durch 
wachsende Pflanzen« [1893]. 1897 udkom Be
gyndelsen af anden ganske omarbejdede Udgave 
af »Pflanzenphysiologie«, der endnu ikke er af
sluttet (1902). P., der forener en fremragende 
Begavelse med glimrende eksperimentelle Evner 
og en ualmindelig Arbejdsdygtighed, har ogsaa 
som Lærer haft stor Indflydelse paa Videnskabens 
Udvikling; Elever fra alle Lande have flokkedes 
om ham. Blandt skandinaviske Forskere, der have 
været P.'s Elever, kunne nævnes af danske: W. 
Johannsen og Kolderup Rosenvinge, af norske: 
Brunchorst, af svenske: Jac. Eriksson, B. Jonsson 
og Juel; det indses, at P.'s Indflydelse ogsaa paa 
skandinavisk Videnskabelighed ikke har været 
ringe. ^ W."J. 

Pfeiffer [pfa'ifa], Mrs. Emily, engelsk For
fatterinde, død 1890, voksede op i Wales, blev 
senere gift med en i London bosat engelsk Køb
mand, efter hvis Død hun foretog flere Rejser i 
Asien og Amerika. Som Forfatterinde er hun 
særlig kendt ved sine Digtsamlinger, af hvilke 
kunne nævnes: »Gerard's Monument, and other 

Poems« [1873], »Poems« [1875], »Glan Alarch, 
his Silence and his Song« [1877], »Quaterman's 
Grace and other Poems« [1879], »Sonnets and 
Songs« [1880]. Desuden har hun skrevet om sine 
Rejser i »Flying Leaves from East to West« samt 
en Afhandling om Kvindeopdragelse: »Women and 
Work« [1888]. T.L. 

Pfeiffer, F ranz , tysk Germanist, født i Bett-
lach ved Solothurn 27. Febr. 1815, død i Wien 
29. Maj 1868. Han blev kgl. Bibliotekar i Stutt
gart (1846), senere Professor i Wien (1857) og 
Medlem af Videnskabernes Akademi (1860). Af 
hans mange germanistiske og litteraturhistoriske 
Skrifter og Udgaver kunne særlig fremhæves: 
»Zur deutschen Litteraturgeschichte« [1855]. »Der 
Dichter der Nibelungenlieder« [1862; s e K u r e n -
b e r g ] ; »Freie Forschung, kleine Schriften zur 
Geschichte der deutschen Litteratur und Sprache« 
[1867], »Die deutschen Mystiker des 14. Jahr-
hunderts« [2 Bd., 1845—57], »Die deutsche Ordens-
chronik des Nic. von Jeroschin« [1854]. P. grund
lagde og redigerede Kvartalsskriftet »Germania 
[1856 ff., efter hans Død fortsat af K. Bartsch 
og af O. Behaghel] og fremkaldte Samlingen 
»Deutsche Klassiker des Mittelalters« [12 Bd., 
1866—72], hvoraf han selv udgav i.Bd.. »Walter 
von der Vogelweide* [6. Opl. ved Bartsch. 
18801. C.A.N. 

Pfeiffer, Ida, født Rey er. osterrigsk rejsende, 
født 14. Oktbr. 1797 i Wien, død smst. 27. Oktbr. 
1858. Hun ægtede 1820 Advokaten P., men for
lod ham snart for at begive sig paa Rejser. P. 
er overordentlig vidtberejst og har besøgt næsten 
alle Egne af Jorden samt to Gange foretaget Rejser 
omkring Jorden; man anslaar den Vej, hun har 
tilbagelagt, til 240,000 Km. Hun opnaaede talrige 
Anerkendelser fra geografiske Selskaber o. 1.; men 
da hendes videnskabelige Uddannelse kun var 
ringe, har hun ikke bragt den geografiske Viden
skab større Berigelser; derimod har hun hjembragt 
store Samlinger til de wienske Museer. Hun har 
offentliggjort »Reise einer Wienerin in das heilige 
Land« [Wien 1845], »Reis6 n ach dem schandi-
navischen Norden und der Insel Island« [Pest 
1846], »Eine Frauenfahrt um die Welt« [Wien 
1850], »Meine zweite Weltreise« [Wien 1856;. 
»Reise nach Madagascar« [Wien 1864]. C. A. 

Pfeiffer, L o u i s G e o r g Kar l , tysk Læge og 
Naturforsker, født 4. Juli 1805 i Kassel, død 
smst. 2. Oktbr. 1877. Han studerede Medicin i 
Gottingen og Marburg, virkede fra 1826 som 
praktiserende Læge i sin Fødeby og gik 1831 til 
Varszava som Stabslæge. Som Zoolog beskæftigede 
han sig især med Molluskerne og udgav adskillige 
dygtige og til Dels pragtfuldt udstyrede Arbejder 
over denne Dyreklasse. Hans fleste Afhandlinger 
ere optagne i det af ham og Menke redigerede 
»Zeitschrift fiir Malakozoologie«, som fra 1854 
fortsattes under Titelen: »Malakozoologische 
Bl'åtter«. Ogsaa som Botaniker publicerede han 
en Række ansete Arbejder. J. C. 

Pfennig (Pfenning, gamme\hø']ty$k phantinc, 
phenninc), oprindelig møntede Penge overhovedet ' 
(saaledes endnu i Udtryk som Zehr-, Beicht-, 
Notpfennig etc); før 12. Aarh. Sølvmønt af en 
Værdi af omtr. 20 Mark-P., derefter efterhaanden 
ringere; Kobbermønt siden 1494; siden i Preussen 
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360, i Sachsen 300 P. = I thaier; nu i Tyskland 
100 i Bronze = 1 Mark = 888/9 Ør. N. J. B. 

Pfingsten, G e o r g Wi lhe lm , dansk Døv-
stummelærer, født 1746 i Kiel, død 1827 i Sles
vig. P. var i sin Ungdom Musiker og Parykmager, 
men fra Drengeaarene vant til at omgaas et Par 
døvstumme Nabobørn og ved tilfældig senere at 
komme i Berøring med døvstumme fattede han 
den Plan at gøre sine Erfaringer frugtbringende for 
flere af disse ulykkelig stillede Medskabninger. 
Han begyndte sin Undervisning i Liibeck 1787 
og kunde allerede n. A. indrette et lille Institut. 
1791 flyttedes dette til Hamburg, hvor P. fik en 
Organistplads; Elevantallet var nu 9. Paa For
anledning af Frederik VI blev Instituttet 1799 
forlagt til Kiel og senere ophøjet til kgl. dansk 
Døvstummeanstalt; 1810 flyttedes det til Slesvig 
og udvidedes til 100 Pladser; i P.'s Tid var der 
dog ikke over 75. P. var Autodidakt, og hans 
Forsøg paa at konstruere et Trommesignalsystem 
for døvstumme blev uden Betydning; paa den 
anden Side kunde han ved Besøg paa de store 
Institutter i Berlin og Leipzig (1802) konstatere, 
at hans egen Undervisning ikke var væsensforskel
lig fra den her anvendte. P. er den første danske 
Døvstummelærer, der har virket i Anstalt. F. B> 

Pfister, A lb rech t , tysk Bogtrykker, (ca. 1420 
—ca. 1470). Han virkede, som en af de aller
tidligste Trykkere, i en Aarrække i Bamberg. 
Man har tidligere ment, at P. selvstændig har 
opfundet Kunsten samtidig med Gutenberg, idet 
de Typer, hvormed den »36-liniede Bibel« er 
trykt, skulle være hans. Denne Mening er imidler
tid opgiven; men P. synes i ethvert Tilfælde at 
have været en af Gutenberg's Medhjælpere, og 
Typerne fra den nævnte Bibel genfindes i den 
bambergske Bogtrykkers Arbejder. Sønnen Se
b a s t i a n fortsatte hans Virksomhed. E. G. 

Pfizer, Gus tav , tysk lyrisk Digter og Kritiker, 
født i Stuttgart 29. Juli 1807, død smst. 19. Juli 
1890. Han var fra 1846 Professor ved »Over
gymnasiet« i Stuttgart og udgav her to Digtsam
linger [1831 og 1835], »Martin Luther's Leben« 
[1836], »Dichtungen epischer und episch-lyrischer 
Gattung« [1S40], af hvilke særlig maa fremhæves 
»Die Tatarenschlacht«; derpaa det større Digt 
>Der Welsche und der Deutsche, Aeneas Sylvius 
Piccolomini und Gregor von Heimburg« [1844]. 
Fra 1836 redigerede P. >Blåtter zur Kunde der 
Litteratur des Auslandes« og 1838 den lyriske 
Del af »Morgenblatt«, medens han samtidig over
satte Værker af Buhver og Byron. I »Deutsche 
Vierteljahrschrift« optraadie han som Kritiker med 
Afhandlingen »Uhland und Riickert« og med en 
Kritik af H. Heine's Skrifter og Tendenser, for 
hvilken Heine hævnede sig ved den hensynsløse 
Persiflage »Der Schwabenspiegel« [1838]. Hans 
Digte udmærke sig ved en overvejende reflekterende 
Tone. C. A. N. 

Pfizer, Paul Ach., tysk politisk Forfatter, \ 
født 12. Septbr. 1801, død 30. Juli 1867. foreg.'s 
Broder. Han indtraadte 1826 i wurttembergsk ; 
Statstjeneste og fik snart et Dommerembede, men I 
maatte opgive det, da han 1831 havde udgivet ' 
»Briefwechsel zweier Deutschen« og deri først 
udtalt Tanken om Østerrig's Udskillelse og det 
øvrige Tyskland's Enhed under Ledelse af Preus
sen som den virkelig nationale Magt. Senere 

fulgte andre Skrifter, hvori han dels nøjere ud
viklede denne Tanke, dels forsvarede de konsti
tutionelle Friheder (»Gedanken iiber das Ziel der 

I deutschen Liberalismus« [1832], »Das Recht der 
Steuerverwilligung« [1836J, »Gedanken iiber Recht, 
Staat und Kirche« [1842] o. a.). Desuden var 
han 1833—38 en af Lederne for den frisindede 

! Opposition i Landdagen; blev Marts—Aug. 1848 
Kultusminister og endelig 1851—58 Dommer i 

I Tiibingen, men maatte af Helbredshensyn opgive 
denne Stilling. Hvor misfornøjet han end var 

j med Preussen's Holdning under Reaktionen i 
! i85o'erne, holdt han dog fast ved sin store Tanke 
' og levede netop længe nok til at se den virke

liggjort 1866—67. E. E. 

Pfleiderer, Ot to , tysk evangelisk Teolog, er 
født 1. Septbr. 18391 Stetten ved Kannstadt. Han 
studerede Teologi i Tiibingen 1857—61, hvor han 

. blev Repetent. Efter nogle Aars gejstlig Virksom
hed blev han 1871 Professor i Teologi i Jena og 
kom 1875 til Berlin, hvor han endnu (1902) virker. 
Han er en udpræget Repræsentant for den saakaldte 
liberale Teologi; hans nærmeste Aandsfrænder ere 
Mænd som Biedermann og Lipsius. Af hans 
Værker maa fremhæves: »Der Paulinismus« [2. 

; Opl., 1890], »Religionsphilosophie auf geschicht-
licher Grundlage« [2. Opl., 1883 — 84] og »Das 

; Urchristenthum« [1881]. J. P. B. 
Pfliifjer, E d u a r d F r i e d r i c h Wi lhe lm, tysk 

Fysiolog, Professor i Fysiologi ved Universitetet 
i Bonn a. R., er født i Hanau 1829, stu3eréde 
Medicin i Marburg og Berlin, blev Dr. med. 1855, 
Privatdocent 1858 og blev allerede Aaret efter 
kaldet til Universitetet i Bonn, hvor han endnu 
(Decbr. 1902) virker. P. tilhører det første Kuld 
af Elever, som udgik fra de fysiologiske Gennem-
brudsmænd i 1840'erne; han er særlig en Elev 
af Du Bois-Reymond, til hvis Undersøgelser over 
Elektrofysiologien P.'s første Arbejder slutte sig. 
P. er for øvrigt en af de mest alsidige Fysiologer 
og har leveret Arbejder fra næsten alle Omraader 
af Fysiologien (med Undtagelse af den specielle 
Sansefysiologi). Ogsaa teoretisk har han — po
lemisk til Adskillelsen mellem fysiologisk Kemi 
og fysiologisk Fysik og Oprettelsen af særlige 
Laboratorier og Lærestole for hver af disse Om
raader — hævdet Fysiologiens Enhed som Viden
skab og Undervisningsfag (»Wesen und Aufgabe 
d. Physiologie« [1878]). Foruden de specielt fy
siologiske Arbejder har han beskæftiget sig med 
almindelige biologiske Spørgsmaal (Kønsdannelsen 
og Befrugtning). Den lange Række af hans Ar
bejder er for største Delen nedlagt i det af ham 
grundede og redigerede ansete Tidsskrift: »Archiv 
fiir d. gesammte Physiologie d. Menschen und d. 
Thiere«. Mest bekendte og betydningsfulde ere 
hans Undersøgelser over Elektrotonus (»Untersuch. 
iiber d. Physiologie d. Electrotonus« [Berlin 1859]), 
over Gasarterne i Blodet (»Die Kohlensaure d. 
Blutes« [Bonn 1864]) og Sekreterne — og over Stof
skiftet, navnlig Fedtdannelsen, Glykogendannelsen 
og Glykogenforbruget i Organismen. P. er en po
lemisk anlagt Natur, som har stillet sig i Oppo
sition til og geraadet i heftig Polemik med flere 
af Samtidens Fysiologer (Carl Voit, Senator, Lud
wig o. fl. a.). 5. T. 

Pfohl, F e r d i n a n d , bøhmisk Musikforfatter, er 
født 12. Oktbr. 1863, studerede i Leipzig og har 
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siden 1891 været musikalsk Redaktør af »Ham
burger Nachrichten«. P. har udgivet en Række 
større og mindre Skrifter om Musik, særlig om 
moderne Fremtoninger, saaledes: »Bayreuther 
Fanfaren«, »Die moderne Oper« etc. Endvidere er 
P. optraadt som Komponist af Sange og Klaver
musik. W. B. 

Pfordten, L u d w i g v. der, tysk Statsmand, 
født 11. Septbr. 1811 i Bayern, død 18. Aug. 
1880. Han blev 1834 retsvidenskabelig Professor 
i Wiirzburg, 1841 Appellationsretsraad i Aschaffen-
burg og 1843 Professor i Leipzig. Marts 1848 
blev han sachsisk Undervisnings- og Udenrigs
minister, men slog snart om fra Liberalismen til 
en konservativ Partikularisme og maatte Jan. 1849 
tage sin Afsked. Han vendte nu tilbage til Bayern 
og blev her allerede i April Udenrigs- og i De
cember tillige Førsteminister. Han var en afgjort 
Modstander af Preussen's Planer om Tyskland's 
Enhed, ønskede en Særstilling for Bayern og 
understøttede senere Østerrig's stortyske Politik. 
Ogsaa indadtil blev hans Styrelse stedse mere 
reaktionær, indtil han fjernedes Apr. 1859. Han 
blev derimod Bayern's Sendemand ved Forbunds
dagen og tog sig med megen Iver af Slesvig
holstenerne, skønt han tidligere selv havde udtalt, 
at han som dansk Minister vilde have handlet 
lige saa, ja langt haardere mod dem. Decbr. 1864 
blev han paa ny Første- og Udenrigsminister og 
søgte nu at lede alle Mellemstaterne mod Preussen, 
for at indsætte Hertugen af Augustenborg, uden 
at agte paa Bismarck's Tilbud om at dele Magten 
i Tyskland mellem Preussen og Bayern. Endnu i 
sidste Øjeblik, da Kampen var nær ved at ud
bryde i Sommeren 1866, gentoges Tilbudet, men 
han afslog det og sluttede sig til Østerrig ligesom 
1850. Efter Fredsslutningen maatte han gaa af 
29. Decbr. 1866 og stod siden uden for det 'po
litiske Liv. E. E. 

Pforta (Schu lpfor ta ) , kg!. Landskole i Kreds 
Naumburg a. S. Den er den største af de tre 
gammelsachsiske Fyrsteskoler og skriver sig fra 
det 1137 hertil flyttede Cistercienserkloster, som 
1543 gik over til at blive Læreanstalt (oprindelig 
100 Alumner). Mange af Tyskland's betydeligste 
Mænd have faaet deres første Uddannelse her. 
Til Lokaliteten P. er knyttet ca. 600 Indb., en 
1268 fuldendt Kirke. I Skolehusets (det gamle 
Klosters) ny Vestfløj findes det store Bibliotek 
(mange Inkunabler). 

PfOrzheim, By i Baden's Kreds Karlsruhe ved 
den nordlige Fod af Schwarzwald ved Sammen
løbet af Wiirm, Nagold og Enz, har (1900) 43,100 
Indb. Ruiner af et gammelt markgreveligt Slot, 
Filial af Rigsbanken, Handelskammer, Gymnasium, j 
Kunst- og Industriskole. Industrien beskæftiger 
sig med Fabrikation af Guld- og Sølvvarer, Smykke
stene, Maskiner. Betydelig Træhandel over Enz 
og Neckar. P. var 1535—65 Residens for Mark
greverne af Baden-Durlach og er bekendt ved de 400 
Pforzheimere, der efter Tilly's Sejr ved Wimpfen 
1622 i et Bjærgpas viede sig til Døden. jfoh. F. 

Pillhl, J o h a n n e s , tysk Billedhugger, er født | 
20. Febr. 1846 i Lowenberg (Schlesien), uddannet | 
bl. a. paa Berlin's Akademi og især bekendt ved ' 
sin udtryksfulde Marmorstatue af Stein i Nassau ! 
a. d. Lahn. Andre Værker: »Perseus og Andro
meda« (Posen), Rytterstatue af Vilhelm I (Gorlitz), 

I Mindesmærket for Grev E. til Stolberg-Wernige-
rode (Landeshut i Schlesien) etc. A. Hk. 

Pfnliingen, By i Wiirttemberg i Schwarzwald-
Kredsen ved Echaz og ved Foden af Rauhe 
Alp, har (1900) 5,300 Indb., Latinskole, Bom-
uldsspinderi, Væveri, Papir- og Klædefabrika-
tion. Joh. F. 

Pfund se Pund. 
P. f. V. o: pour faire visits (fr.): for at gøre 

: Visit, sættes undertiden paa Visitkort, naar man 
ikke træffer vedkommende hjemme. 

Pfyffer, L u d w i g , Oberst for et Schweizer
regiment i fransk Tjeneste, født 1524, død 17. 

i Marts 1594, tilhørteen endnu blomstrende gammel 
i og anset Slægt i Luzern, hvor han tilbragte sin 
• Ungdom, indtil han 1553 gik i fransk Krigs-
: tjeneste. Her udmærkede han sig saaledes som 
: tapper og dygtig Officer, at han blev Chef for 
i Schweizerregimentet (1562) og adlet (1569). Det 
1 var navnlig i Kampen mod Hugenotterne, at 
Regeringen drog Nytte af ham, og han deltog i 
de fleste af de blodige Slag, der dengang bleve 
leverede; saaledes kæmpede han ved Dreux (1562), 
St. Denis (1567), Jarnac (Marts 1569) og Mon-
contour (Oktbr. s. A.). Efter Freden i St. Ger-
main (1570) vendte han tilbage til Luzern, hvor 
han beklædte høje Embeder og som ivrig Katolik 
med stor Kraft modarbejdede de schweiziske 
Reformerte, baade deres Kirke og deres Politik. 
(L i t t . : Segesse r , »Ludvig P. und seine Zeit« 
[Bern 1880—82, I—III]). ' CF. 

Pfåfers, schweizisk Badested i den sydøstlige 
Del af Kanton St. Gallen. Det nævnes i Reglen 
i Forbindelse med Ragaz, idet begge Steder 
modtage Vandet fra de samme Kilder. Bad P. 
ligger 685 M. o. H. i en vild Klippespalte, hvor 
selv paa de længste Dage Solen kun skinner fra 
gi112 til 31/2, og hvor Vejrliget ofte er meget 
vekslende og raat. Hof-Ragaz ligger betydelig 
lavere, kun 525 M. o. H., udsat for Solen i et 
smukt Bjærglandskab, ved Floden Tamina skilt 
fra Landsbyen Ragaz. Badene høre til Vildbade 
eller Akratotermer, Vandet er varmt (ved Ud
springet 37,5°, i P. i°—3° mindre og endnu noget 
lavere i Ragaz) uden Lugt eller Smag og meget 
fattigt paa faste Bestanddele. Vandet bruges dels 
til Drikkekur, dels (og navnlig) til Bade (Enkelt
bade og Fællesbade), og Badestederne søges af 
Patienter med overekciteret Nervesystem samt med 
ringere Grader af Betændelsesprocesser. Meget 
irritable Patienter, der lide af Søvnløshed, taale 
dog ikke Badene. Ragaz er mildere end P. og 
mere søgt som et behageligere Opholdssted; der 
er Jærnbanestation tæt herved. Sæsonen er i P. 
fra først i Juni til sidst i September, noget længere 
i Ragaz. Lp. M. 

Ph. Artikler, der savnes under Ph, maa søges 
under F. 

Phacelia Juss., Slægt af Hydrophyllaceae, en-
eller fleraarige Urter af forskelligt Ydre, oftest 
med fjersnitdelte Blade. Blomsterne i tætbiomstrede 
og svikkelagtige Stande; Kronen er klokkeformet, 
hyppigst med Skæl indvendig, blaa eller hvid. 
Enrummet Kapsel. 70—80 Arter, de fleste i det 
vestlige Nordamerika og i Mejico. Flere Arter 
dyrkes som Prydplanter, f. Eks.: / ' . campanula-
ria A. Gray, der er enaarig, 15—20 Cm. høj 
og har dybt mørkeblaa Blomster, P. fimbriata 



296 Phacelia — Phenoxazin. 

Michx., ligeledes enaarig, med lilla, frynset Krone, 
og P. Parryi Torr., enaarig, 20—30 Cm. høj 
og med mørkt violet Krone. A. M. 

Frøet saas først i Maj paa Blivestedet, og de 
unge Planter udtyndes til 15 — 20 Cm.'s Af
stand. L. H. 

PhacOChOerns d. s. s. Vortesvin, se Svin. 
Pliacops se T r i l o b i t t e r . 
Phaedrus se Fædrus. 
Phaeophycéae se Alger S. 518. 
Phaeosporéae se Alger S. 520. 
PhaetOrøiS se K o l i b r i e r S. 761. 
PkajllS Lour., Orkidéslægt med i Jord voksende 

Knolde og store Blade. Oprette Aks af aabne 
Blomster med stor kræmmerhusformet Læbe. Efter 
Døden farves de ofte blaa (af Indigo). 12 Arter 
i Troperne, flere dyrkede som Prydplanter. A. M. 

PhalacroCOroX se Skarv. 
Phalaenidae d. s. s. Geometridae se Maa le re . 
Phalangldae se Mejere. 
Phalangista se P u n g a b e r . 
Phalanstére [falåstæir] se F o urier. 
Pllålanx (græ.), Finger- eller Taaled (Stykket 

mellem to Ledbøjninger). 
Plialåris se Glans f rø . 
PhalaropUS se Od inshøns . 
Phaléas, græsk Filosof og Politiker i Kalche-

don, 5. Aarh. f. Chr. Hans Navn er knyttet til 
en social filosofisk Lære, der ene kendes fra en 
Del refererende og kritiske Bemærkninger hos 
Aristoteles (Politikken, II, 4). Det fremgaar af 
disse, yderst sparsomme og tendensiøst-polemisk 
udnyttede Oplysninger, at P. sandsynligvis i et 
større Skrift har forfægtet et politisk-økonomisk 
Reformprogram af en i den antikke Tid enestaaende 
udpræget socialistisk Karakter. Han ønsker Pro
duktionen organiseret kollektivistisk under et anti-
individualistisk Tvangsstyre. Det kommer ikke 
an paa Friheden: Folkets Lykke og sædelige 
Løftelse vilde opnaas ved den ligelige Fordeling 
af de ved Statens Forsorg tilvejebragte Forbrugs
genstande at enhver Art. (Litt . : R. POhlmann, 
^Geschichte des antiken Kommunismus und So-
zialismus«, Bd. 1). K.V.H. 

Phallacéae, PhallllS se S t i n k s v a m p e . 
Phaiiagoria (Fanagor ia ) var i Oldtiden en 

By paa den østlige Side af det kimmeriske Bospo-
ros (Strædet ved Kertsch). Det var en græsk 
Koloni, anlagt af Udvandrere fra det ioniskeTeos; 
senere blev det en af de vigtigste Byer i det bospo-
ranskeRige og drev en betydelig Handel. H. H, R. 

Phaiierogamae d. s. s. Fanerogamer, se Blomst 
S. 168. 

Pharb l t i s Choisy, Slægt af Convolvulaceae, 
nær Ipomaea, en- eller fleraarige Slyngplanter 
med hjertedannede, hele eller lappede Blade og 
store Blomster, hvis Krone gerne er pragtfuldt 
farvet. Blomsterne ere byggede som hos Ipomaea; 
dog ere Bægerfligene jævnt tilspidsede og Frugt
knuden mest 3-rummet og med 6 Æg. 50—60 
Arter i Troperne og i subtropiske Egne. Enkelte, 
især P. hispida Ch., P. hederacea L. o. a., dyrkes 
som Prydplanter. Kultur se Ipomaea . A. M. 

Pliaryngobrauchli d. s. s. Trævlemunde, se 
Lancet f i sk . 

Pharyngognåthi er et Fællesnavn for saadanne 
Fisk, hos hvem de nedre Svælgben (5. Par Gælle-

buer) ere forenede ved en Søm eller fuldstændig 
sammenvoksede. Nogen naturlig Gruppe udgør 
P. ikke, id*et den omfatter saa forskellige Former 
som visse Aborrefisk {Gerres), Læbefiskene, Flod-
læbefiskene, Makrelgedderne o. s. v. Ad. J. 

Pharynx d. s. s. Svælg (s. d.). 
PhasCOlarctOS d. s. s. Pungbjørn, se Pung

aber . 
Phascolomys d. s. s. V o m b a t (s. d.). 
PhasCOlothei'ilim. Fra engelske Juralag ved 

Stonesfield og Purbeck kendes Levninger, navnlig 
Underkæber, af et stort Antal smaa Pattedyr. Uden 
at man med Sikkerhed tør henføre dem til Pung
dyrene, er der dog i Tandforholdene en ikke ringe 
Overensstemmelse med den Afdeling af disse, der 
har mere skarpe Tænder og flere Fortænder, de 
polyprotodonte Pungdyr og visse ejendommelige 
Smaaformer. De bekendteste af disse ere P.t 
Amphilestes og Amphiterium. Nær beslægtede 
Former kendes ogsaa fra amerikanske Jura
lag. M. ML 

Pliascuni se Mosser S. 1062. 
PhaseolliS se Bønne . 
Phasiånus se F a s a n e r . 
Phasmldae se Spøge l se r . 
Phazånia se Fessan . 
PlieyoptériS se E g e b r e g n e . 
Pheidias d. s. s. F e i d i a s (s. d.). 
Phelps [fe'lps], Samuel , engelsk Skuespiller, 

født 13. Febr. 1804 i Devonport, død 6. Novbr. 
1878 i Epping ved London; han begyndte sin 
Skuespillerbane i York 1828, kom dog snart til 
London, hvor han først paa de betydeligste Scener 
vandt sig et anset Navn som Fremstiller af Shake-
speare'ske Karakterer og senere i en Aarrække 
(1844—62) som Direktør for Sadler's Wells-
Teateret hævede dette til den egentlige Shake
speare-Scene i London: han opførte her saa godt 
som alle Shakespeare's Skuespil i ny og om
hyggelig Sceneinstruktion og fremstillede selv med 
skarp Karakteristik Hovedrollerne, Efter at have 
opgivet sin Direktørvirksomhed optraadte han som 
Skuespiller paa Lyceum- og Drury-Lane-Teateret 
i London. P. besad en imponerende Skikkelse, 
et udtryksfuldt Ansigt og en prægtig Stemme; 
som hans Glansrolle nævnes Kong Lear, i hvilken 
han — for øvrigt uden Held —optraadte i Ber
lin og Hamburg Maj 1859. (Li t t . : May P h e l p s 
and F o r b e s R o b e r t s o n , Life and Ufe-work of 
S. P. [Lond. 1886]; C ol em an, Memoirs of S. 
P. [Lond. 1886]). A.A. 

Phenacetin se Fenace t in . 
Pllénicienne [fenisiæln], F e n y l b r u n t , Fe -

nicin, Rote ' in, et Tjærefarvestof, som indeholder 
Dinitrofenol, og som kan faas ved samtidig Ind
virkning af Salpetersyre og Svovlsyre paa Fenol. 
Det er et gulbrunt Pulver, som er tungopløseligt 
i Vand; Opløsningen antager ved Tilsætning af 
Alkalier en blaa Farve. P. farver Læder brunt. 
Det gaar ikke mere i Handelen. O. C. 

Phenoxazin, CjgHgNO, faas ved Ophedning 
af o-Amidofenol med Pyrokatechin til 2600. Dets 
rationelle Formel er: 

NH 
/ \ 

Q;H4 C6H4 

\ / 
o 
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P. krystalliserer af sin Opløsning i Alkohol i 
bladede Krystaller, der smelte ved 14S0. Det kan 
betragtes som Modersubstansen til de saakaldte 
Oxaz in fa rves to f fe r , som afledes af forskellige 
kinonimid-agtige Stoffer, f. Eks. Phenochinoxazin, 
hvoraf Farvestoffet Gallocyanin er afledet. O. C. 

Pheræ d. s. s. Fe ra i . 
Philadelphia [fil&de'lfia], By i U. S. A., Stat 

Pennsylvania, ligger 154 Km. fra Atlanterhavet 
paa højre Bred af Delaware River, hvor denne 
•ptager Schuylkill River. (1900) 1,293,697 Indb. 
P. er 40 Km. lang, 8—16 Km. bred og omfatter 
det betydelige Areal af 335 • Km. eller mere 
end London (305 • Km.), idet den bestaar af 
næsten lutter Huse (i alt over 200,000), der ere 
beregnede paa en enkelt Familie. For øvrigt 
er P. en regelmæssig By med talrige Parkanlæg 
og pyntelige Kirkegaarde. De ældre Kvarterer 
ere næsten udelukkende opførte af røde Mursten, 
men nutildags spille Sandsten, Granit og Marmor 
en stadig større Rolle som Bygningsmateriale. De 
to vigtigste Færdselsaarer ere Broad Street, der 
er 30 Km. lang og gennemskærer Byen fra Nord 
til Syd, og Market Street, der gaar vinkelret paa 
Broad Street fra Bredden af Delaw rare til West-P., 
idet den overskrider Schuylkill. Paa Skærings
punktet af de to Hovedgader (Penn Square) lig
ger Raadhuset (City hall), der er en af de største 
Bygninger i U. S. A. Det paabegyndtes 1871, 
er 148 M. langt, 143 M. bredt, bestaar med Und
tagelse af Stueetagen, der er af Granit, af hvidt 
Marmor og har et 155 M. højt Taarn, der bærer 
en Statue af William Penn. Schuylkill, der er 
620 M. bred, overskrides af 14 Broer, hvorimod 
den 1,250 M. brede Delaware er forbeholdt Skibs
farten, hvorfor Forbindelsen med Camden i Sta
ten New Jersey udelukkende sker ved Dampfærge. 
Det vigtigste Parkanlæg er den 1,100 Hekt. store 
Fairmount Park mod Nordvest, der gennemstrøm
mes af Schuylkill og i 1876 var Sæde for Ver
densudstillingen, hvis eneste Rester ere Kunst-
galeriet Memorial Hall og Palmehuset Horticul-
tural Hall. I Parken findes desuden en zoolo
gisk Have og et Observatorium samt fiere Min
desmærker. Af nævneværdige offentlige Bygninger 
er der ikke mange. Byens ældste Kirke er den 
gamle svenske, der er grundlagt 1667 og genop
bygget 1700. Yderligere nævnes enkelte, der ud
mærke sig ved et stadseligt Ydre, som Grace-Bap
tist- Temple paa Broad Street, den katolske Kate
dral paa Logan Square, Arch-Street-Episcopal-
Church samt den lutherske Church of the Holy 
Communion, der er opført af grøn Serpentin. 
Blandt de verdslige Bygninger fremhæves foruden 
det ovennævnte Raadhus den 1729—39 byggede 
Independence Hall, hvor U. S. A.'s Uafhængighed 
proklameredes 1776, det store slotslignende Cel
lefængsel, der aabnedes 1829 af den pennsylvan-
ske Stat, det ny Posthus, Toldhuset i dorisk Stil, 
Mønten, der er opført 1833 af Marmor i ionisk 
Stil, Invalidehjemmet for Matroser (Na-val Asy-
luni), der ligger omgivet af store Haver, samt de 
to store Forbundsarsenaler og de seks Hoved
banegaarde. De fornemste Mindesmærker ere 
Washington's Rytterstatue, Bronzestatuen af Abra
ham Lincoln og Mindesmærket for Humboldt. Af 
Privatbygninger fremhæves foruden flere store Ho
teller og pragtfulde Klubhuse samt de syv store 

Teatre Frimurernes »Tempel«, den kristelige Yng
lingeforenings Bygning, Wanamaker's Magasin, 
Drexel Building samt flere store Forretnings- og 
Bankbygninger. Af humane Institutioner nævnes 
det i korintisk Stil opførte Girard College, der 
er Verdens største Vajsenhus, Diakonissestiftelser. 
Mary I. Drexel Home samt det 1866 aabnede tyske 
Hospital. Blandt de videnskabelige Institutioner 
indtages første Plads af University of Pennsyl
vania, hvis Oprindelse gaar tilbage til 1749, og 
som 1901 havde 265 Lærere og 2,573 studerende. 
Til Universitetet er knyttet et Bibliothek paa 1/4 
Mill. Bind, en botanisk Have, et astronomisk Ob
servatorium og fiere Laboratorier. P. har end
videre 5 medicinske Skoler, 2 Tandlægeskoler
en Skole for Farmaceuter, polyteknisk Skole. 
teknologisk Institut, 3 teologiske Seminarier, det 
1892 stiftede Drexel-Institut for Kunst, Videnskab 
og Industri samt flere Biblioteker, blandt hvilke 
nævnes Mercantile Library, der er stiftet 1821. 
samt det 1731 stiftede P.-Bibliothek, der hver 
rumme 200,000 Bind. Af Befolkningen i P. hørte 
1900 634,485 til Mandkøn og 659,212 til Kvinde
køn. Der fandtes 62,600 Negere, 1,200 Kinesere, 
230 Indianere. 294,000 vare fødte uden for U. 
S. A., og af disse vare 46,500 Englændere og 
Skotter, 98,500 Irlændere, 71,000 Tyskere, 2,500 
Franskmænd, 18,000 Italienere, 29,000 Russere, 
7,500 Polakker, 2,800 Ungarer, 2,000 Svenskere. 
700 Nordmænd og 1,000 Danske. Næst efter 
New York er P. U. S. A.'s vigtigste Industriby. 
1890 sysselsatte P.'s forskellige industrielle Virk
somheder 259,000 Mand og frembragte Varer ti! 
en Værdi af over 2 Milliarder Kr. Forrest i 
Rækken staa Sukkerfabrikkerne, hvoriblandt enkelte 
ere kæmpemæssig store, og derefter følge Me
talvare-, Tekstil- og Konservesfabrikkerne, Trykke
rierne, Fabrikkerne for kemiske Produkter og tor 
Skotøj samt Skibsbyggerierne. Handelen er me
get betydelig, da de største Skibe kunne gaa op 
ad Delaware River og lægge til ved Kajerne. Oir. 
Vinteren holdes Sejlløbet aabent af tre Isbrydere, 
og den vestlige Flodbred er i en Længde af over 
8 Km. tæt besat med Værfter og Dokanlæg, blandt 
hvilke særlig fremhæves Reading-Jærnbaneselsk?.-
bets enorme Kuldokker og Kornelevator. Hjemme
hørende i P. vare 1890 1,025 Skibe med 256,000 
Tons, der for største Delen gik i Kystfart, særlig 
paa New York og Boston. Af Skibe i udenrigsk 
Fart indgik 1890 1,416 med 1,400,000 Tons, og 
der ud- og indførtes Varer for ca. 340 Mill. Kr.; 
hvoraf den større Halvdel (200 Mill. Kr.) falder 
paa Indførselen. De fornemste Indførselsvarer ere 
Sukker (for over 100 Mill. Kr.), Klædevarer og 
kemiske Produkter, og der udføres Petroleum. 
Kom, Kød, Flæsk og Tobak. P. har regelmæs
sig Dampskibsforbindelse med Liverpool og Ant
werpen, men Posten til Europa gaar over New 
York. P. styres af en Borgemester {mayor~), der 
vælges paa 3 Aar, en Magistrat (select council). 
der bestaar af et Medlem for hvert af de 31 By
kvarterer, og et Byraad med et Medlem for hver 
1,200 Skatteydere. — P. er grundlagt 1682 af 
William Penn paa en Grund, han havde købt af 
Indianerne. 5. Septbr. 1774 samledes i P. den 
første Kongres, der raadslog om Forholdsregler 
mod England's Vilkaarlighed, og 4. Juli 1776 pro
klameredes her de amerikanske Koloniers U?.f-
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hængighed. Fra Septbr. 1777 til Juni 1778 var 
P. i Englændernes Besiddelse, men de fordreves 
derfra, og 1787 vedtoges i P. U. S. A.'s nuvæ
rende Forfatning. 1790 flyttede man National
kongressen fra New York til P. ; men 1800 over
førtes den endelig til Forbundsdistriktet Columbia, 
og 1800 flyttedes ligeledes Pennsylvania's Regering 
fra P. til Harrisburg. I P. stiftedes 1781 den 
første Kolonialbank og 1792 U. S. A.'s første 
Mønt. De vigtigste Begivenheder i 19. Aarh. ere 
de Uroligheder, der 10.—13. Maj 1844 fandt Sted 
mod de irske Katolikker, hvorved de fleste irske 
Huse og Kirker ødelagdes og flere Irlændere 
dræbtes, samt Verdensudstillingen, der 1876 af
holdtes til Minde om Republikkens hundredeaarige 
Bestaaen. (L i t t . : F r a n k , »Das heutige P.< 
[P. 1885]; Al l inson , P. 16S1—18S7 [Baltimore 
1887]; W o o l s e y , History of the city of P. 
[Boston 1887]). H.P.S. 

Pftiiaelélphus L. (Fa l sk Jasmin , P ibeved) , 
Slægt af Stenbrækfamilien (Hydrangeae), Buske 
med trinde Grene, modsatte, hele eller savtakkede 
Blade og anselige, hvide og stærkt duftende 
Blomster i Klase eller Top. Blomsterne ere oftest 
4-tallige i alle Kranse; talrige Støvdragere. Frugten 
er en Kapsel. Ca. 13 Arter i Asien og Amerika. 
Flere dyrkes som Prydplanter i Haver. A. M. 

P. coronarius L. (Kaukasus, Himalaja) har 
stærkt duftende og hvide Blomster. / ' . floribundus 
Schrad. (Nordamerika), Blomsterne have ikke saa 
stærk Lugt som foregaaende. P. grandiflorus 
Willd. (Nordamerika) har meget store, lugtløse 
Blomster. P. latifolius Schrad. (Nordamerika) 
bliver højere end de foregaaende og har store, 
noget klokkeformede, næsten lugtløse Blomster. 
P. LeydebouriLemoine er fremkommen ved Kryds
ning; den er meget blomsterrig; Blomsterne ere 
hvide og vellugtende. P. formeres lettest ved Frø, 
men er noget tilbøjelig til at krydses, hvorfor 
Arterne ikke altid gengives fuldt konstant; ogsaa 
Stikning af toaarigt Træ paa Friland eller Aflæg
ning kan anvendes. Frøet saas tidlig om Foraaret 
og dækkes med et tyndt Lag Grus; men gentagne 
Vandinger, indtil Spiringen har fundet Sted, ville 
som oftest være nødvendige. Frøbedet dækkes 
lidt om Vinteren, og om Foraaret prikles de unge 
Planter i fem Rækker paa i l /3 M. brede Bede. 
Efter to Aars Forløb udplantes de paa Bede med 
60 Cm.'s Afstand. En god næringsrig Jord er 
dem tjenligst. Gamle Planter maa i Reglen ud
tyndes ved Bortskæring af halvtørre eller udlevede 
Partier. L. H. 

PllilanthllS er en i Danmark sjælden Grave
hveps, der fodrer sine Larver med Bier, dels j 
enlige, dels Honningbier; den styrter sig over ! 
Dyrene i Flugten og kan, hvor den er almindelig, 
skade Biavlen en hel Del. I Tyskland kaldes den 
»Bienenwolf«. Se i øvrigt Grav eh ve p se. C. W.L. 1 

PhilélphllS se F i le l fo . 
Phil idOr [filidå!r],Francois A n d r é Danican , 1 

fransk Musiker, (1726—95), tilhørte en udbredt og 
anset Musikerslægt, men gjorde sig oprindelig be- : 
kendt ved sit sjældne Talent for Skakspil, der satte 1 
ham i Stand til at gøre Turnéer rundt om i Europa, j 
og som for øvrigt altid vedblev at være hans Liden- j 
skab. Som Komponist optraadte P. 1754 (med j 
et kirkeligt Kor), som Operakomponist 1759 med • 
»Blaise le savetier«, der ligesom P.'s følgende 

Sangspil gjorde stor Lykke. Med disse Sang
spil, af hvilke skulle fremhæves: »Le maréchal 
ferrant« »Le sortier«, »Sandomir, prince de Dane
mark«, blev P. en af de fremmeste blandt de 
ældre opéra-comique-Komponister. W. B. 

PhilipOn [filipo'] ( P h i l i p p o n ) , C h a r l e s , 
fransk Tegner og Litograf, (1800—62), Elev af Gros 
og Abel d. Pujol. P.'s Betydning ligger mindre i 
hans egne Værker (en Del Karikaturtegninger) 
end i hans ansporende Indflydelse paa unge og rige, 
senere berømte, Talenter for Karikalurtegning*. 
Gennem dette og sin førende Stilling ved Paris'es 
bedste Vittighedsblade (La Caricature, Le Chari-
vari, Journal pour rire og Journal amusant) har 
P. paa sin Vis grebet ret afgørende ind i fransk 
politisk Liv. A. Hk. 

Ph i l ippe [fili'p]. A > s e Denne ry . 
Ph i l ippevi l le , By i den nordøstlige Del af 

den franske Koloni Algérie, Dep. Constantine, 
ligger ved en Bugt af Middelhavet 67 Km. N. 0. 

j for Constantine, med hvilken den er forbunden 
j ved en Jærnbane. Den er grundlagt 1838 af 
i Franskmændene, er bygget paa begge Sider af 
! en Kløft og har et overvejende europæisk Ud-
j seende. Dens tidligere vigtige Havn har ikke 
i kunnet modstaa Konkurrencen fra Bona og 

Bougie, men besørger dog endnu en stor Del af 
det østlige Algérie's Handel. (1900) 20,000 Indb., 
hvoraf 8,000 Franskmænd og 7,000 andre Euro
pæere (Italienere). P. er opkaldt efter Ludvig 
Filip og er bygget paa den gamle romerske 
By R u s i c a d a ' s Plads. C. A. 

Philippi d. s. s. Fi l ippoi . 
Phi l ipp i , F r i e d r i c h Adolf, tysk, luthersk 

Teolog, f. 15. Oktbr. 1809 af jødiske Forældre i 
Berlin, d. 29. Aug. 1882. Han begyndte med at 
studere Filologi, men efter at han 1829 var 
gaaet over til Kristendommen og havde virket 
et Par Aar som Lærer, begyndte han paa egen 
Haand at drive teologiske Studier, habiliterede 
sig 1837 i Berlin og blev 1841 Professor i 
Dorpat, men 1852 kaldet til Rostock, hvor han 
1874 blev Konsistorialraad og udfoldede en be
tydelig Virksomhed. Han var en udpræget 
ortodoks-luthersk Teolog; hans Dogmatik: 
»Kirchliche Glaubenslehre« (5 Bd. i 2., delvis 
3. Opl. 1870—90) er helt igennem en For
nyelse af det 17. Aarhundredes lutherske Ret
troenhed, og alle nyere Forsøg paa Omdannelse 
af Dogmet havde i ham en afgjort Fjende; saa-
ledes bekæmpede han med stor Heftighed Hof-
mann's Forsøg paa Forsoningslærens Omraade. 
Det skyldes væsentlig hans og Kliefoth's Virk
somhed, at den mecklenburgske Kirke stadig er 
en af de mest udpræget lutherske Landskirker i 
Tyskland. J. P. B. 

Phi l ippopel , g ræskPhi l ippopl i , tyrk. F i l i b é , 
bulg. P l o v d i v , By paa Balkan-Halvøen,Hoved
stad i Østrumelien, ligger ved Maritsa og ved 
Banelinien Sofia-Adrianopel. (1893) 36,033 Indb., 
hvoraf over Halvdelen er Bulgarer, medens Resten 
bestaar af Tyrker, Grækere, Jøder og Armenier. 
En betydelig Del af den bulgarske Befolkning 
tilhører Islam, og P. har 13 græsk-katolske 
Kirker, men 26 Moskeer. Yderligere nævnes en 
romersk-katolsk Kirke, en Synagoge, et gammelt 
Karavanserai, Statsbiblioteket, Realgymnasiet 
samt et Hospital og et Vajsenhus. Industrien 
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bestaar i Tilvirkning af Silke-, Bomulds- og 
Lædervarer, og der drives en betydelig Korn
handel. P. er anlagt af Filip II af Makedonien 
og var i Romertiden Hovedstad i Provinsen 
Thracia. 1363 faldt P. i Tyrkernes Hænder, 
1818 led den meget ved et Jordskælv, og 1885 
udbrød her den Opstand, der førte til Østrumelien's 
Forening med Bulgarien. H. P. S. 

Pllilippoteaux [filipåto'j, H e n r i F e l i x Ema
nuel , fransk Maler, født 3. April 1815 i Paris, 
død 9. Novbr. 1884 smst. P. er Elev af Cogniet 
og har malet adskillige Værker i Forening med 
ham. Hans Kunst er i udpræget Grad Slagmaleri; 
den skildrer med Udfoldelse af Masser af Figurer 
(i lille Maalestok) Kampens vilde Tummel og 
spænder over den franske Hærs Bedrifter fra ældre 
til nyeste Tid. Uden stærk Originalitet og uden 
fremragende maleriske Evner har han gennem 
selve sine Emner og sin livfulde Behandling af 
dem vundet stor Popularitet, og i franske Museer 
(Versailles: Overgangen over Tagliamento, Ant-
werpen's Belejring m. m.) er han rigt repræsenteret. 
Bekendte Arbejder: Tilbagetoget fra Moskva 
(1835), Turenne's Død, Ludvig XV paa Fontenoy's 
Slagmark (1840, kom til Luxembourg Mus.), Episode 
fra Balaklava, Scener fra den fransk-tyske Krig 
o. s. v. Hans effektfulde Panoramabilleder (se 
Panorama)bleve banebrydende: Paris'es Belejring 
i Panoramabygningen i Champs-Élysées o. fl. a. 
Sønnen P a u l D o m i n i q u e P. har ogsaa virket 
som Panorama- og Dioramamaler. A. Hk. 

Philipp 0 vicll, E u g e n v o n , østerrigsk National
økonom, er f. 15. Marts 1858 i Wien, blev 
1885 ekstraordinær Professor i Freiburg, hvorfra 
han 1893 modtog Kaldelse til Wien's Universitet. 
P.'s Specialiteter er Bankvæsen og Udvandrings-
politik ; det første har han behandlet navnlig i 
den fortræffelige Monografi »Die Bank von 
England« (Wien 1885), den sidste navnlig i 
»Schriften d. Vereins f. Socialpolitik«, 52. Bd. 
(Leipzig 1892); hans Hovedværk er det i 
H. Marquardsen og Max Seydel: >Handbuch des 
oeffentlichen Rechts der Gegemvart« optagne 
»Grundrisz der Politischen Oekonomie« (Bd. I: 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Freiburg i B. 
1893, 4. Opl. 1901; Bd. II, 1. Volkswirtschafts-
politik 1899; Bd. 2 e r endnu Novbr. 1902 ikke 
udk.). Dette Værk, der forener solid og udstrakt 
Viden med indgaaende Kritik og en klar, smuk 
Fremstilling, har hurtig gjort sin Forf. til en ai 
Samtidens mest bemærkede Socialøkonomer. P. er 
udgaaet fra og røber stærk Paavirkning af den 
>østerrigske« Skole i Nationaløkonomien, men 
indtager et uafhængigt Standpunkt til dens 
Metode og Doktriner. Siden 1899 redigerer han, 
sammen med E. Bernatzik, en Samling Monografier, 
•Wiener staatswissenschaftliche Studien«. K. V. H. 

Philippovich, v o n P h i l i p p s b e r g , J o s e p h , 
Friherre, [østerrigsk Felttøjmester, født 1818, død 6. 
Aug. 1889 i Prag. P. havde allerede 1848 naaet 
Majorsgraden og udmærkede sig i Kampen mod 
Ungarerne. Han forfremmedes 1857 til Oberst 
°g J859 til Generalmajor, deltog i Felttoget i 
Italien samme Aar og ophøjedes 1860 i Friherre
standen. 1866 tjente han i 2. Armékorpses Stab 
og kom efter Krigen som Feltmarskalløjtnant og 
Divisionskommandør først til Wien, derefter til 
Innsbruck og endelig til Briinn, 1874 forfrem

medes P. til Felttøjmester, blev højestbefalende 
i Bohmen og havde 1878 Overkommandoen over 
de Tropper, der rykkede ind i Bosnien og 
Herzegovina. 1882 vendte han tilbage til Prag 
som højestkommanderende i Bohmen og Chef for 
8. Armékorps. B. P. B. 

Phi l ippsburg , By i Baden ved Saalbach's Ind
løb i Rhinen, har (1900) 2,500 Indb., Latin
skole, Mølledrift, Kvæghandel, Tobaks- og Humle
avl. P. var indtil 1800 Rigsfæstning og hørte 
indtil 1803 underStiftet Speyer. P. har flere Gange 
været erobret af og tilhørt Frankrig, yoh. F, 

PhilippSOn, L u d w i g , jødisk Forfatter, f. 27. 
Decbr. 1811 i Dessau, d. 24. Decbr. 1889 i 
Bonn. Han var 1833—62 Rabbiner i Magde
burg og udfoldede en stor og mangesidig Virk
somhed til Fremme af sine Trosfællers aandelige 

I og religiøse Udvikling. Han udgav fra 1837 
Ugebladet >Allgemeine Zeitung des Judenthums«, 
fremkaldte 1844 de tyske Rabbiner-Forsamlinger 

; og grundlagde 1855 Foreningen til Udgivelse af 
jødisk Litteratur, samt styrede den indtil 1874. 

, Desuden udgav han 1839—45 en israelitisk Bibel 
j med Kommentar (ny Udg. 1858—60, 3 Bd.). 
I »Dieisraelitische Religionslehre« [3 Bd. 1861—65], 
i »Die Entwicklung der religiosen Ideen im Juden-
! thum.Christenthumund Islam« [ 1874], samt »Saron«, 

6 Bd. Noveller og Skuespil [1844—65] og flere 
i historiske Romaner, omhandlende jødiske For-
j hold. E. E. 

Philipps011, Mar t in , tysk Historiker, foreg.'s 
i Søn, er f. 1846, blev Privatdocent 1871, Professor 
! i Bonn 1875, Professor i Bruxelles 1878 og har boet 

i Berlin siden 1890. Af hans Værker kunne nævnes: 
»Gesch. Heinrichs des Lowen« [1867—68], 
»Heinrich IV und Philipp III 1598—1610« 
[1870—76], »Gesch. des preussischen Staats-
wesens vom Tode Friedrichs des Grossen bis 
zu den Freiheitskriegen« [1880—82], »La Contre-
révolution religieuse au XVI e siécle« [1884], 
»Hist. du regne de Marie Stuart« [1891 ff. 3 Bind], 
»Kardinal Granvella am spanischen Hofe 1579 — 
86« [1894], »Der Grosse Kurfurst« [1897]. Han 
er Medudgiver af »Allgemeine Weltgeschichte« og 
har der skrevet den nyere Tids Historie. I 
Oncken's »Allgem. Gesch. in Einzeldarstellungen« 
har han skildret Vesteuropa i Slutningen af det 
16. Aarh. og Ludvig XIV's Tidsalder. J. L. 

Pllilippsthal (Kreuzberg), lille By i preus. 
Regeringsdistrikt Kassel; har et Slot; tidligere 
var der i P. et Benediktinerkloster. P. har givet 
Navn til den hess. Sidelinie H e s s e n - P . (s. d.). 

Philips [fi'lips], A m b r o s e , engelsk Digter, 
født i Leicestershire 1671, død i London 1749. 
Han var af god Familie, studerede i Cambridge 
og kom derefter til London, hvor han som ivrig 
Whig blev en god Ven af Addison, der i sin 
»Spectator« i høj Grad roste hans Digte. Af 
disse kunne nævnes »Pastorals« [1709], i hvilke han 
efterlignede Spencer, »A Poetical Letter from 
Copenhagen« [1709], der skildrer den nordiske 
Vinter. 1711 blev Tragedien »TheDistrestMother« 
opført, en Oversættelse af Racine's Andromaque. 
Desuden skrev han et Par andre Skuespil: »The 
Briton« [1722] og »Humphrey, Duke ofGloucester«, 
og udgav en Samling »Poems« [1748]. T. L. 

Philips [fi'lips], John , engelsk Digter, født i 
Oxfordshire 1676, død i Hereford 1708. Han 
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studerede i Oxford, hvor han særlig var be
gejstret for Milton og blandt Klassikerne for 
Vergil. Endnu medens han var ved Universitetet, 
skrev han: »The Splendid Shilling«, et ypperligt 
burlesk Digt, i hvilket han forherliger Shillingen 
i pompøse Milton'ske Vers. Det blev meget be
undret, gik rundt i Afskrifter og blev trykt uden 
Tilladelse; den autoriserede Udgave kom først 
1705. Af P.'s andre Digte kan nævnes »Gyder« 
[1706], et Hyrdedigt, der efterligner Vergil's 
Georgica. T. L. 

Phil ipsen, H a r a l d A r o n P e t e r , dansk 
Øjenlæge, født 30. Marts 1839 i Kbhvn., død I I . 
Juli 1892 smst. P. tog Lægeeksamen 1864, 
blev Dr. med. 1868 og uddannede sig særlig som 
Øjenlæge. Han var en overordentlig belæst Mand 
med en glimrende Hukommelse og har skrevet 
en Mængde navnlig Oversigtsartikler i »Bibliothek 
for Læger« og >Medicinsk Aarsskrift«. Hans 
betydeligste Arbejde er hans Lærebog »Frem
stilling af Øjets Sygdomme« [1. Udg. 1872—74, 
2. Udg. 1880]. G. N. 

Philipsen, Gus t av , dansk Boghandler og Po
litiker, er født i Kjøbenhavn 27. Oktbr. 1853, blev 
cand. jur. 1875 °g indtraadte i Firmaet »P. G. 
Philipsen«: 15- April 1877. Sammen med Broderen 
Ludvig øgede han Forlaget saavel af æstetiske 
som af videnskabelige Værker betydelig og gjorde 
det til et af de største i Norden. Begge viste 
i de 15 Aar, de indehavde Forretningen, stor 
Dygtighed og Energi parret med stor Fore
tagsomhed. Ludvig P. var den fødte Boghandler 
med den fænomenale Hukommelse, G. P. den 
ledende Aand med de mange Kundskaber og 
det ideelle Syn. I Boghandlerforeningen gjorde 
de stor Fyldest. L S. 

G. P. viste tidlig stærk Interesse for politiske 
og sociale Spørgsmaal og sluttede sig nær til 
denHørup'ske Retning. I 1880'erne tog han livlig 
Del i Studentersamfundets sociale Arbejde, navn
lig i de to Foretagender »Studentersamfundets 
Smaaskrifter« og »Studentersamfundets Retshjælp 
for Ubemidlede«, af hvis Bestyrelser han var 
Medlem. I 1886 blev han Medlem af Kjøben
havn's liberale Vælgerforenings Bestyrelse, 1893 
af Borgerrepræsentationen, og endelig erobrede 
han 1898 Kjøbenhavn's 4. Kreds, i hvilken han 
riere Gange forgæves havde søgt Valg til Folke
tinget. I Borgerrepræsentationen kom P. snart 
til at indtage en fremtrædende Stilling inden for 
den liberale Gruppe, og siden denne sammen 
med Socialdemokraterne har vundet Flertal i 
Forsamlingen, er han bleven en af dennes vigtigste 
Ledere og har navnlig som Ordfører for Budget
udvalget udført et betydeligt Arbejde. I Folke
tinget har han været Medlem af fiere vigtige 
Udvalg, deriblandt Finansudvalget, og Ordfører 
for Loven om Arbejde i Fabrikker og for Jærn-
banetakstloven. Han har endvidere været Medlem 
af Jærnbanekommissionen af 1898 og udnævntes 
1901 til Formand for det ved Fabrikioven ind
stiftede Arbejderraad. P. er en intelligent, flittig 
og kundskabsrig Mand, med en levende Almen
sans. JV. N. 

Philipsen, P h i l i p Gerson, dansk Forlægger, 
født i Kjøbenhavn 27. Juli 1812, død smst. 15. 
April 1877. 3. Juli 1834 etablerede han sig 
som Sortimentsboghandler, men slog snart ind paa 

Forlæggervirksomheden, hvor han fik sin store 
Betydning. Hans Maal som Forlægger var det 
at lade videnskabelige Værker popularisere, at 
gøre dem tilgængelige for det store Publikum. 
Heldet fulgte ham, og der udkom paa hans 
Forlag en Række Arbejder paa Naturvidenskabens 
Omraade, som fik stor Udbredelse. »Tidsskrift 
for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben« 
(1854—83) er bl. a. et betydeligt Led i Rækker.. 
Paa det landøkonomiske, merkantile og religiøse 
Omraade udgav han en Del Bøger af blivende 

I Værd. Hans skarpe Blik til at opdage, hvad der 
egnede sig til at overføres paa Dansk, gav sig 
Udslag i de mange udmærkede fremmede Navne, 
hvormed han berigede dansk Litteratur. P. var en 
self-made Mand, som ved sin store Dygtighed og 
sit geniale Blik til sene Tider har indridset sit 
Navn som dansk Forlægger. Han var Med
stifter af Boghandlerforeningen. Ved hans Død 
gik Forretningen over til hans Enke, Bella P.. 
som igen overdrog den til sine to Sønner, Gustav 
(s. d.) og Ludvig (f. 15. Juni 1855, d. 23. 
Aug. 1895). Ved Udgangen af 1895 overgik 
Forlaget til »Det nordiske Forlag«, i hvis Be
styrelse G. P. er Formand. I. S. 

Philipsen, T h e o d o r Esbern , dansk Dyr
maler, er født i Kjøbenhavn 10. Juni 1840, kom, 
efter i nogle Aar at have været ved Landvæsenet, 
1862 ind paa Kunstakademiet, hvor han med en 
Afbrydelse i 1863—64, da han deltog i Krigen 
og avancerede til Løjtnant, studerede indtil 1869. 
Sit første Billede udstillede han 1865 paa Char
lottenborg, hvor hans »Køer« vakte Opmærksom
hed ved usædvanlig fin Iagttagelse af Formen, 
hvilket i ikke ringere Grad gjaldt om hans andre 
Billeder fra 1860'erne og Begyndelsen af 1870'erne; 
1873 fik han den Neuhausen'ske Præmie for 
»Heste, der rides til Svømning« ; ikke faa Ar
bejder af ham bleve købte af Kunstforeningen. 
P.'s Ungdomsarbejder udmærke sig mere ved 
sikker Tegning end ved koloristiske Fortrin; i 
Henseende hertil foregaar det store Gennembrud 
under hans Ophold i Paris 1875—76. Her og 
under sine senere Rejser — 1887 var han saa-
ledes ude med det Ancher'ske^ Legat — udviklede 
han sig efterhaanden til en af dansk Kunsts 
ypperste Kolorister, hvis bedste Arbejder staa 
med en Glans og Klarhed i Farven, der minder 

I om de store hollandske Malere, som man træffer 
j dem i deres bedst bevarede Friluftsbilleder; sam-
; tidig hermed er han bleven baade jævnere og 
sikrere i sin Karakteristik af Dyrene — han maler 

I helst og bedst Køer og Kalve — og i sin over-
' legne Behandling af deres Lød. Mellem de senere 
: Frembringelser af P., der for øvrigt med For-
! kærlighed henter sine Motiver fra Saltholm, kan 
] nævnes det pragtfulde »Alleen ved Vognserup« 
I [1894] — det bekendte P. C. Skovgaard'ske Emne 
! i moderne Opfattelse og Behandling — og ilere 

af hans større og mindre Billeder fra Kvægtorvet; 
fra Saltholm's Strand har han malet kostelige 
Billeder, snart med skinnende og gennemsigtig 

I Luft, snart med den letteste og fineste Dis ud 
; over Sundet. Siden 1891 har han stadig sendt 

sine Arbejder, undertiden i hele Suiter, til den fri Ud
stilling. Foruden Malerierne har han udført mange 

i plastiske Dyrefigurer og Dyregrupper, mest i 
'glaseret Brændtler, og ogsaa her vist sig »om 
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en Mester i Henseende saavel til Formgivning, 
Bevægelse og Karakteristik som til Herredømme 
over Farverne. 

I Nationalgaleriet er P. repræsenteret ved »En 
Vej i Dyrehaven« og »Kalve ved Stranden«, 
begge fra 1890'erne, i den Hirschsprung'ske Sam
ling ved 9 udsøgte Malerier og Studier fra 1870— 
95. ^ S. M. 

PhilipstOWli [fi'lipstaun], Division i Kaplandet, 
ligger i Karroon Syd for Oranje-Floden og er 
6,980 • Km. med (1891) 6,670 Indb. Land
skabet er fladt og vandfattigt. Hovedstaden af 
jamme Navn, ogsaa kaldet Pe t rus vi I le, har 
(1891) 1,200 Indb. C. A. 

Phillimore [fi'limå.'a], R o b e r t J o s e p h , eng
elsk Folkeretslærer, født 5. Novbr. 181 o i Whitehall, 
død 4. Febr. 1885, Advokat, 1853 — 57 Medlem 
af Parlamentet, beklædte derefter en Række høje 
juridiske Embeder, 1S75 judge of the Admiralty. 
Hans »Cominentaries upon International Law« 
(I—II, London 1854—61, 3. Opl. 1879—89) 
er et særdeles fortjenstfuldt Arbejde, og P.'s 
folkeretlige Kundskaber bleve meget benyttede 
af Regeringen. P.'s Interesse for Kirkelivet satte 
litterær Frugt i det solide Værk: »The eccle-
siastical Law of the Church of England« (I—III 
Lond. 1873, Suppl. 1876,2. Udg. 1895). Fz- D-

Phill ip [fi'lip] J o h n , skotsk Maler fraAberdeen, 
(1817—67). P., væsentlig Autodidakt, har malet en 
Mængde Billeder fra Skotland's Højland, senere 
efter Ophold i Spanien, hvor han paavirkedes af 
Velasquez'es Kunst, Folkelivsbilleder med spanske 
Motiver (til Dels sammen med Ansdell). 1859 
blev han Medlem af Roy. Acad. Hans Kunst, 
hvis rige Farver i Tidens Løb have lidt en Del, 
staar meget højt i det engelske Publikums Gunst, 
hvad Salgspriserne vise (»The early career of Mu-
rillo« 3,990 L. St. , »Selling re-
lics« 3,937 L.St.). A. Hk. 

Phi l l ips , G e o r g e (eller 
Georg) , tysk Kirkeretslærer, 
fadté. Jan. 1804 i Konigsberg, 
død i Aigen ved Salzburg 6. 
Septbr. 1872, 1827 Prof.extra-
ord. i Berlin, katolsk Konvertit, 
1833 Prof. ord. i Miinchen, 
: ernedes fra sin Stilling paa 
Grund af sin Optræden i Lola-
Montez-Affæren, 1849 Prof- i 
Innsbruck, 1851 i Wien. Hans 
engelske Afstamning førte ham 
ind paa Undersøgelser af angel-
sachsisk og engelsk Retshistorie, 
:nen han behandlede ogsaa tysk 
Privatret og Retshistorie. P. var 
yderliggaaende Katolik. Hans 
;= Deutsche Geschichte« I—II 
: Berlin 1832—34), hans og 
Gorres'es » Historisch-politische 
Blatter fiir das katholische 
Deutschland«, men særlig hans 
berømte »Kirchenrecht« (I — 
VII, Regensburg 1845—72, Bd. 
l o g II 3-Opl. 1855-57 . Fort
sat af v. Ver ing , VIII Bd. 1. 
Afd. Regensburg 1889) udøvede 
stor Indflydelse i det katolske 
Tyskland. Af hans Afhandlinger 
"-;?.n nævnes: »Ueber den Ur-

sprung der Kirchenmusiken« [Freiburg i. B. 1S49J-
(L i t t . :v . S c h u l t e i »Allg. Deutsche Biographie« 
XXVI S. 80ff.). Fz.D. 

Phillips [fi'lips], J o h n , engelsk Geolog og Pa
læontolog, født den 25. December 1800 i Mar-
den (Wiltshire), død i Oxford den 24. April 
1874. Allerede i en ung Alder gjorde P. sig 
bekendt ved Ordningen af forskellige geologiske 
Museer i England; 1824 blev han Professor i 
Geologi ved King's College i London, 1844 ved 
Universitetet i Dublin og endelig 1856 ved Uni
versitetet i Oxford. P., som udfoldede en ual
mindelig rig litterær Virksomhed, indførte bl. a. 
de endnu anvendte Betegnelser »palæo-, meso-
og kænozoiske Dannelser« i Stedet for henholds
vis »Overgangs-, sekundære og tertiære Dannelser«. 
Ogsaa med andre Grene af Naturvidenskaben be
skæftigede han sig; han konstruerede saaledes 
forskellige fysiske Instrumenter. Hans mest be
kendte Værker ere: »Geology of Yorkshire-
[1836]; »Treatise on Geology« [1838]; »Manual 
of Geology« [1855; "Y Udg. 1884]. J. P. R. 

Phil l ips [fi'lips], T h o m a s , engelsk Maler, 
(1770—1845), Professor ved Roy. Academy, var 
en meget søgt og produktiv Portrætmaler, som 
saadan aandfuld og efter Samtidens Dom virke
lighedstro, om end lidt flatterende. Han har 
malet en stor Mængde berømte Mænd som Byron, 
Scott, Southey, Coleridge, Sir Banks, Faraday, 
David Wilkie (i Nat. Gallery) etc. 1833 udkom 
ti Forelæsninger af ham. A. Hk. 

Phill ipsburg [fi'lipsba.g], i )By i U. S. A., Stat 
New Jersey, ligger ved Delaware River lige over for 
Easton og har Jærnindustri. (1900) 10,052 Indb. — 
2) By i U. S. A., Stat Pennsylvania, har Teglværker 
og stor Glasfabrik. (1900) 3,266 Indb. H. P. S. 

Philodendron Schott, Slægt af Arumfamilien 

Philodendron pevtnsum. 



302 Philodendron — Phister. 

(Mysse-Gruppen) af meget forskelligt Ydre, snart 
buskagtige, snart klatrende. Kolben er cylindrisk. 
Over ioo Arter i det tropiske Amerika. Nogle 
dyrkes i Væksthuse og Stuer som Prydplanter, 
saaledes P. cannaefolium Schott (Brasilien) med 
elliptiske Blade, hvis Stilke ere tykke og under
tiden oppustede, P. Simsii Kunth (Guyana) med : 
hjertedannede Blade, P. eximium Schott (Bra
silien), P. bipinnatifidum Schott (Brasilien) med 
lappede eller fjersnitdelte Blade, og endnu andre. 
Om Philodendron partusum seMonst era. A. M. 

P. ere Bladplanter, som i deres Hjemstavn i 
Reglen klatre op ad gamle Træstammer og Klipper, 
og kan man i Varmehusene skaffe dem lignende 
Forhold at vokse under, er det at foretrække. I ! 

Sommerliden fordre de rigelig Vanding og hyppig ! 
Oversprøjtning. De formeres ved Stiklinger af 
Endeskud eller Deling af Stammen i Stykker paa tre j 
Ledstykker, der da plantes hver i sin Potte. L. H. ; 

Philodinldae se H j u l d y r . 
Philodromlnae se K r a b b e e d d e r k o p p e r . 
Philondtis se Mosse r S. 1061. 
Philopterlnae d. s. s. Fjerlus se M a l l o - I 

phaga . 
Philtra (græ ), Kærlighedsdrikke, Trylledrikke, ! 

som navnlig i Oldtiden spillede en vis Rolle og til- , 
beredtes paa mange forskellige, mere eller mindre ' 
hemmelighedsfulde Maader; hyppigst fremstilledes ' 
de af Dele af Dyr eller af Planter, i Reglen dog 
af ret uskadelige Ingredienser, hvis Virkning kun ! 
beroede paa Indbildningskraften og Troen og ! 
ikke som de egentlige Afrodisiaca (s. d.) havde , 
nogen fysiologisk Virkning. E. P—n. 

Phister , J o a c h i m L u d v i g , dansk Skue- i 
spiller, født 23. Maj 1807 i Kbhvn., død I. ; 
Septbr. 1896 smst. 27. Maj 1817 begyndte 
P.'s Teaterliv, idet han paa denne Dag blev an
taget som Danseelev ved det kgl. Teater i Kbhvn.; 
takket være sin frejdige Opvakthed blev han 
snart anvendt i Repertoirets Børneroller, hans 
Udførelse af disse, særlig af Bondedrengen i 
Thaarup's »Høstgildet« (15. Maj 1819), vakte 
Kenderes Opmærksomhed, og ved Instruktør Lind-
green's Indflydelse rykkede han snart efter fra 
Danseelevernes op i de dramatiske Elevers Ræk
ker. Dog Lindgreen's Interesse indskrænkede sig 
ingenlunde hertil; han anede maaske i Drengen 
at have fundet den, der skulde fortsætte hans 
Gerning, og han indprentede ham Respekt for 
Kunsten, Kærlighed til Holberg og Sanddruhed 
i Fremstillingen. Som et nøjagtigt Afbillede af 
Læreren viste P. sig ikke fyldt 18 Aar 6. Maj 
1825 i sin første holbergske Hovedrolle: Drengen 
i »Den pantsatte Bondedreng«, men til Trods for 
de uomtvistelige komiske Evner, han her lagde 
for Dagen, fandt han i den nærmest følgende 
Tid Anvendelse ikke inden for det komiske Fag, 
men i Eiskerroller; Teatret havde nemlig paa 
den Tid en Række Komikere i fuld Kraft, deri
mod var det i Trang for en ung Elsker. Dog 
som Elsker paa Scenen havde P. kun lidet Held, 
og han var nu i nogle Aar henvist til at leve af 
de Krummer, der faldt fra de riges Bord; saa 
lidt som han her var nogen Kostforagter, men 
udførte en Mængde Smaaroller, lige saa lidt holdt 
han sig ængstelig tilbage, naar store Opgaver 
tilbød sig, og ved en Række i Henseende saavel 
til Indstuderingstid som til Opgavernes Vanske

lighed næsten forvovne Rolledubleringer gjorde 
han sig nyttig for Teaterdirektionen, samtidig med 
at han erhvervede sig Navn og Anerkendelse hos 
Publikum og Kunstfæller. Alligevel vedblev han 
at staa i Elevernes Klasse, selv da han i Maj 
1827 paa en halv Snes Dage lærte og udførte 
Leporello's Parti i »Don Juan« til Professor Si-
boni's fulde Tilfredshed, og først 1829, Aaret 
efter at han som Poul i »Ungdom og Galskab« 
havde vist sig som en lige saa musikalsk Sanger 
som opfindsom Komiker, ansatte Direktionen ham 
som Skuespiller med 300 Rdlr. om Aaret, dog 
foreløbig kun paa 3 Aar. Dog dette Forbehold 
kunde den gode Direktion have sparet sig, thi 
allerede i Løbet af det følgende Teateraar (1829 
—30) viste P. sig som saa dygtig en Kunstner, 
at Udnævnelsen til kgl. Skuespiller ikke kunde 
holdes tilbage (Septbr. 1830). Fra nu af gik 
han frem i Kunst som i Indflydelse: han blev 
ikke blot inden faa Aar den store Holbergskue
spiller og den uomtvistelige Indehaver af den 
rette Tradition, men han befrugtede med sit Geni 
den samtidige Skuespildigtning til en Række 
Karakterstudier, som han i Rampens Lys gjorde 
til lyslevende Mennesker. 

P.'s halvsyvende Hundrede Roller store Re
pertoire falder saaledes helt naturligt i to store 
Hovedgrupper: de holbergske og de ikke-hol-
bergske, og medens hans Virksomhed inden for 
de første kan betegnes som traditionsbevarende, 
var den inden for de andre ikke alene nyskabende, 
men tillige traditionsskabende, idet der for en 
meget stor, for ikke at sige den allerstørste Del 
af disse Roller ikke kan tænkes nogen anden 
Figur end den, P. iklædte dem. 

Inden for P. 's Holberg-Repertoire indtager Henrik 
Hovedrollen; som Holberg kun anvendte dette 
ene Navn, saaledes fremstillede P. i Virkeligheden 
kun een Henrik i de mange Henrik-Roller, han 
spillede; undtages herfra maa dog Henrik i >Den 
politiske Kandestøber«, idet P. gav denne nær
mest som en Arv. Hans Henrik-Galeri var 
derfor ikke en Række særtegnede Karakterstu
dier, men en een Gang for alle fastslaaet og fast
holdt Komedietype, saa at sige en Legemlig
gørelse af den holbergske Komedies Lystighed 
og Vid. Maaske havde Viddet nok Overtaget 
over Lystigheden i P.'s Henrik; hans Replik
fremsigelse var et uovertræffeligt Mesterstykke af 
Betoningens Komik: paa samme Tid som han 
underbyggede den hele Replik med et Fond af 
forslagen Overlegenhed, gav han ikke alene hver 
Sætning, men hvert Ord en ganske bestemt Tone
værdi til Opnaaelse af den fulde komiske Rytmik 
i Foredraget, og han var en fuldendt Mester i 
ved ganske smaa Midler — en Dvælen eller en 
Sløjfen — at opnaa en aldeles overraskende 
Virkning. Medens P. med aldrig svigtende Fast
hed vedligeholdt Henrik-Typen, aabenbarede han 
i Henrik's Forklædninger en enestaaende Forvand-
lingsevne: ej alene formaaede han i »Den Stundes
løse <-, hvor han fremstillede Oldfux i Henrik's 
Lignelse, lynsnart at skifte Forklædning 3 Gange, 
men han evnede i »Maskeraden«, hvor Henrik 
agerer Tamperret for Leander, skønt iført Henrik's 
Tjener-Livre fuldkomment at illudere som fire 
forskellige Personer alene ved sine Stemmeveks-
linger. P. spillede ogsaa, særlig henimod Slut-
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ningen af sin Teaterbane, en Del Arv-Roller og 
skabte i disse en Række livagtige og skarpt sær
tegnede Bondekarakterer af ægte dansk Rod, om 
end ikke netop fra Holberg's Tidsalder. Noget 
lignende var Tilfældet med hans holbergske 
Stordaad: Fornyelsen af Jeppe paa Bjærget (2. 
Marts 1851). P. mente selv, at denne Figur i 
Hovedlinjerne kunde føres tilbage til Holberg's 
egen Tid; lader dette sig end bevise for mange 
Enkeltheders Vedkommende, saa er der paa den 
anden Side næppe Tvivl om, at den Hovedop
fattelse, P. med Mesterhaand gennemførte, stod i 
absolut Modstrid med Fortidens: han vilde vække 
Tilskuernes Medfølelse for Jeppe, medens de tid
ligste Fremstillere utvivlsomt ganske ubarmhjertigt 
have udleveret ham til Latteren, han afdæmpede 
Raaheden og bredte et komisk-rørende Skær 
over hele Figuren. P., der først efter aarelang 
Forberedelse spillede Jeppe, havde gennemar
bejdet Figuren til de mindste Enkeltheder; hans 
Jeppe var et Mesterstykke af allerførste Rang, 
tegnende med den inderligste Forstaaelse et 
Menneskeliv fra Vuggen til Graven. 

I det nyere danske Lystspil- og Vaudeville-
Repertoire — J. L. Heiberg, Henr. Hertz, C. 
Hostrup o. s. v. — fandt P. langt rigere Lejlighed 
end i det klassiske til at udfolde sin Forvand
lingskunst. Denne hvilede paa Virkelighedens 
faste Grund, idet hans skarpe og altid vaagne 
Iagttagelsesevne ophobede i hans Hjerne et 
uudtømmeligt Fond af Masker og Stemmer eller 
om man vil af menneskelige Ydrer, uddragne 
med fotografisk og fonografisk Nøjagtighed af 
Hverdagslivet; naar P. saa fik en Rolle tildelt, 
ledte han i dette Menneske-Magasin, indtil han 
fandt det rette Billede, og »omskabte sig saa ved 
sit kunstneriske Herredømme over sin Person fra 
Hoved til Fod i Lighed med dette Billede: 
Stemme, Holdning, Gang og Manerer, alt tog 
Form og forenedes til en fremmed Personlighed 
udenom ham selv, en legemsstor Maske, bag 
hvilken P.'s egen Individualitet forsvandt« (Edv. 
Brandes). Af det rige Karaktergaleri, P. 
paa denne Maade skabte, tillader Pladsen her 
kun at nævne de mest bekendte som den god
hjertede Tyveknægt Skriverhans i »Eventyr paa 
Fodrejsen« og den klamme Hykler August i 
»Sparekassen«, den nøjsomme Skolelærer Sørensen 
i »Intrigerne« og den mod Frihed higende 
Jerusalems Skomager i »Genboerne«, den listende 
Don Bazile i »Barberen i Sevilla« og den brovtende 
Robertson i »De Deporterede«, den latterlig 
senile Vinter i »Et Eventyr i Rosenborg Have« 
og den uhyggeligt gammelmands lystne Olifur i 
»Brama og Bayadeien«. En ganske særegen 
Gave besad P. til at fremstille dumme Mennesker 
uden paa nogen Punkt at drive dem ud i Karika
turen og uden med mindste Sideblik til Publikum 
at stille sig overlegen ved Siden af Figuren, 
tværtimod ogsaa her var hans egen Personlighed 
forsvunden, og han var snart den overtroiske 
Niels i »Køge Huskors« og snart den skikkelige 
Klokker Link i »Nej«, snart den geskæftige 
Per Qvit i »Pak« og snart den uberørte Lord 
Hastings i »Ninon«, snart den forundrede Mikkel 
i »De danske i Paris« og snart den afstumpede 
Skomager Tokkerup i »En Spurv i Tranedans«. 
Til en fuldkommen genial Højde hævede P.'s 

Komik sig i Figurer som den svedne Prokurator 
Barding i »Soldaterløjer« og den stundesløse 
Politimester Desaunais i »Michel Perrin«, der 
troede at narre andre, medens de netop selv toges 
ved Næsen. Skulde derimod Dumheden eller Uer
farenheden tilhylles med et Elskværdighedens 
Overtræk, kunde P'iguren under P.'s Behandling let 
antage en vel kunstlet Barnlighed, og skulde der 
oven i Købet tilsættes en god Del Rørelse, som 
hos Ole i »Abekatten«, fik Barnligheden en vel 
sentimental Bismag. 

21. Maj 1873 tog P. som Henrik i »Hen
rik og Pernille« og Klokker Link i Monologen 
»Ja« Afsked med det kgl. Teater; tilsyne
ladende stod han endnu i sin fulde Kraft, 
men han havde selv mærket ved øjeblikke
lige Hukommelsesbrud Alderens uundgaaelige 
Fremadskriden. Han optraadte dog i de nærmest 
følgende Aar ved adskillige Velgørenhedsfore
stillinger, og da Teateret ved Holberg's 200 Aars-
Fest opfordrede ham til at medvirke, udførte 
han endnu en Gang 3. Decbr. 1884 sin mesterlige 
Oldfux i »Den Stundesløse« ligesom han som 
den ældre Holberg-Fremstiller deltog i Kantaten 
til Holberg's Pris; nogle Maaneder senere ved 
hans nedenf. nævnte Hustrus 50 Aars Skuespiller
indejubilæum 12. April 1885 viste han sig for 
sidste Gang paa den danske Skueplads som Arv 
i »Henrik og Pernille«. Hans Spil disse Aftener 
ejede vel de faste Linjer, men manglede den 
komiske Kraft og festlige Glans; dog hans Aand 
levede endnu, og med usvækket Interesse om
fattede han i sine sidste Aar Teateret. Da han i 
3. Del af Fru Heiberg's Erindringer fandt sin 
Kunstnerære krænket, udsendte han en lige saa 
klogt som klart affattet Protest: »Et Nødværge« 
( i893) . (Li t t . :Zinck, »J.L.Phister«; E . B r a n d e s , 
»Dansk Skuespilkunst«, S. 287—316; Holbergs 
Komedier, Jubeludg. III, 2, S. 107—15; »Illustr. 
Tid.« VIII Nr. 399—400, XIII, Nr. 645—46; 
»Nær og fjærn« III, Nr. 79 - 80). A. A. 

Phister, L o u i s e Amal ie P e t r i n e , f. P e t e r 
sen, dansk Skuespillerinde, er f. 21. Jan. 1816 
i Kjøbenhavn; hun optraadte første Gang 10. 
April 1835 som Anna i »Fornuftgiftermaalet« 
paa det kgl. Teater i Kjøbenhavn og virkede 
siden — fra 1839 som kgl. Skuespillerinde — 
uafbrudt ved dette i over 60 Aar: hendes sidste 
Optræden fandt Sted 28. Maj 1895 som Mad. 
Rust i »Sparekassen«. Fru P., som hun 1846 
blev ved Ægteskab med ovenf. nævnte Skue
spiller J. L. P., er i sin lange og pligttro Teater-
tjeneste særlig knyttet til den holbergske Komedie. 
Allerede et Par Aar efter sin Debut vakte hun 
Opmærksomhed ved sin Udførelse af Pernille i 
-Henrik og Pernille« (3. Marts 1837), og snart 
tog hun Pernille-Faget i uomstridt Besiddelse; 
helt naturligt blev hendes Pernille et kvindeligt 
Sidestykke til Phister's Henrik, derfor mere en 
fastslaaet Komedietype end et levende Menneske 
særtegnet efter de vekslende Forhold i Komedierne : 
hendes Pernille var frisk og frejdig, pyntelig og 
adræt, opsat paa alskens Padsenmagerier og dog 
sin Hjerte Jomfru Leonora inderlig hengiven, ret 
en drilagtig og dog indtagende Plusnisse. I de 
sidste 20 Aar af sin Teatervirksomhed røgtede 
Fru P. i den klassiske Komedie Matronerne; 
medens hun i de egentlige Magdeloner med 
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haandfast Understregning bevarede den hævd
vundne Figur, skabte hun uden for disse en Del 
komiske Figurer uden Støtte i Overleveringen; af 
disse kan nævnes den groft-prosaiske Harlekin's 
Usynlige i »De Usynlige«, den næsten gratiøst-
parodiske Fru Terentia i »Den forvandlede Brud
gom« og et Par i al deres Indskrænkethed 
komisk rørende Bondekoner som Nille i »Erasmus 
Montanus« og Moderen i »Den pantsatte Bonde
dreng«. Ogsaa i det samtidige danske Lystspil-
og Vaudeville-Repertoire har Fru P. udført en 
Række komiske Figurer saasom bittersøde Peber
møer og spidsborgerlige Madammer. Ved Kasino's 
Mindeforestillinger i Anledning af Hundredaars-
dagen for Slaget paa Kjøbenhavns Red (April 1901) 
optraadte Fru P. 3 Gange som Gæst i »Den 
forvandlede Brudgom«-. (Li t t . : Holbergs Kome
dier, Jubeludg. III, 2, S. 117—20; Edv. B r a n d e s , 
5Holberg og hans Scene«, S. 226—237; »Illustr. 
Tid.« XXVI, Nr. 27 og XXXVI, Nr. 29. »Den 
ny Tid«. 9. April 1885.) A. A. 

Phlegraei' Gampi (lat.), Oldtidens Navn paa 
de flegræiske Marker (s. d.). 

Phléum ( R o t t e h a l e , norsk Kjev legræs) , 
Slægt af Græsfamilien, omfattende 10 Arter. Blom
sterstanden er en Dusk. Smaaaksene kortstilkede, 
enblomstrede med kølformet sammentrykte, brod-
spidsede Yderavr.er og hindeagtige, stakløse In
deravner, der løst omslutte det kort aflange Korn. 
I Danmark findes 3 Arter, P. pratense L., Boehmeri 
Wib og arenarium L., i Norge tillige P. alpi-
num (F jæld-Kjev le ) . Af økonomisk Betydning 

Timothe (Phleum pratende). 

er P\ pratense ( E n g - R o t t e h a l e , T imothe ) . 
Den danner løse Tuer; Straaene ere sæd
vanlig opsvulmede ved Grunden, 50—80 Cm. høje. 
Bladskeden er trind, hvorved den let kendes fra 
Hundegræs, hvis Bladskede er sammentrykket, og 
med hvilket den i ung Tilstand let forveksles. 
Dusken er valseformet, foroven og forneden kort 

afrundet. Yderavnernes Midtribbe er forlænget 
til en svagt udadbøjet Brod; dens Køl er forsy
net med kraftige, udadrettede Haar. »Frøet« er, 
som det fremtræder i aftærsket Tilstand, for stør
ste Delen omgivet af de graalighvide Inderavner; 
ofte fjernes disse dog fra en større eller mindre 
Procentdel af Frøet ved Tærskningen og Rens
ningen. Saadanne »afskallede« eller »nøgne« Frø 
ere af lys graabrun Farve. 1,000 Frø (med In
deravner) veje ca. o,43 Gr. Eng-Rottehale dyr
kes i betydelig Udstrækning i Kløver- og Græs
marker, dog mindre nu end tidligere, idet den nu for 
en stor Del er fortrængt af andre Arter, som Hunde
græs, Draphavre og Eng-Svingel. Særligi Egnen om
kring Kjøbenhavn er den dog endnu et af de mest be
nyttede Fodergræsser, idet »Timothe-Hø« fore
trækkes af kjøbenhavnske Hesteholdere. K. H—n. 

PhlomiS L., Slægt af Læbeblomstrede (Galte
tand-Gruppen), fleraarige og ofte stærkt haarede 
Urter eller Halvbuske med rynkede Blade. Blom
sternes Bæger er 5 — 10-nervet; Kronens Over
læbe hjælmformet og behaaret; Underlæben 3-
lappet. 65 Arter i Middelhavslandene. P. Samia 
L. (Grækenland) har store, gule Blomster, P. tube-
rosa L. (Balkan-Landene) purpurfarvede; de dyrkes 
til Pryd. P. formeres ved Frø eller Deling. A, M. 

Phlox L., Slægt af Fjældflokfamilien, en- eller 
fleraarige Urter af meget forskelligt Udseende, 
men gerne med helrandede og smalle, undertiden 
naaledannede Blade. Blomsterne ere anselige og 
have en rød, violet eller hvid og fladkravet Krone ; 
de sidde enkeltvis eller ere oftere samlede i en 
topformet Stand. Støvdragerne ere indesluttede. 
30 Arter, nordamerikanske; mange i Kultur som 
Prydplanter, ogsaa Varieteter og Bastarder. A. M. 

P. dyrkes som en- eller fleraarige Blomster
planter for Friland. P. DrummondiiHook. (Texas), 
enaarig Sommervækst, der udmærker sig ved sine 
meget smukke Blomster i hvide, røde, lilla, pur
pur og gullige Farver, dels ensfarvede, dels fler
farvede. Blomstringen varer fra Juni til Efteraaret. 
Af Varieteter findes flere, blandt hvilke kunne 
nævnes grandiflorus med store, velformede Blom
ster, cuspidata med takkede Kronblade, fimbriata 
med frynsede Kronblade og hortensiaeflora med 
store, afrundede Blomsterskærme. Frøet saas sidst 
i Marts paa halvvarm Bænk, og efter at de unge 
Planter ere priklede, udplantes de med 20—30 
Cm.'s Afstand i Maj. P. decussata hybrida er 
en 60—120 Cm. høj Staude med smukke Blom
ster i hvide til mørkpurpur Farver fra Juli til 
September. Den formeres ved Deling af de gamle 
Planter hvert 3. Aar. P. divaricata L. og P. 
subulata L., begge fra Nordamerika, ere lave, 
foraarsblomstrende Stauder, den første med lilla, 
den sidste med rosa Blomster; paa Grund af deres 
Rigdom paa Blomster høre de til vore smukkeste 
Indfatningsplanter. De formeres ved Deling om 
Foraaret eller bedre sidst i August, og ved ind
trædende Barfrost om Vinteren maa de helst 
dækkes med Granris. L. H. 

Pllloxin se F l o x i n . 
Phoca se Sæler. 
Pliocaeua d. s. s. Marsvin, se De l f i ne r S. 90. 
PhOCldae d. s. s. Sæler (s. d.). 
PllOCOmélus kaldes et Misfoster, hvis Arme 

og Ben mangle, medens Hænder og Fødder dog 
ere til Stede, men udspringe umiddelbart fra 
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Kroppen, hvorved de komme til at ligne Sæl
hundeluffer. S. B. 

PllOCæa d. s. s. F o k a i a . 
PhoeniCOptertlS se F l a m i n g o . 
Phoenix se F ø n i k s . 
PbolniZ se D a d d e l p a l m e . 
Pholadldae se Boremus l inge r . 
Pil 6 in a Fr., Slægt af Spkaeropsideae, med farve

løse, encellede, ægdannede Pyknokonidier; over-
maade talrige Arter, der optræde paa Stængler 
af mange forskellige Planter; de fleste ere Sapro
fytter, enkelte Parasitter, saaledes: P. sanguinolenta 
Rostr. ( G u l e r o d s v a m p ) , der angriber første Aars 
Gulerødder henimod Efteraaret og fremkalder 
døde Pletter paa Rodens øverste Del; under Op
bevaringen kan Sygdommen brede sig til hele 
Roden og vandre til de sunde Naborødder, som 
ogsaa ødelægges; udplantes selv svagt angrebne 
Gulerødder til Frøavl, vandrer Myceliet op i 
Stængelen og kan der anrette saadan Ødelæggelse, 
at hele Planten dør ved Blomstringens Begyndelse; 
denne Sygdom gør Gulerodsfrøavlen megen Skade, 
ja den har paa enkelte Steder bevirket, at ikke 
en eneste Plante har sat modent Frø ; Sygdommen 
bekæmpes ved Valget af en næringsrig Jord til 
Udplantning af Frøgulerødderne og ved en meget 
skarp Sortering af disse, hvorved alle mistænke
lige udskydes. P. Betae Frank, er en farlig 
Fjende for Runkelroer og Sukkerroer; den er en 
af Aårsagerne til »Rodbrand« hos Kimplanterne 
og »Hjerteforraadnelse« hos de udvoksne Roer ; og
saa paa de frøbærende Planter gør den en Del Skade; 
den findes bl. a. paa Frøhovederne og føres med 
disse paa Marken, hvorfor en Afsvampning er et 
virksomt Middel til at forebygge Angreb paa de 
unge Planter. P. pithya Sacc. dræber Topskud 
hos Douglasgran, Ædelgran og andre Naaletræer. 
(Li t t . : R o s t r u p , »Plantepatologi« S. 564 ff.; 
F r a n k , »Die Krankheiten der Pflanzen«, II, S. 
398, og »Kampfbuch« S. 129). F. K. R. 

Phorbantia se Levanzo . 
Phoridae, Fluefamilie, indbefattende smaa, 

plumpe, i Alm. sorte Fluer, hvis Larver leve i 
henraadnende Plantedele, som Snyltere i Sommer
fugle- eller Billelarver; en enkelt Art, l'hora 
incrassatu, lever som Larve hos Honningbien. 
Fluen trænger ind i Bikuben og lægger sine Æg 
paa Bilarverne; faa Timer efter Æglægningen 
kommer Larven frem, den borer sig ind i Vært-
larvens Fedtlegeme. Larvestadiet varer kun ca. 
7 Dage, i hvilke Larven skifter 3 Gange Hud; 
den borer sig derpaa ud af Bilarven, der dræbes, 
forpupper sig i eller uden for Kuben og over
vintrer som Puppe. Den kan gøre ikke ringe 
Skade. Om andre Honningbisnyltere se Bi
lus. C. W.-L. 

Phorminm Forst., Slægt af Liljefamilien, fler-
aarige Urter med kort, tykt Rhizom og toradede, 
sværddannede Blade af meget fast Konsistens. 
Blomsterne sidde i en sammensat Top. Deres 
Bioster er noget krummet og bestaar af et kort 
Rør med 3 ydre og 3 indre, noget længere Flige. 
De sorte Frø ere vingede. 2 Arter paa Ny-Zea
land. P. tenaxForst. ( H ø r l i l j e , N e w - Z e a l a n d s k I 
H ø r ) har en indtil 2 M. høj Stængel med temme- I 
lig store gulrøde Blomster og talrige over 1 M. 1 
lange Blade, der tillige naa en betydelig Bredde 
(over 1 Dem.) og ere graagrønne med røde I 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Kanter. Bladenes kraftige Basttaver anvendes al
mindelig til al Slags Fletværk, Tove o. s. v. Med 
denne Brug for Øje dyrkes Hørlilje ogsaa for
skellige Steder, medens den (tillige i brogede 
Varieteter) holdes i Kultur i Væksthuse som 
Prydplante. Roden giver paa New-Zealand et Læge
middel. A. M. 

P. anvendes som Dekorationsplante i Koldhus 
om Vinteren og paa Friland om Sommeren. Den 
formeres ved Deling. Græstørvjord, Varmebeds-
jord og Sand vil være en passende Jord
blanding. L. H. 

Phosphdros se M o r g e n s t j e r n e . 
PhosphdrOS, litterært svensk Maanedsskrift, 

udgivet af Atterbom og Palmblad fra Aug. 181 o 
til 1813. P. havde den Opgave navnlig ved Kri-

j tik at virke til Forstaaelse af »Nya Skoian«'s 
Smag, dets Medarbejdere tilstræbte i deres Essays 

! og Digte et vist filosofisk Anstrøg, som ikke har 
; virket lige heldig hos alle Forfattere, ihvorvel der 
i i Maanedsskriftet findes en Del ganske ypperlige 

Arbejder. Efter Maanedsskriftets Navn modtoge dets 
ForfattereBenævnelsenFosforister(s.d.). O.Th. 

PhotlUS, latinsk Navn paa den byzantinske 
Forfatter Fotios (s. d.). 

Photobacteriuni se Micrococcus. 
PhOXiUUS se K a r p e f i s k S. 252. 
Phra ell. Phre , Oldtidens Ægypteres Navn 

paa Solen, saavel Himmellegemet som den Gud
dom, i hvilken de gamle Ægyptere personificerede 
Solen. Da Solen i de gamle hieroglyfiske Ind
skrifter altid nævnes uden Artikelen p og altsaa 

I kaldes Ra eller Re (s, d.), er denne sidste Form 
I af Ordet i alle nyere Arbejder den almindelige Be

nævnelse paa Solen og Solguden i Ægypten. I 
Koptisk skrives derimod Artikelen foran Ordet, 
og Solen hedder Phre (P.). V. S. 

Phragmén, L a r s E d v a r d , svensk Matema
tiker, er født i Orebro 2. Oktbr. 1863, ansattes 
1890 som Docent ved Stockholm's Højskole og 
blev 1892 Professor smst. Han har som Redak
tionssekretær ved det skandinaviske Tidsskrift 
Acta mathematica en betydelig Del i dettes 
Ledelse. Ved Siden deraf medvirker han ved Ud-

! givelsen af Weierstrass's Værker og er Forfatter 
til forskellige Afhandlinger i Acta og Videnskabs
akademiets Skrifter. Chr. C. 

Phragmidinm Sk., F l e r c e l l e r u s t , Slægt af 
Rustsvampe, karakteriseret ved de brune, valse
formede, flercellede Basidiefrugter, der bæres af 
en farveløs Stilk, og ved at Skaalrusthobene ere 
uregelmæssig formede, uden Hylster. Værtskifte 
er ikke kendt hos P., og Arterne snylte kun paa 
Planter af Rosenfamilien. Af økonomisk Betyd
ning er P. Rosae (Pers.), R o s e n r u s t e n , der 
angriber baade vildtvoksende og især dyrkede 
Roser (baade i Væksthuse og paa Friland); Skaal-
rusten optræder tidlig paa Aaret paa unge Skud; 
som blive misdannede og daarlig udviklede 
de syge Planter misprydes yderligere af de orange
gule Rusthobe og have ingen Salgsværdi; senere 
fremkomme Uredohobe og Basidiefrugter paa de 
udvoksne Blade. Sygdommen bekæmpes ved 
Fjernelse af angrebne Skud, ved Besprøjtning 
med Bordeaux-Vædske o. 1. F. K. R. 

Phragmltes se Tagrør. 
Phragmonema se Alger S. 522. 
Phrat se Eufra t . 

20 
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Phryganéa se Vaarfiuer. 
Phrynldae se S k o r p i o n e d d e r k o p p e r . 
Phrynosoma se Leguane r . 
PlltUirluS d. s. s. Fladlus, se Lus. 
PlltMsis se L u n g e t u b e r k u l o s e . 
Piiul, i Bibelen 2. Kong. 15, 19 Navn paa en 

assyrisk Konge, hvem Israel's Konge Menahem 
nødtes til at give en meget betydelig Tribut for 
at bevæge ham til at rømme de Provinser, som 
Assyrerne havde oversvømmet. Da man omtrent 
fra 1850 i Kileskrifterne opdagede flere Navne 
paa assyriske Konger, som maatte formodes at 
have været omtrent samtidige med P., og da disses 
Navne i Kileskriften ere udtrykte ved flerlydige 
Monogrammer, mente man snart i eet, snart i et 
andet Kongenavn at finde den Konge, som Bibelen 
kalder P. Videre Undersøgelser viste dog snart, 
at alle disse Navne skulde læses helt anderledes. 
Da ingen P. fandtes i Assyrien, have nogle ment, 
at P. havde væiet Konge ikke i Assyrien, men i 
Babylonien. Man har saaledes antaget ham for 
den Konge, der i en gammel Liste (Ptolemaios'es 
Kanon) kaldes Poros. Men dette har ingen Rime
lighed. De babylonske Konger havde til den Tid 
Vanskelighed ved at hævde deres Uafhængighed 
lige over for Assyrien, og ingen af dem foretog 
Krigstog til Syrien eller andre fjernere Lande. P. 
er uden Tvivl den samme assyriske Konge, som i 
2. Kong. 15, 29, 16, 7 og 10 kaldes Tiglath Pi
lesar, der netop i sine Indskrifter selv fortæller, 
at han har overvundet Menahem. P. er maaske 
en Afkortning af det lange assyriske Kongenavn. 
Med dette Navn har han vel været betegnet i en 
gammel Kilde, som Forfatteren af Kongernes Bøger 
benyttede, medens en anden ogsaa af ham benyttet 
Kilde gengav hans Navn fuldstændig. V. S. 

PhyCit se E r y t h r i t . 
Phycocyån se Alger S. 522. 
Phycoerythrin se Alger s. 522. 
PhyCOBiyces se Mucoraceae . 
PhyCOmycétes se A l g e s v a m p e . 
Phycophæln se Alger S. 520. 
Phycopyrrin se Alger S. 518. 
Phycoxanthin se Alger S. 520. 
Phyllca L., Slægt af Vrietornfamilien, Buske 

af lyngagtigt Ydre med spredte, smalle og læder
agtige Blade, hvis Rande ere tilbagerullede, og 
som ere filtede paa Undersiden. De smaa Blomster 
ere udvendig stærkt haarede; Tallet i Bæger, 
Krone og Støvbladkreds er gerne 5. Omtr. 65 
Arter, de fleste i Kaplandet. Nogle i Kul
tur. A. M. 

P. buxifolia L. med ægdannede og P. erico-
ides L. med linie—lancetdannede Blade ere Kold-
husplanter. Kultur se L y n g p l a n t e r s Ku l 
tur. L. H. 

Phyllachora Nitschke, Slægt af Dothideaceae 
(s. d.); nogle Arter kunne gøre Skade paa Græsser, 
Kløver, Pastinak, Æbler, men have dog ingen 
fremtrædende økonomisk Betydning. F. K. R. 

Phyllactinia se Meldugfami l i en . 
PhyllånthUS L., Slægt af Vortemælkfamilien, 

Træer, Buske eller en- eller fleraarige Urter af meget 
forskelligt Ydre med oftest smaa Blade. Enbo 
eller tvebo. Blomsterne uanselige. Over 400 Arter i 
subtropiske og tropiske Egne, ikke i Europa. 
Hertil Underslægten Bmblica (s. d.). Desuden 
kunne nævnes P. Niruri L., der er udbredt næsten 

i overalt i Troperne, og som ofte anvendes medi-
1 cinsk, P, distichus (L.) Miill.-Arg. (= Cicca di-
| s tichus L., Ostindien, Madagaskar), hvis Frugter 
I spises, og som ogsaa anvendes til Lægemidler, 

og /'. speciosusj acq. {Xylophylla arbusculaSw.), 
i der ligesom andre Arter af samme Afdeling ud-
I mærker sig ved bladagtige Skud, der i Randen 
• bære de smaa Blomster; den holdes undertiden i 

Kultur. A. M. 
Phyllerium se Galle S. 440. 
Phyll ium se Blad, v a n d r e n d e . 
PhylloblUS se S n u d e b i l l e r . 
Phyllocåctus Lk., Kaktussiægt, Epifytter, hvis 

Stængler forneden ere kantede, foroven sammen
trykte og bladformede; langs Midten forløber en 
kraftig Ledningsbane, og langs Randene findes 
Indskæringer, i hvilke Areolerne have deres Plads; 
Filt og Torne ere kun yderst lidt udviklede. Fra 

: Areolerne udspringe de store og ofte særdeles 
1 pragtfulde Blomster, der ere regelmæssige eller 

svagt uregelmæssige, idet Blosteret og dets Rør 
ere noget krummede. Frugten er et Bær af noget 
forskellig Form. Omtr. 12 Arter i Mellem- og 
Sydamerika. Flere Arter, Bastarder og Varieteter 
findes i Kultur, saaledes P. anguliger Lem. 
(Mejico) med dybt indskaarne Stængler, P. 
Gartneri (Reg.) K. Sch., begge med skarlagen
røde Blomster, P. phyllantoides (DC.) S.-Dyck 
med mørkt rosenrøde Blomster o. fl. Se K a k t u s 
ku l tu r . A.M. 

Phyllocladium i s , * , Fladskud (s. d.). 
Phyllocoptes se Ga lmider . 
PhyllodOCe Salisb., Slægt af Lyngfamilien, 

glatte eller kirtelhaarede, smaa Buske med naale-
dannede Blade, enlige eller skærmformet samlede 
Blomster, hvis Krone er krukkeformet, og en 5-
klappet Kapsel. 7 Arter i arktiske Egne. Ph. 
taxifolia Salisb. {Ph. coerulea Bab.) er alminde
lig i Grønland og er for øvrigt cirkumpolar; den 
findes i Norge's Fjældegne og i den arktiske Del 
af Landet. Den kaldes der B l a a l y n g og danner 
ofte større Bevoksninger i Lyngheden, hvor dens 
violette Blomster ere en stor Pryd. A. M. 

Phyllopertha se O l d e n b o r r e r . 
Phyllophåga se E n t o m o p h a g a . 
Phyllophora se Alger S. 523. 
Phyllopdda se B lad fødde r . 
PhyllopseilStes se L ø v s a n g e r e . 
PliylloseopilS, ofte brugt Slægtsnavn for Løv -

sangere. 
Phyllosiphoriacéae se Alger S. 516. 
Phyllosoma se P a l i n u r i d a e . 
PhyllOSticta Pers., Slægt af Sphaeropsideae, 

I afviger fra Phoma (s. d.) ved at optræde paa 
Blade af højere Planter, hvor de talrige Arter 
fremkalde smaa brune eller graa Pletter, der 
kunne optræde i saa stor Mængde, at Planten 
lider derunder; ofte falde de syge Bladdele ud, 
saa at Bladet ser ud, som om der var skudt Hagel 
igennem det. De fleste Plantearter huse een eller 

! flere P.-Arter, men ingen har dog nogen synder-
I lig økonomisk Betydning. (L i t t . : R o s t r u p , 
; »Plantepatologi« S. 561 AV). F. K. R. 

PhyllOStomatldae se F l a g e r m u s . 
PhyllOXéra se V in lus . 
Physa se L u n g e s n e g l e . 
Pliysålis se B l æ r e b æ g e r . 
PhysålUS d. s. s. Balaenoptera, se F i n h v a l . 
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Physcia (Fr.), Slægt af Laver med smalt 
bladformet og fliget Løv, der er opstigende eller 
tiltrykt mod Underlaget; det har Barklag paa 
begge Sider, er graat eller brunligt og mat, men 
ofte med en fløjlsagtig Beklædning, i alt Fald paa 
den noget lysere Underflade. De aabne Frugter, 
der sidde paa Overfladen, ere sortebrune og inde
holde brune, 2-rummede og ellipsoidiske Sporer. 
Nogle Arter leve i Danmark og Norge; en af 
de almindeligste er Ph. ciliaris (L.), hos hvilken 
Fligenes Rande ere besatte med lange, haar-
formede Smaaflige; den vokser, ligesom de øvrige 
Arter, paa Træstammer eller Stene. Den hvid-
graa eller blaagraa Ph. stellaris (L.) er ligeledes 
meget almindelig. -A. M. 

Physcomitrélla se M#sser S. 1062. 
Physeter se Kaske lo t . 
Pl iysiologus se F y s i o l o g u s . 
PhySOClysti ell. Aphysostomi kaldes de Ben

fisk, hos hvilke Svømmeblæren ikke staar i For
bindelse med Tarmkanalen; en saadan Forbindelse 
(»Luftgang«) findes ganske vist i Fosterlivet, men 
den lukker sig tidlig og forsvinder. Ad. J. 

PhySOdérnia Wallr., Slægt af Chytridiaceae, 
hvis Mycel lever intracellulært i højere Planter 
(især Sumpplanter som Menyanthes o. a.); i Vært
plantens Celler dannes Hvilesporer, der over
vintre og om Foraaret ved deres Spiring danne 
Sværmsporer. P. K. R. 

Physopoda se B lære fødde r . 
Pbysostlgma Balf., Slægt af Ærteblomstrede 

(Bønne-Gruppen) med en ved Grunden forveddet, 
oventil urteagtig Stængel, der slynger sig om 
andre Planter, og 3-koblede Blade med Stipeller. 
Blomsterne sidde i Klaser i Bladhjørnerne; Fanen 
er stærkt tilbagebøjet, Kølen har en lang til 
venstre drejet Spore og er i Spidsen rullet i en 
Spiral sammen med den paa Indersiden haarede 
Griffel, der i Nærheden af Arret bærer et aflangt-
tresidet Vedhæng. Bælgene ere tilspidsede i begge 
Ender, stærkt sammentrykte og have udvendig 
netformet Struktur; de store brune Frø have paa 
Rygsiden 2 ophøjede Lister. 2 Arter. Ph. vene- \ 
nosum Balf., K a l e b a r b ø n n e , lever i Vestafrika 
fra Cap Palmas til Kamerun. Den slynger sig i 
til en Højde af 15 M. og har store purpurrøde j 
Blomster. Frøene indeholde giftige Stoffer, der ] 
have fundet Anvendelse i Øjenlægevidenskaben, 
over for Tetanus o. a. Sygdomme. I Plantens 
Hjemland benyttes Frøene som en Art Gudsdom, 
idet Forbrydere eller de for Trolddom beskyldte 
Personer tvinges til at spise dem eller et Udtræk ; 
af dem; alt efter Virkningen af dem blive de da 
erklærede med eller uden Skyld. A. M. 

PhySOStdmi kaldes de Benfisk, hos hvilke | 
Svømmeblæren staar i Forbindelse med Tarm- : 
kanalen (Spiserøret, sjældnere Maven) ved en i ; 
Reglen lang og snæver Kanal, den saakaldte Luft
gang. Ad. J. 

Piiyteléphas R. et F., E l f e n b e n s p a l m e , 
Slægt af Palmer med lav Stamme eller uden saa
dan, men med en stor og tæt Krone af regel
mæssig fjerdelte Blade. Tvebo. Hanblomsterne 
sidde paa lange, valseformede Kolber, der bryde 
frem mellem Bladene og ere meget stærkt duftende 
ved Blomstringen. Ogsaa de hunlige Kolber ere 
ugrenede; de seks eller flere bæragtige Frugter 
paa hver Kolbe vokse sammen; hver Frugt er 

rumdelt (med 1 Frø i hvert Rum) og beklædt 
med farvede Spidser af »Kødets« yderste Lag. 
Frøene have en tynd, brun Skal og en stor og 
overordentlig haard Frøhvide, der er dannet af 
meget tykvæggede Celler; Væggene bestaa af 
Cellulose, og Indholdet er Proteinkora og Olie. 
Kimen er meget lille. Rimeligvis findes 3 Arter, 
der alle høre hjemme i det tropiske Amerika 
mellem 90 n. Br. og 8° s. Br. og mellem 70 og 790 

v. L. De vokse langs Floder og Søer og paa 
andre fugtige Steder og danne sluttede Bevoks
ninger. Ph. macrocarpa R. et P. har en 2 M. 
høj Stamme med indtil 6 M. lange Blade, medens 
Ph. microcarpa R. et P. og Ph. Ruizii Gaud. 
mangle Stamme. Frøene af de to førstnævnte 
Arter, de saakaldte E l f e n b e n s n ø d d e r (s. d.), 
give v e g e t a b i l s k E l f e n b e n og ere en betyde
lig Eksportartikel. Inden Frøenes Modning inde
holde de først en vinagtig Vædske, senere en mandel
agtig Frøhvide, der spises; endelig blive de ben-
haarde. ___ A. M. 

Phyteurna se R a p u n s e l . 
PhytolåCCa se P h y t o l a c c a c e a e . 
Phytolaccacéae, tokimbladede og frikronede 

Planter af Krumkimedes Orden, mest Urter eller 
Halvbuske med hele Blade, der mangle Aksel
blade og staa spredt, og uanselige Blomster, der 
gerne ere tvekønnede, regelmæssige og under-
sædige eller svagt omkringsædige. Biosteret er 
enkelt og bestaar af 4—5 blivende Blade; Støv
dragernes Antal er ogsaa 4—5, der dog kan 
forøges ved Spaltning; 1 eller mange Frugtblade, 
hvert med sin Griffel. Frugten er et Bær eller 
en Nød. Ca. 80 Arter i det tropiske og sub
tropiske Amerika og i Sydafrika. De have kun 
ringe økonomisk Betydning. 

Phytolacca Tourn., fleraarige Urter med knold
formede Rødder, Buske eller Træer. Blomsterne 
ere 5-tallige og sidde i klaseformede Stande. 
Frugten er et ofte mørkerødt, i Begyndelsen 
saftigt, senere mere tørt Bær. Ca. 10 Arter. 
Ph. decandra L., en over 3 M. høj Urt med 
grenet Stængel og store, æg—lancetdannede Blade, 
stammer fra Nordamerika, men er ved Kulturen 
forvildet i Sydeuropa og de øvrige Lande om
kring Middelhavet. Dens Bær give en rød Farve, 
der benyttes meget til Farvning af Vin og Sukker
varer. De unge Skud bruges til Gemyse, hvilket 
ogsaa er Tilfældet med en Art, Ph. acinosa 
Roxb., der vokser i Kina og Japan. Den træ
agtige Ph. dioica L. (Peru) dyrkes i Middelhavs
landene. Rødderne af Ph.-Arter virke stærkt af
førende. A. M. 

Phytophthora de Bary, Slægt af Peronospora-
ceae (s. d.). Myceliet er baade inter- og intra
cellulært; i Overensstemmelse hermed mangle 
Haustorier, eller de ere kun smaa og sparsomt 
til Stede. Konidiebærerne ere sparsomt forgrenede 
og ende med Konidier, under hvilke der udvikles 
Grene, der ende med ny Konidier; disse Grene 
udvikles i Forlængelse af de oprindelige Hyfer, 
hvorfor de fleste Konidier tilsyneladende blive 
sidestillede. Konidierne kunne i sjældnere Til
fælde spire ved direkte Udvikling af Hyfer ; hyp
pigst danne de Sværmsporer, der slippe ud gennem 
et Hul i Konidiens Spids (se Fig. 1); efter at 
disse Sværmsporer i nogen Tid have sværmet 
omkring i Regn- eller Dugdraaber, omgive de 
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Fig. I-

sig med en Væg og danne Hyfer, som trænge ind 
i Værtplantens Celler, hvis Sværmsporerne ere 
komne til Ro paa en passende Plante (se Fig. 2). 

Hyferne d ræ
be de Celle
væv, hvori de 

vokse, og 
fremkalde 

brune Plet ter ; 
paa Grænsen 
af det syge og 

sunde Væv 

Kartoffelskimmel, a, 6 og c Konidier, dannes ny 
fra c udgaar Sværmsporer; d Sværm- f rugthyfer 

sporer. (Fig. 3 ) ; Ud
viklingen fra 

Spiringen til Nydannelse af Konidier kræver under 
gunstige Forhold kun 3 Dage, hvorfor der i Som
merens L ø b kan udvikle sig talrige Generationer. 
Som Følge heraf høre Arterne af P. til dem, der 
fremkalde de mest fordærvelige Epidemier hos 
vore dyrkede Planter ; da Udviklingen og Spred
ningen af Sværmsporerne kræve rigelig Fugtighed, 
ere disse Epidemier heftigst i fugtige Aar. 

Den mest bekendte Art er P. infestans (Mont.), 
K a r t o f f e l s k i m m e l , K a r t o f f e l s v a m p , der 
angriber Kartoffel, Tomat og andre Planter af 
Natskyggefamilien, samt den med denne Familie 
nærbeslægtede Schizantkus (af de Maskeblomstredes i 
Familie). P. infestans er den væsentligste Aarsag 
til den saakaldte »Kartoffelsygdom«, der første 
Gang optraadte som en faretruende Epidemi over 
hele Europa 1845 ; siden den T id har Sygdommen 
vist sig med skiftende Styrke ; den har anrettet 
overordentlig Skade i enkelte A a r ; f. Eks . for 
1879 har man beregnet, at Tabet for Ir land's 
Kartoffelavl beløb sig til ca. 140 Mill. Kr. , og 
at Halvdelen af Danmark 's Kartoffelhøst blev 
ødelagt af denne Sygdom. Den optraadte allerede 
1842—43 i Norge, hvor den er iagttagen helt til 
Balsfjorden (690 n. Br . ) ; den har i enkelte Aar 
anret te t uhyre Skade, men er i den senere T id 
mindre farlig, da man almindelig har begyndt at 
dyrke modstandsdygtigere Potetsorter (f. Eks . 
Magnu?n bonum). Dette har fremkaldt en 
uhyre stor Litteratur om Sygdommens Aarsager 
og Midler til dens Bekæmpelse. Vor nuværende 
Opfattelse af dens Natur skyldes væsentlig De 
Bary, efter hvem Sygdommens Udviklingsgang i 

Hovedsagen 
l'ig- 2. er følgende: 

P. infestans 
mangler Æ g -
sporer, Svam
pen overvin
trer i Kartof

felknoldene 
som Mycel og 

føres med 
Læggekartof
lerne paa Mar-

Kartoffelskimmel. Spirende Sværm- k e n o m * O T " 
sporer paa en Kartoffelstængel (Tvær- aaret ; i Juni 

snit). Maaned vise 
de primære 

Angreb sig som Striber og Pletter paa enkelte 
Planter spredte over Marken; paa disse ud
vikles Konidier (med Sværmsporer), og Svampen 
vandrer fra Plante til Plante ; den fremkalder 

rrr< 

brune Pletter paa Bladene, efterhaanden som disse 
udvikles, og i Jul i og August ville da alle Planter 
være angrebne; under Forho ld , der ere gunstige for 
Svampens Trivsel, visner Toppen overalt paa Marken 
i Løbet af nogle faa Uger ; som Følge heraf standses 
Bladenes Kulsyreassimilation længe før den normale 
Tid, og derved hemmes Knoldenes Vækst. F ra de 
syge Blade føres Konidierne til Jorden og med Regn
vandet videre ned til Knoldene, hvorefter disse 
kunne angribes. De Bary mener nu, at dette An
greb kan brede sig saa vidt, at Knoldene gaa 
helt til Grunde 

uden andre F i g - 3-

Parasitters 
Medvirken; 

nyere Forfat
tere (Wehmer, 
Frank o. a.) 
nære den O p 

fattelse, at 
Bakterier 

spille den væ
sentligste Rol
le ved Knold
enes Sygdom 
( s m l g . K n o l d -
f o r r a a d n e l -

s e ) ; endnu 
(1902) er der 
ikke fremkom
met saadanne 

Iagttagelser, 
som afgøre 

Sagen til For 
del for en en
kelt af disse 
Opfattelser; 
snarere er 

Forholdet det, 
at P. infestans 
er Aarsag til 

Knoldenes 
Sygdom i nog

le Tilfælde, 
Bakterier i 

andre ; lige saa 
usikker er man 
med Hensyn 
til Knoldenes 

»Eftersyge« 
o: de Angreb, 
som brede sig 
under Opbevaringen 
det imidlert id, at 

Kartoffelskimmel. Tværsnit af et Stykke 
af et Kartoffelblad (Undersiden vender 

opad), aa Myceliet, 6 6 2 Grene 
med Konidier, c c. 

i Kulerne. Utvivlsomt er 
P. infestans kan frem

kalde svage Angreb paa Knoldene, som let over
ses ; det er derfor let forklarligt, at saadanne 
Knolde kunne anvendes som Læggekartofler og 
derved danne Udgangspunkter for Sygdommen det 
næste Aar. Sygdommen hos Knoldene hemmes ved 
den af J. L. J e n s e n foreslaaede »Beskyttelses-
hypning«, hvorved Knoldene dækkes af et højt 
Jordlag, hvis gavnlige Virkning antagelig beror 
paa, at det tilbageholder Svampens Sporer og 
derved hindrer Infektion; Angrebene paa Toppen 
hindres ved Afsvampning af Læggekartoflerne, 
hvorved de primære Angreb forebygges, eller ved 
Oversprøjtning med Bordeaux-Vædske, somhemmer 
Svampens Vandring fra Plante til Plante ; mest 
anvendt er det at dyrke saadanne Kartoffelsorter, 
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som erfaringsmæssig have stor Modstandsevne 
mod Sygdommen. 

En anden meget farlig Art afP. er K i m b l a d 
s k i m m e l e n , P. fagi Hartig, der angriber og 
dræber Kimplanter af Bøg, Ahorn, Naaletræer 
o. fl. a. P. fagi danner Ægsporer i stor Mængde 
og overvintrer i Jorden ved Hjælp af disse; en 
Tilintetgørelse af disse Sporer ved Indsamling og 
Brænding af de syge Planter spiller derfor en 
vigtig Rolle ved Bekæmpelsen af denne Sygdom, 
som gør stor Skade i Planteskoler; ogsaa her har 
man med Held anvendt Bordeaux-Vædsken eller 
lignende Kemikalier. (Li t t . : De Bary, »Den 
herskende Kartoffelsygdom . . .«, overs, af P. Hei
berg [1862]; R o s t r u p , »Plantepatologi«, S. 182 
ff.). F. K. R. 

Phytoptires se Rhyncho t a . 
Phytoptldae se Ga lmide r . 
Pi, det græske Bogstav TC, bruges i Matema

tikken som Betegnelse for det transcendent ir
rationale Tal, hvormed en Cirkels Diameter skal 
multipliceres for at give Omkredsen. Se Cir
ke l . Chr.C. 

Pia causa (lat.), Legatstiftelse i religiøst Øje
med. 

Piacenzafp'atse'ntsa], i ) P r o vins iNorditalien, 
ligger i Landskabet Emilia og begrænses mod Nord 
af Provinserne Cremona, Milano og Pavia, mod Øst 
og Syd af Parma og mod Vest af Pavia. Arealet 
er 2,471 • Km. med (1901)245,049 Indb. eller 
99 Pr- • Km. P- ligger mellem Po og Apen-
ninerne, og Terrainet gaar fra de lave og flade 
Egne hen ad Po gennem et Bakkeland over i de 
liguriske Apenniner, der i Ragola naa 1,713 M. 
P. vandes af flere Vandløb, der strømme Nord 
paa til Po, og blandt hvilke fremhæves Trebbia 
og Nure. Da P. væsentligst tilhører den frugt
bare Po-Slette, er Agerbruget Hovednæringsvej, 
og de vigtigste Produkter ere Hvede, Majs, Vin 
og Meloner. Yderligere drives Silkeavl, og der 
holdes en Del Svin og Hornkvæg og tilvirkes en 
fortrinlig Ost. Industri og Handel spille en ringe 
Rolle. P., der gennemskæres af Banelinien Ales-
sandria—Bologna, deles i 2 Kredse, P. og Fio-
renzuola d'Arda. — 2) Provinsens Ho v e d s t a d P. 
ligger 150 M. fra højre Bred afPo, over hvilken 
fører en Jærnbanebro og en Pontonbro. (1901) 
36,064 Indb. Da Po i sit senere Løb ledsages 
af Sumpe, ligger P. ved det sidste bekvemme 
Overgangssted, hvorfor Byen er af kommerciel og 
strategisk Betydning, og lige siden Romertiden 
har den været befæstet. Foruden af en Vold med 
Bastioner er den omgiven med en Kreds af Forter. 
For øvrigt er P. en By med lige, brede Gader 
og nogle smukke Pladser med flere Statuer. Blandt 
Kirkerne fremhæves Domkirken fra 13. Aarh., 
Sant' Antonio fra 12. Aarh. samt Renaissance-
kirken San Sisto, der er opført 1499—1511 °g 
indeholder en Kopi efter den sixtinske Madonna, 
idet Originalen, der 1515 er malet af Rafael til 
denne Kirke, 1753 solgtes til August III af 
Sachsen. Blandt de talrige Palæer nævnes Palazzo 
del Comune fra 13. Aarh., Palazzo Farnese, der 
er opført 1558 af Vignola og nu bruges til Ka
serne, samt Palazzo dei Tribunali med forfaldne 
maleriske Gaarde. Endvidere har P. Lyceum, 
Gymnasium, teknisk Institut og teknisk Skole, et 
smukt Teater, der er opført 1809, et Bibliotek 

paa 125,000 Bd., arkæologisk og palæontologisk 
Samling samt Filial af Nationalbanken og flere 
Hospitaler. Industrien bestaar i Silke-, Uld- og 
Bomuldsvæverier samt Fabrikation af Hatte og 
Lervarer. Handelen er ikke ringe, og P. er et 
vigtigt Jærnbaneknudepunkt. P. er Sæde for en 
Præfekt, en Biskop samt for Generalkommandoen 
over 4. Armékorps. — P. er under Navnet Pla-
centia anlagt af Romerne 219 f. Chr. for at tjene som 
militært Støttepunkt mod Gallerne. I Middelalderen 
afholdtes Kirkeforsamlinger i P. 1095 og 1132. 

j 1488 plyndredes Byen af Francesco Sforza, hvor-
I efter den forfaldt; men i 18. og 19. Aarh. har den 
I ofte spillet en Rolle i Østerrig's Krige. H. P. S. 

Piacenza se Lebrun. 
Placere [piatielre] (ital.: »Behag«), apiacere, 

musikalsk Foredragsbetegnelse: efter Behag, frit 
i Foredraget. S. L. 

Piacevole [piatse! vole] (ital.), musikalsk Fore • 
dragsbetegnelse: yndefuldt, indsmigrende. S. L. 

Piåda, Nea E p i d a u r o s , Landsby i Græken
land, Nomos Argolis, ligger i Nærheden af Ægina-
Bugten paa samme Sted som Oldtidens Epidauros 
(s. d.), har ca. 1,200 Indb. og driver Sydfrugtavl. 
Fra P. proklameredes 13. Jan. 1822 Hellenernes 
Uafhængighed. H. P. S. 

Pia desideria (lat.), paa Dansk: »Fromme Øn
sker«, er Titelen paa et Skrift af den bekendte tyske 
Præst Ph. J. Spener (s. d.), Pietismens aandelige 
Fader. Det udkom 1675, egentlig som en Fortale 
til hans Udgave af Johan Arndt's Postil, og var 
et Udslag af hans »hjertelige Ønske om en gud
velbehagelig Forbedring af den sande evangeliske 
Kirke«; og det blev ogsaa et vigtigt Led til 
Fremme af den pietistiske Reformation o: Be
vægelsen fra den kolde, stive Rettroenhed til 
religiøs Inderlighed (se nærmere Pie t isme) . 
Skriftet udkom paa ny 1846, udg. af L. Feldner 
[Dresden 1846]. / . P. B. 

Piaf fer (fr. le piaffer),Tt&v paa Stedet, se S k o 1 e-
r i d n i n g . ___ 

Pia frans (lat.), fromt Bedrag, Citat af Ovid's 
Metamorphoses (9, 711). 

Piaggia [p'ad'dza], Ca r lo , italiensk Afrika-
rejsende, (1830—82), kom 1852 til Ægypten, 
hvorfra han, efter at have levet af forskellige 
Haandteringer, drog til Khartum. Rejselyst bragte 
ham til at foretage flere Rejser til de øvre Nil-
Egne, navnlig 1863, da han foretog en vigtig 
Rejse til det da lidet kendte Niam-Niam, hvor 
han opholdt sig i længere Tid. Han døde 1882 
i Senaar paa en Rejse, som han efter Opfordring 
af et italiensk geografisk Selskab foretog for at 
lede efter de borteblevne rejsende Chiaiini og 
Cecchi (s. d.). O. I. 

Pia mater, den bløde Hjernehinde, se H je rne . 
Pian d. s. s. F r a m b ø s i (s. d.). 
Piana dei Greci, By paa Sicilien, Provins 

Palermo, har en Domkirke samt Brud af rødt 
Marmor og bebos væsentligst af Albanesere, der 
ere indvandrede i Slutn. af 15. Aarh. og endnu 
have bevaret deres Dragt, Sprog og Religion. (1881) 
8,849 Indb- H- P- S. 

Pianciani [piantsia'ni], Lu ig i , Greve, italiensk 
Politiker, (1810—90), var 1846 Borgemester i 
Spoleto og blandt de første, som krævede en fri 
Forfatning for Kirkestaten og Jesuitternes Forvis
ning. Han deltog 1848 i Kampen i Venetien og 



310 Pianciani — Piave. 

1849 i Rom's Forsvar, maatte flygte til Frankrig 
og skrev her 1859 »Rome des Papes« [3 Bd.]. 
Han vilde ikke deltage i Krigen 1859 paa Grund 
af Forbundet med Frankrig, men understøttede 
1860 Garibaldi (ligesom senere 1867). Siden 1865 
havde han Sæde i Deputeretkammeret, hørte til 
Venstre og var 1878 — 82 et Par Gange en af 
Næstformændene. E. E. 

Pianino , opretstaaende Klaver, se Klave r . 
Pianissimo se Piano. 
Pianist, Klaverspiller. 
Piano (ital.), forkortet p., musikalsk Foredrags-

betegnelse: svagt, sagte; p i an i s s imo , pp., meget 
svagt, svagest muligt; mezzop iano , mp., temme
lig svagt. S. L. 

Pianoforte, oprindelig Benævnelse paa Hammer
klaveret (se K l a v e r S. 593), senere almindelig 
benyttet (ogsaa under Formen F o r t e p i a n o ) om 
Klaveret i dets forskellige Skikkelser. S. L. 

Piånopedålen, den venstre af de to paa Kla
veret anbragte Pedaler (s. d.) med tilhørende Me
kanisme, hvis Formaal er at dæmpe Tonens Styrke; 
denne Dæmpning opnaas paa forskellig Maade, 
enten ved F o r s k y d n i n g af Hamrene, saaledes 
at de kun ramme een, henholdsvis to, af de til 
hver Tangent svarende Strenge, eller ved at 
nærme Hamrene til Strengene, saaledes at An
slaget ikke foregaar med samme Kraft som ellers, 
eller ved Filtlapper, der indskydes mellem Hamrene 
og Strengene o. s. fr. Betegnelsen for Anvendelsen 
afP. er una corda eller F o r s k y d n i n g . S. L. 

Pianosa (lat. Planasia), italiensk 0 i det tyr-
rhenske Hav, hører til Provinsen Livorno og 
ligger S. S. V. f. Elba. P., der er io,33 Q Km. 
stor, har et ganske fladt Terrain og bebos af 
Fiskere, men anvendes desuden som Straffekoloni. 
(1881) 774 Indb. H.P.S. 

Piarister, romersk-katolsk Orden, stiftet 1600 
af den spanske Adelsmand Joseph Calasanze. 
Ordenen arbejder for Skoleundervisning. Calasanze 
blev den første Ordensgeneral, og P. bredte sig 
hurtig til forskellige Lande, men de kom snart i 
Kollision med Jesuitterne, som ikke yndede P.'s 
pædagogiske Arbejde. En Aarrække var Ordenen 
endog ophævet, men Paverne Alexander VII og 
Clemens IX gav P. deres Privilegier tilbage, og 
Calasanze blev kanoniseret 1767. Ogsaa i vore 
Dage er Ordenen ret udbredt, navnlig i Østerrig-
Ungarn. (Li t t . : Seyffert , »Ordensregeln der 
Piaristen« [Halle 1783]). A.Th. J. 

PiaSSåvapalme, Benævnelse for Attaleafuni-
fera, Leopoldinia Piassaba o. a. Palmer, af hvis 
Bladstilke faas Piassavatrævler (s. d.). A. M. 

Piassåvatrævler kaldes de lange, brune 
Strenge, der bedække Stammerne af forskellige 
Slags Palmer, og som bestaa af Aarer, der ere 
blevne tilbage efter Bladenes og Bladstilkenes 
Henvisnen. Man benytter disse P. af Raphia 
vinifera fra det tropiske Vestafrika, Bor as sus 
fldbellifer og Caryota urens fra Ceylon, Dictyo-
sperma fibrosum fra Madagaskar og forskellige 
Arter Attalea fra Sydamerika. Som de bedste 
anses Raphia-P., der komme i Handelen i Stykker 
paa over 1 M.'s Længde, og som benyttes i stor 
Mængde til Gadekoste o. 1. Paa samme Maade 
bruges Borassus- og Attalea-P., men disse Sorter 
ere ikke saa stive og spalte lettere efter Længden. 
Sidstnævnte Sort bruges ogsaa, ligesom Dictyo-

sperma-P. og Caryota-?. eller K i tu l , til alminde
lige Børster, Pensler o. 1. Dictyosperma-P. bruges 
i øvrigt ogsaa til Fremstilling at Tove og grove 
Tøjer. K. M. 

Piast kaldtes i Polen, efter en mytisk Skikkelse, 
Kongerne af det ældste nationale Herskerhus, før 
Jagiello 1386 blev Polen's Konge. Senere synes 

; det at have været Skik at kalde P. enhver hjemme-
født Valgkonge, som Jan Sobieski, Mich. Wisnie-
wiecki o. s. v. A. Af. B. 

Piaster se P j a s t e r . 
Piatra, By i Rumænien, ligger paa det Sted, 

hvor Bistritza fra Karpatherne træder ned i den 
moldauske Slette, og driver Handel med Tøm
mer. (1892) 20,332 Indb., hvoriblandt talrige 
Jøder. H. P. S. 

Piatti [piat'ti], Alfre do, italiensk Violoncellist, 
er født 8. Jan. 1822 i Bergamo, Elev af Konser
vatoriet i Milano, kom 1844 til London, hvor 
han siden den Tid hvert Aar har haft fast Ophold 
under Musiksæsonen og været en af de fornemste 
Bærere af denne. P. har skrevet adskilligt for Vio
loncel og udgivet en Række ældre klassiske Kom
positioner for dette Instrument. S. L. 

Piatti [p'at'ti], det italienske Navn paa Musik
instrumentet Bækken (s. d.). 

Pianhy, betyder i Indianersproget >stort Vand«, 
Stat i det nordlige Brasilien, grænser mod Nord 
til Atlanterhavet, mod Vest til Maranhao, mod 
Syd til Yoyar og Bahia og mod Øst til Pernam-
buco og Cearå. Provinsens Areal er 301,797 • 
Km. og Folkemængden 267,000. Største Delen er 
Lavland; kun langs den østlige og sydlige Grænse 
har det Karakteren af et lavt Bjergland, der mod 
Sydvest gaar over i Serra do Duro eller Gurgueia. 
Den korte Kystlinie er uden større Indskæringer, 
men dækket af Mangrovebevoksning. I Kystlandet 
er Kokospalmen almindelig. Det indre er fattigt 
paa egentlige Skove og henligger enten som 
Steppe, Campos, eller aabne Dværgskove, Catin-
gas. I Lavningerne forekomme Buriti og Voks
palmen Ipekakuanha og Jalape. Hovedfloden er 
den næsten til Kilderne sejlbare Parnahyba, der 
flyder langs den nordvestlige Grænse og optager 
Statens øvrige Vandløb. Blandt Søerne er den 
25 Km. lange Parnagua den betydeligste. P. er 
beliggende i Tropezonen, og de lavere liggende 
Egne ere usunde og febersvangre. Dyreverdenen 
faar sit Præg ved den flokkevise Optræden af 
Raadyr og Ara'er. Af Mineraler forekomme Jærn, 
Kalk og Aluminium. Den tyndt spredte Befolk
ning (knap 1 Indb. pr. • Km.) bestaar overvejende 
af Blandinger af Hvide og Indianere. Agerbrug og 
Kvægavl ere de vigtigste Næringsveje. Der ud
føres noget Bomuld, medens Dyrkningen af Sukker
rør, Mandioka, Majs og Tobak dækker Statens 
eget Forbrug. Paa de store Facendaer holdes 
Hjorde af Heste og Hornkvæg, der trods generende 
Tørkeperioder ere af stor Vigtighed for Befolk
ningen. Der er ikke Tale om Industri, Jærnbaner 
eller andre Kunstveje. Ud- og Indførselen er saa 
godt som udelukkende i Englændernes Hænder. 
Hovedstaden er T h e r e c i n a , og P a r a n a h y b a 
er den eneste Havneby i hele Staten. M. Kr. 

Piave [pja! ve], Flod i det nordøstligste Italien, 
udspringer i de karniske Alper, gennemstrømmer 
Provinserne Belluna og Treviso, i hvilken sidste 
den deler sig i 3 Arme, hvoraf de to vestlige 

1 
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atter forene sig ved Byen Treviso og under Navnet 
P. vecchia udmunde mellem Venezia og Cortel-
lazzo, medens Hovedstrømmen udmunder ved 
Cortellazzo i Provinsen Venezia. P. er 213 Km. 
lang. I Oldtiden havde P. et ganske andet Løb, 
idet den da fra et Punkt oven for Belluna strøm
mede Syd paa over Serravalle og Oderzo. B.P.S. 

Piazetta [p'atset'ta], G i o v a n n i Ba t t i s t a , ita
liensk Maler, født i Pietrarossa ved Treviso 1682, 
død i Venezia 1754, var Elev af Molinari og 
Crespi. Af hans Arbejder, der i deres brede og 
bravurmæssige Udførelse med store Lys- og Skygge
virkninger eje en vis kraftig malerisk Holdning, 
nævnes Loftsmaleriet: S. Domenicus i Glorien 
(S S. Giovanni e Paolo, Venezia), Johannes 
Døberens Henrettelse (Santo, Padova), den unge 
Fanebærer m. m. (Dresden), andre Værker i Aka
demiet i Venezia, i Lille (Marias Himmelfart), 
Kassel, Braunschweig (Meleager). I Malerisam
lingen i Kjøbenhavn findes af P.: >En Pige med 
en Høne i Armen«. P., der 1750 blev Direktør 
for Akademiet i Venezia, har raderet flere Ho
veder og omtales som en udmærket Karikatur
tegner. A. R. 

Piazza [piat'tsa] (ital.), Plads, bruges saavel om 
Pladser, der anvendes til Torv eller Marked, som 
om andre fri Pladser. Paa flere P. i italienske 
Byer findes Springvand og Billedhuggerarbejder; 
i nyere Tider er der paa flere P. udført Plant
ninger. V. S. 

Piazza [piat'tsa], P. Armer ina , By paa Sicilien, 
Provins Caltanisetta, ligger i en frugtbar Egn, har 
en Domkirke fra 1517, Gymnasium, Seminarium, 
teknisk Skole, Teater og Malerisamling, er Bispe
sæde og driver Uldindustri samt Handel med j 
Korn, Bælgfrugter, Vin og Oliven. (1881) 19,591 
Indb. H. P S. 

Piazza [p'at'tsa], C a l i s t o ( C a l i s t o da Lodi) , 
italiensk Maler, født i Lodi før 1505, død 1561, 
var Elev af Romanino og udviklet under Paavirk-
ning af Moretto. P. virkede i Brescia, Lodi og 1 
Milano, en Tid opholdt han sig ogsaa i Spanien 
og Portugal. Af hans temmelig upersonlige og i 
hans sidste Levetid ganske forfladede Kunst nævnes 
Alterbilleder i Incoronata i Lodi (Paulus'es Om
vendelse, Johannes Døberens Henrettelse, Kors- j 
nedtagelsen) i Domkirken smst. (Barnemordet i . 
Bethlehem), i Brescia, S. Maria di Calchera: Ma- i 
ria's og Elisabeth's Møde og i Galeriet smst.: 
Hyrdernes Tilbedelse. Endvidere Billeder i Brera, 
Milano: Madonna med hellige og i Wien: Hero
dias med Johannes'es Hoved. A. P. 

Piazzi [pWtsi], G u i s e p p e , italiensk Astronom, 
født 16. Juli 1746 i Ponte im Veltlin (Kanton 
Graubunden), død 22. Juli 1826 i Napoli, traadte 
1764 ind i Theatinerordenen og blev 1780 Pro
fessor i Matematik i Palermo, efter at han i flere 
Aar havde været Lærer i Matematik og Filosofi i 
Genova, Malta og Ravenna. I Palermo byggede 
han 1790 Observatoriet og flyttede 1817 til Na
poli som Direktør for Observatorierne i Palermo 
og Napoli. Hans Arbejde i Palermo er nedlagt i 
den bekendte Fiksstjernékatalog: Praecipuarum 
stellarum inerrantium positiones mediae [Pa-
normi 1803] med 6,748 Stjerner (indeholdende 
Observationerne fra 1792 til 1802), 2. Udg. med 
7,646 Stjerner [Panormi 1814] (indeholdende Ob
servationerne fra 1792 til 1813). Observationerne 

ere offentliggjorte af C. L. Littrow i »Annalen 
der k.-k. Sternwarte zu Wien« [Neue Folge Bd. 
IV—XII, XIV, Wien 1845—51] og bearbejdes 
nu paa ny. Under sine Fiksstjerneobservationer 
opdagede P. I. Jan. 1801 den første Planetoide, 
Ceres. P.'s øvrige Observationer og Beregninger 
ere meddelte i Bode's »Jahrbuch« og »Mem. Soc. 
Ital.«. Om hans Korrespondance med Oriani s. d. 
(Li t t . : M a i n e r i , G. P. [Milano 1871]). J. Fr.S. 

Pibe, hult Rør (Benpibe, Bøssepibe), Rør ind
rettet til at blæse i (Sækkepibe eta); Tobakspibe, 
Rør forsynet med Hoved (til Tobakken), Svampe-
daase og Mundspids; paa Klædedragten: rør-
dannet Læg (Pibekrave). 

Pibe, Maal for Vin: Madeira eller Marsala = 
416, Oporto = 528, Sherry eller Malaga = 512 
danske Potter, se P ipa og P ipe . N.J.B. 

Pibe kaldes den Del af de hov- og klovbæ
rende Husdyrs Fod, hvis benede Grundlag dan
nes af Mellemfodsbenene. G. S. 

Pibe, den oprindelige Benævnelse paa alle 
fløjtelignende Instrumenter; benyttes endnu om de 
mindste og simpleste af disse, der kun bestaa af 
et Rør med en Kerne og et Vindhul; ogsaa om 
den lille Fløjte, der benyttes i Militærmusikken 
sammen med Trommer. Om O r g e l p i b e r se 
O r g e l og L a b i a l s t e m m e r . S. L. 

Pibe, ved metallurgiske Processer Luftkanal, 
ad hvilken indesluttet Luft og Gasarter kunne træde 
ud, saaledes ved Støbeformer (se V i n d p i b e r 
under F o r m n i n g ) , omvendt Kanal, ad hvilken 
Luften presses ind i Ovne, som f. Eks. i Højovne 
(s. d.), hvor den ogsaa benævnes Vindpibe; ende
lig Utæthed, som danner sig i Støbetapperne 
ved visse Metallers, f. Eks. Aluminiums, Sammen
trækning under Størkningen, idet de synke, og 
som har en tragtdannet Form. Glasmagerpibe se 
Glas. F. W. 

Pibeand (Mareca penelopé) se Æ n d e r . 
Pibeblomst se S l a n g e r o d f a m i l i e n . 
Pibefisk se F lø j t e f i sk . 
Pibebare se H a r e a g t i g e G n a v e r e . 
Pibejærn, lille cylindrisk, i Enden afrundet 

Strygejærn, som, fæstet til Bordet, bruges til at 
opsætte Piberne paa Kappestrimler o. 1., nu ofte 
erstattet af P i b e s a k s e n , en Saks, hvis cylindriske 
Kæber varmes før Brugen. F. W. 

Pibeler se Ler . 
Pibeløg se Løg. 
Pibere, Piplærker (Anthus), kaldes efter deres 

Stemme en over hele Jorden udbredt Spurve
fugleslægt med ca. 40 forholdsvis lidet forskellige 
Arter. Det er smaa Fugle med langstrakt Krop, 
tyndt, lige Næb, slanke, ret høje Fødder med 
lang, oftest kun svagt krummet Klo paa Bagtaaen. 
Vingerne ere korte, Halen temmelig lang; i Form, 
Størrelse og Levevis ligne de meget de nær be
slægtede Vipstjærter, i Farver mest Lærkerne, 
idet de oftest ere graabrune med mørkere Længde
pletter, lysest paa Undersiden; Han og Hun ere 
væsentlig ens, Sommer- og Vinterdragt ikke 
meget forskellige; de unge ere oftest mørkere og 
mere plettede end de gamle. De leve mest paa 
fugtige Steder, søge Føden, der næsten ude
lukkende bestaar af Insekter og Larver, paa Jorden 
og bygge her deres Rede; de fleste nordlige 

j Arter yngle to Gange om Aaret og trække mod 
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Syd om Vinteren, om end de høre til de mere 
haardføre Fugle. Af Arter mærkes: 

E n g p i b e r (Englærke, norsk: Engpiplærke) 
(Anthus pratensis L.), der paa Oversiden er 
olivengraa med grønagtigt Skær og sortagtige 
Pletter, paa Undersiden hvidgul med mørke Pletter 
paa Bryst og Sider; en Stribe gennem Øjet er 
lys, Overhaledækfjerene uplettede. Den er ud
bredt over største Delen af Europa med Fær
øerne og Island og en Del af det vestlige Asien. 
I Norge yngler den i hele Landet, saavel ved 
Kysten som paa Fjældene; enkelte overvintre. I 
Danmark er den almindelig overalt paa fugtige 
Steder ved Fersk- og Saltvand. Allerede sidst i 
Februar eller først i Marts komme de første, 
søge snart til Ynglepladserne, der hyppigst ere 
fugtige Enge eller Moser med spredte lave Buske; 
de færdes mest paa Jorden, hvor de ret skjult 
søge Føde, løbende mellem Græsset; naar de 
flyve op, udstøde de en pibende Lyd; Sangen, 
som de udføre flyvende, bestaar af lignende Lyd 
med iblandede Triller. I Maj bygges den godt 

skjulte Rede, 
der indehold
er 5—7 Æg 

af graalig 
Bundfarve 

med en Mæng
de graabrune 
Prikker og 

Snirkler; de 
ere I3,6—14.7 
Mm. brede, 

19.7—20,3 
Mm. lange. 

Hen paa Ef
tersommeren 
samles de i 
Skarer, der 
yderligere for
øges ved de 

Nord fra 
nu paa tørre 
f. Eks. mellem 

Engpiber (Anthuspratensis). 

trækkende; de opholde sig 
Marker med høj Plantevækst 
Roer, og jævnlig ses Smaaflokke paa Vandring; 
hen i Oktober ere de forsvundne, men enkelte 
overvintre ofte ved Stranden eller ved Vandløb. — 
Nær beslægtet med Engpiberen, af nogle kun 
regnet for en Race af den, er den R ø d s t r u b e d e 
E n g p i b e r (norsk: Brunstrubet Piplærke) (A. 
cervinus Pallas), væsentlig kun adskilt fra fore-
gaaende ved den rustrøde Farve paa Forhals og 
Bryst hos de gamle Fugle; det er en mere nord
lig Form, der yngler i Europa's og Asien's nord
ligste Egne, ret alm. i det nordligste Norge. I 
Levevis ligner den Engpiberen. 

S k o v p i b e r e n (Træpiber, Træpiplærke) (A. 
trivialis L.) ligner i Udseende og Størrelse Eng
piberen, er mere gullig paa Undersiden og har 
en forholdsvis kort og stærkt krummet Klo paa 
Bagtaaen. Den bebor Mellem- og Nordeuropa 
samt en Del af Sibirien, er i Norge almindelig i 
Skovegne, selv de nordligste, ligeledes i Danmark. 
Den kommer i Slutningen af April, holder sig 
altid ved eller i Skove, særlig saadanne, hvor 
der mellem spredt Opvækst tindes enkelte højt-
staaende Træer; Føden søger den paa Jorden, 
søger til Træerne, naar den opskræmmes, og op

holder sig i dem mere end nogen af dens Slægt
ninge. Den særdeles kraftige og smukke Sang 
lader den oftest høre i Flugten, idet den fra en 
Gren stiger skraat til Vejrs, med en Række ens 
Toner, for derpaa med udbredte Vinger at dale 
ned i et andet Træ, syngende en Trille ikke ulig 
den tamme Kanariefugls, efterfulgt af nogle 
klagende Toner. Reden bygges overordentlig 
skjult paa Jorden, indeholder 4—6 Æg, der 
variere stærkt i Farve fra graagrønt til rødbrunt, 
plettede og stregede paa højst forskellig Maade. 
Allerede i August—September trækker Skov
piberen bort. 

S k æ r p i b e r (Strandpiber, norsk: Skærpip-
lærke) (A. obscurus Lath.), noget større end fore-
gaaende, med længere Næb. Ovenpaa er den 
mørkt olivenbrun med utydelige mørkere Pletter, 
paa Undersiden gullig med brede udviskede 
Pletter paa Forhals, Bryst og Sider; i Yngletiden 
har den paa Strube og Bryst et rødligt Skær. 
Skærpiberen er en haardfør Fugl, der yngler over 
en stor Del af Nordeuropa, i Norge overalt paa 
Skærene langs Kysten, delvis overvintrende, i 
Danmark kun yderst sparsomt, medens den i 
Trækketiderne ikke er synderlig sjælden; mere 
end nogen af dens Slægtninge holder den sig til 
Havkyster, som den opliver ved sin behagelige 
Sang; Æggene, i Tal 4—6, have graalig Bund
farve, der næppe kan ses for de tætstillede graa
brune Pletter. Skærpiberen har over en stor Del 
af Jorden Slægtninge, der staa den saa nær, at 
de vel ofte betegnes som Arter, men af mange kun 
regnes for Racer, idet de i Størrelse, Tegning 
og Levevis kun vise ringe Forskelligheder; i 
Mellemeuropa's Bjærge findes hyppig en Form, 
V a n d p i b e r e n (A. spipoletta L.), i det nord
lige Amerika og Grønland en anden, A. pensil-
vanicus Lath., i en stor Del af Asien andre nær -
staaende Racer. 

M a r k p i b e r e n [A. campestris Bechst.), noget 
større end de foregaaende, i Ydre lignende 
Lærken i høj Grad, med lys næsten uplettet 
Bryst og Bug, bebor øde sandede Egne, yngler 
i Mellemeuropa og Sydsverige, skal være funden 
ynglende i Danmark, hvor den i øvrigt er 
sjælden. Af Størrelse som Markpiberen, lignende 
den i Ydre er S p o r e p i b e r e n (A. Richardi 
Vieill.), kendelig ved Bagtaaens meget lange Klo. 
Dens Hjem er Centralasien, af og til træffes den 
i Mellemeuropa, er forekommen i Norge. O. H. 

Pibestaver er en af de forholdsvis faa Træ
varer, som ere Genstand for Verdenshandel; P. 
bruges til Forfærdigelse af Vin- og Ølfade, især 
de store, og udkløves af tykke Egestammer med 
fuldstændig knastfrit, retvokset Kerneved. De 
fleste P. komme nu fra Middelhavets østlige Op
land, især Slavonien og Kroatien, nogle udføres 
fra Galizien over Østersøen; ogsaa Amerika har 
begyndt at udføre P. C. V. P. 

Pibeved se P h i l a d e l p h u s . 
Pibroch, gammelskotsk Musikstykke for Sække

pibe. 
PiC [pi'k], fransk Ord, der anvendes om et 

højt, spidst Bjærg eller i lignende Betydning som 
det tyske Horn . Ordet har ogsaa en spansk 
Form Pie o, en italiensk P izzo og en engelsk 
Peak. H.P.S. 

PiC3, Slægtsnavn for Skade, se Ravne fug l e . 
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PiCåca, i den indiske Folketro en Klasse lig-
ædende eller ellers uhyggelige Væsener (jfr. 
Bhtl ta , G a n d h a r v a ) . Om »P.-Sproget« se 
Pa igac i . S. S. 

PiCarflO de Veleta, Bjærgtop i Sierra Nevada 
i det sydlige Spanien, er 3,470 M. høj og over-
gaas i Højde kun af Mulahacen, fra hvilken den 
adskilles ved en Gletscher. H. P. S. 

PiCard [pika'.r], C h a r l e s É m i l e , fransk 
Matematiker, er født i Paris 1856. P. ansattes 
1877 som Repetent ved Faculté des sciences i 
Paris og vendte efter 1879—81 at have holdt 
Forelæsninger i Toulouse tilbage til denne Lære
anstalt, hvor han siden 1886 har været Professor, 
først i Differential- og Integralregning, senere 
(fra 1897) i højere Algebra. 1889 optoges han 
i det franske Akademi; ogsaa af det danske 
Videnskabernes Selskab er han Medlem. 1902 blev 
han Æresdoktor ved Christiania Universitet. Han 
maa regnes for en af vor Tids lærdeste Matematikere. 
Hans betydelige videnskabelige Arbejde falder 
navnlig inden for Funktionslæren og Differential
ligningers Teori; denne sidste har han saaledes 
beriget med en meget frugtbar Metode til Inte
gration af Differentialligninger ved successiv Til
nærmelse. Hvad han har skrevet af Afhandlinger, 
findes overvejende i Comptes rendus, »Journ. de 
math.«, »Annales de l'Ecole normale«, »Crelles 
Journ.« og Acta mathematica. Særskilt udgivne 
ere »Traité d'analyse« [Paris 1893] og »Théorie 
des fonctions algébriques de deux variables« 
[Paris 1897]. I »Notice sur les travaux scientifiques 
de M. Emile Picard« [Paris 1883] har han givet 
et kort Resumé af sine indtil da udkomne Afhand
linger. Chr. C. 

Pioard [pikair], E r n e s t , fransk Statsmand, 
født 24. Decbr. 1821 i Paris, død 14. Maj 1877. 
Han blev 1844 Advokat i Paris og 1846 Dr. jsr., 
understøttede 1857 ivrig E. Ollivier's Valg og 
var selv 1858—70 Medlem af den lovgivende 
Forsamling, hvor han skarpt og vittig angreb 
Kejserdømmet. Da Ollivier 1864 nærmede sig 
dette, skilte han sig fra ham og grundlagde 1868 
Ugebladet »L'Electeur« for at styrke Opposi
tionen, men dannede selv i Foraaret 1870 et 
»konstitutionelt Venstre« i Modsætning til »de 
uforsonlige Republikanere« under Gambetta, 
medens han dog med stor Styrke krævede For
samlingens Opløsning, fordi den var udgaaet af 
officielle Kandidaturer. Som Medlem af Forsvars-
regeringen i Septbr. 1870 overtog han Finanserne 
og styrede dem med udmærket Dygtighed; ogsaa 
reddede han ved sin Koldblodighed og Energi 
Regeringens andre Medlemmer, da de 31. Oktbr. 
vare tagne til Fange paa Raadhuset af »Kom
munens« senere Tilhængere. 25. Jan. 1871 deltog 
han i Underhandlingerne om Vaabenstilstand og 
senere i de egentlige Fredsforhandlinger. Thiers 
udnævnte ham 19. Febr. til Indenrigsminister, men 
maatte 31. Maj ofre ham for Flertallets Uvilje; 
han blev derefter Sendemand i Bruxelles indtil 
Thiers'es Fald i Maj 1873 og var i National
forsamlingen et fremragende Medlem af det maade-
holdne republikanske Parti. 1875 valgtes han til 
livsvarig Senator. Hans »Discours parlementaires« 
udkom 1882—86 i 2 Bd. E. E. 

Picard [pikair], J e a n , fransk Astronom, født 
21. Juli 1620 i La Fléche i Anjou, død 12. Juli 

i 1682 i Paris, oprindelig Præst, Medlem af det 
i franske Akademi fra dets Grundlæggelse 1666, 

har i »Mesure de la terre« [Paris 1671] meddelt 
1 Resultaterne af den 1669 — 70 udførte Grad-

maaling mellem Malvoisine og Amiens, se G r a d -
maa l ing . Sine øvrige Arbejder har han offent
liggjort i Akademiets »Mémoires«. J. Fr. S. 

Picard [pika.'r], L o u i s B e n o i t , fransk 
Lystspilforfatter, født 29. Juli 1769 i Paris, død 
smst. 31. Decbr. 1831. P. begyndte allerede som 
20-aarig at skrive for Scenen, gjorde nogen Lykke 
med »Encore des Ménechmes« [1791, bearbejdet 
af Schiller under Titelen »Neffe als Onkel«] og 
»Les visitandines« [1792, senere kaldt »Pensionnat 
des jeunesdemoiselles«], men vandt først rigtig Navn 
med det versificerede Lystspil »Médiocre et ram
pant, ou le moyen de parvenir« [1797, bearbejdet 
af Schiller under Titelen »Der Parasit«]. Der
efter optraadte han selv som Skuespiller og blev 
1801 Direktør for Théåtre Louvois. 1807 trak 
han sig tilbage fra Teateret, blev Medlem af 
Akademiet og Direktør for den store Opera under 
Kejserdømmet, 1816 for Odéon. Han har skrevet 
en Mængde Stykker, til Dels med forskellige Med
arbejdere. Som Karakterskildrer er han flad og 
tarvelig, men han ejer en Del lystig Verve, en 
frisk og naturlig Dialog og komponerer behændig. 
Til de bedste af hans Lystspil hører: »La petite 
ville« [1801], »Monsieur Musard« [1803] og »Les 
marionnettes« [1806]. P. har desuden skrevet en 
Række middelmaadige Romaner. »Théatre deP.« 
udkom 1812 i 6 Bd., 1821 i 8 Bd., 1879 i ny 
Udg. ved Fournier, hans »GSuvres« 1821—22 i 
10 Bd. S.Ms. 

Picardant [pikardå'] se Lun el. 
Picårder d. s. s. Begharder, se B e g i n e r . 
Picardie [pikardi'], gammel nordfransk Provins, 

der i Omfang svarer til det nuværende Departe
ment Somme og Dele af Pas-de-Calais, Aisne og 
Oise. Det faldt i to Dele: ø v r e P., der om
fattede Landskaberne Amiénois, Santerre med 
Hovedstaden Péronne, Vermandois med Hoved
staden St. Quentin, Thiérache med Hovedstaden 
Guise, Vimeux med Hovedstaden St. Valéry — og 
n e d r e P. med Landskaberne Boulonnais, hvis 
Hovedstad var Boulogne, Ponthieu med Hoved
staden Abbeville og Calaisis med Hovedstaden 
Caiais. P. var tidlig en Del af Frankerriget, hvis 
Konger fra først af havde Residens i Amiens. 
Da Filip af Elsass, Greve af Flandern, giftede 
sig med den franske Prinsesse Elisabeth, bragte 
hun ham 1167 G r e v s k a b e t P i c a r d i e . Men da 
deres Æt uddøde, blev P. atter forenet med det 
franske Kongerige. (Lit t . : Jan v ier , Ristoire de 
P. [Amiens 1884]). M.Kr. 

PiCart [pikair], Navn paa fiere franske Kobber
stikkere i 17.—18. Aarh. Af disse ere de be-

! kendteste É t i e n n e P . , født 1631 (?) i Paris, død i 
Amsterdam 1721, der efter et fleraarigt Ophold i 
Rom førte Tilnavnet Le R o m a i n . Hans betyde
ligste Stik er efter Correggio (Dydernes Sejr), 
Aug. Caracci, Domenichino (den hellige Cecilia 
spillende Violoncel), Albani (Ecce Homo), Lebrun 
(Stefanus'es Martyrium), andre efter Reni, Poussin, 
le Sueur o. fl. a. Endvidere Etienne's Søn Ber
n a r d P., født i Paris 1673, død 1733 i Amster
dam, hvor han udfoldede en betydelig Virksom
hed, uddannede en Mængde Elever og drev 
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Kunsthandel. Ikke mindre end 1,300 Blade til
skrives P., hvis smidige Talent gjorde ham til 
en yndet Modekunstner. Foruden en Række Stik 
efter Lebrun, Poussin, Le Sueur o. a. og flere 
Portrætter efter v. Dyck, Kneller, v. d. Werff o.fl., 
udførte P. 78 Blade »Impostures innocentes«, 
hvori han med sin drevne Teknik søgte at efter
ligne berømte Kobberstikkeres og Radereres 
Manér; navnlig Rembrandt smigrede P. sig med 
at have efterlignet skuffende. Desuden talrige 
Vignetter, og en Række Blade: »Galanteries des 
rois de France«. A. R. 

PiCCadilly [pikådi'U], en af de fornemste Gader 
i London, har en Længde af i ,5 Km. og udgaar 
fra Haymarket til Hyde Park Corner. Den er 
kendt som Byens »Strøg«, og saavel Butikkerne 
som Beboelseshusene og de mange fashionable 
Klublokaler udmærke sig ved deres pragtfulde 
Udstyrelse. Navnet skal hidrøre fra et Udsalg af 
Skjortebryster, Pickadille, der her florerede 
1605—20 og gjorde Ejeren til en rig Mand. M. Kr. 

PiCCini [pittsi'ni], N i c o l o , italiensk Kompo
nist, (1728—1800), var oprindelig ikke bestemt 
til Musiker, men viste saa ualmindelige Anlæg, 
at han anbragtes i Konservatoriet i Napoli, hvor 
Leonardo Leo og senere Durant vare hans for
nemste Lærere. Da P. havde forladt Konserva
toriet, debuterede han med en Opera-buffa, der 
opførtes med stort Held. Endnu fulgte nogle 
komiske Operaer, blandt hvilke særlig »Cecchina« 
fastslog P.'s Ry [Rom 1760]; med eksempelløst 
Held opførtes den alle Vegne i Italien og mange 
Steder uden for P.'s Fødeland. Ved Siden af 
disse komiske Operaer frembragte P. en Række 
alvorlige Operaer, men hverken historisk eller 
musikalsk besidde disse nogen synderlig Interesse. 
P. forlod atter Rom, da Publikum der, hvis 
Yndling han i mere end et Aarti havde været, 
senere foretrak Anfossi for ham, og P. tog da 
Ophold i Napoli, hvor han med fortsat Held lod 
nogle Operaer opføre. 1776 kaldtes P. til Paris — 
officielt af Dronning Marie Antoinette for mod en 
betydelig aarlig Gage at komponere franske Ope
raer for Académie de musique, i Virkelighed, 
som P. snart skulde erfare det, for at bruges 
mod Gluck (s. d.); det italiensk-begejstrede Parti 
i det parisiske Musikpublikum tiltrængte en Mand 
med P.'s Navn og Talent i Kampen mod Opera
reformatoren. P.'s godmodige, grundhæderlige, 
men noget ængstelige Naturel egnede sig ingen
lunde for den hidsige Kamp, der i disse Aar 
førtes i Paris, og hvori Intriger og Chikaner 
spillede en stor Rolle. Han tog da kun liden 
personlig Del deri. Med ikke ringe Besvær 
komponerede han, trods sit fattige Kendskab til 
fransk Sprog og Prosodi, Musik til den Qui-
nault'ske Tekst »Roland« og fik Operaen opført 
med stort Held. Paa det tragiske og stærkt dra
matiske Felt besad P. imidlertid langtfra Gluck's 
Kraft, Marv og Lidenskab; derimod stod han højt 
som opera-buffa-YLova$om%\. og vandt i en Aar-
række Parisernes Beundring ved (med et italiensk 
Operaselskab) at opføre en Række af sine ældre 
og nyere Arbejder i denne Genre. Endnu en 
Gang kappedes P. med Gluck, idet de begge 
komponerede »Iphigénie en Tauride«; Gluck's 
Opera opførtes først — P.'s (1781) modtoges kun 
kølig. Senere hen opstod en ny Medbejler til P. 's Ry, 

Sacchini, og da P. 's Operaer efterhaanden aftoge i 
Værd og Interesse, modtoges de kølig, og Revolu
tionens Udbrud bestemte ham da til at forlade Paris 
(hvor P. i øvrigt var bleven Professor ved Ecole 
royale de chant et de déclamation). Resten af sit Liv 
tilbragte P. under triste og fattige Forhold, først 
i Napoli, hvor han endnu skrev et Par Operaer, 
dernæst (fra 1798) atter i Paris, hvor han op-
naaede en beskeden Stilling ved det ny oprettede 
Konservatorium. — P. har vel opnaaet mest Navn
kundighed ved den Rolle, som hans Navn spillede 
i den Gluck-Piccini'ske Strid; men han indtager 
i øvrigt en fremskudt Plads blandt de ældre 
italienske Operakomponister, og hans Talent var 
navnlig betydeligt paa den komiske Operas Om-
raade. Her har P. ogsaa den historiske Stilling, 
at han udvidede denne Operagenres »Finaler« 
(der oprindelig indførtes af Logroscino) til en 
Række skiftende Scener, og saaledes blev den, 
der fastslog den Finaleform, som Alverden nu 
kender fra Mozart's Mesterværker (»Figaro's Bryl
lup«, »Don Juan«). W.B. 

PiCCOlo (ital.: »lille«), forkortet Benævnelse 
for P i k k o l o f l ø j t e n (se F l ø j t e ) ; ogsaa Navnet 
paa et, særlig i Militærmusikken benyttet Messing
blæseinstrument, en mindre Kornet i Es (se Kor
net) . S.L. 

PiccdlO, paa en Restauration: halvvoksen 
Dreng, der bistaar Opvarteren. 

PiCCOlomini, en gammel italiensk Adelsslægt, 
oprindelig hjemmehørende i Rom, senere blom
strende i Toscana, navnlig i Siena. Af dens Med
lemmer nævnes her, med Forbigaaelse af dem, 
der kun have lokalhistorisk Betydning, følgende: 

1) E n e a S i lv io P., P ius II (Pave). 
2) J a c o p o P. (1422—79), Diplomat og For

fatter, hed egentlig Ammanat i , men antog efter 
Pius II's Ønske Navnet P. Han naaede de højeste 
gejstlige Værdigheder og efterlod sig mange 
Skrifter, deriblandt Commentarii et epistolae 
[Milano 1506 og oftere], der have stor Betydning 
for hans Samtids Historie. 

3) A l e s s a n d r o P. (1508—78), Forfatter, ud
gav i sin Ungdom skønlitterære Skrifter af et 
meget letfærdigt Indhold, men blev senere en 
streng Kirkens Mand, der nød stor Anseelse som 
lærd Forfatter, hvad ogsaa gælder hans samtidige 
Slægtning F r a n c e s c o P. 

4) O t t a v i o P., Hertug af Amalfi, tysk Rigs
fyrste og kejserlig Feltmarskal, (1599—10. Aug. 
1656), Efterkommer i fjerde Led af en uægte Søn 
af ovenn. Pave Pius II, gjorde som ganske ung 
Officer Tjeneste i den spanske Hær i Milano og 
drog 1619 til BOhmen med et Regiment, som 
Cosimo II af Toscana sendte Kejser Ferdinand II 
til Hjælp; fra nu af var han knyttet til Tyskland, 
hvor han blev en af Trediveaarskrigens berømteste 
Generaler. Han var med i Slaget paa det hvide 
Bjærg (1620), deltog i de følgende Aar i Felt
togene i Vesttyskland og Nederlandene og kom 
1627 til at tjene under Wallenstein, hos hvem 
han snart kom i høj Gunst. Efter Slaget ved 
Lutzen (1632), hvor han udmærkede sig i høj 
Grad og blev saaret, gik han til Bohmen med 
Wallenstein, der skænkede ham sin fulde Tillid, 
hvad den snedige Italiener lønnede ved som en 
af Hovedmændene i Sammensværgelsen mod ham 
at hidføre hans Fald (1634). Til Belønning fik 
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han det konfiskerede Gods Nachod i Bohrnen. De 
nærmest paafølgende Aar kæmpede han med stort 
Held mod Franskmændene i Nederlandene, medens 
han led temmelig betydelige Tab i sine Operationer 
mod Svenskerne og Hollænderne; hvad der dog 
rigelig opvejedes ved den Skade, han 1640 til
føjede den svenske General Baner i Sachsen. 
Derimod var han ikke i Stand til at trænge 
Torstenson tilbage, og efter dennes Sejr ved Leipzig 
(2. Novbr. 1642) fandt han sig foranlediget til at 
gaa til Nederlandene som spansk General; men 
1648 kaldte Ferdinand III ham tilbage og ud
nævnte ham, efter at han med kejserlig Fuld
magt havde givet Møde paa Konventet i Niirn-
berg (1649), til tysk Rigsfyrste og Feltmarskal; 
men han fik ikke Lejlighed til at vinde ny Laur
bær inden sin Død, der indtraf i Wien 1656. Han 
efterlod sig ikke Afkom, og Max P., der i Schiller's 
»Wallenstein« optræder som hans Søn, er derfor 
en opdigtet Person. Derimod havde han en 
Brodersøn, J o s e f S i l vi o Max P., som han havde 
bestemt til sin Arving; den unge P. faldt 1645 
som kejserlig Oberst i en Fægtning mod Svenskerne. 
(Li t t . : A. v. W e y h e - E i m k e , »Die historische 
Personlichkeit des Max P.< [Pilsen 1870]; samme, 
»Ottavio P.« [Pilsen 1871]; R i c h t e r , >Die P.< 
[Berlin 1874]). CF. 

Pi ce , britisk- ostindisk Bronzemønt = i/4 Anna = 
1.892 Ør. 

Picéa se Gran. 
Picén, C02H14, en Kulbrinte, som faas afBrun-

kulstjære, og som smelter ved 3640. Den findes 
ogsaa blandt de syntetiske Produkter, som dannes 
ved Indvirkning af Æthylenbromid paa Naftalin i 
Nærværelse af Aluminiumklorid. O. C. 

PiCénum hed i Oldtiden et Landskab i Ita
lien ved Adriaterhavet, begrænset i Nord, Vest 
og Syd af Umbrien samt Sabinernes og Vestinernes 
Land. Indbyggerne vare væsentlig af sabinsk 
Stamme. De sluttede 299 f. Chr. Forbund med 
Romerne, og 30 Aar senere kom de efter et 
mislykket Forsøg paa at løsrive sig i stærkere 
Afhængighed af dem. De vigtigste Byer vare 
A n c o n a og Ascu lum. H. H. R. 

PiChegru [pisgry'], C h a r l e s , fransk General, 
født 16. Febr. 1761 i Artois, død i Paris 5. Apr. 
1804, var Søn af en Landarbejder fra Jura-
bjærgene. Han blev opdragen mellem gejstlige, 
men det lykkedes ham, hvis Hu stod til Militær
livet, at slippe bort fra Munkene og ind paa 
Militærskolen i Brienne, hvor han traf sammen 
med den unge Bonaparte uden dog at træde i 
nærmere Forbindelse med denne. Under Revolu
tionen viste han de mest yderliggaaende Ten
denser og lod sig endog udnævne til Formand i 
Jakobinerklubben i Besangon (1791). Aaret efter 
stod han i Spidsen for en Bataillon frivillige, 
hvem han gav en fortrinlig, militær Opdragelse 
og ogsaa førte med overlegen Dygtighed. Under 
Rhin-Hærens Operationer 1793 fik han saa rig 
Lejlighed til at udmærke sig, at han inden Aarets 
Udløb var avanceret til Divisionsgeneral og kort 
efter til Chef for Rhin-Hæren. Under Opera
tionerne i Forbindelse med Mosel Hæren, der 
kommanderedes af den udpræget dygtige Feltherre, 
General Hoche, forstod P. saa listig at tilkende 
sig selv hele Æren, at Hoche faldt i Unaade hos 
Magthaverne og blev arresteret, medens P. fik j 

overdraget Kommandoen over begge Hære. Aaret 
etter førte han Nordarmeen og forberedte gennem 
en Række heldige Fægtninger Franskmændenes 
Sejr ved Fleurus. 1794 indlagde P. sig stor Be
rømmelse ved sit sejrrige Felttog i Holland. I 
December overskred han Grænsen, rykkede raskt 
frem og holdt sit Indtog i Amsterdam (19. Jan. 
1795), hvor han befordrede en Folkeopstand. 
Paa dette Tidspunkt, hvor han stod som Repu
blikkens fejrede Feltherre og Chef for de for
enede Rhin- og Mosel-Hære, traadte han i 
hemmelig Forbindelse med Bourbon'erne, der 
ivrig arbejdede paa at styrte Regeringen og ind
sætte Ludvig XVIII paa Tronen. Planen, der 
skulde bringe P. store Rigdomme, Magt og Ære, 
strandede ganske og kompromitterede P. saa 
stærkt, at han mistede sit Embede og fik Tilbud 
om en Gesandtskabspost fjernt fra Riget. For
nærmet trak P. sig tilbage til sin Fødeegn, men 
lod sig dog Aaret efter vælge ind i de 500's 
Raad, hvor den royalistiske Majoritet" udnævnte 

; ham til Formand. Under Statskuppet 18. Fructi-
i dor viste han sig holdningsløs og ubeslutsom og 
I blev kort efter deporteret til Sinnamari, Herfra 
i slap han dog hurtig bort; han strejfede om i 
Verden, kom først til England, saa til Preussen 
og senere igen til England, hvor han fortsatte 
sine Konspirationer mod Frankrig, denne Gang 
i Forbindelse med Cadoudal, med hvem han til 
sidst rejste til Paris for at styrte Førstekonsulen. 
Her blev han en Nat overrasket i sit Værelse, 
bunden og i nøgen Tilstand slæbt til Temple. 
Under Processen mod ham fandt man ham en 
Morgen kvalt i Cellen. Napoleon's Modstandere 
forsøgte at sætte Førstekonsulen i Forbindelse 
med P.'s pludselige Død, men det var sikkert 
ganske uden Grund. P. var ugift og efterlod sig 
ingen Efterkommere. A. T. L. 

Pichincha [pitsi'ntsa], Vulkan i Ecuador, be
liggende i de vestlige Cordillerer, N. V. f. Quito i 
Provinsen Pichincha. Af dens 5 Toppe, der 1870 
besteges af Stubel, naar El Rucu P. 4,737 M - °S 
er ved en 4,411 M. høj Sadel forbunden med El 
Guagua P., der naar en Højde af 4,787 M. M. Kr. 

Pichler, Adolf, tysk Digter og Naturforsker, 
er født i Erl i Tyrol 4. Septbr. 1819. Han 
studerede Medicin og Naturvidenskab i Innsbruck 
og Wien og debuterede som Digter med »Friih-
lingslieder aus Tirol« [1846]. 1848 deltog han 
som frivillig i Grænsekampene imod Italienerne. 
1877 blev han adlet under Navnet v o n R a u t e n -
kar. Om sine Oplevelser i Revolutionsaarene har 
han fortalt i »Aus den Mårz- und Oktobertagen 
zu Wien 1848« [1850] og »Aus dem walsch-
tirolischen Kriege« [1849]. Som Gymnasiallærer 
i Innsbruck (1849) skrev han en Afhandling 
»Uber das Drama des Mittelalters in Tirolc 
[1850] og udgav »Gedichte« og »Hymnen«; af 
haDs Skrifter ere især hans Natur- og Folke
skildringer »Aus den Tiroler Bergen« [1862] og 
»Allerlei Geschichten aus Tirol« [1867] frem
ragende. Han havde imidlertid kastet sig over 
sit Lands Geognosi og Geologi og forberedt sig 
paa at søge til Universitetet; men skønt han alle
rede havde udført mange fortrinlige Arbejder i 
sit Fag, opnaaede han kun at blive Privatdocent 
(1859), og til Trods for Fakultetets gentagne 
varme Anbefalinger blev han først 1867 ansat 
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som Professor, fra hvilken Stilling han tog sin 
Afsked, da han blev 70 Aar. Af hans øvrige 
Skrifter kunne endnu nævnes: Tragedierne »Die 
Tarquinier« [1860] og »Rodrigo« [1862], »Epi-
gramme« [1869], »Marksteinec [1874], »Neue 
Marksteine« [1890], »Zu meiner Zeit« [Erindringer, 
1892], og i videnskabelig Retning: »Beitrage zur 
Geognosie Tirols« [1863] og »Zur Geognosie der 
Alpen« [1867]. C.A.N. 

Pichler, C a r o l i n e von, tysk Forfatterinde, 
født i Wien 7. Septbr. 1769, død smst. 9. Juli 
1843. Hun blev 1796 gift med den senere Re-
geringsraad Andr. P. og udfoldede fra 1800 en 
"betydelig Virksomhed som Romanforfatterinde, 
men trods et ret betydeligt Fortællertalent har 
hun ikke været i Stand til at skabe noget be
tydeligere Værk. Hendes mest bekendte Roman 
er »Agathokles« [3 Bd. 1808, oversat paaDansk]. 
»Samtliche Werke« [60 Bd., 1820—45], »Denk-
wiirdigkeiten« [4 Bd., udg. af F. Wolf]. Hendes 
Brevveksling med Therese Huber findes i »Jahr-
biicher der Grillparzer-Gesellschaft« [3. Bd., 
1893]- C.A.N. 

Pichler , Jose f A n t o n (Anton io) , tysk
italiensk Stenskærer, født i Brixen 1697, død i 
Rom 1779; hans Arbejder ere hovedsagelig Ko
pier efter antikke Gemmer og andre antikke 
Kunstværker og udmærkede i deres indtrængende 
Nøjagtighed; her nævnes Irishovede, Priamus og 
Achilleus, Oedip, Homer-Hoved og Bacchus-Fest. 
Endnu berømtere end denne var hans Søn J o h a n n 
(Giovanni ) P., født i Napoli 1734, død i Rom 
1791, hvis fortræffelig udførte Arbejder efter 
antikke Værker narrede selv en saa fin Kender 
som Winckelmann. Af P.'s talrige Arbejder ( m 
Kameer og 268 Intaglier) kunne her kun frem
hæves enkelte: Herkules og Løven, Leander 
svømmer over Hellespont, Achilleus, Aesculap, 
Euridike, Apollo, Leda og Venus, — endvidere 
udmærkede Portrætfremstillinger (Kejser Josef II). 
P. udførte ogsaa Kobberstik, saaledes efter egen 
Tegning Rafael's Stanzer. Hans Halvbroder L u d 
wig (Luigi) P. (død efter 1835), der ligeledes var 
en betydelig Stenskærer, virkede som Professor 
ved Akademiet i Wien. (Li t t . : R o l l e t t , »Die 
drei Meister der Gemmoglyptik Antonio, Gio
vanni und Luigi P.« [Wien 1874]). A. R. 

Pichon [piso'], P i e r r e A u g u s t e , fransk 
Maler, (1805 —1900), Ingres'es Elev, malede i 
stærkt akademisk Retning historiske og religiøse 
Billeder (Fresker i S. Eustache [1854J, Helgen
billeder: Sévres'es Jesuiterkirke, S- Franciscus 
[1838] etc.) og talrige Portrætter; litograferede 
ogsaa. Under Julikongedømmet var han i høj 
Grad feteret. A. Hk. 

PiChnrimbønner, Kimlapperne af to Arter 
Nectandra (s. d.), nemlig N. Puchury major og 
N. P. minor fra Brasilien. De, der faas af først
nævnte, ere ca. 4 Cm., de af sidstnævnte 2 Cm. 
lange, mørkebrune og lugtende som Muskat og 
Sassafrasolie. De indeholde Stivelse, indtil 30 
p. Ct. Fedt (Laurinsyre-Glycerid) og noget æte
risk Olie og benyttes i ringe Mængde som 
Krydderi. K. M. 

PiCldae se S p æ t t e r . 
Pickelhering , tysk, egl. saltet Sild (holl. ; 

Pekelharing, eng. Pickleherring), kaldtes Narren i 
undertiden i ældre tyske Komedier, d. s. s. »Hans- | 

I wurst«. I det hele fik Komediernes obligate 
Spasmager og Klown i gamle Dage gerne Navn 
efter en yndet Ret Mad. P. er vistnok indkommet 
fra England til Tyskland over Holland i 17. Aarh., 
med de saakaldte »engelske Komedianter«. E. G. 

Pickering [pi'kari^], E d w a r d Char les , ame
rikansk Astronom, er født 19. Juli 1846 i 
Boston, blev 1868 Thayer professor i Fysik ved 
Massachusetts Institute of Technology, 1876 
Professor i Astronomi og Geodæsi samt Direktør 
for Harvard College Observatory i Cambridge, 
Mass. P. har hævet Observatoriet til et af de 
første i Amerika. Af hans talrige Arbejder nævnes 
hans fotometriske Observationer, udførte med det 
af ham konstruerede Meridianfotometer: »Har-

; vard Photometry« [Cambridge 1884 —1901], »A 
; photometric Durchmusterung« [smst. 1901] samt 
j »Draper Catalogue« [smst. 1899—91]. Af »Annals 
i of the Harvard College Observatory« har P. ud

givet mere end 30 Bind. J. Fr. S. 

Pickering [pi'kariT?], W i l l i a m H e n r y , ame
rikansk Astronom, er født 15. Febr. 1858 i 
Boston. P. er ansat ved Harvard College Ob
servatory i Cambridge og var en Tid beskæftiget 
ved dets Filial i Ariquipa (Peru). Af hans Ar
bejder nævnes: »Investigations in astronomicai 
photography« [Cambridge 1895], »Visual obser
vations of the moon and planets« [smst. 

I 1900]. J. Fr. S. 
Pickles se Mixed p i c k l e s . 
PlCknick (eng.), selskabelig Sammenkomst, 

hvor hver af Gæsterne medbringer sit Bidrag til 
Maaltidet. 

PiCO, Maal for tørre Varer paa Filippinerne 
å 30 Gantas = 90,073 Lit., og Vægt = I o Chi-
nantas ==. 1 Pikol = 63,263 Kg. N. J. B. 

PiCO, en af de azoriske Øer, hørende til den 
centrale Gruppe, 447 Q Km. med 28,920 Indb., 
er fuldstændig af vulkansk Oprindelse og naar 
i Vulkanen P i c o Al t o, der er Kulminationspunktet 
paa Azorerne, en Højde af 2,320 M. Siden Vin
plantningernes Ødelæggelse (se A z o r e r n e ) er 
Befolkningen gaaet tilbage i Velstand, og de 
unge Mænd udvandre i stort Tal. I Stedet for 
Vinen dyrkes nu Figener og Abrikoser, af hvilke 
der laves Brændevin, foruden Svibler og Grøn
sager. M. Kr. 

PiCO, Giovanni , Greve af Mirandola, Huma
nist, født 24. Febr. 1463, død 17. Novbr. 1494, 
spillede en stor Rolle i Renaissancetiden. Han 
studerede i Bologna, Padova og Paris, drog der
efter til Firenze og videre til Rom, hvor han 
1486 udgav 900 Theser fra alle Videnskaber med 
Tilbud om offentlig at forsvare dem. Da disse 
Theser indeholdt forskelligt, som Kirken ikke 
kunde billige, satte Inkvisitionen sig i Bevægelse 
efter ham, men Lorenzo af Medici skred ind og 
reddede ham. Han trak sig nu tilbage til et 
Landsted ved Firenze og fordybede sig i Studier 
af Platon, Aristoteles og Kabbala. Han søgte især 
at forlige Religion og Filosofi. 1496 udkom hans 
»Opera« i Bologna. Hans Nevø G i o v a n n i 
F r a n c e s c o P. (død 1533) skildrede hans Liv 
og var i det hele ogsaa en ret frugtbar Forfatter, 
bl. a. paa det mystiske Omraade. A.Th.y, 

PiCOliner, M e t y l p y r i d i n e r , C5H4(CH3)N. 
De tre isomere P. findes baade i Stenkulstjære 
og i Bentjære og kunne tillige fremstilles synte-
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tisk. De ere opløselige i Vand, reduceres ved 
Indvirkning af Natrium til Metylpiperidiner og 
iltes af Kaliumpermanganat til Pyridinkarbonsyre. 
a-P. koger ved 133,5° °g giver ved Iltning Pi-
c o l i n s y r e C5H4(COC>H)N; (3-P. kogerved 143° 
og giver ved Iltning N i k o t i n s y r e , medens y-P. 
koger ved 144° og ved Iltning giver I s o n i c o -
t i n s y r e. O. C. 

PiCOt [piko'], A u g u s t e Émi l e , fransk lærd, 
er født i Paris 23. Septbr. 1844. Han har to 
Specialiteter: Rumænsk og Bibliografi. Efter først 
at have været Kabinetssekretær hos daværende 
Fyrst Carol af Rumænien (1866—67) fik han 
Stillingen som fransk Vicekonsul i Temeswar 
(1869—72), derpaa blev han Docent i Rumænsk 
ved Ecole des Langues orientales i Paris. Til 
P.'s Skrifter ang. hans rumænske Studier henhøre: 
»Les Serbes de Hongrie< [1873 — 74], »Alexandre 
le Bon, prince de Moldavie« [Wien 1882, sammen 
med Bengesco], »Chants populaires des Roumains 
de Serbie« [1889]. Af hans værdifulde bibliogra
fiske Arbejder ere at nævne: Kataloger over 
Baron James de Rothschild's Bibliotek [2 Bd., 
1885—87] og over Biblioteket paa Slottet Chan-
tilly [1890], »Bibliographie cornélienne« [1875]; 
endvidere »Documents pour servir å l'histoire de 
l'ancien théåtre francais« [flere Bd,, 1876 ff.]. 
Sammen med Kr. Nyrop udgav han, som en Del 
af de nævnte »Documents«, »Nouveau recueil de 
farces francaises des XV et XVI siécles« [Paris 
1880], efter det eneste bevarede Eksemplar, hvilket 
tindes i det store kgl. Bibliotek i Kbhvn. E. G. 

PiCOt [piko'], F r a n c o i s É d o u a r d , fransk 
Maler, født 1786 i Paris, død 1868 smst. P., 
Elev af Vincent, tortsatte med større Talent end 
de fleste samtidige sin Lærers og David's Retning. 
Han dyrkede især mytologiske Emner og greb 
ofte disse an med vindende Naturlighed og dog 
med Evne for det storstilede; i sin Kolorit søgte 
han delvis at lempe sig efter nyere Smagsretninger. 
Størst og stor Betydning har han dog som Lærer. 
Hans »Amor og Psyche« gjorde betydelig Lykke 
paa Salonen 1819, til Louvre kom »Orest og 
Elektra«, til Museet i Bruxelles »Aineas og Ve
nus« (1815), til Versailles adskillige Portrætter. 
Han udsmykkede flere Lofter i Louvre, Hemi-
cykelen i N. Dame de Lorette i Paris (Madonna 
og Apostlene), Kirken St. Vincent de Paul (ko
lossal Christus-Skikkelse [i byzantinsk Mønster] 
med Profeterne) etc. P. har ogsaa litograferet: 
»Barnemordet« (efter Cogniet), »Dafnis ogChloe« 
m. m. A. Hk. 

PiCOt [piko'], G e o r g e Mar ie René, fransk 
Jurist og Historiker, er født 1838, var fra 1865 
Medlem af Seine-Tribunalet og 1877—79 Direktør 
i Justitsministeriet. 1878 blev P. indvalgt i Aca-
démie des sciences morales et politiques. Han 
var Grundlægger af og Medarbejder ved (en Tid 
Redaktør af) Venstre Centrums Organ »Le Parle-
ment« og har forfattet en lang Række juridiske, 
politiske og historiske Artikler og Afhandlinger, 
f. Eks. »La reforme judiciaire en France« [1881], 
»Un devoir social et les logements d'ouvrier* 
[1885]. Hans Hovedværk er »Hist. des Etats 
généraux et leur influence sur le gouvernement de 
la France de 1355 å 1614« [4 Bd., 1872], der 
to Gange blev belønnet med den store Gobert'ske 
Præmie. J. L. 

PiCOU [pikn'j, P i e r r e H e n r i , fransk Maler 
fra Nantes, (1824—95), uddannet under Delaroche 
og Gleyre, dyrkede især det antikke Interiør-

I billede i smaa elegant tegnede og graciøse Male
rier, hvor der er lagt megen Vægt paa Udstyrets 
arkæologiske Korrekthed. Bekendteste Værker: 
»Kleopatra og Antonius« [Museet i Aix], »Kleo-
patra og Oct. Cæsar« [1853, Museet i Amiens], 
»Styx« [Museet i Nantes]; fra senere Tid »Fristel
sen« og »Le guepier« [»Hvepsereden«, 1894]. 

i Ogsaa Portrætter og dekorative Malerier i Kirker 
i Nantes. A. Hk. 

PiCpUS-Foreningen eller J e su og M a r i a s 
h e l l i g s t e H j e r t e r s K o n g r e g a t i o n , en ro-

' mersk-katolsk Forening, er stiftet 1805 af Coudrin 
og blev stadfæstet af Paven 1817. Navnet P. 
stammer fra, at Moderhuset ligger i Gaden Picpus 
i Paris. P. arbejder for Hedningemissionen, bl. a. 

' i Australien. A. Th. J. 
Picråsma Blume, Slægt af Simarubaceae 

Træer med spredte og ulige finnede Blade, der 
I ere tæt samlede i Spidsen af Grenene, og smaa 
I grøngule Blomster i Top; i Bæger, Krone og 

Støvdragerkreds er Tallet 4 eller 5. Frugten er 
I en Stenfrugt. 8 Arter. De have alle en yderst 
\ bitter Bark og bittert Ved. Af P. excelsa (Sw.) 

Planch. (Jamaica, Martinique o. a. vestindiske 
Øer) gaar Veddet i Handelen under Navn af 
Lignum Quassiae Jamaicensis. Af P. quassi-
oides (Ham.) Benn. (Ostindien) benyttes Barken 

• mod Feber. A. M. 
PicriS se B i t t e r m æ l k . 
Picter kaldtes siden 4. Aarh. e. Chr. Beboerne 

af det nordlige Britannien. Paa Grund af deres 
i Kilderne fremhævede lyse Haarfarve have nogle 
nægtet, at de vare Kelter, og regnet dem for en 
nordisk eller tysk Koloni, men sikkert med 
Urette. Ikke heller bør man i P. se Forfædrene 
til de nuværende Højskotter; P. vare nærmest 
beslægtede med Sydbritterne, de nuværende 
Kymrer (s. d.). I deres afsides Bjærgegne mod 
Nord holdt P. sig paa et raat Barbartrin; de 
lode sig ikke underkue af Romerne, og under 

! Romervældets Opløsning optoge de en til den 
I germanske Folkevandring svarende Angrebs-
! bevægelse mod deres af Romerne tæmmede 

Frænder. En medvirkende Grund var den skotske 
Folkevandring, der udgik fra Irland og ramte P. 
i Ryggen. I 5.—6. Aarh. mødtes P.'s Frem-
trængen mod Syd af en Modbevægelse, da den 
germanske Folkevandring naaede did, og fra nu 
af vare de klemte fra begge Sider. Aar 839 
gjorde Skotterne Ende paa det pictiske Rige, og 

j selv om P. endnu i 12. Aarh. nævnes som sær
skilt Stamme, forsvandt de dog snart fuldstændig. 
En Del gik op i Højskotterne, men største Delen 
er nu anghseret. Navnet P. er bevaret i Pentland 
Firth, oldn. Petlandsfjor&r. G. S—e. 

Pietet [piktæ'], A d o l p h e , schweizisk Sprog
gransker, født i Geneve 11. Septbr. 1799, død 
smst. 20. Decbr. 1875. Efter Studier i Paris, 
Tyskland og Skotland kastede han sig særlig 
over Sprogstudier og udgav 1837 »De l'affinité 
des langues celtiques avec le sanscrit«, der pris
belønnedes af det franske Institut. Fra 1838 
holdt han Forelæsninger over Æstetik ved Akade
miet i Geneve og udgav 1856: »Du beau dans 
la nature, l'art etlapoésie«. Hans ligeledes pris-
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belønnede Hovedværk »Origines indo-européennes 
et les Aryas primitifs; essai de paléontologie 
linguistique« udkom 1859—63 [i 2 Bd.]. P. var 
ogsaa Matematiker, Artilleriofficer og Militær
forfatter; han har bl. a. opfundet en ny 
Bombe. V. S. 

Pietet [piktæ'j, F r a n c o i s j u l e s P. de la Rive, 
schweizisk Zoolog, født 27. Septbr. 1809 i Geneve, 
død 15. Maj 1872. Han var Professor i Zoologi 
og Anatomi i sin Fødeby og skrev bl. a. »Histoire 
naturelle des insectes névroptéres« [2 Bd., 1841 
—45], »Traité de paléontologie« [4 Bd., 1844— 
46], »Description des mollusques fossiles, qui se 
trouvent dans les grés verts des environs de Ge
neve« [2 Bd., 1847—54], »Description de quelques 
poissons fossiles du Mont Liban« [1850], »Mé-
langes paléontologiques« [1863]. J. C. 

Pietet [piktæ'j, R a o u l , schweizisk Fysiker 
og Tekniker, er født i Geneve 1842. Efter at 
have været Professor i sin Fødeby flyttede han 
til Berlin, hvor han udførte sine bekendte Forsøg 
over Luftarters Fortætning 1877—78. Senere har 
han arbejdet meget med Fremstillingen af Kulde
maskiner (s. d.), men har ogsaa skrevet om natur
filosofiske Emner. K. S. K. 

PiCtor se Maleren . 
Pictou [pi'kto.u], By i Dominion of Canada, 

Provins New Scotland, ligger 138 Km. N. N. 0. f. 
Halifax i en Egn, der er rig paa Kul og Jærn, 
og har en fortrinlig Havn. (1891) 3,403 
Indb. H. P. S. 

PiClimnus se S p æ t t e r . 
PiCUnche se A r a u k a n e r . 
PiCUS var oprindelig Navnet paa T r æ p i k k e r e n , 

opfattet som Mars'es hellige Fugl. Dog kaldes 
P. ogsaa Kriger og fremtræder i andre italiske 
Traditioner som Mars'es Profet. I de senere 
Folkesagn bliver P. en halvt eventyrlig Dæmon 
i Lighed med Faunus o. a. Navnlig hedder det, 
at han beskytter Agerbruget og har lært Menne
skene at gøde Jorden, eller han kaldes Picumnus, 
Broder til P i l u m n u s (s. d.) og gift med Pomona. 
Indbyggerne i Laurentum, Kong Latinus'es Hoved
stad, kaldte ham Søn af Saturnus, Fader til Fau
nus og selv Konge. Hans Palads skildres i Æne-
iden med stærke, poetiske Farver. I en anden 
eventyrlig Fortælling hedder det, at han elskede i 
Skovnymfen Canens (Sangersken), men selv at-
traaedes af Circe, der, da han ikke vilde have 
med hende at gøre, forvandlede ham til en Træ-
pikker. P. fremstilledes som en Træpikker paa 
Søjle, senere som en ung Mand med en Spætte 
paa Hovedet. S. A. K. 

Piens se Spæt t e . 
Pidgin-English [pi'dzini'jjglis], Navn paa det 

engelsk-kinesiske Forretningssprog, der er meget 
udbredt i Østen. Det stammer oprindelig fra 
Kanton, og Navnet kommer af det engelske Ord 
business, der af Kineserne udtales fiidgin. Sproget 
er forvansket Engelsk med Iblanding af kinesiske, 
malajiske og andre østasiatiske Ord. Som Eks
empel paa, hvorledes Udtalen kan forvrænge 
Ordene, kan nævnes, at r i Alm. udtales som l; 
Ordet green bliver saaledes til kilin. T. L. 

Pidoll, Ka r l v., Baron, østerrigsk Maler, født 
7. Jan. 1847 i Wien, død 17. Febr. 1901 i Rom 
(ved Selvmord). Hans Kunst var, med Bibeholdelse 
af Selvstændighedspræget, stærkt paavirket af 

Bocklin og Marées; han var overhovedet en ivrig 
Talsmand for sidstnævntes Kunstanskuelser. Mange 

I dygtige Landskaber og Portrætter. Ogsaa Original-
litografier. Virkede fornemmelig i Frankfurt 

I a. M. A. Hk. 

Pie [pa'i], Regningsenhed i britisk Ostindien 
\ = l/3 Pice = o,c3 Øre. N. J. B. 

Pie [pa'i] (eng.) er en meget yndet Ret i Eng-
I land. Den bestaar af Kød, Fisk, Grønsager eller 
! Frugt, der indesluttet i en Dej bages i Ovnen. 

Enten beklædes et Piefad indvendig med et tyndt 
' Lag Dej, og Kød e. a. fyldes i, hvorefter et 

Laag af Dejen lægges over, eller Kød etc. lægges 
[ lige ned i Piefadet og overdækkes kun med en 

tynd Plade Dej. R. H. 

Piéce [pjæ's] (Pjece) (fr.), Stykke (Musik
pjece, Teaterpjece e tc) ; lille Skrift, lille Teater
stykke; Stykke Skyts; Ret som Del af et Maaltid. 
P. de rideau [pjæsdØ.rido'J, lille Teaterstykke før 
Aftenens Hovedstykke, P. de résistance, noget 
»til at staa imod med«. 

Pied [pje'j, ældre fransk Maal (Fod), P 
usuel = 333.333. p- de roi= 324:839, i Bordeaux 
= 356,74. i L v o n = 341,758 M m - N.y.B. 

Piedecnésta, By i den nordøstlige Del af 
den sydamerikanske Republik Columbia, Dep. 
Santander, ved Rio de Oro, 1,009 M- °- H., har 
et Universitet, et Teater, driver Fabrikation af 
Straahatte, Cigarer, Sukkervarer og dyrker Tobak, 
Kakao, Indigo og Bomuld og har med sit Distrikt 
12,000 Indb. M. Kr. 

Piedestal se P j e d e s t a l . 
Piedimonte d'Ålife [piedimo'nte'-J, By i Syd

italien, Provins Caserta, ligger ved Foden afMa-
tese-Bjærget og har gamle Murrester. (1881) 5,935 
Indb. P. driver Vinavl, Fabrikation af Kobber-
varer samt Uldindustri. H. P. S. 

Piédra B ianca ell. San J o s é , By i det nord
lige Argentina, Provinsen Catamarca, ligger paa 
Vestskraaningen af Sierra de San Louis ved Nord
enden af den frugtbare Dal Chacras, har Sukker-
og Kornmøller, betydelig Udførsel af Appelsiner 
og Figen og 3,700 Indb. M. Kr. 

Piégan, Underafdeling af Blackfeet-Indianerne, 
der hører til Algonkin-Gruppen og bebor Øst
siden af Rocky Mountains N. f. Missouri's øvre 
Løb. P. leve nu i et Antal af ca. 2,000 i en 
Reservation i den sydøstlige Del af Provinsen 
Alberta i Dominion af Canada. H. P. S. 

Piehl, K a r l , svensk Ægyptolog, er født i 
Stockholm 30. Marts 1853, studerede Sprogviden
skab i Upsala og tog 1876 filosofisk Kandidat-
og 1881 Licentiateksamen, hvorpaa han s. A. pro
moveredes til Dr. phil. P. kastede sig tidlig over 
Ægyptologien, i hvilken Videnskab han paa egen 
Haand arbejdede sig ind. P. foretog 1878 — 79 
og senere 1882—88 flere Studierejser til ægyptiske 
Museer i Europa og gentagne Gange til Ægypten, 
hvorefter han 1888 blev Docent i Ægyptologi 
ved Upsala Universitet og derpaa Professor. P. 
har foruden en Mængde værdifulde filologiske 
Studier i udenlandske Tidsskrifter udgivet 1881: 
»Petites etudes égyptologiques« (der belønnedes 
med Upsala Filos. Fakultets Ærespris) og 1882: 
»Dictionnaire du Papyrus Harris Nr. I«. Af et 
stort Indskriftsværk, uudgivne Hieroglyftekster 
med fransk Oversættelse: »Inscriptions hiéro-
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glyphiques copiées en Europe et en Égypte« ere 
hidtil 3 Bd. udkomne« [1886—96]. 1897 begyndte 
P. i Upsala Udgivelsen af det ægyptologiske 
filologisk-kritiske, paa Fransk skrevne Tidsskrift 
»Sphinx« [hidtil 6 Bd. udg.]. V. S. 

Pielach eller B i el ach, højre Biflod til Donau 
i Nedre-Østerrig, udspringer N. f. Otscher og 
udmunder efter et Løb paa I I I Km. neden for 
Melk. Joh. F. 

Piémont [pjemo'], P i emon te, Landskab i 
det nordvestlige Italien, udgjorde indtil 1859 den 
vigtigste Del af Kongeriget Sardinien (s. d.) og 
deles nu i de 4 Provinser Alessandria, Cuneo, 
Novara og Torino (s. d. og 11 a 1 i e n). H. P. S. 

Piémonte, Agerbrugskoloni i Uruguay, Dep. 
Colonia, oprindelig grundet af 55 Valdenser-
familier, talte 1890 2,200 Indb., der ere be
skæftigede med Dyrkning af Hvede, Vin og Frugt, 
navnlig Kirsebær. M. Kr. 

Piemoilt i t (P iedmont i t ) se E p i d o t . 
Pieneman [pilneman], J a n Wil lem, hollandsk 

Maler, (1779—1853), fra 1820 Direktør for 
Amsterdam-Akademiet, har malet Historiebilleder, 
især store Slagstykker: Waterloo-Slaget [Amster
dam-Museum, ogsaa mange Portrætter], Scener af 
Prinsen af Oranien's Bedrifter etc, i Museet Fodor 
i Amsterdam Portræt af Fodor. Sønnen N i c o l a a s 
P., (1810—60), malede især Portrætter: Faderens 
(Amsterdam's Museum), Vilhelm III m. m. A. Hk. 

PienO [pielno] (ital.: »fuld«); organo p., 
fuldt Værk (se O r g e l ) ; Coro p., fuldt, blandet 
Kor, bestaaende af baade Mands- og Kvinde
stemmer. S. L. 

Pien-wai (kinesisk: uden for Grænsen), i) 
Distrikt i Mantshuriet ved den koreanske Grænse, 
var oprindelig bestemt til at danne et neutralt 
Omraade, og Forbud var udstedt mod at bo 
der. Dette Forbud er ikke blevet overholdt, 
men Distriktet er blevet koloniseret af kinesiske 
Nybyggere. 2) Den Del af Provinsen Petshili i 
Nordkina, som ligger uden for den store kinesiske 
Mur. M. V. 
I - P ienza [pie'ntsa], By i Mellemitalien, Provins 
Siena, ligger i en frugtbar Egn og udmærker sig ved 
sin Domkirke og det mægtige Palazzo Piccolomini. 
(1881) 1,004 Indb. P. er Sæde for en Biskop og 
driver Handel med Korn og Kvæg. H. P. S. 

P i e r c e [pi! es], F r a n k l i n , nordamerikansk 
Præsident 1853—57, født 23. Novbr. 1804 i 
Staten New Hampshire, død 8. Oktbr. 1869. 
Han blev 1827 Sagfører, valgtes 1829 til Staten:^ 
lovgivende Forsamling (var 1832—33 dens For
mand), 1833—37 til Unionens Repræsentanthus 
°g 1S37—42 t'l dens Senat; var ivrig Demokrat 
og Forsvarer af Negerslaveriet. Han afslog 1845 
Præsident Polk's Tilbud om at blive Attorney-
general, men drog 1847, da Krigen mod Mejico 
udbrød, med som Oberst for et frivilligt Regi
ment, udmærkede sig i flere Træfninger og blev j 
Brigadegeneral. Som Formand for sin Hjemstats For-
fatningsforsamling 1850 fik han den Bestemmelse 
afskaffet, der udelukkede Ikke-Protestanter fra Valg
barhed. 1852 valgtes han af Demokraterne til 
Præsident og var i denne Stilling, skønt født i 
Ny-England, en ivrig Fremmer af Sydens Interesser, 
baade ved at støtte Nebraska-Billen 1854 og ved 
at arbejde for Slaveriets Indførelse i Kansas. 
Ligeledes billigede han W. Walker's Fribyttertog 

1 til Nicaragua 1856 og lod Nordamerika's vigtigste 
Diplomater paa et Møde i Ostende 1854 udtale 
sig for Cuba's Tilknytning. Hans vigtigste Raad-

j giver var Krigsministeren Jefferson Davis, den 
senere Præsident for Sydstatsforbundet. Dog er-

j kiærede han sig 1860—61 imod Sydens Ud-
1 skillelse, men var siden Talsmand for at slutte 
j Fred og gøre Syden Indrømmelser. E. E. 

Pier ia kaldtes i Oldtiden den sydligste Del 
af Makedonien, V. f. den thermæiske Bugt (Bugten 

! ved Saloniki), paa den nordlige Skraaning af 
: Bjærget Olympos. Landet blev vistnok allerede 

i 7. Aarh. f. Chr. afhængigt af de makedoniske 
Konger. De vigtigste Byer vare Dion, P y d n a 
og M e t h o n e . — Et andet P. laa i det østlige 
Makedonien ved Bjærget Pangaion, et tredje P. 
paa Kysten af Syrien. H. H. R. 

Pier lder , Betegnelse for Muserne (s. d.), af
ledet af Pieria ved Olympos, hvor de tidlig 
dyrkedes, eller af Pieros, en Makedonier, der skal 
have indført deres Dyrkelse i Thespiai. — P. 
kaldes ogsaa de ni, med Musernes Navne op
kaldte Døtre af Kong Pieros i Landskabet Emathia 
i Makedonien. Døtrene prøvede en Væddekamp 
med Muserne, men bleve besejrede og forvandlede 
til Fugle. H. A. K. 

PiériS se L a n d b r u g s i n s e k t e r . 
P iero (ell. Pietro) d e l l e Vigne [vi'nje] eller 

de l la Vigna , italiensk Forfatter, født omtrent 
1190 i Capua, død 1249. Han studerede Rets
videnskab i Bologna, traadte 1220 i Tjeneste hos 
Kejser Frederik II og blev en af de mest frem
trædende Personligheder ved dennes sicilianske 
Hof, hvor Videnskab, Poesi og Kunst nød saa 
stor Beskyttelse; der betroedes P. det ene høje 
Embede efter det andet, og til sidst blev han 
(1247) kejserlig Kansler (Protonotar og Sicilien's 
»Logotheta«). Men 1249 styrtedes han, hans 
Øjne bleve udstukne, og han dræbte sig selv. 
Det hedder sig, at han havde været Medvider i en 
Sammensværgelse mod Kejseren, men sikkert er 
det ikke. P. er et af de betydeligste Navne i 
den >sicilianske« Digterskole; man har af ham 
nogle Canzoner og Sonetter i Modersmaalet samt 
et Antal interessante Breve paa Latin. (Li t t . : 
H u i l l a r d - B r é h o l l e s , Vie et correspondance de 
P de la V. [Paris 1865]; G. de B la s i i s , Della 
vita e delle opere di P. della V. [Napoli 
1861]). E. G. 

Piéro di Cosimo (egl. P i e ro di Lo renzo ) , 
italiensk Maler, født i Firenze 1462, død smst. 
1521, var Elev af Cosimo Roselli, efter hvem han 
tog Navn, og af hvem hans Kunst er paavirket, 
samtidig med at der i den gør sig Indflydelse 
gældende fra Lionardo. Hans Virksomhed er 
knyttet til hans Fødeby med Undtagelse af de 
Aar (ca. 1482—84), han deltog med sin Lærer i 
Udførelsen af de ham tildelte Fresker i Capella 
Sistina i Rom. P., der i sine Værker overgaar 
de samtidige florentinske Malere ved sin fine Sans 
for malerisk Virkning og for Udformningen af 
Baggrundslandskabet, viser — især i sine myto
logiske Billeder — et vist Hang til det fantastiske, 
der stemmer godt med det Billede, Vasari har 
givet af hans ekscentriske Særlinge væsen. Af P.'s 
Arbejder nævnes: Madonna mellem seks Helgene 
[Uffizi, Firenze], Madonna tronende med Jesus-
Barnet [Ospizio degli Innocenti, Firenze], endvidere 
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i Firenze, Uffizierne, en Række smaa Billeder, 
oprindelig hørende til Møbler, behandlende An-
dromeda's Historie, og i Rom (Samml. Barocco) 
en læsende Magdalena. Uden for Italien er P.'s 
Kunst repræsenteret ved religiøse Billeder i Berlin 
(Hyrdernes Tilbedelse o. fl.), i Dresden (Hellig 
Familie), ved mytologiske Billeder i Berlin (Venus, 
Mars og Amor) og i London (Prokris'esDød), ende
lig ved Portrætter i London, Haag (Francesco Giam-
berti og Giuliano da Sangallo) samt i Chantilly: 
Portrættet af Giuliano de' Medici's Elskede Simo-
netta Vespucci. (Li t t . : F. K n a p p , P. di C. 
[Halle a. S. 1899]). A. R, 

Pierre [pjæ!r] (fr.), Peter. 
Pierre [pjælr], Jean , se Kofod-Hansen , 

H. P. 
Pierrefonds [pjærfo'], Flække i det nord

lige Frankrig, Dep. Oise, ved den sydøstlige Ud
kant af Compiégne-Skoven og ved en lille Sø. 
Den er Station paa Nordbanen, har en gammel 
Kirke, Jærn- og Svovlkalciumkilder (120), en 
moderne Badeanstalt og (1896) 1,800 Indb. I 
P. lod Ludvig af Orleans 1390 opføre et befæstet 
S l o t med 8 Taarne og et Kapel. Det blev 1858 
restaureret af Viollet le Duc, hvis Bog »Descrip-
tion du chateau de P.« indtil 1887 har oplevet 
12 Oplag. M Kr. 

Pierret [pjæræ'j, Pau l , fransk Ægyptolog, 
er født 25. Juni 1836 i Rambouillet (Dep. Seine-
et-Oise), gennemgik Lyceet i Versailles og blev 
Sekretær paa Orléans-Banens Kontor, hvor han be
nyttede al sin Fritid til at studere Hieroglyfskriften. 
1867 blev han Assistent ved den ægyptiske Sam
ling i Louvre, 1871 Hjælpekonservator og 1873 
Konservator for denne Afdeling. Han har ud
givet en Del af de ægyptiske Indskrifter i Louvre 
med Fortolkning i >Recueil d'inscriptions inédites 
du Musée égyptien du Louvre« [1874—78, Bd. 
II og VIII at de af ham med andre udgivne »Etudes 
Egyptologiques«). P. har udgivet en fransk Over
sættelse af »de dødes Bog« : »Le livre des Morts 
des anciens Égyptiens« [1882] og en Tolkning af 
nogle af Indskrifterne i Lepsius'es »Denkmaler« 
(»Explication des monuments de l'Égypte« [1885]). 
P. udgav 1875: »Vocabulaire hiéroglyphique« og 
»Dictionnaire d'Archéologie égyptienne«; 1877: 
»Catalogue de la Salle Historique de la Galerie 
égyptienne du Louvre«; 1879: »Essai sur la 
Mythologie égyptienne«; 1881: »Le Panthéon 
égyptien« m. fl. V. S. 

Pierrette [pjæræ't] (fr.), kvindelig Maskefigur 
svarende til P i e r r o t (s. d.). Typen er en nyere 
Opfindelse og skylder vistnok Karnevalsballerne 
sin Tilblivelse. E. G. 

Pierrot [pjæro' eller dansk alm. pjæ'ro] (fr.), 
Maskefigur fra den italienske Improvisations-
komedie {commedia delt arte). Den stammer 
ira den italienske Tjenerfigur Pedrolino i 16. 
Aarh.'s Maskekomedie, den, som Selskabet i Gelosi 
bragte til Paris; Anvendelsen af det franske 
Bondenavn P. (af Pierre) skyldes den italienske 
Skuespiller Giaratone, der glimrede i denne Rolle 
ved Théåtre des Italiens i Paris i \"J. Aarh.'s 
Slutning. Tidligere havde Moliére i sin »Don 
Juan« givet en komisk Bondeskikkelse dette Navn. 
P.'s Dragt er løstsiddende og ganske hvid, med 
blød og bred Hat, og Ansigtet er hvidmalet; 
hans typiske Egenskaber ere Enfold og Klodset-

hed, dog ikke uden en vis Ondskabsfuldhed. 
Den nyere franske Kunstpantomime har modificeret 
Typen og gjort P. mere elegant, følsom, med noget 
af den porcelænsfiguragtige Rokokoynde fra 18. 
Aarh.'s bildende Kunst; derimod har den i Dan
mark eksisterende Levning af det gamle italienske 
stumme Skuespil (se Pan tomime) bevaret den 
oprindelige Pierrotskikkelse, der har fundet yndede 
Fremstillere i Casorti, A. Price og Volkersen. E. G. 

PierSOll [pi! rson], A l l a r d , nederlandsk Æste
tiker og Kunsthistoriker, er født 8. Apr. 1831 i 
Amsterdam, uddannede sig først som Teolog og 
var Præst for flere evangeliske Menigheder; men 
1865 blev han kaldet til Universitetslærer i Heidel
berg, boede senere nogen Tid i Utrecht som 
Privatmand, men blev ved Oprettelsen af Amster-
dam's kommunale Universitet ansat ved dette som 
Lærer i levende Sprog, Litteratur og Kunsthistorie. 
Han har skrevet en Mængde Skrifter af temmelig 
forskellig Art, dels filosoferende æstetiske, dels 
Kunstnermonografier, derimellem ogsaa Skrifter 
om teologiske Emner. Af hans Værker nævne vi 
to Skrifter om Calvin og Skriftet »Geestelijke Voor-
ouders« (»aandelige Forfædre«), der i 2 Bd. be-

I handler Israel og Hellas. A. 1. 

Pierson [pirso'], B lanche , fransk Skue-
j spillerinde, er født 23 Maj 1840 paa Øen Bourbon. 
I debuterede 1856 paa Ambigu i Paris som Enken i 
j »Gaspardo, le pécheur«, var derefter engageretved 
\ Vaudeville (1857—64), Gymnase (1864—75) og 
jatter Vaudeville (1875—83), optraadte 17. Marts 
i 1884 første Gang paa Théåtre-j'rancais som Mrs. 

Clarksoni»Den Fremmede«, blev Aaret efter Soci-
étaire og har siden spillet et omfattende Repertoire, 
hvoraf kunne nævnes Titelrollen i »Eventyrersken«, 
Fru de Thauzette i »Denise«, Therese i »Fran
cilion«, Baronessen i »Man skal ingenting for
sværge«, Katharine af Medici i »Henri III et 
sa cour« og Prinsessen af Bouillon i »Adrienne 
Lecouvreur«. A. A. 

Pierson [pi!9sn] (Pea r son ) , H e n r y H u g o , 
engelsk-tysk Musiker, født 1815 i Oxford, død 
1873 i Leipzig, havde alt som medicinsk Student 
udgivet et Hæfte Sange og kom 1839 til Tysk
land for at studere Musik; han var derefter i 
nogle Aar Musikprofessor i Edinburgh, men vendte 
atter tilbage til Tyskland, hvor han under et 
Ophold i Wien, Hamburg og Leipzig ganske gik 
over i det tyske Musikliv. P.'s Kompositioner om
fatte dels Operaer og anden scenisk Musik (saa-
ledes Musik til 2. Del af »Faust«, Sørgemarch til 
»Hamlet«), dels Oratorier, mindre Kor og Sange. 
Nogle af P.'s tidligere Værker udkom under 
Pseudonymet E d g a r Mans fe ld t . W. B. 

Pierson [pilrson], N i k o l a a s G e r a r d , hol
landsk Nationaløkonom og Statsmand, er født 7. 
Febr. 1839 i Amsterdam. Han begyndte som 
Købmand, blev senere Chef for »Swinaam'sche 
Bank«, fra hvilken han 1868 gik over i Direk
tionen for Nederlandenes Rigsbank, hvis Præsident 
han blev 1885. Fra 1877 til 1885 havde han 
desuden været Professor i Statsvidenskaber ved 
Amsterdam's Universitet. Som liberal Politiker 
var P. 1891 en kort Tid Finansminister. Da hans 
Parti ved Valgene 1897 atter kom til Magten, 
blev P. paa ny Finansminister og blev staaende som 
saadan indtil 1901; han havde imidlertid faaet 
gennemført bl. a. en Række Udvidelser i Ar-
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oejderbeskyttelseslovgivningen og en forbedret 
Folkeundervisning. Megen Anseelse, ogsaa uden for 
sit Fædrelands Grænser, nyder P. som økonomisk 
Forfatter. Foruden Afhandlinger om Bankvæsen, 
Kolonialpolitik og Bidrag til de økonomiske 
Teoriers Historie har han udgivet en mindre 
Lærebog: >Grondbeginselen« [1876, omarb. Udg. 
1886] og en større Haandbog: »Leerboek der 
Staathuishouskunde« [ 2 Bd., Haarlem 1884—90; 
omarb. og betydelig udvidet Udg. i 3 Bd. 1896 — 
1902; eng. Overs. 1902 ff.], der er et Standard
værk inden for moderne socialøkonomisk Litteratur. 
P. er en Tilhænger af den deduktive Metode i 
Behandlingen af de økonomiske Teorier; han 
staar for øvrigt den engelske Skole nær, navnlig 
den nye (Jevons, Marshal), anbefaler Frihandel 
og jævntfremadskridende Reformpolitik til Løs
ning af de sociale Spørgsmaal og bekæmper 
energisk Socialismen. K. V. H. 

Piesport (pi! sport] se Mos el v ine . 
Pietå (ital.), Fromhed, Barmhjertighed, bruges 

i Kunsten som Betegnelsen for den hellige Jomfru 
med sin Søn Jesus Christi afsjælede Legeme i sit 
Skød, siden Renaissancetiden en hyppig kunstnerisk 
Fremstilling, baade i Billedhuggerkunst og i 
Maleri. Mest berømt er Michelangelo's Gruppe 
P. i Peters-Kirken i Rom. I Notre-Dame i Paris 
findes en P. af N. Coustou, ogsaa i Marmor. I 
Maleri haves P. af Bellini, van Dyck o. a. I 
nyere Tid have nogle Kunstnere afveget fra den 
overleverede Form for P. og fremstillet Maria ved 
ved Siden af Sønnens afsjælede Legeme, saaledes 
•en Gruppe af Rietschel i Potsdam (1845), medens 
andre som Dupré i Siena o. fl. have valgt andre 
Fremstillinger. V. S. 

Piétas, Personifikation af og Gudinde for den 
naturlige Kærlighed mellem Børn og Forældre, 
eller udvidet, mellem alle, der ere forenede ved 
Blodsbaand; ogsaa Kærlighed til Fædrelandet 
falder ind under hendes Værn. Ved Forum Olito-
rium havde hun sit eget Tempel. I Anledning 
heraf fortaltes den Legende, at en Mand havde 
været fængslet, og at hans Datter, som havde et 
diende Barn, forgæves søgte at skaffe ham Føde. 
Da hun endelig fik Fangevogteren overtalt til at 
lade hende faa Adgang til Faderen, opholdt hun 
hans Liv ved Modermælken. Hun blev imidlertid 
overrasket af Fangevogteren; men det, som var 
sket, vakte saa stor Opsigt og Beundring for 
Datterens Pietet, at man frigav dem begge. Samme 
Fortælling berettedes dog anderledes og i andre 
Forbindelser. Hendes Tempel var i Virkelig
heden bygget af en Søn af Acilius Glabrio, idet 
<lenne i Slaget ved Thermopyiai (191 f. Chr.) 
havde lovet Gudinden en Helligdom. I Anled
ning af Livia's Sygdom Aar 22 e. Chr. vistes der 
paa Tiberius'es Foranledning P. særlig Ære, og paa 
Mønter fra dette Aar er hun afbildet: en alvorlig 
Matrone med Hovedklædeog Diadem. H. A. K. 

Pieter fflaritzburg, Hovedstaden i den britiske 
Koloni Natal i Sydafrika, ligger 70 Km. N. V. f. 
Durban i en Højde af 700 M. o. H. (1901) 
20,000 Indb., hvoraf mere end Halvdelen Hvide. 
Det er en regelmæssig bygget By med mange 
smukke Huse og bekendt for sin sunde Beliggen
hed. Den er Sædet for Regeringen for Natal og 
Zululand og i det hele en By af Embedsmænd. Ved 
•«n Jærnbane staar den i Forbindelse med Durban 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I og over Ladysmith med Pretoria i Transvaal. 
I P. M. er anlagt 1839 af Boererne og opkaldt 
1 efter deres to Førere Pieter Retief og Geert 

Maritz. C. A. 
Pietet (lat.), Fromhed, barnlig Ømhed; tak-

nemmelig Kærlighed (i Forbindelse med Ærbødig
hed) for Forældre, Velgørere etc. 

Pietisme (af lat. pietas, Fromhed o: From
ladenhed) er først og fremmest Betegnelsen for 

I et historisk Fænomen inden for den lutherske 
Kirke, nemlig for den religiøse Reformation, 
som her indlededes af Spener (s. d.). I 17. Aarh. 

j var den herskende Aandsretning, Ortodoksien, 
1 særlig under sin haardnakkede Kamp med Synkre

tismen (s. d.) bleven mere og mere forstenet. Man 
forgudede Formen, den rene Lære; at hævde 
den var den altovervejende Interesse hos de kirke
lige Førere. Der maatte da komme en Mod
bevægelse i Retning af at hævde Livets Krav 

, over for Læren. Den kom med Spener, og i sine 
i Pia desideria (s. d.) skrev han dens første Pro-
! gram. Livet skulde vækkes og plejes; og Midlerne 
I dertil skulde være en rigeligere Benyttelse af 
; Guds Ord ogsaa uden for Kirken, i Hjemmene 
og i gudelige Forsamlinger; enhver Kristen skulde 

. vækkes til sit Ansvar her ved at mindes om »de 
j Kristnes aandelige Præstedømme«; det skulde 
I indskærpes alle, at Kristendom er ikke Erkendelse, 
c men Handling, og det teologiske Studium skulde 

grundig omordnes. Da man begyndte at føre 
disse Forslag ud i Livet og tog fat paa gude
lige Forsamlinger, hvor Bibelen oplæstes og 
tolkedes paa Modersmaalet, begyndte ogsaa Mod-

I standen mod disse collegia pietatis (Fromheds-
møder), og Spottenavnet: P i e t i s t e r gav Ret
ningen sit Navn. Men P., der kom som det nød
vendige Svar paa Tidens Trang, havde alt for 
stor aandelig Ret til, at den trods enkelte Ud
artninger skulde kunne standses selv af den 
heftigste Modstand; de talrige og ofte dygtige 
Modskrifter kunde ikke hindre, at Tidens bedste 
Kræfter sluttede sig til den, og ved Oprettelsen 
af Universitetet i Halle (1694) fik den et Midt
punkt, hvorfra den snart, særlig gennem A. H. 
Franke's Personlighed, beherskede det kirkelige 
Liv i Tyskland. Den fik saaledes overordentlig 
Betydning, afsatte ogsaa ejendommelige, kraftige 
Virkninger i Herrnhutismen, som den stærkt paa
virkede, og de wiirttembergske Pietister, men 
maatte i 18. Aarh.'s sidste Halvdel de fleste Steder 
atter vige for Rationalismen. 

P.'s Styrke var dens oprigtige Iver for at 
vække en levende Fromhed og omsætte den i 
Handling. Den kan derfor pege paa Bedrifter som 
Franke's Vajsenhus og Optagelsen af Hedninge
missionen. Men dens Svaghed var og blev mer« 
og mere dens snævre og i mange Henseender 
negative Syn paa det naturlige Liv og Kultur
udviklingen. Derfor blev dens Kristendom hyppig 
en Lovkristendom, hvortil ogsaa svarer, at dens 
Fremtræden i adskillige Egne var forberedt af 
reformerte Sværmere; den stillede sig mistænk
somt til alle de Livsomraader og Livsytringer, 
som ikke umiddelbart kunde bringes ind under 
Synspunktet af kristen Pligtopfyldelse (Tobaks
rygning, Dans m. m., Striden om Adiafora). Dens 
Krav om en bestemt Bodskamp, som maatte 
gennmegaas af enhver, der virkelig vilde være 

21 
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omvendt, lagde et utaaleligt Aag paa mange 
Samvittigheder. Den pietistiske Fromheds hele 
Karakter med dens Tendens til asketisk og mystisk 
Verdensflugt kunde ogsaa minde noget om Kato
licismen, hvorfor man har kaldt den en Kloster
bevægelse inden for Protestantismen. Meget 
ofte fortabte denne Fromhed sig i en sværmerisk 
Syslen med de sidste Ting (Tusindaarsriget). 

P. kom ogsaa til Norden, særlig til Danmark, 
hvor den i Salmedigteren H. A. Brorson fik en 
af sine smukkeste Repræsentanter. Desuden kunne 
nævnes Enevold Evald, Bluhme og E. Pontoppidan. 
Dens Blomstringstid faldt under Christian VI, 
som selv var paavirket af den. Til Norge kom 
P. i Begyndelsen af 18. Aarh. ved tyske og danske 
Studenter. Fra først af sværmersk blev P. bragt 
ind i kirkelige Spor især ved Præsteforeningen 
>Syvstjernen«, som nærmest optog P.'s Indre-
missionsbestræbelser. Hedningemissionen optoges 
af Thomas v. Vesten og Hans Egede. Blandt 
Biskopperne støttede især P. Hersleb i Christiania 
P.'s Bestræbelser. En Frugt af disse var Ind
førelsen af Konfirmationen og Pontoppidan's »Sand
hed til Gudfrygtighed«, som medførte et stort Op
sving i det norske Almueskolevæsen. 

Nu om Stunder bruges Ordene P. og Pietist 
som Betegnelse for enhver ensidig negativ, natur-
fornægtende og kulturfjendtlig Opvækkelsesretning 
inden for Kristendommen. y. P. B, 

Pietist se P ie t i sme . 
Pietra perzia, By paa Sicilien, Provins Cai- : 

tanisetta, har et normannisk Citadel og driver j 
Handel med Svovl, Gips, Korn og Sydfrugter. : 
(1881) 11,284 Indb. H.P.S. 

Pietrasånta, By i Mellemitalien, Provins Lucca, 
ligger i Nærheden af Genova-Bugten 25 Km. j 
V. N. V. f. Lucca. (1881) 3,951 Indb. P. har | 
et Raadhus fra 1346 og en Kirke fra 1380. I ! 
Nærheden findes Kvægsølvminer. H. P. 5. 

Pietri [pie'tri], en korsikansk Slægt, hvoraf 
flere Medlemmer spillede en Rolle som ivrige 
Tilhængere af Napoleon III. P i e r r e P . (1809— 
64) valgtes 1848 til Nationalforsamlingen som 
Republikaner, men gik snart over til Prins-
Præsidenten; blev 1849 Præfekt og var 1852— 
58 Politipræfekt i Paris, samt blev 1857 Senator. 
Han ledede 1860 den Agitation, der gik forud 
for Folkeafstemningen i Savojen og Nizza. Hans 
yngre Broder J o a c h i m P. , født 1820, blev 
1848 Underpræfekt og havde siden fiere Præfekt
poster, indtil han 1866 blev Politipræfekt i Paris; 
fjernedes ved Kejserdømmets Fald 1870 og var i 
1879—84 napoleonistisk Senator. F r a n c e s c h i n i 
P., født 1830, fulgte 1859 Napoleon III i Krigen 
som Sekretær og blev efter Mocquard's Død 1864 
hans Privatsekretær. E. E. 

Pietro, F ra , se KUchler , A. 
Pie ve di Cadore se Cad or e. 
Piéve di GentO [-tse'nto], By i Norditalien, ; 

Provins Ferrara, har en Kirke med Alterbilleder 
afGuidoReni. (1881) 4,558 Indb. H.P.S. 

PiéZoelektriCitét, Elektricitet, der fremkommer 
i Krystaller ved Tryk. 

Piezométer, Trykmaaler, sædvanlig brugt om 
Redskaber til at maale Vædskers Sammentrykning. 
Det første P. til dette Brug og Forbilledet for 
de fleste andre er Ørsted's P., der bestaar af en 
stærk Flaske, hvori man ved Hjælp af et Stempel 

kan underkaste Vand et betydeligt Tryk. Inde i 
Flasken staar et Glasrør med Beholder, omtrent 
som et Termometer, men aabent foroven. I Be
holderen og et Stykke op i Røret staar den 
Vædske, hvis Sammentrykning skal maales. Naar 
Vandet i Flasken underkastes Tryk, forplanter 
dette sig gennem Luften i Rørets øverste Del til 
Vædsken længere nede, og denne synker et 
Stykke, der kan maales ved Mærker paa Røret. 
Dette, samt Beholderen, sammentrykkes ganske 
vist ogsaa, men yderst lidt, da Trykket virker 
derpaa baade udvendig og indvendig, og Glas 
yder særdeles stor Modstand mod kubisk Sammen
trykning. K. S. K. 

Pifferåri (ital.: af piffero, Skalmeje), Hyrder, 
som fra Bjærgegnene i Mellemitalien, Abruzzerne 
og Volsker-Bjærgene, i Adventstiden komme til 
Rom, for at musicere foran de Marie-Billeder, 
som man der saa ofte ser paa Gadehjørner. 
Dette sker til Minde om de Hyrder, der efter 
Evangeliet gik til Bethlehem for at hylde den 
nyfødte Frelser og hans Moder. De Sange, de 
udføre, ere ældgamle, og hver Strofe afsluttes 
med Spil paa Skalmeje eller Sækkepibe (Zam-
pogna). De modtages altid overalt godt og faa 
rigelige Gaver. Man ser ofte to sammen, en ældre, 
klædt i Kappe og med en spids Hat, og en yngre, 
hyllet i et Skind; begge bære Sandaler og tage 
sig godt ud i deres maleriske Dragt. V. S. 

Pigafétta, A n t o n i o , italiensk Ridder og Del
tager i Magalhåes'es Verdensomsejling, (ca. 1490— 
1534). Han beskæftigede sig i sin Ungdom med 
Matematik og Kosmografi. 1519 forlod han med 
Magalhaes Spanien og var en af de 17 Mand. 
som 1522 vendte tilbage. Hans Beretning, der 
danner Hovedkilden til Verdensomsejlingens Hi
storie, er sandsynligvis skreven 1524; den er ud
given af Allegri under Titelen »Relatione in-
torno al primo viaggio di circumnavigazione« [Rom 
1894]. C. A. 

Pigalle [piga'l], J e a n B a p t i s t e , fransk Bil
ledhugger, født 1714 i Paris, død smst.1785, Elev 
af Broderen PierreP. og Lcmoyne, kom ca. 1735 
til Rom, uddannede sig her de følgende Aar, blev 
1754 Akademimedlem paa »Merkur« og 1785 Kan
sler for Akademiet. Hans »Merkur« i forstørret 
Maalestok og en »Venus« som Pendant sendtes som 
Gave fra den franske Konge til Frederik II af 
Preussen (Sanssouci); ogsaa senere hen støttedes 
han ved Hove, saaledes af Mme. de Pompadour 
(hendes Buste i Versailles), han modelerede et 
Par Statuer af Kongen (det karakteristiske Mo
nument i Reims, 1765) o. s. fr. P.'s Hovedværk 
er dog det store pompøse Gravmæle over Mar
skal Morits af Sachsen i Thomas-Kirken i Strass
burg, et glimrende, teatralsk-effektfuldt Rokoko-
arbejde, en balletmæssig Dødsscene med udmærkede 
Enkeltheder (Marskallens elegante Skikkelse etc). 
Højt skattet af Samtiden maatte han dog som en 
af Rokokoens mest udprægede, dygtige og marv
fulde Kunstnere taale stærke Angreb fra den ny
este Smagsretnings Kritikere, Winckelmann gav 
ham en haard Medfart, og Diderot blandede i 
megen Ros kraftig Dadel over Kunstleriet og Una
turen i hans Kunst (Monumentet i Reims). Hans Sta
tue af Voltaire (»Nøgen gammel Mand«) er et Stykke 
karikerende Anatomi. Andre Arbejder: »Pige træk
ker en Torn ud af Foden«, »Dreng med Fugle-
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bur« (1733 Windsor Castle), »Merkur binder sine 
Sandaler <, Reliefportrætter af Diderot, Voltaire, 
Ludvig XV m. fl. (L i t t . : T a r b é , La vie et les 
æuvres de J. B. P. [1859]; d ' A r g e n v i l l e , Vies 
des fameux sculpteurs [1787]; S. R o c h e b l a v e , 
Le mausolée du Maréchal de Saxe par y. B. P. 
[Paris 1901]). A. Hk. 

Pigatllt-Lebruil [pigoløbrø] , An to ine , egl. 
P. de L ' É p i n o y , fransk Forfatter, født 8. 
Apr. 1753 i Caiais, død 24. Juli 1835. P. fik en 
meget haard Opdragelse og brød til sidst ud af 
sin strenge Familie for at lade sig hverve til 
Soldat, blev siden omrejsende Skuespiller og førte 
en eventyrlig Tilværelse, til han 1806 fik An
sættelse ved Toldvæsenet i Westfalen, hvor han 
tjente længe efter Kong Jérome's Fordrivelse, 
til 1824. Som gammel Frihedsmand var han 1830 
begejstret for Julirevolutionen. Han har skrevet 
en Mængde Romaner, hvis plumpe og frivole Vid 
røber Revolutionstidens løse Moral, men hvis 
fantasifulde Flugt og Følelse give dem nogen 
Betydning. Blandt Romanerne kunne nævnes: 
»L'enfant du carnaval« [1792], »Les barons de 
Felsheim« [1798], »La folie espagnole« [1801], 
»Monsieur Botte« [1802] o. a. Af hans Lystpil 
kunne anføres: »Le pessimiste« [1789], »Les ri-
vaux d'eux-mémes« [1798] og »L'amour de la ! 
raison« [1799]. 1816 udgav han »Mélanges litté- 1 
raires et critiques« i 2 Bd. Hans »CEuvres com- ; 
plétes« udkom 1822—24 i 20 Bd, Hans Datter
søn var Digteren Emile Augier (s. d.). .S. Ms. 

Pigen fra Norge se Margre te , norske Dron
ninger og Prinsesser 4). 

Pigen fra Orleans se J e a n n e d'Arc. 
Pigeon [piZo'j se Æ b l e t r æ . 
Pigeonnean [ptéåno'j, Henr i , fransk Geo- i 

graf og Handelshistoriker, født i Paris 1834, død \ 
1892. Foruden en Del Lærebøger i Geografi og 
en Monografi over Finansstyrelsen under Ludvig 
XVI skylder man P. en fortræffelig »Histoire du ! 
Commerce de la France« (2 Bd., Paris 1885—88), 
der skildrer den franske Handels Udvikling ind
til Richelieu's Tid paa en hidtil uovertruffen 
Maade; med lige stor Sagkundskab som Aand-
fuldhed belyses Emnet i dets Samhørighed med 
den Kultur og de politiske Strømninger,der frem
træde i det omgivende Samfund. K. V. H. 

Pigeon River [pi'dzsnri'va], »Dueflod«, Flod 
i Nordamerika, danner Afløbet for en Række 
mindre Søer, der ligger paa Grænsen mellem 
Staten Minnesota i U. S. A. og Provinsen Ontario 
i Dominion of Canada, og udmunder i P igeon-
Bay af Lake Superior. H. P. S, 

Pigfinnefisk (Acanthopteri) kaldes de Ben
fisk, hos hvilke den yderste Bugfinnestraale og flere 
eller færre Straaler forrest i Ryg- og Gatfinnen 
ere P i g s t r a a l e r , d . v. s. stive, spidse og uleddede 
Benstave. Ad. y. 

Pigfrø (Lappula Moench, Echinospermum 
Sw.), Slægt af Rubladede, en- eller fleraarige 
Urter med lancetdannede Blade og meget smaa 
Blomster, i hvilke Støvdragerne ikke rage ud af 
Kronrøret; Svælgskællene ere ganske korte. Del
frugterne have langs Randen en enkelt eller 
dobbelt Række Hagebørster. Ca. 50 Arter i nord
lig tempererede Egne. I Danmark og Norge 
findes T v e h a g e t P. (£. Myosotis Moench), der 
er enaarjg og bliver 15—40 Cm. høj; dens 

himmelblaa Blomster fremkomme i Juni—Juli; 
Delfrugterne have en dobbelt Række Kroge. Den 
vokser paa tørre og grusede Steder, især nær 
Byer, og er sjælden i begge Lande. Yderligere 
findes i Norge L. deflexa (Lehm.) Garcke, der 
er kraftigere og adskiller sig fra foregaaende ved, 
at Delfrugterne kun have en enkelt Række Kroge. 
Den vokser ogsaa paa tørre Steder, men er ikke 
almindelig. A. M. 

Piggeronne, en Trækølle, forsynet med en Hul
ning i Kanten og en Fure tværs for denne; den 
benyttes i Skibe til Overspindning (Klædning) med 
Sejlgarn af Tove, paa hvilke der gaar meget Slid. 
P. kaldes ogsaa K l æ d e k ø l l e . CL. W. 

Pighajer (Spinacidae), en Familie af Hajer, 
I have 2 Rygfinner, men mangle Gatfinne; et 
j Sprøjtehul bag ved hvert Øje; ingen Blinkhinde 
I ved Øjnene. Man kender en Snes Arter, hvoraf 
3 leve i nordiske Have. H a v kå len (Somniosus 

i micrvcephalus) har ingen Pigge i Rygfinnerne; se 
iøvrigt H a v k a i . P igha j en (Squalus acanthias 
[Acanthias vu/garts]), ogsaa kaldet Pighaa, Spir-

i haj og Spirhaa eller ret og slet Haa, har en 
I Torn (uden Sidefurer) fortil i Rygfinnerne, hvor
af den forreste sidder over Mellemrummet mellem 
Bryst- og Bugfinner, den anden mellem Bug- og 
Halefinne. Tænderne ere ens i begge Kæber, skarp-
randede med ud til Siden rettede Spidser. P. bliver 
1 M. lang og er graa af Farve. Dens Udbredelse 
ved Europa strækker fra Middelhavet til Island 
og det nordligste Norge; dernæst forekommer 
den ved Vestgrønland, de Forenede Staters Øst
kyst, det Gode Haabs Forbjærg, Ny-Holland, 
Chile, Japan og Bering-Øen, saa at den næsten er 
en Kosmopolit. Vedjylland's Vestkyst og i det 
nordlige Kattegat er den en meget almindelig 
Gæst om Sommeren; i den sydlige Del af 
Kattegattet, i Sundet og Bælterne bliver den 
sparsommere. P. lever især af Fisk (Torsk, 
Kuller, Hvillinger, Sild, Makrel o. s. v.), men 
tager ogsaa Kræbsdyr, Orme og andre lavere 
Havdyr. Den er meget graadig og kan forvolde 
stor Skade paa Fiskerierne, idet den sønderriver 
og plyndrer Nettene eller tager de paa Krogene 
fangede Fisk. Skønt dens Kød er meget slet, 
bruges det dog af Fiskere og Fattigfolk. Om 
Vaaren og Sommeren føder den sine Unger, 
4—6 i Antal og ca. 250 Mm. lange. S o r t h a j e n 
(Spinax gunneri [S. niger]) har ligeledes en Torn 
forrest i hver Rygfinne, men den er furet paa 
Siderne; Tænderne i Underkæben ere formede 
som paa Pighajen, men i Overmunden have de 
en syldannet Spids i Midten og smaa Bitorne 
paa Siderne. Oventil er den sorteblaa, nedentil 
kulsort; den bliver kun o,5 M. lang. Ved det 
vestlige og sydlige Norge er den mange Steder 
meget hyppig, til Dels ogsaa ved Bohus Len, paa 
Kattegattets danske Side derimod sjælden; ellers 
kendes den fra Vestfrankrig og Middelhavet. 
Den holder til paa temmelig store Dybder (150 
—600 M.) og lever af mindre Fisk, Kræbsdyi 
o. s. v. Kødet spises ikke, men i Norge vinder 
man Tran af Leveren. Slægten Centrophorus 
omfatter Dybvandsarter. Ad. y. 

Pighndede d. s. s. P i g h u d e n e . 
Pighudene, som tidligere forenedes med Polyp

dyrene til en Afdeling »Straaledyrene«, danne nu 
en egen Dyrerække, som afviger væsentlig fra 

2 1 * 
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de første ved at besidde en fra Krophulen vel 
adskilt, i Reglen med en Gataabning forsynet 
Tarmkanal samt et vel udviklet Nerve-, Kar- og 
Vandkanalsystem, hvilket sidste gennem et af 
Porer gennembrudt Felt (Madreporplade) staar i 
Forbindelse med Havvandet. Legemet har hos 
P. en yderst variabel Form (skive-, halvkugle-, 
kugle-, tønde- eller ormformet), men er altid 
bygget efter en Plan, der kan betegnes som 
symmetrisk-straaleformet. Det kan nemlig ved 
radiære Snit deles i 5, sjældnere flere (6—40), 
ofte i enkelte (Søstjerner, Slangestjerner, visse 
Søliljer) eller grenede (Medusahoveder, Søliljer) 
»Arme« udløbende »Straaler«, som i det væsent
lige ere Gentagelser af hverandre, og hver inde
holder ensartede Afsnit af en Række Organ
systemer. Men selv hos de Former, hvis straale-
t'ormede Bygning er mest udtalt (Slangestjerner, 
Søpindsvin, regulære Søpindsvin og Søpølser), 
kommer Madreporpladen dog til at falde i en 
enkelt Straale, og hos de øvrige bevirker dels 
Straalernes noget forskellige Form eller Udstyr, 
dels Mundens eller Gattets ekscentriske Stilling, 
at Straalerne ordne sig symmetrisk paa begge 
Sider af et Plan, som falder igennnem Mund og 
Gat. Uden om Munden findes tre koncentriske 
Ringe, en Nerve-, Blodkar- og Vandkarring, og 
fra hver af disse udgaar en tilsvarende Stamme 
til hver Straale, som udvendig er forsynet med 
hule Udposninger, der staa i Bevægelsens, Aande-
drættets, Sansningens eller Næringsoptagelsens 
Tjeneste og forsynes med Grene fra de nævnte 
Hovedstammer. I visse Afdelinger falde dog 
Kønsorganerne (Søpølser) og i andre Tarmkanalen 
(Søpindsvin og Søliljer) uden for den straaleformede 
Bygningsplan. Man har betegnet de Bælter af Lege
met, som ere udstyrede med de nævnte ydre Ved
hæng, og inden for hvilke de før omtalte Stammer 
løbe, som Radier eller Ambulacra, medens Mellem
rummene mellem disse betegnes som Interradier 
eller Interambulacra. Skarpest bliver naturligvis 
Grænsen mellem disse Bælter i de Afdelinger, 
(Søpindsvin, Søliljer), hos hvilke Overfladen er 
delt i Rækker af Plader. Huden indeholder 
under et tyndt ydre Lag Skeletdele af kulsur 
Kalk, som snart kun optræde i Form af spredte 
Smaalegemer, snart danne et sammenhængende 
ubevægeligt Panser. Ofte er dette Hudskelet 
forsynet med tilleddede eller faste Pigge eller 
Torne. Næringsoptagelsen finder snart Sted 
gennem en simpel, ubevæbnet eller med Tænder 
eller Pigge væbnet Mund, eller denne kan 
være omgiven af mere eller mindre udviklede, 
stundom rigt grenede Tentakler. Som Regel 
fremgaar af Ægget en symmetrisk, fimreklædt 
Larve, som gennem en indviklet Forvandling 
gaar over i den endelige Form. Med Undtagelse 
at Søliljerne findes dog inden for de øvrige Af
delinger en Række Arter, som enten føde levende 
Unger af samme Form som de voksne, eller hos 
hvilke Æggene udklækkes i særegne Rugerum 
for enten direkte eller gennem en meget simplificeret 
Forvandling at antage den blivende Form, P. 
omfatte Atdelingerne Søpølser, Søpindsvin, Sø
stjerner, Slangestjerner og Søliljer. M. L. 

Pighvarre se F l y n d e r f i s k S. 739. 
Piglhein, E l i m a r U l r i ch Bruno , tysk 

Maler, født 1848 i Hamburg, død 1894 i Miinchen. 

Han lærte under Pauvvels og under Diez i Miinchen 
og blev Akademiprofessor i denne By. Hans 
Kunst er alsidig og ret sensationslysten. Han 
malede religiøse Billeder som »Moritur in Deo« 
(Berlin's Nationalgal.), Gravlæggelsen (Miinchen) 
og det dygtigt malede, 1892 i Wien brændte 
Panorama »Christi Korsfæstelse«, fikse Pasteller 
med elegante Dameskikkelser (Saml. »Douze pastels« 
[1884]), Portrætter (Familien Krupp), Genre
stykker for det store Publikum (den morsomme 
»Idyl«: den store Hund og den lille Unge paa 
Badebroen), det pikante »Maaneskin« (nøgen 
korsfæstet Kvinde), det opsigtvækkende »deblinde« 
o. s. v. A. Hk.. 

Pigment (lat.). Ved P. forstaas i Fysiologien i 
videste Forstand en Række f a r v e d e Stoffer 
af meget forskellig Farve og Sammensætning og 
af meget forskellig Betydning for Organismen. 
Medens nogle spille en overrnaade vigtig Rolle 
for Legemets normale Funktioner (saaledes Blod
farvestoffet og Nethindens Farvesloffer), ligge andre 
P.'s (navnlig Hudens, Haarenesog Fjerenes P.) Be
tydning dels i deres Forhold til Lyset, for hvilket 
de virke som Filtre, dels i rent ydre biologisk Ret
ning ved Tilpasning til Omgivelsernes Farve 
(Mimicry s. d.). En Række P. ere kun at op
fatte som Sønderdelingsprodukter af Blodfarve
stoffer (Galdefarvestoffet, visse af Urinens Farve
stoffer) og som Ekskretionsprodukter. Ogsaa 
under sygelige Tilstande dannes særlige — navnlig 
mørke, brune eller sorte — P. (Melaniner). Med 
faa Undtagelser er vort Kendskab til disse Stoffers 
Kemi lidet udviklet, og det er vanskeligt at op
stille et naturligt System. Følgende giver en 
Oversigt over nogle af de vigtigste: 1) B l o d -
f a rve s to f f e t — Hæmoglobinet — og dets De
rivater (se Blod S. 141). Hertil maa regnes 
G a l d e f a r v e s t o f f e r n e (Bilirubin) (se G a l d e S. 
415) og vistnok et af Urinens talrige Farvestoffer 
U r o b i l i n e t samt en Delaf de saakaldte Mela
n i n e r (s. d.), sorte eller brune Farvestoffer. 2) Blod
farvestoffet nærstaaende Farvestoffer med lignende 
Betydning for Aandedrættet som dette hos lavere 
Dyr, f. Eks. H æ m o c y a n i n e t o. a. 3) L i p o -
ch romer , Fedtfarvestofferne. Til denne store 
Gruppe høre Fedtvævets gule eller rødlige Farve
stoffer, Blodserums gule, det gule Farvestof i 
Æggestokkens »gule Legeme« og Hønseægge-
blommen, »Synspurpuret« o. fl. a. Farvestoffer i 
Nethinden i Øjet o. m. a. 4) E p i d e r m o i d a l e 
F a r v e s t o f f e r i Overhudens dybe Cellelag, i 
Haar og Fjer — en overordentlig rig Klasse, til 
hvilken foruden de brune eller gullige P. i Menne
skets Hud (særlig Negrenes) de pragtfulde Farve
stoffer fra Fuglefjer høre (Tetronerythrin, Turacin, 
Turacoverdin). Ofte findes disse P. i Hudens 
dybere Lag i bevægelige (amøboide) Celler, der 
staa under Nervesystemets Indflydelse og betinge 
Farveskiftningen hos mange Dyr, særlig Reptilier, 
Amfibier, Fisk og Molusker. Herhen hører ogsaa det 
bekendte Farvestof K a r m i n (Karminsyre) af Coche-
nillen (s. d.) {Coccus cacti) og talrige andre 
(Bonellin, Polyperythrin, Pentacrinin). 5) D e 
p a t o l o g i s k e P. ere dels Destruktionsprodukter 
af Blodfarvestoffet (ved Malaria), dels mørke 
Farvestoffer, der staa de epidermoidale P. nær 
(Sarkomelaninet og Phymatorhusin i Svulster, hen
holdsvis fra Heste og Mennesker). (Li t t . : 
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H a m m a r s t e n , »Lehrb. d. physiol. Chem.« [1899]; j 
K r u k e n b e r g , »Vergleich.-physiolog. Studien«, ! 

I—II [1881—88]). S. T. 
Pigméntatrofi kaldes den Atrofi (s. d.) af 

Vævene, hvor der i de atrofiske Celler aflejrer sig ; 
Pigment (s. d.). P. kan optræde ved forskellige 
Væv, er særlig omtalt ved Atrofi af Fedtvævet. 
Fejlagtig er det at anvende Ordet P. ved Svund 
(Atrofi) af Legemets normale Farvestoffer, saaledes 
som ved Albinismen og Leukoderma. E. A. T. 

Pigméntbakterier eller kromopare Bakterier 
kaldes saadanne Bakterier, som udskille et i og 
for sig farveløst Stof, der ved at komme i Be
røring med Luften antager en eller anden, ofte 
meget intensiv Farve; Vidunderbakterien {Bacte
rium prodigioswn), hvis Farvestof bliver rødt, 
Bacillus pyocyaneus, hvis Farvestof er blaat, 
Bacterium erythrogenes, som danner et i Vand 
uopløseligt, gult samt et i Vand opløseligt, rødt 
Farvestof, ere Eksempler paa P. V. A. P. 

Pigméntbrnnt, S u d a n b r u n t , er et Tjære-
farvestof og bestaar af a-Naftylamin-azo-a-naftol, 
Co0H14NO2; P. er et brunt Pulver, som er uop
løseligt i Vand, men opløseligt i Alkohol. Det be
nyttes til Farvning af Fedtstoffer, Sæber o. 1. O. C. 

Pigméntsvalst kaldes enhver Svulst, hvori 
Farvestof optræder. Medens alle Svulster kunne 
være farvede (pigmenterede), enten ved Ophob
ning af Rester efter Blodfarvestof eller andre 
Farvestoffer (Pigmenter) som Melanin, Lutein o. fl., 
er det dog især visse Sarkomer, der vise sig 
farvede stærkere eller mindre stærkt. Da disse 
Svulsters Farveindhold oftest er antaget for Me
lanin, har man betegnet dem med Forstavelserne 
Melan-, Melanom (s. d.), Melanosarkom. P. an
ses gennemgaaende for at være af ondartet Natur, 
hvilket dog kun gælder for de egentlige mela-
notiske Svulster, medens en Farvning paa Grund 
af Blødninger ikke har denne Betydning. E. A. T. 

Pigménttryk, en Art Fotografi (s. d.). 
Pignolen se Fyr S. 288. 
Pignotti [piflåt'ti], Lo renzo , ital. Digter, 

født i Figline 9. Aug. 1739, død i Pisa 5. Aug. 
1812. Studerede Medicin i Pisa, 1774 Professor 
i Fysik ved dette Universitet, 1802 storhertugelig 
Undervisningsinspektør og Historiograf. P. har 
især faaet Navn som Fabeldigter og Forfatter af 
versificerede Fortællinger; han er vittig og ofte 
formfuldendt, og kommer gerne ind paa den 
politiske Satire. Den engelske Digtekunst, navnlig 
Pope, interesserede ham, og Efterligning af den 
spores bl. a. i Digtene »L'ombra di Pope« og 
»La treccia dorata«. En Frugt af hans Virk
somhed som Historiograf var hans »Storia della 
Toscana sino al principato«, som er vel skreven. 
Udgaver af hans Værker: »Favole e novelle« 
[Pisa 1782], »Favole e novelle inedite« ved F. 
Ferrari [Bologna 1888], »Storia della Toscana« 
[Pisa 1813J med P.'s Biografi af G. Carmig-
nani. E. G. 

Pignus (lat.) Haandpant (s. d.). 
Pigott[pi 'ga t] , R i c h a r d , hed den Irlænder, som 

1887 for 2,500 L. St. solgte til Bladet »Times« 
foregivne Breve fra Parnell og andre irske Førere, 
hvis Medskyld i de politiske Mord i Phønix-
Parken i Dublin 1882 (se C a v e n d i s h . F. Ch.) 
derved skulde godtgøres. Da Falskneriet op
dagedes Febr. 1889, flygtede han til Madrid og 

dræbte her sig selv, forfulgt af det engelske 
Politi. Han var født 1828 og havde tidligere 
(1858—79) været Journalist og ivrig Nationalist, 
dog uden at kunne vinde sine Landsmænds Tillid. 
Hans »Reminiscences of an irish national journa
list« [1882] giver vigtige Oplysninger om den 
irske Bevægelse og særlig om Fenierne. E. E. 

Pigres, en Karer fra Halikarnassos, Broder 
til Dronning Artemisia, levede paa Perserkrigenes 
Tid. Han optraadte som Digter og skal have 
indskudt Pentametre i de homeriske Digte. Man 
tillægger ham uden sikker Hjemmel Forfatter
skabet til de komiske Heltedigte Batrachomy-
omachia (s. d.) og Margites (s. d.). H. II. R, 

Pigrokke se Rokke r . 
Pigrotter {Hystrkidæ). P. ere en af de største 

Familier inden for Gnavernes Orden. Det er Dyr 
med stærkt udviklede Tyggeredskaber. MasseUr 
gaar op gennem det meget store /oramen in/raor-
bitale, og dens ydre Lag naa helt om paa Un
derkæbens Indside (se G n a v e r e Fig. 1), hvorved 
den har løftet processus angularis ud fra Under
kæbens Krop. Der er 4 stærkt foldede Kind
tænder i hver Kæbehalvdel. Følgende Under
familier opstilles af H. Vinge i hans Gnaver
system i E museo Lundii I. — i) Bathyergini. 
Det er gravende, blindmuseagtige Gnavere, der 
have brede Poter og et bredt, fladt Hoved, hvor
med de løfte Jorden, medens de vældige For
tænder rive og slide Rødderne over; de høre 
hjemme i Afrika. Herhen hører: Bathyergus 
(se Bl ind mus). Georychus, efter hvem Gruppen 
undertiden kald.es Georychidae; den graver mindre 
med Fødderne, mere med Hovedet, har svage 
Negle, men umaadelig fremadrettede Fortænder, 
hvis Rod naar helt ind i Ganebenene bag Kind
tænderne; den findes i Kaplandet. Heteroce-
pAalus, der minder meget om forrige i Bygning, 
men er et lille, fuldstændig underjordisk levende 
Dyr med lille Hoved, smaa Øjne; Ørebrusk mangler, 
og Ørerne ere helt nøgne. Forpoterne ere meget 
brede. Den lever i sandede Egne i Somali-Land. 

2) Hystricini d. s. s. G n a v e r p i n d s v i n s. d. 
3) Capromyini, en i Levemaade og Hjemstavn 
ret heterogen Gruppe. Mest bekendt er Myopo-
tamus d. s. s. sydamerikansk B æ v e r r o t t e (s. 
d.). Paa Cuba og Jamaica træffes Capromys, 
rotteagtige Gnavere, der leve i Træerne; Halen 
er lang og skællet, Ørerne korte. I Sydvestafrika 
lever Aulacodus, en meget stor Form, der op
holder sig i Jordhuller; dens Hale er kort og 
nøgen, dens Pels meget grov. 4) Ctenodactylini, 
en lille Gruppe af afrikanske Gnavere. Herhen 
hører Arabernes Gundi {Ctenodactylus Gundi), et 
plumpt, kraftigt Dyr paa Størrelse med en Vandrotte. 
Bagbenene ere en Del længere end Forbenene, 
Ørerne ere smaa, Halen meget kort med en Haar-
dusk. Mærkelig er den Hornkam, dækket af 
stive Børster, der findes paa Bagpoternes to 
indre Tæer, og som bruges til at rense og glatte 
Skindet med. Man ser Dyret færdes om Dagen 
paa Klipperne i Landene omkring Sahara. Ara
berne spise dens Kød og bruge Skindet til 
Punge o. 1. 5) Dasyproctini. De herhen hørende 
Former bevæge sig mere frit, end Gnaverne pleje, 
minde ikke saa lidt om Hovdyrene. Lemmerne 
ere høje og stærke, Sidefingre og Sidetæer svinde 
ind af Mangel paa Brug. Neglenes Rand bærer 
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en Del af Legemets Vægt, de blive hovagtige, 
medens Taaspidsernes haarde Trædepuder danne 
Saal i Hoven. Brystkassen bliver dyb, sammen
trykt mellem Forlemmerne. Halen er meget kort. 
Herhen hører Dasyprocta d. s. s. Guldhare eller 
A g u t i (s. d.), Cavia d. s. s. Marsvin eller Kavi 
og Dolichotis d. s. s. Pampas-Hare eller Mara 
(se Kav ie r ) , Hydrochoerus d. s. s. Kapivar eller 
F l o d s v i n (s. d.) samt Coelogenys d. s. s. Paka. 
Denne staar Agutien nær, men er ejendommelig 
ved, at Kindbuen er umaadelig udvidet i lodret 
Retning, saa at der paa Hovedets Sider dannes 
to store hvælvede Benkapsler; disses Yderflader 
ere beklædte med grubede Hudforbeninger, ind
vendig ere de beklædte med en Senehinde; ved 
en smal Aabning staa de i Forbindelse med 
Mundhulen. Den almindeligste Art, C. paca, ca. 
70 Cm. lang, lever enkelt eller parvis i Skove 
og ved Floder i Brasilien og paa de sydlige An
tiller. Den er gulbrun paa Ryggen, hvid under 
Bugen og har 5 Rækker lysegule Pletter langs 
hen ad Siden. Den er et Natdyr, der anretter 
Ødelæggelser i Sukker-, Majs- og Melonplant-
ninger. Den er et meget yndet Vildt med vel
smagende Kød. En mindre Art lever i Ecuador's 
Bjærge. — 6) Eriomyini eller H a r e m u s (s. d.). 
— 7) Octodontini, en talrig Gruppe af mindre, 
sydamerikanske Gnavere. De vigtigste ere Cte-
nomys eller Gravemus (s. d.), Echinomys og 
Loncheres, hos hvem smaa lancetformede Pigge 
sidde spredte mellem Haarene, Carterodon med 
tynde Pigge, først kendt fossil fra P. W. Lund's 
Huleudgravninger, og endelig Octodon, Chilenernes I 
De gu, af Størrelse, Udseende og Farve som en j 
Rotte, men med langhaaret Hale; den optræder , 
i Flokke og graver ikke alene, men klatrer 
ogsaa i Buske og Hække, gør navnlig Skade i 
Haver og Plantninger. M. Ml, ' 

PigSild kaldes Hundestejlerne 
i nogle Egne af Danmark, men 
dette Navn skal sine Steder 
ogsaa anvendes paa Hestema-
krelen eller Støkkeren (Caranx 
trachurus). Ad. J. 

Pigsmerling se Smerling. 
Pigsnegl, seMurex. 
Pigstraaler se Fisk, s. 612. 
Pigsvampe {Hydnaceae), 

Familie af Hymenomycetes (s. d.), 
der kendes paa, at Frugtlegemet 
er udstyret med sylformede Pigge 
eller med tandformede eller 
vorteformede Udvækster, paa 
hvis Overflade Sporelejet er ud
bredt. Nogle have Udseende som 
Paddehatte, med regelmæssig 
Hat og Fod, og med Piggene 
paa Hattens Underside; andre 
mangle Fod; Frugtlegemet har 
da i Reglen uregelmæssig Form 
og er med den ene Side fast
vokset til Underlaget, medens 
den anden Side bærer Piggene. 
P i g s v a m p (Jtydnum L.), der 
er den største og vigtigste Slægt, 
har Sporelejet udbredt paa 
Overfladen af bløde, sylformede 
Pigge. A l m i n d e l i g P. (H. 
repandum L.) er ret alminde-

lig i Skove; den vokser flokvis og danner 
ofte Hekseringe; den har en tyk, hvid, midt
stillet Fod og en hvidgul eller rødlig, 5—15 

1 Cm. bred Hat, hvis Underside er tæt besat med 
I Pigge; Hatten, der ofte er lidt uregelmæssig, er 

kødfuld, med hvidt Kød; den er spiselig. E. 
imbricatum L. og H. subsquamosum Batsch, der 
vokse paa Jord i Naaleskove, have ligeledes Hat 
og midstillet Fod, men Hatten er brun og skællet; 
de ere begge spiselige. F y r r e k o g l e n s P. (H. 
auriscalpium L.), der vokser paa nedfaldne 
Fyrrekogler, har en nyreformet eller halvkreds-
formet, 1—4 Cm. bred, brun, haaret Hat og en 
lang, stivhaaret, randstillet Fod af samme Farve 
som Hatten; Piggene, der sidde paa Hattens 
Underside, ere lange og brune. Kora l -P . 
(H. coralloides Scop.), der vokser paa gamle 
Træstammer, har et 10—40 Cm. bredt, stærkt 
grenet, hvidt eller gulligt Frugtlegeme med Pigge 
paa Grenenes nedadvendte Side; den er spiselig, 
men sjælden. Hos andre Arter, der især vokse 
paa raadne Grene o. 1., er Frugtlegemet uregel
mæssigt, fladt udbredt og fastvokset til Under
laget. C. R. 

Pig æble {Datura L.), Slægt af Natskygge
familien, Træer, Buske eller Urter, med hele, ofte 
bugtede Blade og store Blomster med et langt, 
cylindrisk Kronrør og en mere eller mindre ud
bredt Krave. Frugten er en Kapsel (eller et Bær). 
Ca. 15 Arter, de fleste i Mellemamerika. I 
Danmark og Norge findes kun Gi f t ig P. (D. 
Stramonium L., se Fig.), der er enaarig og bliver 
15—80 Cm. høj; dens Stængel er stærkt grenet, 
Bladene ægdannede og bugtet-tandede og Blom
sternes Kroner hvide; Frugten er en stærkt pigget 
og 4-klappet Kapsel. Giftig P. vokser i Nær
heden af Byer, men er i begge Lande sjælden, 
vel mest forvildet fra Haver. Hele Planten er 

Giftig- Pigæble. 
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•stærk giftig; dens Blade (Folia Stramonit) ere 
officinelle, men deres Anvendelse er nu næppe 
stor; de indeholde bl. a. Atropin. Ogsaa andre 
Arters Blade og Frø benyttes medicinsk i deres 
Hjemlande. Foruden Giftig P. ses undertiden i 
Haver og Varmehuse: D. Tatula L. med blaa 
Kroner, D. åborea L., hvis hvide Kroner have 
et trindt Rør, og D. suaveolens Humb. et Bonpl., 
hvis hvide Kroner have et kantet Rør; begge 
<lisse Arters Blomster dufte stærkt, især om 
Aftenen og mod Natten; de bestøves af Aften- og 
Natsværmere. D. sanguinea Ruiz et Pav. (Peru) 
har gule eller røde Kroner. A. M. 

Pihl, Abraham, norsk Præst og Astronom, 
født 3. Oktbr. 1756 i Gausdal, død 20. Maj 1821 
i Vang i Hedemarken, blev efter at have fuldendt 
det teologiske Studium 1783 Sognepræst til Lund 
og Flekkefjord og 1789 til Vang. Fra 1785 var 
P. astronomisk Observator i Norge og udførte 
som saadan efter Regeringens Opfordring geogra
fiske Stedsbestemmelser saavel inde i Landet som 
ude paa Kysten. Foruden Astronomi syslede 
P. med Urmagerkunsten, som han skal have 
skrevet et større Arbejde om, konstruerede Pendul
ure, forarbejdede Termometre, Elektricermaskiner 
o. s. v. (L i t t . : J æ g e r , Litteraturhistorie I I ; 
»Norsk Forf.-Leks.«, IV). J.Fr.S. 

Pihl, C a r l Abraham, norsk Jærnbanedirek-
tør, født i Stavanger 16. Jan. 1825, død 14. Septbr. 
1897. P. gennemgik 1841—44 den Chalmer'ske 
Sløjdskole i Goteborg og rejste derpaa til Eng
land, hvor han bl. a. i 2 Aar havde Ansættelse 
paa den berømte Robert Stephenson's Kontor og 
senere arbejdede som Konstruktør og Arbejdschef 
ved Jærnbaneanlæg i Suffolk. Han kom 1850 
tilbage til Norge og blev, efter en Tid at have 
været i Statens Vejvæsen, Sektionschef ved An
lægget af Norsk Hovedjærnbane. Efter et kort 
Ophold i England (1854) var han en Tid be
skæftiget dels ved Bygningen af Skien-Kanalen og 
dels som Amtsingeniør i Akershus. 1856—57 
udførte han Undersøgelserne for Anlæg af en 
Jærnbane fra Hamar til Elverum og overdroges 
derpaa at lede Forberedelserne for Jærnbane -
anlægget Lillestrøm—Charlottenberg, hvorefter 
han lidt efter lidt overtog den tekniske Ledelse 
ogsaa af de øvrige norske Jærnbaneanlæg. 1865 
blev der oprettet et særskilt Jærnbanedirektør-
embede for den øverste Ledelse af Norge's Jærn-
banebygning, der tidligere havde underligget In
geniørbrigaden. P. blev samtidig konstitueret i 
denne Stilling og indehavde den til 1. Apr. 1883, 
da han ved Omorganisationen af de norske Stats
baners Administration blev Direktør for Bane
afdelingen i den nyoprettede Centralstyrelse. Som 
saadan stod han til sin Død. 

P. har haft stor Betydning for det norske Jærn-
banevæsens Udvikling. Udrustet med gode Evner 
og stor praktisk Erfaring kom han til Norge paa 
en Tid, da der kun fandtes faa videnskabelig ud
dannede Ingeniører i Landet, blev omtrent straks 
sat i ledende Stilling ved Jærnbaneanlæggene og 
beholdt denne gennem en Aarrække. Han havde 
tidlig indset, at skulde de i Norge opstaaede 
Krav paa Jærnbaner kunne imødekommes i nogen 
Udstrækning under de daværende smaa Forhold, 
maatte. Banerne fremfor alt bygges billige og med 
tarveligt Udstyr. Herved lededes han ind paa 

! Tanken om Anvendelse af en mindre Sporvidde 
i end den ved Hovedbanen anvendte (nu saakaldte 
normale) paa 1,435 M. Han fæstede sig ved 
den senere saakaldte smalle Sporvidde paa 3' 6" 

I eng. (1,067 M.) og konstruerede Materiellet for 
Baner med denne Sporvidde, hvis Brugbarhed i 
Alm. og specielle Berettigelse under de norske 
Forhold han senere søgte at hævde i Debatter og 
i Pressen. Hans smalsporede System blev i Norge 
antaget for alle Baner, der ikke stode i direkte 

, Forbindelse med Sverige, og muliggjorde den 
I store Jærnbanebygning 1860—8o'erne. Mod det 
[ smalle Spor fremstod der imidlertid lidt efter lidt 
: en Opposition, der bl. a. fremholdt, at den mindre 

Sporvidde vel var tilstrækkelig paa lokale Baner med 
liden Trafik, men derimod ikke burde anvendes i 
Færdselens Hovedrouter. Kampen om Sporbredden 
blev særlig haard 1875—76 under Forberedelserne 
til Anlægget af den 58 Km. lange Forbindelses-
bane mellem den bredsporede Hovedbane og den 
smalsporede Rørosbane. Banen blev bredsporet. 
Sporviddespørgsmaalet spillede senere en frem
trædende Rolle ved omtrent alle Jærnbaneanlæg 
i Norge, ved hvilke imidlertid Normalsporet 
mere og mere kom til Anvendelse, idet der bl. a. 
blev gjort gældende, at Besparelsen ved den 
smalle Sporvidde, der oprindelig var sat lige til 
33 p. Ct., i Virkeligheden ikke var over 7 å 
10 p. Ct., naar Udstyret for øvrigt var det samme. 
Efter Stortingets Beslutning af 2. Juni 1898, hvor
efter Banen mellem Christiania og Bergen, der 
oprindelig og lige til 1897 var forudsat smal
sporet, skulde bygges med den normale Sporvidde, 
vil P.'s smalsporede System næppe blive anvendt 
ved Anlæg af Stambaner i Norge, men være henvist 
væsentlig til Kyst- og lokale Indlandsbaner. P.'s 
smalsporede System blev i Aarenes Løb studeret 
af udsendte Ingeniører og Jærnbanekommissioner 
fra fremmede Lande og gjorde hans Navn kendt 
ogsaa uden for Norden. Jærnbaner efter dette 
System ere i stor Udstrækning anlagte bl. a. i 
Rusland, Indien, Ægypten, Kaplandet og Canada. 
(Li t t . : >Norsk Forf.-Leks.«, IV). 

Overingeniør J. F. Didrikson. 

Pihl, Oluf A n d r e a s L o w o l d , norsk Gas
værkdirektør og Amatørastronom, født. 5. Decbr. 
1822 i Stavanger, død 1. Juli 1895 ' Christiania, 
uddannedes som Ingeniør i England og ansattes 
1850 som Direktør for Gasværket i Christiania, 
hvilket han bestyrede til 1. Juni 1895. Som 

I Entreprenør overtog han ved Siden heraf Ud-
: førelsen af flere store Ingeniørarbejder, saaledes 

Anlægget afBergen's ny Vandværk og Christians-
sand's Gasværk. I Christiania havde P. et Privat
observatorium, hvorfra er udgaaet Arbejderne »Mi-
crometric examination of stellar cluster in Perseus« 
[Chra. 1869], »The stellar cluster 1 Persei micro-
metri cally surveyed« [smst. 1891], »On occulting 

: micrometer« [smst. 1893]. Af hans øvrige Ar
bejder nævnes »On magnets« [smst. 1878]- (L i t t . : 
»Norsk Forf.-Leks.«, IV). J. Fr. S. 

Pii l , C h r i s t i a n A c t o n i u s T h e o d o r u s , 
dansk Kobberstikker, født 20. Januar 1804 paa 
Løjtved ved Svendborg, død den 2. Oktbr. 1884. 
Han levede nogle Aar som Guldsmed i Aarhus, 
og da han havde gjort sig bekendt med den af 
Schøler opfundne Stylografi (s. d.), forsøgte han 
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at danne Trykplader til Bogtryk ved at indætse 
Tegninger i Metal. Dette lykkedes, idet han 
opfandt Kemitypien (s. d.). Han fik en Under
støttelse af Kongen og drog til Kjøbenhavn, og 
senere til Udlandet, og var flere Aar ansat ved 
Hof- og Statstrykkeriet i Wien. Senere levede 
han nogle Aar i KjøbenhavD, som Fotograf, 
Kemitypist, Forfatter og Opfinder, og tog til sidst 
Ophold hos sin Søn, C. F. iriil, Fotograf og 
Kemitypist i Christiansstad, hvor han døde. 
(Li t t . : W e i l b a c h , Kunstnerleksikon; F. R. 
F r i i s , »Bidrag til dansk Kunsth.«, 1898, S. 
235)- F- *• F-

PiiS manlbllS (lat.), Indskrift paa Gravmæler : 
»til (de afdødes) fromme Sjæle«. H. H. R. 

Pijnacker [pa'inakcr], Adam, hollandsk Maler 
og Raderer, født 1622 i Pynacker ved Delft, død 
i Amsterdam 1673, uddannede sig under Ind
flydelse af Jan Both. Han hører til den Kreds 
af hollandske Landskabsmalere, der i deres Mo
tiver søge bort fra Hjemlandet for under Sydens 
Himmel at finde større Former og pragt
fuldere Farver. Af hans Billeder findes fire 
Hovedværker i Amsterdam, andre i Rotter
dam, Haag, i Wien (Akad. og Gal. Liech
tenstein), i St. Petersborg, Stockholm og 
Kjøbenhavn, hvor den kgl. Malerisamling 
har et, den Moltke'ske Samling to Billeder 
af P. A. R. 

Pik (Picco, Covid), europæisk Betegnelse 
for det orientalske Længdemaal Dhra'å, i 
Konstantinopel alm. = 68,579 Cm. I Ægyp
ten = 4 Rub å 6 Kiråt, men af forskellig 
Længde: den tyrk. for uldne Tøjer og 
europæiske Silkevarer = 67,7 Cm., Land-
alenmaal (P. Béledi eller Massri) for alle 
ægyptiske og orientalske Produkter = 
57,75 Cm., P. Mekias = 54,07 Cm., der
næst P. Endåseh (s. d.). I Båssora (Had-
ded) for Bomulds- og Linnedvarer = 86,g66 
Cm. N. y. B. 

Pik (Søudtryk), 1) en Kælder agterude i 
Orlogsskibe; den brugtes tidligere til Op
bevaring af Artillerisager. 2) Nokken (Enden) 
af Gaffelen (s. d.); paa denne anbringes en 
Tallie-P-Fald, hvormed Gaffelen ophejses i sin 
Skraastilling. C. L. W. 

Pikadér, sp. picador, Art Tyrefægter. Ved 
de spanske Tyrefægtninger optræde P. til Hest, 
væbnede med en lang Lanse og med Benene 
dækkede af Læderskinner. Det er P., som have 
det Hverv først at ophidse Tyren ved at stikke 
den med Lansen (hvis Spids er saa kort, at den 
ikke kan tilføje Dyret noget dybere Saar); tre-
fire af denne Art Toreros tage ved Kampens 
Begyndelse Plads med passende Mellemrum ved 
Arenaens Kant, og Tyren plejer da at fare løs 
paa en enkelt af dem, bore sine Horn i Hestens 
Bug, medens han prikker den selv med sit Vaaben, 
og kaste Hesten og dens Rytter til Jorden; han 
beskyttes ved sin polstrede Dragt, og de lette 
Fodkæmpere søge straks at bortlede det rasende 
Dyrs Opmærksomhed, medens P. bringes helt i 
Sikkerhed. De stakkels Udgangsøg, som benyttes 
i Kampen, frembyde ofte et afskyeligt Syn, naar 
de ligge døende og gispende i deres Blod paa 
Arenaen eller stables op igen paa Benene, medens 

Indvoldene hænge ud af den oprevne Bug, til 
Jubel for den blodtørstige Tilskuermængde ved 
den barbariske Forlystelse. E. G. 

Pikant (fr.), pirrende, kildrende, tillokkende. 
Pike er den lange og svære Landsknægtslanses 

Efterkommer. Den bestaar af den lille Spydod — 
hyppigst bladformet — der med lange Skinner 
er fastgjort til Træskaftet — i Reglen af Aske
træ — som forneden har en Sko. Hele Længden 
er 5—6 M. Den var Bevæbning for de saa-
kaldte Pikenérer (s. d.). C. H. 

Piké se D o b b e l t v æ v e d e Stoffer. 
Pikenér er Benævnelsen for det svære Fod

folk fra Slutningen af 16. Aarh. til henimod Slut
ningen af 17. Det skal anføres, at endnu Karl XII. 
havde P. i sin Hær. P. optraadte ikke som 
deres Forgængere Landsknægtene udelukkende i 
store, kun af P. bestaaende Afdelinger. De 
blandedes med et vist Antal Skytter (Musketerer), 
der ved deres Ild indledede Kampen, medens der-
paa P. i sluttet Hob foretoge det endelige af
gørende Angreb. Efterhaanden som Skydevaabnene 

udvikledes, fortrængte Musketten lidt efter lidt Piken, 
indtil denne ganske forsvandt af Fodfolkets Rækker. 
Udrustningen for en P. var en Stormhue af Staal, 
hyppig en saakaldet »Morion«, en let Rustning 
bestaaende af løs Halskrave, Ryg- og Brystplade, 
den sidste med paaspændte Laartasker, Dyrelæders 
Skaftehandsker, sjældnere ledede Jærnhandsker som 
hos Landsknægtene, den ca. 6 M. lange Pike, en 
lang Rapir med Kurvefæste, saavel til Stød som 
Hug — samt Dolken. P. udgjorde paa hine 
Tider Hærens Kerne. C. H. 

Pikere (fr-), støde, fornærme. 
Pikermifannaen er en meget rig Pattedyr

fauna, hvis Levninger man især har fundet i de 
pliocene Aflejringer ved Pikermi i Grækenland. 
Til P. høre Hippotherium, Helladotherium, Gi
raffer, Næsehorn, Tapirer, Dinotherier, Masto
donter, Antiloper og Hjorte, Rovdyr (Mac/iai-
rodus el. Sabelkatten), Aber og mange andre ud
døde Pattedyr. J. I'. R. 

Pikes Peak [pi!kspi!k], Bjærgtop (4,312 
M. o. H.) paa Østranden af Rocky Mountains i 
Staten Colorado i U. S. A. Paa P. ligger et 
meteorologisk Observatorium. H. P. S. 

Piket [pike'], Kortspil mellem to Personer 
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med 32 Blade. Spillet skal være opstaaet i 
Frankrig ca. 1390. 

P iké t (fr.) er i Almindelighed en i Beredskab 
staaende Troppeafdeling. Benævnelsen anvendes j 
nu næsten udelukkende i Forposttjenesten, hvor i 
P. ere de sluttede Styrker, der opstilles bag Felt-
vagterne for at føre Tilsyn med disse og for om 
fornødent at støtte eller optage dem. De bestaa . 
enten af Rytteri eller Fodfolk, efter som de ud- 1 
stillede Feltvagter tilhøre det ene eller det andet 
Vaaben. P. udstilles navnlig med Fægtnings-
forhold for Øje. Styrken er i Reglen et Kom
pagni eller en Eskadron, fra hvilken udstilles 1 
eller flere Feltvagter. P. sikre sig ved Poster, 
eventuelt Lytte- eller Udkigsposter, og holde 
Forbindelse med de udstillede Feltvagter og med : 
Nabo-P. ved Patrouiller. B. P. B. 

Pikfald se Pik. 
P ikke lher ing se P i c k e l h e r i n g . 
P ikkénik d. s. s. P i c k - n i c k . 
PikkolO se P i c c o l o . 
Pikol (Pikul, eng. pecuf), østasiatisk Vægt å 

100 Catties: Hongkong, Macao, Sulu-Øerne, Sara-
vak, Straits Settlements og til Dels Østsumatra = 
60..479, nederlandsk Ostindien = 61,52! ( = 2/3 
malajisk P. paa Sumatra), Pinang = 64,^3 
Kg. .v. y. B. 

PikollH d. s. s. P i co l in . 
P ik ramln se Am ar in. 
P ik rå te r se P i k r i n s y r e . 
P i k r i n s y r e er 1.3. 5. 6 — T r i n i t r o f e n o l . 

Det er det ældst bekendte kunstig fremstillede 
organiske Farvestof og blev allerede fremstillet 
1771 af W o u l f e ved Behandling af Indigo med 
Salpetersyre. Ligeledes kan det faas ved Ind
vinding af Salpetersyre paa mange andre organiske 
Stoffer, f. Eks. paa Anilin, Harpikser, Silke, 
Læder, Uld o. fl. P. fremstilles, idet man op
løser Fenol (Karbolsyre) i samme Mængde kon
centreret Svovlsyre og derpaa hælder Opløsningen 
(Fenolsulfonsyre) ned i 3 Dele Salpetersyre (Vægt
fylde 1,4) og opvarmer i — 2 Timer paa Vandbad; 
udskilles derved Dinitrofenol i olieagtig Tilstand, 
da afdamper man -/3 af Salpetersyren, tilsætter 
forsigtig rygende Salpetersyre og opvarmer atter, 
indtil de Krystalblade, som udskille sig ved Til
sætning af Vand, igen kunne omkrystalliseres af 
kogende Vand uden at efterlade nogen olieagtig 
Rest. P. krystalliserer af vandig Opløsning i gule, 
glinsende Blade, der smelte ved 122,5° og for
puffe ved hurtig Ophedning. Den er ved 15° 
opløselig i 86 Dele Vand; Opløsningen smager 
bittert. I Alkohol er P. letopløselig; i Benzol 
opløses den nogenlunde let. Dens Opløsninger 
farve Silke og Uld ægte gult; selv meget for
tyndede Pikrinsyreopløsninger farves røde ved 
Indvirkning af Cyankalium, idet der dannes Kalium
saltet af P i k r o c y a m i n s y r e n , CgH5N506. 

De pikrinsure Salte kaldes P i k r a t e r og ere 
som oftest tungtopløselige i Vand. De eksplodere 
heftig ved Stød og ved Ophedning, og benyttes 
i Sprængteknikken. A m m o n i u m s a l t e t er let-
opløseligt i Vand, N a t r i u m s a l t e t er ved alminde
lig Temperatur opløseligt i 12 Dele Vand, hvor
imod Kaliumsaltet ved 150 kræver ca. 230 Dele 
Vand. P. forener sig med aromatiske For
bindelser til vel krystalliserede Forbindelser. Se 
i øvrigt Mel ini t . O. C. 

Pikr i t se P i r i d o t i t . 
P ikr i tpor fyr i t er porfyrisk Pikrit. 
P i k r o c y a m l n s y r e se P i k r i n s y r e . 
P ikrofa rmakol i t , et hvidt Mineral, som bestaar 

af Kalciumfosfat (Ca3 As2 08 . 6H30) med noget 
Magnium, findes ved Riechelsdorf og Freiberg i 
Tyskland. N. V. U. 

Pikrokarmin kaldes i den mikroskopiske Tek
nik et af Pikrinsyre og Karmin dannet, i Vand 
eller fortyndet Ammoniak opløst Farvestof, der 
især anvendes til Cellekernefarvning. V. A. P, 

Pik rok rene r , Bittervande, se M i n e r a l v a n d e . 
P ik ro l i t , en mørkegrøn eller brun Serpentin

varietet fra Taberg i Sverige. N. V. U. 
Pik romer i t , et monoklint Mineral, bestaaende 

af opløselige Sulfater (MgS04 . K2S04 . 6H 20), er 
fundet som hvide Skorper paa Vesuv-Lava efter 
Udbrudet 1855 og som Overtræk paa Kainit ved 
Stassfurth o. a. St. N. V. U. 

Pikrosmln , et vandholdigt Magniumsilikat af 
ufuldstændig bekendt Sammensætning, traadet-
kompakt Beskaffenhed og grøn Farve. I fugtig 
Tilstand har Mineralet en bitter Lerlugt; det findes 
bl. a. i Jærngmberne ved Engelsberg i Boh-
men. N- V. U, 

PikrotOXln, et Bitterstof, som findes i Kernerne 
af Frugten af Menispernum cocculus, en Slyng
plante, som hører hjemme i Ostindien og paa 
Sunda-Øerne; det har Sammensætningen Cg0H34Ols 
og spaltes under forskellige Forhold overordentlig 
let i P i k r o t i n , C15H1807, og P i k r o t o x i n i n , 
Ci5H1606. P. krystalliserer vandfrit i stjerne
formet grupperede Naale, som smelte ved 199— 
2000; det smager bittert og er meget giftigt. I 
koldt Vand, Benzol og Æter er det meget tungt
opløseligt, hvorimod det i rigelig Mængde op
løses i varmt Vand og i Alkohol; Opløsningerne 
ere venstredrejende. P. farves orangerødt ved 
Indvirkning af koncentreret Svovlsyre. O. C. 

Pik tåver , gammel keltisk Stamme i Frankrig; 
Navnet, som bevares i Provinsen Poitou (oldn. 
Peituland), er beslægtet med Picter (s. d.). G. S—e. 

P i k t e r se P i c t e r . 
P ik te rvo ld d. s. s. Had r i an ' s Vold. 
Piktograf! (lat.-græ. af pictum, malet, skrevet, 

°S gmpho, skriver), Art Skrift, bestaaende af 
Afbildninger af synlige Genstande, ofte indbyrdes 
forbundne med Linier o. 1. for at antyde, i hvad 
Forbindelse Genstandene eller det, de udtrykke, 
staa med hinanden. En saadan Skrift anvendes 
af Indianerne i Nordamerika, men for udenfor-
staaende er Betydningen ikke let at udgrunde. 
En mere udviklet P., men som dog maa henføres 
til samme Klasse som Indianernes P., fandtes hos 
de gamle Mejikanere, hos Maja-Folket og paa 
Yukatan. En Art P. ses ogsaa anvendt paa nogle 
Mindesmærker paa Paaskeøen. V. S. 

Pikul se P i k o l . 
Pikør, Rytter, der under Parforcejagt har til 

I Opgave at føre Hundene og holde dem sammen 
paa det rigtige Spor. Er Meuten stor, behøver 
man flere P., der i saa Fald staa under en Over-
pikør. Til P. svarer det engelske Whip, til 
Overpikør Huntsman (s. d.). C. G. B. 

Pil bestaar af en lille Od, der tillige kan være 
\ forsynet med Modhager, og et Skaft, der enten 
; er af slankt, rundt Træ eller er et stærkt, tyndt 

Rør, i den bageste Ende forsynet med Styre-
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flige af Træ, Læder eller Fjer. I den nederste 
Ende har den i Reglen et Hak for Buestrængen 
samt undertiden Indsnit, for at Fingrene ikke skulle 
glide af, naar P. føres tilbage med Buestrengen 
for at afskydes. P. kunne være af forskellig 
Længde efter deres Formaal. Den mest bekendte 
P. var den berømte engelske Bueskyttes af ca. r 
M.'s Længde (se i øvrigt L a n g b u e ) . Odden 
har i Tidernes Løb været af meget forskelligt 
Materiale lige fra Ben og Flint i Oldtiden til 
Jærn og Staal i Middelalderen. Foruden at være 
forsynet med Modhager kan Odden have andre 
Former. Den kan være halvmaaneformet, skarp 
indvendig, for at kunne overskære Hestes Haser 
ved Skuddet, den kan være ganske stump og 
flad i Enden, f. Eks. til Fuglejagt, hvor man kun 
vil dræbe Byttet eller bedøve det, men ikke be
skadige det, eller den kan have dobbelt Spids, 
som det hos de vilde den Dag i Dag bruges til 
Fiskejagt. Endvidere havdes Brandpilen, der 
altid var forsynet med Modhager for at blive 
hængende i Træ, Straatag eller lignende, og som 
neden for Odden var forsynet med brændbare 
Sager som tjæret Værk med Harpiks, hvori tændtes 
Ild inden Afskydningen. C. H. 

Pil (Salix L.), Slægt af Pilefamilien, Træer 
eller Buske, ofte med skøre Grene. Kun de side
stillede Knopper udvikles, Endeknopperne gaa til 
Grunde; der findes i hver Knop kun eet Knop
skæl, der bærer to Køle og er sammenvokset af 
to Skæl. Bladene ere liniedannede, lancetdannede, 
elliptiske, ægdannede eller kiedsrunde og gerne 
savtakkede; de have en kort Stilk og mere eller 
mindre udviklede Akselblade. Raklernes Dæk
skæl ere helrandede, ofte 2-farvede og mere eller 
mindre stærkt behaarede; inden Raklernes fulde 
Udfoldelse ere de helt omgivne af en hvidlig eller 
graalig »Pels« (de kaldes almindelig »Gæslinger«). 
I Blomsterne, der ere nøgne, findes som Regel 
kun 1 eller 2 Kirtler, der udskille Honning. Han
blomsterne have oftest kun faa Støvdragere, Hun
blomsterne en kegleformet Frugtknude med Griffel, 
der dog ogsaa kan mangle, og 2 Ar, der atter 
kunne være delte. Bestøvningen sker ved In
sekter, der lokkes af den rigelige Honningudskillelse; 
Hanraklernes tæt stillede og stærkt gule Samling 
Støvdragere tjener til Vejledning for Bierne o. a. 
Insekter; meget ofte ere Raklerne udviklede inden 
Løvspring (særlig i tempererede Egne). Omtr. 
160 Arter og talrige Bastarder; Arterne ere 
vanskelige at adskille. I Danmark og Norge findes 
et ikke ringe Antal, dels oprindelige, dels plantede. 
De kunne ordnes i følgende Grupper og Under
grupper. 

A) I Hanblomsterne findes 2 Honningkirtler 
og 2—flere Støvdragere. I. Træer eller høje 
Buske, der blomstre omtrent samtidig med Løv
spring eller efter dette (i Maj). Dækskællene ere 
ensfarvede. De 2 førstnævnte Arter have i Be
gyndelsen klæbrige Blade og 2 Kirtler ogsaa i 
Hunblomsterne. F e m h a n n e t P., norsk I s t e r - ! 
pi l , (S. pentandra L.) er en stor Busk eller et 
lille Træ med brungule eller rødlige Grene, bredt 
elliptiske, blanke og glatte Blade, der ved Pladens 
Grund bære smaa Kirtler. Ofte findes 5 Støv
dragere. Hunraklerne blive siddende Vinteren j 
over. Almindelig paa fugtige Steder i Danmark 
og Norge (til Hammerfest). Skø r P. (S.fragilis \ 

L.), Træ med næsten retvinklet udspærrede og i 
Vinkelen meget skøre Grene, der ere gulgrønne 
eller brunlige af Farve. Bladene ere bredt lancet-
dannede, langt tilspidsede, glatte, gulgrønne og 
paa Undersiden graa. 2 Støvdragere. Skør P. 
eller Knækpil findes ikke sjælden i Danmark, 
men kun plantet, især nær Byer; i Norge er den 
ogsaa plantet mange Steder (til Beitstaden). De 
3 følgende Arter have ikke klæbrige Blade og 
kun i Kirtel i Hunblomsterne. H v i d P. (S. 
alba L.), Træ med oprette og i ung Tilstand 
graafiltede, om Vinteren mørkerøde Grene (Rød 
P.). Bladene ere smalt lancetdannede, og paa 
begge Sider, men især paa Undersiden, tiltrykt-
silkehaarede; Akselbladene mangle eller ere smaa. 
Raklerne ere krummede; Kapselen næsten siddende. 
I Danmark og Norge er Hvid P. almindelig plantet 
langs Gærder o. 1. St.; den stammer vistnok fra 
Kaukasus-Landene. En Form: Gul P. (S. vi-
tellina Koch) med blommegule Grene findes under
tiden ogsaa plantet i begge Lande. Mandel-P. 
(S. amygdalina L., 5. triandra L.), Busk eller 
Træ med kantet-furede, gulbrune Grene og lancet-
dannede, glatte og paa Undersiden blaagraa Blade, 
der have store, halvt hjertedannede Akselblade. 
3 Støvdragere. Sjælden vildtvoksende i Danmark, 
men hist og her plantet ved Gærder; i Norge 
forekommer den ved Elvebredder i det østlige. 
Æ g t e S ø r g e p i l (S. babylonica L., S.pendula. 
Moench), Træ med hængende Grene og meget 
smalle Blade, der ere blaagraa paa Undersiden. 
Den stammer fra Kina og Japan (ikke fra Babylon; 
den i David's Salmer, Kap. 137, Vers 2 omtalte 
er en Asp, Populus euphratica Oliv.), men plantes 
og er haardfør i Danmark og det sydligste Norge. 
Plantet paa Napoleon's Grav; deraf Navnet 
N a p o l e ons-P. — II. Smaa krybende Buske, 
arktiske eller arktisk-alpine: F jældmo-P . (S. 
herbacea L.) med 
kredsrunde eller 
ovale, fint savtak
kede og læder
agtige Blade er 

almindelig til 
Fjælds i Norge, 
Grønland og Is
land; P o l a r p i l 
(S. polarts Wah-
lenb., se Fig.) med 
ovale og helrand-
ede Blade er sjæl
den i Norge, i øv
rigt arktisk; S. 
reticulatah. med 
ovale og helrandede Blade, hvis Rande ere tilbage
bøjede, og som have fremspringende Nerver paa 
den laadne Underside, findes paa fugtige Steder 
til Fjælds i Norge og er for øvrigt alpin. 

B) I Hanblomsterne findes, saavel som i Hun
blomsterne, kun 1 Honningkirtel; 2 Støvdragere; 
Dækskællene ere 2-farvede. Hos Purpur-P . , 
R ø d P. (S. purpurea L.), en Busk med blanke 
og i ung Tilstand røde Grene, hvis Bark paa den 
indvendige Side er gul, og med lancetdannede, 
foroven bredere tilspidsede og glatte Blade, der 
blive sorte ved Tørring; ingen Akselblade. 2 
Støvdragere, der ere sammenvoksede næsten til 
Spidsen, et Forhold, der adskiller denne Art fra 

Fis- I-

Polar-Pil. 
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alle de øvrige. Raklerne smaa; Kapselen er siddende 
og haaret. Purpurpil er vel oprindelig i Dan
mark (ej i Norge), og hyppig plantet i begge 
Lande; den kaldes ogsaa »Tysk Pil« og »Ægyptisk 
Pil«; Hunplanten er almindeligst. Hos de 2 
følgende Arter, der ikke ere oprindelige i Dan
mark, og hvoraf den første ikke findes i Norge, 
ere de unge Grene blaaduggede; de ere begge 
Træer eller høje Buske, blomstre i April og have 
glatte Kapsler. Kasp i sk P. (5. acutifolia Willd., 
S. pruinosa Wendl.) har linie-lancetdannede Blade 
med lancetdannede og tilspidsede Akselblade; kun 
Hanplanter findes plantede i Danmark. P o m m e r s k 

P. (5. daphnoi-
F i8- 2' des Vill.) har 

elliptisk lancet-
dannede Blade 
med halvt hjerte-
dannede Aksel
blade; kun Hun
planter findes i 
Danmark; den 
forekommer hist 
og her vild i det 
sydøstlige Norge 
og plantes ofte 
der. B a a n d p i l , 
norsk K u r v p i l , 

(5 . viminalis 
L.) , høj Busk 
med meget seje 
og i ung Til
stand filtede 
Grene, linie-
lancetdannede, 

meget lange og 
i Randen tilbage-

Vidje-Pil. Til højre Gren med Han- bøiedeBlade.der 
rakler. Til venstre Gren med en ,-. -j 

Hunrakle. P a a Oversiden 
ere graagrønne, 

paa Undersiden silkehaarede og liniedannede Aksel
blade. Kapslerne ere hvidfiltede. Ikke oprinde
lig i Norden, men almindelig plantet ved Gærder 
o. 1. St.; den blomstrer i April—Maj. De følgende 
Arter ere Buske (sjælden Træer) med bredere, 
elliptiske Blade. Graa P., norsk V id j ep i l , (S. 
cinerea L.) har graafiltede Grene og Knopskæl 
og elliptiske eller omvendt ægdannede og spidse 
Blade, 3 Gange saa lange som brede; de ere 
graagrønne, rynkede, paa Oversiden dunhaarede, 
paa Undersiden filtede. Kapslerne ere, ligesom 
hos de følgende 2 Arter, filtede; deres Stilke 
ere 2—4 Gange længere end Kirtelen. Meget al
mindelig i Danmark i Moser og paa fugtige Steder; 
ligeledes i det østlige Norge; den kaldes ogsaa 
G r a a v i d j e . V i d j e p i l , S e l j e p i l (5 . caprea L., 
Fig. 2 og 4) har glatte Grene og Knopskæl; og Bla
dene ere bredt elliptiske eller ovale. Kapslernes 
Stilke ere 4—5 Gange længere end Stilken. Almin
delig i Danmark i Skove, Krat og Moser; ligeledes i 
Norge. Som foregaaende blomstrer den i April— 
Maj. Den kaldes ogsaa P a l m e p i l , fordi Kato
likker (i Tyskland og England) benytte blomstrende 
Grene af den ved Gudstjenesten Palmesøndag som 
Erstatning for Palmer. Ø r e t P. (S. aurita L., 
Fig. 3) er mindre end de 2 foregaaende og har glatte 
Grene og Knopper; Bladene ere omvendt æg
dannede, med en kort, tilbagebøjet Spids. Dæk
skællene ere i Spidsen rustbrune (hos de to fore

gaaende sortebrune). Kapslernes Stilke ere 2— 
3 Gange længere end Kirtelen. Almindelig i 
Danmark og Nor- Fig 3 
ge i Krat, Moser 
o.a. fugtigeSteder. 
Medens de tre 
nævnte Arter have 
en kort Griffel, er 
den længere hos 

de følgende. 
S o r t a g t i g P . ( S . 
nigricans Sm.), 
en høj Busk med 
sortagtige Grene 
og mørke, i Rand
en bølget-takkede 
Blade, der blive 
sorte ved Tørring; 

Nerverne ere 
stærkt fremtræd
ende; Akselblad
ene store. Sjælden G r c n a f £*ret Pil-
i Danmark, almindelig paa fugtige Steder i Norge. 
S. phylicifolia Sm. med temmelig stive, elliptiske 
Blade, der ere!blanke paa Oversiden, blaaagtige paa 

Undersiden,vokser almindelig til Fjælds i 
Norge. S p y d b l a d e t P. (S. hastata 
L.) er en lav Busk med rødlige og mod 
Spidsen hvidfiltede Grene og elliptiske 
eller ægdannede og glatteB lade; de store 

Pj„ 4_ Akselblade ere 
halvt hjertedan-
nede. I Danmark 
hist og her i Mo
ser, i Norge al

mindelig paa 
fugtige Steder til 
Fjælds; blom
strer iMaj—Juni. 
S. arbuscula L., 
lav Busk med 
smalt lancetdan

nede, oventil blankt grønne, underneden blaaagtige 
Blade, findes i Højfjældene i Norge. T o f a r v e t P. 
(S. bicolor Ehrh.) findes enkelte Steder plantet i 
Danmark; den har gulagtige, knudrede Grene og 
elliptiske, paa Undersiden lyst blaaduggede Blade. 
S. lapponum L. og S. glauca L. danne i Norge 
Pilegrænsen i Fjældene (1,500—2,000 M. i det 
sydlige, 800—1,000 M. i Nordland); Blade og Kap
sler ere laadne, dog ere Bladenes Overside hos den 
første mindre behaarede. Følgende Arter ere meget 
lave Buske. K r y b e n d e P. ( G r a a r i s , S. repens L.) 
har filtedeGrene og lancetdannede-kredsrunde Blade, 
der i det mindste paa Undersiden ere silkehaarede 
eller filtede; Randene ere hele og bøjede tilbage 
ligesom Spidsen. I Danmark og det sydlige 
Norge er den meget almindelig i Moser, Enge, 
Heder og Klitter; den blomstrer i April—Maj. 
S. myrtilloides L., der habituelt noget ligner Blaabær 
og har ægdannede eller ovale Blade med hjertedannet 
Grund, samt S. myrsinites L. med blanke, smalt 
eller bredt lancetdannede og savtakkede Blade, 
vokser til Fjælds i Norge; den første er dog 
sjælden. Den første har kort, den anden lang Griffel. 

Foruden de nævnte Arter, der alle kunne variere 
stærkt, forekomme og plantes en stor Del Ba
starder, hvoraf nogle skulle fremhæves: G r ø n P. 
(S. fragilis X alba), Lance tb lad et P. {P. 

Vidje-Pil. a Hanblomst, b Hun
blomst, c Opsprungen Kapsel. 
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viminalis X capred) og G l a n s p i l {S.pentandra I 
X fragilis); de maa udelukkende formeres ved j 
Stiklinger. 

P. finder en ikke ringe Anvendelse. I Skov- I 
bruget spille Arterne vel ingen eller kun en , 
yderst ubetydelig Rolle, men flere Arter, saaledes i 
Hvid P., Skør P., Purpur-P. o. s. v. (se ovenf.) 
og Bastarder (se de ovenf. nævnte), plantes i 
meget almindelig langs Veje og Hegn. Til Kurve- i 
vidjer og Baand benyttes de unge Grene af flere I 
Arter i stor Maalestok, saaledes især Baandpil, . 
Purpur-P., Mandel-P., Rød P. (en Bastard mellem 
Purpur-P. og Baandpil), Kaspisk P. o. a. Se P i l e -
d y r k n i n g . Veddet af P. er lidet holdbart, men i 
kan dog af visse Arter, saaledes Seljepil, hvis 
Ved et rødt, Hvid P., hvis Ved er hvidt, be- ! 
nyttes til Snedkerarbejde; ellers er Nytten af Pile- j 
arternes Ved næppe synderlig. Barken indeholder 
hos mange Arter foruden Garvestoffer ogsaa bitre 
Stoffer, f. Eks. Salicin, som bevirker, at de unge \ 
Grene, f. Eks. af Purpur-P., ikke ædes af Krea
turerne ; Barken har fundet nogen Anvendelse j 
baade til Garvning og Fremstilling af Salicylsyre. 
P. har spillet en ikke ringe Rolle i forskellige 
overtroiske Forestillinger (se herom H. A. Fe i l -
b e r g i »Haven« [1901]). A.M. 

Slægten P. optræder med Sikkerhed i Tertiær
perioden, sandsynligvis allerede i Kridtperioden. 
Arterne fra det ældste Tertiær minde om afrikanske 
og indiske Former (Salix capensis fra Kap, S, 
Sassaf fra Ægypten og S. suaveolens fra Hima-
laja), medens de miocene og pliocene Arter som 
5. varians og S. Lavateri staa nærmest Skør P. 
og Mandel P. I Nordeuropa's senglaciale Fersk-
vandsdannelser optræde forskellige arktiske Pile
arter : Salix herbacea, S. polaris, S. reticulata 
samt en S. phylicifolia lignende Art. I post
glacial og interglacial Tørv findes ofte Pileblade; 
de almindeligste Arter ere S. aurita, S. caprea 
og S. cinerea. N. H. 

Pi l (mat.) kaldes ved Cirkelen det Stykke af 
Diameteren vinkelret paa en Korde, der afskæres 
mellem Korden og Buen. Chr. C. 

Pilar, Vi l la del , tidligere N e m b u c u , By i 
den sydligste Del af den sydamerikanske Republik 
Paraguay, ligger i,5 Km. 0. f. Floden Paraguay 
omgiven af Orangeplantninger og med 3,700 
Indb. M. Kr. 

Pilårer (sp.), Hjælpemiddel ved Dressur af 
Rideheste. P. bestaa af 2 Piller med et Par Skridts 
indbyrdes Afstand. Paa Pillerne, omtrent i Højde 
med Hestens Hoved, ere fæstede Tøjler, hvis 
anden Ende anbringes i Mundbidets Ringe. Dres
søren stiller sig bag Hesten med en lang Ridepisk 
i hver Haand. Ved lempelig Berøring med Piskene 
bringer han Hesten til at gaa frem, indtil Tøjlerne 
strammes, og dernæst til at føre Bagbenene langt 
ind under sig. Dels ved denne Manøvre, dels 
ved særlige Øvelser, f. Eks. Piaffer (Trav paa 
Stedet), som han lader Hesten udføre i den om
talte Stilling, opnaar han en betydelig Udvikling 
af Hestens Bagmuskulatur og af dens Evne til at 
bære en forholdsvis stor Del af sin Legemsvægt 
med Bagbenene. P. benyttes nu om Stunder sær
deles lidt ved Dressur af almindelige Rideheste, 
jævnligere til Uddannelse af Skoleheste. Over for 
genstridige Heste kunne P. ofte med Fordel an
vendes, idet den passive Modstand af Tøjlerne 

fortil og en lidenskabsløs, men bestemt Fremdriven' 
med Piskene bagfra lærer dem resigneret at give 
efter. Anvendte af en mindre behersket Dressør 
kunne de let blive et unyttigt og raat Tortur
middel. C. G. B, 

Pilaster (fr. pilastre, ital. pilastro af lat. pila, 
en Pille), en Vægpille, en Halvpille, som kun 
for en Del springer frem fra Murfladen; den er 
firkantet i Modsætning til Halvsøjlen, har Basis, 
Skaft og Kapitæl, i Stilen rettende sig efter de 
modsvarende Søjler eller Piller; Skaftet er ofte 
delt ved Rifler eller Fyldinger, dekorerede med 
Ornamenter. P. tjener til Forstærkning af Mure 
eller til Understøttelse for Arkitrav, Bjælkeloft 
eller Hvælvinger; ofte anvendes den kun som 
Dekoration for at bryde en død Flade. E. S. 

Pilåtre de Rozier [pilaltrødtfrozie'], J e a n 
Franc , o i s, fransk Fyskeri og Luftskipper, født 
i Metz 30. Marts 1756, død i Boulogne sur Mer 
15. Juni 1785. Han studerede først Kirurgi og 
lidt Kemi, kom senere til Paris, hvor han for at 
leve holdt Forelæsninger over Franklin's elektriske 
Forsøg, samtidig med at han studerede Matematik 
og Kemi. Siden efter fik han en Ansættelse hos 
Kongens Broder som Opsynsmand ved dennes 
fysiske og kemiske Samling. Bekendt blev han 
som det ene af de to Mennesker, der for første 
Gang (15. Oktbr. 1783) gik op i en Ballon, ved 
sine følgende Luftrejser og ved sin Død ved Ned
styrtning fra en brændende Ballon (Se Luf t 
s e j l a d s S. 1053). K. S.K. 

PilåtUS, P o n t i u s , romersk Landshøvding 
(Prokurator) over Judæa paa Christi Tid, (26— 
36) : det var ham, der for at tilfredsstille Jøderne 
lod Jesus korsfæste til Trods for, at han var 
overbevist om hans Uskyld. Ved Hensynsløshed 
og Haardhed krænkede han Gang paa Gang 
Jøderne og vakte flere Gange Uroligheder. Til sidst 
blev han af Statholderen over Syrien, Vitellius, efter 
at være anklaget for denne af Samaritanerne, som 
ogsaa havde faaet hans Brutalitet at føle, sendt 
til Rom for at staa Kejser Tiberius til Regnskab. 
Det kristne Sagn lader ham ende sit Liv ved Selv
mord. Senere Legender lade hans Lig, da onde 
Aander huserede om det, blive flyttet forskellige 
Steder hen; til sidst sænkedes det i Pilatus-Søen. 
Den kirkelige Tradition kalder P.'s Hustru, sorc-
efter en ængstende Drøm advarede ham for at 
dømme Jesus, Claudia Procula. Om Acta Pilatt 
(s. d.). (Li t t . : G. A. Mul le r , »P. P.« [Stutt
gart 1888]). V. O. 

PilåtUS, det nordøstligste Bjærg i de saakaldte 
Emmenthaleralper i Berneralperne S. f. Luzern 
paa Grænsen mellem de schweiziske Kantoner 
Luzern og Unterwalden, hæver sig med talrige 
Toppe, blandt hvilke de højeste og mest bekendte 
ere Tomlishorn (2,133 M.) og Esel (2,123 M.), 
og besøges meget paa Grund af sine herlige Ud
sigtspunkter. Siden 1889 fører den 4,6 Km. lange 
Tandhjulsbane fra Alpnach ved Vierwaldstatter-
Søen op til P.—Kulm (2,068 M.). Ifølge et Sagn 
hidrører Navnet fra Pontius Pilatus, hvis Lig til 
sidst skulde være kastet i den nærliggende lille 
mørke Skovsø Briindlenalp, men Navnet hidrører 
dog snarest fra Ordet pileatus, den med en Hat 
bedækkede (paa Grund af Skydannelserne om 
Bjærgtoppen). Joh. F. 

Pilan er en orientalsk Ret, hvis Hovedbestand-
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-del er Risengryn, der ere dampede eller kogte i 
Vand eller Suppe, saaledes at de netop ere genn^m-
møre, men dog ikke udkogte. Som Tilsætning til 
Risen anvendes smeltet Smør og Safran, Paprika 
o. 1. Undertiden blandes forskelligt Kød i P., og 
denne faar da Navn derefter, f. Eks. P. med 
Høns. Æ. H. 

Pilblad {Sagittaria L.), Slægt af Skeblad
familien, Vandplanter med opret eller krybende 
Rodstok og langstilkede, pildannede Blade. Enbo. 
Hanblomsterne have talrige Støvdragere, Hun
blomsterne et stort Antal Støvveje. Smaafrugterne 
(Nødder) ere stærkt sammentrykte. Ca. 10 Arter, 
de fleste amerikanske. S p i d s P. (S. sagittifolia 
L.) har dels baandformede og flydende Blade, 
dels oprette og pildannede. Blomsterne sidde i 
Spidsen af et 60—90 Cm. langt, bladløst Skaft; 
de ydre Blosterblade ere grønne, de indre hvide. 
Den vokser i Danmark især i Vestjylland i Aaer 
og Søer; i Norge findes den kun i det sydøst
lige og er sjælden. Blomsterne fremkomme i 

Juli. Vegetativ Formering ved Udløbere, der ere 
knoldformet opsvulmede i Spidsen, sker og-
saa. A. M. 

Pilchai'd d. s. s. Sardin, se Sild. 
PiiCOniayO, Flod i Sydamerika, falder i højre 

Bred af Paraguay. Den udspringer med flere 
Grene paa Østskraaningen af Åndes i Omegnen af 
Potosi i Bolivia, tager sydøstlig Retning og faar 
fra højre sit eneste betydelige Tilløb Pilaya. Fra 
320 s. Br. danner den Grænsen mellem Argentina 
og Paraguay. Paa sin Vej gennem Gran Chaco 
er den højst foranderlig, snart har den Snævringer, 
snart Udvidelser, hyppig opskyller den Sandøer, 
indtil den paa en Strækning indesluttes af 15— 
18 M. høje Klippebredder. Næsten overalt er 

<ien omgiven af Galeriskov, der i Reglen har Ur
skovens Karakter, men ogsaa stedvis viger Pladsen 
for lette Akacieskove. Et større Vandfald ved 
Caballu-Repoti er en Hindring for dens Sejlbar
hed. Ved Rapidos-Feilberg under 24I/20 s. Br. 
deler den sig i to Arme, hvoraf den nordlige 
fører Navnet R i o I n s t i t u t i o G e o g r a f i c o og 
sammen med den sydlige, der gennem et Delta 
•udmunder i Paraguay ved Asuncion, omslutter en 
170 Km. lang 0. Allerede forinden denne Deling 
har P. fra sin venstre Bred sendt en Arm, Ara-
guay, til Paraguay. P. har en Strømbane paa 
2,500 Km., men kun en Tredjedel af den kan 
paa Grund af de mange Snævringer befares med 
Baade og det endda kun i de 9 af Aarets 
Maaneder. M. Kr. 

Pildannet (bot.) kaldes en Bladplade, hvis 
Basis løber ud i to, spidse, nedadrettede Flige 
med et spidst Indsnit imellem, f. Eks. Pil
blad. V. A. P. 

Pileblomstrede (Salicijlorae), Orden af to
kimbladede og frikronede Planter, sidestillet med 
E g e b l o m s t r e d e og V a l n ø d b l o m s t r e d e , og 
ligesom disse kun omfattende Træer og Buske. 
Til P. regnes blot 1 Familie, P i l e f ami l i en . Om 
Forskellighederne mellem P. og de to nævnte 
Ordener se P i l e famil ien. A. M. 

Piledyrkning har til Formaal at frembringe 
Kurvevidjer, Tøndebaand o. 1., som dannes af 
1-, 2- eller 3-aarige Stødskud; disse skulle der
for være smækre, helst grenefri, seje og have 
hvidt Ved. Kulturpilene ere overvejende Afarter 

og Bastarder, undertiden fremgaaede af kunstig 
Bestøvning; de formeres næsten udelukkende ved 
Stiklinger, o: 2 0 - 5 0 Cm. lange Stykker af 1-
eller 2-aarige Skud. Der kræves en tæt Plantning 
og energisk Vækst; derfor skal Voksestedet byde 
Pilen gode Livsvilkaar: fuldt Lys, et stort Rod
rum, stadig Adgang til Jordfugtighed og Frihed 
for konkurrerende Ukrudt. Ved P. kan man ud
nytte Jorder, som ikke egne sig til andre Kultur
planter; dyb Kuldgravning er som Regel nød
vendig forud, ofte tillige Paaførsel af Grus eller, 
af organisk Gødning; Jordvandstanden maa af
passes omhyggelig. Plantningen udføres i det 
sene Foraar, Stiklingens øverste Ende skal flugte 
med Jordoverfladen, og Antallet er 70,000— 
110,000 pr. Hekt. For at modarbejde Ukrudt 
dyrkes der ofte i første og andet Aar Rodfrugter 
e. 1. mellem Rækkerne; senere fjernes Ukrudtet. 
Høstningen foregaar i December—Marts; Skuddene 
afskæres med et glat Snit, altid lavt og første 
Gang helt nede ved Jorden. Høsten opbevares 
omhyggeligt; de Skud, som skulle afbarkes før 
Brugen, maa en Tid sættes i Vand og efter Af-
barkningen skærmes mod Fugtighed. — P. kræver 
store Anlægsudgifter, ofte ca. 1,500 Kr. pr. Hekt., 
men kan ogsaa give et stort Udbytte, f. Eks. 250 
Kr. pr. Hekt. om Aaret; Udbyttet afhænger af 
et rigtigt Valg af Pileart i Forhold til Vokse
stedet (Jordbund og Klima), af rationel Dyrkning 
og af et omhyggeligt Tilsyn med Plantningen, 
saa Insekter og Svampe aldrig tage Overhaand. 
En godt anlagt og velpasset Pileplantning kan 
holde ud i en Menneskealder eller mere uden at 
trænge til Fornyelse, men den kan ogsaa meget 
hurtig ødelægges af Ukrudt, Insekter, Svampe 
eller ukyndig Behandling. Danmark's P. er i høj 
Grad utilstrækkelig i Forhold til Forbruget af 
Pilevarer. Kurvpil dyrkes kun meget lidt i Norge, 
men enkelte Steder netter man Kurve af vildt-

1 voksende Pilearter. C- V. P. 

Piledyrkningsselskabet(Aktieselskab),stiftet 
I 1898, har til Formaal at fremme rationel Pile-
I dyrkning i Danmark. P. har selv en Forsøgs-
i plantning, men virker ellers ved at vejlede Aktio-
I nærerne i Anlæg og Drift af deres egne Plant-
j ninger. (Se i øvrigt >Tidsskr. f. Skovvæsen«, 
I Bd. XII og XIV). C.V.P. 

Pilefamilien {Salicaceae), tokimbladede og 
i frikronede'Planter af Pileblomstredes Orden, Træer 
i eller Buske med spredte og hele, meget sjælden 

lappede Blade, der have Akselblade. De smaa 
, og uanselige Blomster ere samlede i usammen-
1 satte Rakler, der enten ere dannede af et Aks 
1 eller en Klase; de udvikles ofte før Løvspring, 
. og der findes da kun Lavblade paa de Blomsterne 
j bærende Dværgskud, medens disse ogsaa kunne 

bære nogle Løvblade, naar nemlig Raklerne ud
vikles samtidig med Løvspringet. Blomsterne ere 
tvebo. De støttes stedse af et Dækskæl, men 
have intet eller et yderst ufuldkomment Bioster. 
Hanblomsterne bestaa af to eller fiere Støvdragere, 

i Hunblomsterne af en (oversædig) Støvvej, hvis to 
; Frugt blade ere sammenvoksede med Randene, 
i saaledes at Frugtknuden bliver 1-rummet, og 
; Ægstolene vægstillede (i Midtlinien). Frugtknuden 
i indeholder talrige Æg og ender med en kort i 

to Ar delt Griffel, eller Arrene ere siddende. 
Om Bestøvningen se Asp og P i l . Frugten er 
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Kapsel med to Klapper, der rulle sig spiralformet 
tilbage, og med mange Frø, der ere udstyrede 
med Frøuld (fra Frøstrengen), og som ej have 
Frøhvide. P. omfatter 2 Slægter, Asp (Poppel) og 
Pil; Arterne heraf leve især i nordlig tempererede 
Egne. Se Asp og Pil . A. M. 

Pilegift se S t r y c h n o s a l k a l o i d e r . 
Pilegrim (afledet af lat. peregrinus, »frem

med«), en rejsende, som for sin religiøse Op
byggelses Skyld opsøger et helligt Sted. Rejsen 
selv benævnes Val fa r t , og saadanne Valfarter 
ere velkendte Fænomener i Religionshistorien. De 
staa i Forbindelse med Tanken om, at der gives 
lokale Guddomme, som altsaa maa opsøges, hvis 
man vil træde i Forbindelse med dem. Ægypterne 
og Semitterne valfartede, ligesaajøderne, der kun 
havde een Helligdom, nemlig Tempelet. I Græken
land droge Oraklerne P. til sig. Hos Mejikanere 
og Peruanere hører man ogsaa om Valfarter. Men 
især spille Pilegrimstogene en Rolle i Indien og 
hos Muhamedanerne, hvis hellige Sted fremfor alle 
er Profetens Fødeby Mekka. I den kristne Kirke 
optræde P. tidlig, og det hellige Sted var fra 
første Færd her Palæstina. Korstogene maa ogsaa 
betragtes som Pilegrimstog, der med væbnet Magt 
vilde skaffe sig Adgang til de hellige Steder og 
aabne dem for Efterslægten. Men ved Siden af 
>det hellige Land« opstod der allerede før Kors
togene andre Valfartssteder. Relikvie- og Helgen
dyrkelsen medførte, at saadanne Steder, hvor Reli
kvier opbevaredes, eller hvor Helgener aaben-
barede sig, maatte blive yndede Maal for P. Især 
kom Rom med dets mange og dyrebare Minder 
til at øve stor Tiltrækning, og da Jubelaarene 
med deres særlige Syndsforladelse for P. indførtes 
1300, vendte den romersk-katolske Strøm af P. 
sig derhen, tilmed da P. her ogsaa kunde møde 
Christi Statholder paa Jorden. Men til sidst fik 
hvert katolsk Land sine Valfartssteder, Spanien 
bl. a. Santiago de Compostela, Frankrig Tours 
og i nyere Tid Lourdes, England Canterbury, 
Schweiz Einsiedeln, Tyskland Trier, Koln. Wils-
nack o. fl. og Norden bl. a. Odense (Knud den 
Hellige), Throndhjem (Olaf den Hellige) og Vad
stena (Birgitte). Ualmindeligt var det ikke, at 
rige Folk, som ikke selv ønskede at have Besvær 
med en Pilegrimsrejse, købte andre til at rejse 
for sig. Da Reformationen var indtraadt, for- | 
svandt Valfarterne af sig selv lidt efter lidt i de 
Lande, hvor Protestantismen havde faaet Indgang. 

P. havde i Alm. en særlig P i l e g r i m s d r a g t , 
der bestod af en graa eller brun Kappe og en 
stor rund Hat. Dertil kom en Stav og en 
Flaske. A. Th. J. 

Pilegrimsfaedrene, 101 engelske Puritanere, 
som 1620 for deres Tros Skyld forlode Europa 
og droge over til Amerika. De landede i den 
nuværende Stat Massachusetts og grundede der 
den første engelske Koloni i Amerika. A, Th. J. 

Pilen (Sagitta), et lidet Stjernebillede paa den 
nordlige Himmel i Mælkevejen 0. f. Herkules og 
N. f. Ørnen, der indeholder efter Heis 18 for det 
blotte Øje synlige Stjerner, hvoraf de klareste ere 
af 4. Størrelse, alle de øvrige ere svagere. Af 
Dobbeltstjerner kunne nævnes g og &, der begge 
ere tredobbelte. Hidtil kendes 3 foranderlige 
Stjerner i P., de to, R og T, ere altid telesko
piske, S naar i Maksimum af Lysstyrke til 5,6. 

Der findes flere Stjernehobe i P., deriblandt ei> 
meget rig paa Stjerner fra 11. til 16. Størrelse; af 
Stjernetaagerne ere flere planetariske, y. Fr. S. 

Piléntum (.lat.) hed hos Romerne en Art firhjulet 
Vogn, som især anvendtes af Damer. H. H. R. 

Pileroser se Galle S. 439-
Piles [pi! 1], R o g e r de, fransk Maler, Ra

derer og Kunstskribent, født i Clamecy (Departe
ment de la Nievre) 1635, død i Paris 1709. 
dyrkede videnskabelige Studier, men helligede sig 
med særlig Forkærlighed Malerkunsten, hvor han 
havde Claude Francois til Lærer. Som Gesandtskabs-
sekretær fik han Lejlighed til at besøge Italien og Hol
land, hvilket sidste Sted hans politiske Sendelse 
fik det ulykkelige Udfald, at han blev fængslet og 
sad i Fængsel fem Aar til Freden i Rijswijk. 
Sit ufrivillige Otium benyttede han bl. a. til For-
fatlelsen af sit mest bekendte Værk: »Abregé de 
la vie des peintres avec des reflexions sur leurs 
ouvrages« [Paris 1699]. Hans øvrige litterære 
Arbejder, af hvilke særlig fremhæves »Élémens 

! de peinture pratique«, ere samlede i» CEuvres di
verses de M. de P.« [5 Bd., Paris 1767]. — Af 
hans kunstneriske Virksomhed nævnes Portræt-
malerier (Boileau, Mme. Dacier o. a.) samt en 
enkelt Portrætradering. A. R. 

Pileurt se S k e d e k n æ f a m i l i e n . 
Pilens kaldtes hos Romerne en lille, rund Hat 

eller Hue af Filt, som bares ved festlige Lejlig
heder. Slaver fik en saadan, naar de bleve solgte 
eller frigivne, og P. blev saaledes et Symbol paa 
Friheden. H. H. R. 

Pilhoveder ell. T r i g o n o c e f a l e r er Navnet 
paa en Gruppe inden for de ægte Giftslanger, 
hvis Hoved paa Grund af den betydelige Bredde 
bagtil faar et omtrent trekantet Omrids og viser 
sig tydelig afsat fra den langt smækrere Hals. 
De høre i øvrigt, ligesom Klapperslangerne, til 
Grubehugormene, der udmærke sig ved, mellem 
Øjet og Næseboret, at besidde en ejendommelig 
Grube, der rimeligvis er Sædet for et Sanseorgan. 
Gennemgaaende ere P. ret smaa, idet de største 
kun naa noget over |lfø M.'s Længde; men da 
de ere mere livlige end Klapperslangerne, og. 
deres Gift samtidig virker meget stærkt, ere de 
nogle af de for Mennesket allerfarligste Slanger. 
Man kender henved 40 Arter, der nu gerne for
enes i en Slægt, Lachesis, og ere udbredte i 
Asien samt i Central- og Sydamerika. En af de 
mest berygtede er den i i / 2 M. lange »Fer delance« 
eller Lanseslange {L. ell. Bothrofs lanceolatus). 
der er en sand Landeplage paa Martinique, idet 
den findes saa at sige overalt, saavel i Skovene 
og Plantagerne som om, ja endog i Husene; et 
Par ganske nærstaaende Arter ere paa samme 
Maade almindelig frygtede paa Sydamerika's Fast
land. (L i t t . : Catalogue of Snakes in the Brit. 
Mus., III [1896]). R.H.-P. 

Pilibhit, By i det nordlige Forindien, Nord
vestprovinserne, Hovedstad i Distriktet P., ligger 
ved Floden Deoha og har (1891) 33,799 Indb., 
der drive Handel især med Nepal samt Haandværk, 
særlig Kobbersmederi og Hampevæveri. M. V. 

Pilitkersantlt er Kersantit (s. d.), som inde
holder traadede Straalstenaggregater, der ere 
opstaaede ved Omdannelse af Olivinkrystal-
ler. N. V. U. 

Piliza, By i russisk Polen, Guvernement Kielce, 
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ligger ved P., der falder i Weichsel, og har Klæde-
og Sukkerindustri. (1897) 4.980 Indb. H. P. S. 

Pilk se K r o g . 
P i l k v æ m , den i Grynmøllen benyttede Kværn 

(se Gryn). 
Pi l lau, By og Fæstning i preussisk Provins 

Østpreussen ved Indløbet til Frisches Haff lige 
over for Nordøstspidsen af Frische Nehrung ved 
det 6 M. dybe P.-Dyb, har (1900) 3,000 Indb. 
(uden Fæstningsbesætningen). God Havn, der 
tjener som Udhavn for Konigsberg, Sejlmageri, 
Rederi, Fiskeri, Søhandel. P. fremstod, efter at 
Gustaf Adolf 1626 havde taget de herliggende 
ubetydelige Fæstningsværker i Besiddelse, og blev 
1626—35 holdt besat af Svenskerne. 1758—63 
var P. i Russernes Besiddelse og stod 1812—13 
under Franskmændene. Kysten fra P. til Briister-
ort er Ravkysten. Joh. F. 

Pille (ital. pila ell. pilone, lat. pila), en frit-
staaende Støtte af Sten eller Murværk til Under
støttelse for Bjælker, Buer eller Hvælvinger. P. 
anvendtes allerede af Grækerne og Romerne, men 
naar først sin egentlige Udvikling i Middel
alderens Kunst, hvor den træder i Stedet for den 
antikke Søjle; P. kan være rund, firkantet eller 
polygon. E. S. 

Pil lebi l le se T o r b i s t e r . 
P i l ledrager (Pilularia Vaill.), Slægt af Af ar-

siliaceae, Vandplanter med en spæd, krybende 
Rodstok, der forgrener sig og paa Oversiden bærer j 
(5—8 Cm.) lange og traaddannede Blade. Ved ! 
Bladenes Grund findes de haarede og næsten j 
kugleformede Sporefrugter, der i moden Tilstand 
ere ganske haarde og aabne sig ved 2 eller 4 
Klapper; de indeholde 2 eller 4 Rum med Frugt- j 
hobe af Mikro- og Makrosporangier. Ved Spore
frugtens Spiring svulmer deres Indre op til en 
slimagtig Masse, der trænger ud mellem Klapperne 
og fører Sporerne udenfor. 6 Arter. I Europa 
findes kun 1 Art, P. glofmlifera L., der ogsaa 
vokser i Danmark og Norge, men begge Steder 
er meget sjælden. Sporefrugterne ere modne i 
Juli—August. A. Af. 

Pi l le r {Pilulae) ere smaa Kugler, af hvilke 
hver indeholder en bestemt Mængde af eet eller 
flere Lægemidler. De ere en yndet Form for 
Dispensering af ubehagelig smagende Medikamenter 
og skulle sluges hele. P. tilberedes paa den 
Maade, at de paagældende Lægemidler blandes 
med indifferente Pulvere, hvorefter Blandingen 
æltes til en dejagtig Masse ved Hjælp af et \ 
Bindemiddel, f. Eks. Ekstrakter, Gummiopløsning, 
Sukkersaft, Glycerin o. 1. Massen udrulles der- j 
næst til tynde Stænger af en bestemt Længde, af 
hvilke Pillerne afskæres ved P i l l e m a s k i n e n . I 
Denne bestaar af en paa et Bræt fastgjort Jærn-
skinne, hvori der paa tværs er dannet et vist An
tal (30—50) halvcylindrisk formede Riller, der 
støde saa tæt op til hverandre, at der mellem 
hver to Riller kun er en skarp skærende Kant. 
En anden, løs Skinne med tilsvarende Antal Riller 
passer saaledes til den førstnævnte, at naar de 
to lægges oven paa hinanden, danne Hulhederne 
cylindriske Kanaler. De af Pillemassen udrullede 
Stænger skæres een for een i Stykker med Pille-
jærnene, og P. afrundes derefter yderligere ved ' 
en lille Træskive med fremspringende Kant (Ro-
tundifikatoren). For at P. ikke skulle klæbe sammen, 

bestrøs de i Reglen med Lycopodium, Kanel e. 1. 
Ofte gives der P. et Overtræk for yderligere at dække 
over et Medikaments ilde Lugt eller Smag. For
gyldning eller Forsølvning udføres ved at ryste 
de frisk tilberedte P. i en lille rund Beholder 
med Bladguld eller Bladsølv. Ogsaa Fernis, Sukker. 
Gelatine, Keratin (s. d.) benyttes til at overtrække 
P. med. A. B. 

Pillersdorf, F r anz , Friherre, østerrigsk Stats
mand, (1786—1862), indtraadte tidlig i Stats-
tjenesten og blev 1815 Hofraad og 1831 Vice
præsident i Hof kammeret (Finansstyrelsen), ende
lig 1832 Geheimeraad og Præsident i det øster-
rigske Hof kancelli samt fik 1844 Titelen Hof
kansler. Han var en dygtig Arbejdskraft og nød 
nogen Folkeyndest, blev derfor efter Metternich's 
Fald 20. Marts 184S Indenrigs- og 4. Maj Første
minister. Men han havde hverken Kraft eller Ind
sigt nok til at lede Udviklingen og lod sig snarere 
drive frem af Strømmen, indtil han 8. Juli maatte 
gaa af. Ogsaa forblev han som Rigsdagsmand i 
Wien under Revolutionen i Oktober og faldt der
for siden fuldstændig i Unaade hos Kejseren og 
mistede alle sine Stillinger. 1861 valgtes han 
derimod til Underhuset og blev kort før sin Død 
tagen til Naade igen. Han udgav 1849 »Riick-
blicke auf die politische Bewegung in Oesterreich«. 
og 1863 udkom hans »Nachlass«. E. E. 

Pill iard [pija!r], J a c q u e s , fransk Historie-
maler, født i Vienne, død smst. 1898, uddannet i 
Paris, levede især i Rom, har malet mange hi
storiske og kirkelige Værker. Hovedarbejder af 
P. ses nu i Museerne i Bordeaux, Lyon, Grenoble 
og Rom. (Li t t . : Bouvier , Le peintre J. P. 
[Vienne 1899]). A. Hk. 

PillnitZ, kgl. Lystslot i Sachsen's Kreishaupt-
mannschafi Dresden, 7 Km. oven for Dresden ved 
højre Bred af Elben og Flækken P. (700 Indb.), 
var oprindelig en gammel Borg og blev efter 
Branden 1818 genopbygget. Joh. F. 

Pilion [pijo'J, et 1,552 M. højt Pas i Berner-
alperne, forbinder Saanenland og Val d'Ormonts. 
Med Tilskud fra Forbundsregeringen anlagdes 
1877 en Vej gennem Passet. Pasvejen begynder 
mod Øst ved Gsteig (1.200 M. o. H.) og vinder 
sig frem og afsluttes ved Landsbyen Vers l'Église 
i 1,132 M.'s Højde. M. Kr. 

Pi l loy [piloa'J, F r e d e r i k Dan ie l de, dansk 
Skuespiller, født i Kjøbenhavn (døbt 26. Jan. 
1702), død smst. 3. Febr. 1755. P., der var af 
fransk Afstamning, og i hvis Aarer der rullede 
Kunstnerblod — hans Bedstefader og hans Fader 
havde været Dansemestere ved det danske Hof —, 
var Medlem af den Trup, hvormed Montaigu i 
Septbr. 1722 aabnede den første danske Skueplads 
i Kjøbenhavn, og han forblev trofast ved denne i 
dens 6 Leveaar; han, der i Modsætning til Truppens 
øvrige Medlemmer ikke var Student, spillede El
skere, Anstandskavalerer og Lapse. Efter Skue
spillenes Standsning blev P. Vinhandler; men aldrig 
saa snart løftede Komedien efter Christian VI's Død 
atter Hovedet, før han var til Rede med Raad 
og Daad: han blev Medlem af den første Teater
direktion og var uden Tvivl den unge Skueplads 
til god Nytte ved sin Erfaring; 1751 udtraadte 
han af Direktionen, maaske formedelst sit svæk
kede Syn; da han faa Aar efter døde, var han. 
blind. A. A. 
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PilO, Ka r l Gustaf, svensk Maler, født 1711 
paa Goksåter i Runtuna (Sodermanland), død 
1793 i Stockholm. Som Malersvend forlod han 
1734 Stockholm, studerede et Par Aar i Wien, 
arbejdede en Tid i Skaane, hvor han vandt en 
vis Anseelse som Portrætmaler, og kom 1740 til 
Kjøbenhavn. Her blev han n. A. Tegnelærer for 
Landkadetterne og 1745, efter at have gjort Lykke 
med et Portræt af Kronprinsesse Louise, Hof
skildrer. Den følgende Tid er hans Glansperiode. 
1748 bliver han Akademiprofessor og tager ivrig 
Del i Planerne til det snart efter oprettede ny 
Akademi. 1771 stiger han til Akademidirektør. 
Let og hurtig arbejdende, med et Haandelag, der 
gaar uden om Tegningens og den sikre Form
givnings Vanskelighed (men med lysende Farve
spil, pittoresk Clairobscur og elegant Anordning 
klarer Skærene), maler han en Mængde koloristisk j 
dygtige Portrætter, der dog ifølge Samtiden ikke 
skulle udmærke sig ved troværdig Karakteristik, 
og hvis lette, grønlige, lidet natursande Farvetone 
ofte forekommer usmagelig manierert (f. Eks. Grev 1 
Holstein, Kjøbenhavn's Universitet). Han maler 
saaledes mange Billeder af Frederik V (det store, • 
pompøst virkende »Frederik V til Heste paa i 
Amalienborg, Knæstykke paa Frederiksborg- ; 
Museet), de to Dronninger (Louise paa Frederiks- | 
borg-Museet), Christian VII som Barn og ung, 
Caroline Mathilde, Sofie Magdalene som Prinsesse 
(Stockholm's Nationalmuseum), Grev A. G. Moltke \ 
(Frederiksborg-Museet), Saly, E. Ewald, Baron v. 
Korff etc. (flere gengivne i Stik af Preisler o. a.), | 
paa Frederiksborg-Museet et Selvportræt. Men . 
1772 ramlede det sammen under ham. Den ydre i 
Anledning var den Vasa-Orden, han modtog af 
Gustaf III (i øvrigt med Tilladelse fra den danske i 
Konge), en Udmærkelse, hvori man vilde lægge 
noget mistænkeligt med Hensyn til hans danske 
Sindelag. Snart efter modtog han en kategorisk 
Befaling om inden 24 Timer at rejse til Gottorp 
for at male et Portræt af Karl af Hessen med 
Familie. Denne Ordre opfattede han med Rette 
som Tegn paa kgl. Unaade, og, vistnok overilet, 
da det dog næppe var det danske Hofs Hensigt, 
indgav han Afskedsbegæring og fik den i Naade 
og med Pension. I Sverige tog man imod ham 
med aabne Arme, 1773 blev han Akademimedlem, 
n. A. fik han en ret rundelig Pension, og da 
Gustaf III 1777 besøgte ham i Nykciping, bestilte 
han hos ham et stort Billede af hans Kroning, et 
Arbejde, der optog hans senere Leveaar, og som, 
præget af Dygtighed, men ogsaa af Alderssvæk
kelse, aldrig blev fuldført (nu i Stockholm's Na- j 
tionalmuseum). Af Historiemalerier udførte P. i 
øvrigt »La charité romaine« (Stockholm's Natio
nalmuseum) og »Kain og Abel« (S'åfstaholm). | 
Han var en af de første Svenskere, der kastede 
sig over Genremaleriet, som han udførte i Tilslut
ning til nederlandsk Kunst (»Skomagerfamilie« i 
Stockholm's Nationalmuseum). 1778 valgtes han 
til Akademidirektør. I Kobberstiksamlingen i 
Kjøbenhavn og i privat dansk Eje en Del Ilaand-
tegninger af P. (Li t t . : W e n n b e r g , »Minne af! 
C. G. P.« [1794]; T h i e l e , »Kunst-Akademiet I 
etc.« [1860]; se ogsaa Art. P. i W e i l b a c h ' s »Nyt 
dansk Kunsmerleks.« og i svensk »Nordisk Fa- I 
miljebok«). A. Hk. 

Pilobolus se B o l d k a s t e r . 

Pi locarpin , CnH1 6N202 , et Alkaloid, som 
findes i Jaborandiblade. P. er efter ældre An-

i givelser krystallinsk, medens enkelte Undersøgere 
kun have faaet det som en sirupsagtig Masse; 
det er letopløseligt i Vand, virker højredrejende 
og er giftigt. P. er en ensyret Base, hvis Salte 
krystallisere godt. Det virker sveddrivende. Ved 

\ Inddampning af sure Pilocarpinopløsninger dannes 
J ab or in, C25H32N4O4, et Alkaloid, som fore
kommer i Pilocarpus pennatifolius og i falsk 
Jaborandi. Dette Alkaloid er amorft og tungere 
opløseligt i Vand end P.; det er en stærk Base, 
som er meget giftig. O. C. 

PilOCårpus Vahl, Slægt af Rutaceae, smaa 
Træer eller Buske med spredte, modsatte eller 
kransstillede og hele eller ulige finnede Blade, 
der ere samlede mod Spidsen af Skuddene, og 
smaa, grønlige Blomster i lange Aks eller Klaser. 
Blomsterne ere 4- eller 5-tallige med 4—5 Støv
dragere, og Frugten er kapselagtig, delende sig 
i 2 eller 4 Dele. Ca. 13 Arter i det tropiske 
Amerika. Af P. pennatifolius Lem., P. Sello-
anus Engl. og P. pausijlorus St. Hil. anvendes 
Bladene til J a b o r a n d i b l a d e (s. d.). A. M. 

Piloceréus Lem., Kaktusslægt med rank 
kraftig og ribbet Stamme, hvis Spids er beklædt 
med lange Haar, som udgaa fra Areolerne. 
Blomsterne ere middelstore og mørktfarvede; de 
udspringe i Grupper af længere Haar. Bærrene 
ere glatte, næsten kugleformede og indeholde en 
stærkt farvende, karminrød Saft. 45 Arter, især 
i Mejico. Nogle ses ofte i Kultur. A. M. 

Pilon [p'lo'j, Germain , fransk Billedhugger, 
født ca. 1535, død 1590 i Paris. P.'s Fader var 
selv Billedhugger og uddannede Sønnen. Denne 
hører til Fontainebleau-Skolen, det Kuld af franske 
(og italienske) Kunstnere, der ved Udsmykning af 
Fontainebleau-Slottet fik en saa rig Tumleplads 
for deres Evner og derigennem saa stærke Im
pulser i Retning af dekorativ Skulptur. Flere 
Værker af P. ses saaledes i Fontainebleau-Parken. 
1564—83 var han sysselsat med Udsmykningen 
af Henrik II's Gravmæle i St. Denis, nogle Aar 
i Forvejen havde han ogsaa arbejdet paa Frants I's 
Gravmæle smst. (Reliefferne, jfr. Bon temps) . I 
endnu højere Grad er hans Navn maaske knyttet 
til det berømte Hjertemonument, der oprindelig 
stod i Celestinerkirken i Paris (nu i Louvre), og 
som P. fik Bestilling paa ca. 1560: tre Kvinde
skikkelser (Chariler, ogsaa kaldede Tro, Haab og 
Kærlighed), der paa deres Hoveder bære en Urne, 
bestemt til Gemme for Henrik II's Hjerte. Her 
som ellers i P.'s betydningsfulde Kunst viser der 
sig stort Mesterskab i Teknikken, megen Lethed 
og Gratie i Fremstillingen og det lidt kokette og 
pikante, som fransk Kunst hurtig tilførte den fra 
Italien hentede Renaissance. Andre Værker af 
P. : Gravmælet over L. de Birague i Ste Cathe
rine du Val des Ecoliers og adskillig dekorativ 
Kunst i franske Museer (Louvre, Besancon, Ver
sailles m. m.). Jfr. F r a n k r i g , »Kunst« S. 
1089. A- Hk. 

Pilot d. s. s. Lodsfisk (Naucrates ductor); se 
Makre l f i sk . 

Pilotere se P æ l e r a m n i n g . 
PilOty, K a r l T h e o d o r v., tysk Maler, født 

t. Oktbr. 1826 i Miinchen, død 21. Decbr. 1886 
i Ambach. P., Søn af den bekendte Litograf 
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F e r d i n a n d P. (1786—1844) og i sin Ungdom 
sysselsat i dennes Atelier, desuden uddannet paa 
.Miinchen's Akademi, modtog blivende Indtryk fra 
det belgiske Historiemaleri, da Værker af Gallait 
og Biéfve (s. d.) gik deres Sejrsgang gennem 
Tyskland; paa Studierejser (1852) til Antwerpen 
og Paris (Delaroche) var det samme kunstneriske 
Retning, der tiltrak ham. Det ny, han tilførte 
tysk Kunst, bunder væsentlig i Impulserne herfra. 
Som Delaroche valgte han dramatisk-effektfulde, 
uhyggelig-dystre historiske Tildragelser fra For
tiden som Emner, og som den belgiske historiske 
Realisme søgte han gennem saftig og kraftig Kolo
rit, der formelig kunde svælge i Dragternes Fløjl 
og Silke, at gøre sine Skikkelser illuderende 
levende. I Genrestykket »Ammen« [1853], der 
viste hans fremragende Teknik og hans Tilbøje
lighed for det patetiske, gennemførte P. allerede 
Brudet med ældre tysk Kunst. Hans første Hi
storiemaleri var »Den katolske Liga grundes« 
[1854, Maximilaneum, Munchen]. Med »Seni ved 
Wallenstein's Lig« [1855, Ny Pinakotek] vakte 
han Furore. Hans mange følgende store Malerier 
ere egentlig, mere eller mindre heldigt, det samme 
om igen: en fremragende malerisk Skole, særlig 
i Stof behandlingen og til Dels i Clairobscuret, men 
aned alt for stærk Fremhæven af Bitingenes kolo
ristiske Karakter, en levende Karakteristik, der 
dog bliver paa Overfladen og gerne nøjes med 
teatralsk-deklamatoriske Lader. Her skulle blot 
nævnes: »Thusnelda i Germanicus'es Triumftog« 
[1873, Ny Pinakotek], det ufuldendte »Alexander's 
Død« [Berlin's Nationalgaleri], »Slag ved det 
hvide Bjærg«, »Nero paa Rom's Ruiner« [1861], 
»Cæsar's Død« [1865], »Maria Stuarts Dødsdom« 
[1869], det store »Munichia« [1874—79, Munchen's 
Raadhus] etc. P.'s Kunst er dalet stærkt i An
seelse efter hans Død. Ved sin vidtstrakte Lærer
virksomhed (fra 1856 Professor, fra 1874 Direktør 
for Munchen's Akademi) har han imidlertid haft 
særdeles stor og længe virkende Indflydelse paa 
Kunsten i Tyskland, Østerrig o. a. St. i teknisk 
Henseende. A. Hk. 

Pilrokke se Rokke r . 
Pils [pi'l]) I s i d o r e A l e x a n d r e A u g u s t i n , 

fransk Maler, født 19. Juli 1813 (7. Novbr. 1815 ?) 
i Paris, død 3. Septbr. 1875 i Douamenez. P., 
Picot's Elev, malede til en Begyndelse Billeder af 
religiøst Indhold. Snart gik han dog med sin 
udprægede Virkelighedssans over til Genre- og 
Slagmaleriet. Hans »Rouget de l'Isle syngende 
Marseillaisen« [1849], der kom til Luxembourg, 
vakte megen Opsigt, og efter hans Skildringer 
fra Krigsskuepladsen paa Krim, hvis Tildragelser 
han nøje fulgte som Øjenvidne, var hans Anseelse 
grundfæstet. Han malede herfra ikke blot store 
Krigsscener, men gav ogsaa i talrige Skitser og 
Smaabilleder (særlig i Akvarel) medfølende og 
klare Indblik i Soldaterlivets Karakter under Hvil, 
i Bivuak og i Slagtummelen. Hans første større 
Arbejde fra Krim-Krigen var »Løbegraven foran 
Sebastopol« [1855, Bordeaux-Museet], hans popu
læreste »Slaget ved Alma« [1861, Versailles]; 
andre: »Franske Troppers Landgang«, »Over
gangen over Alma« etc. Paa sine senere Dage 
var P., der 1863 blev Professor ved Ecole des 
beaux-arts, atter sysselsat med bibelske og reli
giøse Arbejder, særlig i dekorative Øjemed (for 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Paris'es Clotilde-Kirke o. a. St.). Hans sidste 
Værk var de livflildt komponerede, i Kolorit lidt 
tunge og svage Loftsmalerier til Paris'es ny Opera 
(Olympens Guder m. m.). I malerisk Henseende 
staa især hans Akvareller højt. Han raderede 
ogsaa. (Li t t . : Becq de F o u c q u i é r e s , /. P. 
[Paris 1875]). A. Hk. 

Pilsen (tschekk. Plzen) , By i det vestlige 
Bohmen 82 Km. V. S. V. f. Prag, Bohmen's næst
største By, Hovedstad i Beiirkshauptmannschaft 
P., ligger ved Floderne Mies og Radbusa og 
Jærnbanelinierne Gmiind—Eger, Dux—P.—Eisen-
stein og Prag—Furth im Walde, og har (1890) 

I 9,800, med Forstæderne 5 o, 200 hovedsagelig tschek-
kiske Indbyggere. I den velbyggede By nævnes 
blandt de katolske Kirker den gotiske Bartolo-
mæus-Kirke (1292) med det højeste Taarn (102 M.) 
i Bohmen; endvidere det anselige Raadhus (1556) 

i i Renaissancestil. P. er Sæde for en Distriktsret, 
en Kredsret, en Finansdirektion, et Handels- og 

. Erhvervskammer, et tschekkisk og et tysk Stats-
j gymnasium, en tschekkisk og en tysk Overreal

skole, Statsindustriskoler og en Landbrugsskole. 
Under Industri maa først nævnes Ølbryggeriet. 
Det bekendte Pilsener 01 laves fornemmelig fra 
det Borgerskabet tilhørende borgerlige Bryghus, 
der danner et særligt Kvarter i Byen og har en 
aarlig Produktion af (1893) 565,800 Hektoliter. 
Endvidere findes Jærnvalseværker, Klokkestøberi, 
Maskin-, Papir-, Læder- og Glasfabrikation, Mølle-
drift og Savskæreri. I Nærheden findes Sten-
kulsgruber, Jærn- og Glasværker samt en stor 
Straffeanstalt. I en Afstand af 2 Km. Forlystelses
stedet Lochotin med Jærnkilde. P. var tid
ligere befæstet og blev 1618 stormet af Mans-
feld. Joh. F. 

Pilsøm (sutura sagittalis) se Hoved , S. 47. 
Pilten, By i det vestlige Rusland, Guvernement 

Kurland, var tidligere de kurlandske Biskoppers 
Residens og er opstaaet i Slutningen af 13. Aarh. 
omkring et 1220 af Kong Valdemar II af Dan
mark bygget Slot. (1897) 1,524 Indb. H.P.S. 

PiltZ, Ot to , tysk Maler, er født i Altstadt 1846 
(Sachsen Weimar). Han uddannede sig i Munchen 
og Weimar, hvor han selv en Tid var Professor. 
Hans Domæne er Børneverdenen og thuringsk 
Folkeliv: »Den lille Jonglør« (1872), »Strikke-
skole«, »Vesper i Børnehaven«, »Hos Fru Pastor-

: inden« (1889) etc. A.Hk. 
Pilulae (lat.), Piller. 
Pillllaria se P i l l e d r a g e r . 
Pilnm (lat.) kaldtes det Spyd, som var det 

romerske Fodfolks Hovedvaaben; om dets Indret
ning og Brug se Lanse . H.H. R. 

Pilnmnns, en af den italiske Folketros mange 
smaa Guddomme. Han var Menneskene venlig
sindet, og det hed, at han havde lært dem at 
knuse Kornet (jfr. P icus) . Særlig værnede han 
om de nyfødte Børn. I Tiden fra Barnets Fødsel, 

I til det af Faderen blev anerkendt, stod i Husets 
I Atrium et Leje for P. og Picumnus, for at de 
: skulde blive til Stede og beskytte Barnet mod 
I Forhekselse eller Forbytning. H. A. K. 

PilZ,Vincenz, østerrigskBilledhugger, født 1816 
i Warnsdorf (Bohmen), død 1896 i Wien. Stu-
dieaarene i Italien, hvor han arbejdede under Cor
nelius og Tenerani, fik særlig Betydning for hans 
Kunst. I Wien, hvor han slog sig ned fra 1855, 

22 
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udfoldede han en rig Virksomhed i dekorativ 
Skulptur: »Neptun«(Børsen), »Christus paa Korset < 
(Sølv 1842, Stefans-Kirken), Statue af Frantz Josef 
(Stiftskasernen), Kardinal Kollonitz (Elisabeth-
brticke) etc. Bronzegruppen > Videnskab og Han
del« kom til Windsor Castle. A. Hk. 

Pima, Indianerstamme i Staten Arizona i U. S. A. 
og Sonora i Mejico, hvis Sprog hører til den 
sonoriske Sprogfamilie. Det er Pueblo-Indianere, 
der drive Agerbrug og Haandværk, og som længe 
have været kristnede af Spanierne. I Arizona 
bebo de i et Antal af 4—5,000 en Reservation, 
der bærer deres Navn, og i Sonora leve nogle faa 
Tusind mellem Sierra Madre og Havet. Under
stammer af P. ere Sobaipuri og Papago ved Rio 
Gela. (L i t t . : Buschmann , »Die Pimasprache« 
[Berlin 1857]; Smith , Grammar of the Pima or 
Nevome fLond. 1862]). H.P.S. 

Pillielosis d. s. s. Fedtsyge. 
Pimént, A l l e h a a n d e , A l l s p i c e , J amaica - , 

N e l l i k e - P e b e r , er den umodne tørrede Frugt 
af den i Mellemamerika og Vestindien, navnlig 
Jamaica dyrkede Pimenta officinalis. Frugterne 
ere ægformede eller næsten kuglerunde, 5—7 Mm. 
lange, graabrune, gulgraa eller mørk rødbrune 
Bær, der indeholde eet eller oftere to glinsende, 
brunsorte Frø. Ved Grunden have de et Ar efter 
den altid affaldende Stilk, ved Toppen en Fordyb
ning, af hvilken Resten af Griffelen rager frem, og 
som er omgiven af Resterne af det indtørrede, 
firdelte Bæger. Navnet Allehaande stammer fra, 
at Lugtea paa een Gang minder om Muskatnød, 
Nelliker og Kanel, hvilket skyldes et Indhold 
af ca. 1 p. Ct. æterisk Olie, hvis Hovedbestanddel 
er Eugenol. Som Surrogater anvendes den saa-
kaldte Tabasco -P . eller spansk P., der faas af 
Eugenia Tabasco, muligvis en Varietet af P. offi
cinalis. Frugterne af denne ere ca. 8 Mm. i 
Diameter, men ere ikke saa aromatiske som fore-
gaaende. Paa samme Maade benyttes den langt 
mindre værdifulde K r o n p i m e n t , Frugterne af 
Pimenta acris fra Vestindien og det nordlige 
Sydamerika. De ere 5 —10 Mm. lange, 5 Mm. 
brede og have ved Topenden en stor Fordybning, 
der er omgiven af det femdelte Bæger. De inde
slutte 2, 3 eller 4 Frø, ere sædvanlig stilkede 
og rigelig blandede med Stilke. P. bruges som 
Krydderi, den æteriske Olie navnlig til Parfumering 
af Sæber. — Den i den senere Tid fra Ostindien 
kommende P i m e n t b a r k , der udgøres af udvendig 
lysegraa, indvendig rødbrune Rør af 2 Mm.'s Tyk
kelse og med en Diameter af 2—3 Cm., og som have 
en stærk aromatisk Smag og en om Muskat mindende 
Lugt, have intet med P. at gøre, men stamme sand
synligvis fra en Art Laurbærtræ. K. M. 

Pimenta Lindl. (Amomis Berg), Slægt af 
Myrtefamilien (Myrtegruppen), Buske eller Træer 
med modsatte og læderagtige Blade og smaa 4-
eller 5-tallige Blomster i topformede Stande. 
Bærrene have faa Frø med hudagtig Skal og en 
stor, krum Kim med meget smaa Kimblade inderst. 
5 Arter. P. officinalis Berg er et 10—13 M. 
højt, stedsegrønt Træ med lancetdannede Blade 
og graabrune Bær. Det hører hjemme i Vestindien 
og Mellemamerika, men dyrkes i mange tropiske 
Egne, især Ostindien. De umodne Frugter (Semen 
Amomi, Fructus Pimenta) anvendes medicinsk, 
og der fremstilles en æterisk Olie af dem til Brug 

i Parfumerier og Sæbefabrikationen. Under Navr> 
af P iment , Amomen, A l l s p i c e og J a m a i c a -
P e b e r benyttes Frugterne til Krydderi (især i 
England). Af P. acris (Swartz) Lindl. (Vestindien 
og Sydamerika) blive Bærrene anvendte paa 
samme Maade som af foregaaende Art, men Sorten 
er ringere, Blade og Bark bruges til Krydderi og 
Lægemiddel. A. M. 

Pinipei'lielle se B i b e r n e l l e . 
Pimpinélla se P i m p i n e l l e . 
Pimpinélle {Pimpinélla L.), Slægt af Skærm

planter (Kommengruppen), en-, to- eller fleraarige 
Urter med fjerdelte eller lappede Grundblade og 
2—3 Gange fjerdelte Stængelblade. Skærmene 
mangle som Regel baade Stor- og Smaasvøb. 
Blomsterne have rødlig hvide (sjælden gule) Kron
blade med udrandet og indadbøjet Spids. Frug
terne ere glatte eller børsteklædte, ægformede 
og noget sammentrykte. Oliekanaler findes i stort 
Antal. Ca. 100 Arter. A l m i n d e l i g P., norsk 
G j æ l d k a r v e , (P. Saxifraga L.) er 15—50 Cm. 
høj og har enkelt fjersnitdelte Blade med æg
dannede og savtakkede Afsnit, der dog ogsaa 
kunne være yderligere delte. Griflerne ere kortere 
end Frugtknuden. Den vokser almindelig i Dan
mark og Norge paa Bakker, langs Gærder, i 
Klitter og lignende tørre Steder og blomstrer i 
Juli—Aug. S tor P. (P. magna L.) er kraftigere 
end foregaaende og har bredere Bladafsnit; 
Griflerne ere desuden længere end Frugtknuden. 
Den er sjælden i Danmark og Norge. Af begge 
Arter er Rodstokken {Rhizoma Pimpinellae') 
officinel. A n i s (P. anisum L.) bliver 30—6o-
Cm. høj. Dens Frugter ere 2—5 Mm. lange, 
graagrønne og kort børstehaarede; paa hver Del
frugt findes 5 lige, smalle og lidt lysere Ribber. 
Anis hører hjemme i Lilleasien og Ægypten, men 
dyrkes i stor Maalestok i Egne af Syd-og Mellem
europa, Rusland og Polen. Frugterne {Fructus 
Anisi) ere dels officinelle, dels anvendes de tiL 
Fremstilling af Anisolie (s. d.). Planten benyttes 
ogsaa som Køkkenurt. A. M. 

Pimplai'Iae se I c h n e u m o n i d a e . 
Pimpsten (af lat. pumex, tysk »Bimmstein« 

»Bimsten«) kaldes al stærkt blæret eller svampet 
Lava. Blærerne skyldes Dampen, som udvikler 
sig af den flydende Lavamasse: naar denne afkø
les hurtigt, faa Boblerne ikke Tid til at undvige 
forinden Størkningen. Pimpstenstrukturen findes 
derfor hos den øverste hurtig afkølede Skorpe 
paa Lavastrømme og hos de af Vulkanerne ud
kastede løse Stykker. De kiselsyrerige Lavaer 
(Liparit) levere den bedste P. ; i denne ere Hul
lerne utallige og for en Del mikroskopisk smaa, 
og de ligge saa tæt, at Stenmassen mellem dem 
kun udgøres af yderst fine Glashinder. I Reglen 
ere Hullerne langstrakte, hvad der hidrører fra 
Bevægelser i den størknende Pimpstenmasse. P. 
er oftest graahvid; den kan svømme paa Vand 
og transporteres med Havstrømninger ofte langt 
bort fra Hjemstedet. — P. anvendes især i pul
veriseret Tilstand, som Pudse-, Slibe- og Rens-
ningsmiddel, til Fabrikation af visse Slags Slibe
sten o. a. Til saadant Brug anvendes i Praksis 
ved Siden af den ovenfor omtalte egentlige P. 
ogsaa vulkansk Aske, som delvis bestaar af fiHe,, 
skarpkantede Glasfragmenter; ogsaa dette Materiale 
gaar i Handelen under Navn af P. Den langt over-
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vejende Del af Verdens Pimpstenforbrug leveres af 
Vulkanøen Lipari, N. f. Sicilien. N. V. U, 

Pina, Flod i Vestrusland, gennemstrømmer Gu-
vernementerne Volhynien, Grodno og Minsk, er 
ved Kanal forbunden med Weichsel og udmunder 
i Pripet's Biflod Jazolda efter et Løb paa 170 
Km., hvoraf 125 Km. ere sejlbare. H. P. S. 

Pinåkel (fif. pinacle, lat. pinnaculum) bruges 
i samme Betydning som Fiale (s. d.), men tillige 
om Hjælmen paa en Baldakin i den romanske 
Periode. F. S. 

PinaklOlit, et sjældent Mineral af sort, me
tallisk Udseende, bestaar af en Forbindelse af 
Borsyre med Magnium og Mangan og findes i 
smaa rombiske Krystaller i Dolomit ved Långban 
i Vermland. N. V. U. 

PinakOld se K r y s t a l f o r m e r . 
Pinakotek (græ. af pinax, Tavle, Maleri og 

theke, Opbevaringssted), et Sted, hvor man be
varede Malerier. I Athen anvendtes den nordlige 
Fløj af Propylæerne, til venstre for Opgangen, 
til P. I flere græske Templer fandtes der lige
ledes P. med forskellige Malerier. Ogsaa i rige 
Beboelseshuse hos Grækere og Romere fandtes 
oftere et P. Det laa i Reglen nær Hovedindgangen. 
P. anvendes ogsaa undertiden i nyere Sprog som 
Betegnelse for Malerisamling, imedens Glyptoteker 
indeholde Billedhuggerarbejde. I Munchen kaldes 
de to store Malerisamlinger, der hver har sin Byg
ning, P. (»Alte« og »Neue« P.). V. S. 

Pinang (Penan g, Pu loP . , Arekanød-Øen) , 
britisk 0, hørende til Kolonien Straits Settle
ments, ligger ved Vestsiden af Halvøen Malaka 
og har et Areal af 278 • Km. Med de under 
P. hørende Distrikter paa Fastlandet bliver Are
alet 1,604 D Km. med (1891) 235,618 Indb., 
hvoraf omtrent Halvdelen Kinesere, Resten Ta-
muler, Malajer og andre Asiatere samt ca. 600 
Europæere. Øen er frugtbar og veldyrket. Hoved
staden Georgetown har stor Betydning som Ud-
iørselshavn ior Malaka. Især udføres Tin, Peber 
og Sukker. M. V. 

Pinang se Areca . 
Pinar del Rio, By paa Cuba, Hovedstad i 

Provinsen P., ligger i den rige Tobaksegn Vuelta 
Abajo ikke langt fra Kysten og har (1887) 
29,497 Indb. En Jærnbane forbinder P. med 
Habana. M. V. 

Pince-nez[pæsne'] (fr.), Næseklemmer, Lorgnet. 
PinCOtte [pæsæ't] (ir.) ell. P ince t , en lille 

Tang til fast at fatte om Smaating, hvis Arme 
oftest fjedre sig fra hinanden og lukkes ved Tryk 
af Fingrene. P. bruges i mange Former af Læger 
ved Operationer, dels for at holde paa smaa og 
skrøbelige Legemsdele, dels for at udtage smaa 
fremmede Legemer, endelig for ved Forbindinger 
lettere at holde fast paa Bindet eller aftage det 
o. s. v. Til at forhindre Blødning tjener Ar t e r i e 
eller K l e m p i n c e t t e n , som er indrettet saaledes, 
at den i rolig Stilling er lukket enten ved Virk
ning af en Fjeder eller ved en Skyder (Skyder
p i n c e t ) . P. bruges ligeledes i Bogtrykkeriet til 
at fatte Typerne med. F. W. 

Pinehb ©ak [pi'ntsbilk], Legering, opkaldt efter 
Opfinderen, bestaar af 128 Dele Kobber, 7 Dele 
Messing og 7 Dele Zink eller af 2 Dele Kobber 
og en Del Messing, er meget strækkelig, af mørk 

Guldfarve, iltes ikke meget, anvendes til uægte 
Smykker (se for øvrigt Messing) . F. W. 

Pinchetti [pijjket'ti], G iu l io , italiensk Digter, 
er født 1851. Han er en af de mest vidtgaaende 
af den »veristiske« Skole, og især hans »Brindisi 
d'un suicida« har vakt Forargelse. E. G. 

Pinchincha, Provins i den nordlige Del af 
den sydamerikanske Republik Ecuador, har et 
Areal af 21,500 • Km. og en Folkemængde 
(1893) paa 205,000 Indb. Provinsen omfatter 
Quito's Højslette, der ligger 2,800—2,900 M. o. H., 
°g begge Skraaninger af Kordillererne. Den skov
løse Højslette, der trods den ækvatoriale Beliggen
hed paa Grund af Højden har et ensformigt tem
pereret Klima, vandes rigelig af Guillabamba, en 
af Esmaralda's Kildefloder. Navnlig den vestlige 
Del er ualmindelig frugtbar og dyrket med Majs, 
europæiske Kornsorter, Bælgfrugter og Kartofler, 
og i de varme Dalstrøg trives Bomuld, Kakao og 
Sukkerrør. Industrien er kun lidet udviklet; der 
forarbejdes Tøj af Uld og Bomuld samt Straa-
hatte. Hovedstaden er Quito. M.Kr. 

Pincins mons kaldtes i Oldtidens Slutning et 
Højdedrag lige N. f. Rom, V. f. Via Flaminia 
(nu Monte P inc io , se Rom). Her havde mange 
fornemme Romere deres Landsteder, ti. ti. R. 

PindåroS (Pindar) , græsk Lyriker, født i 
Theben 518 f. Chr., død i Argos efter Midten 
af 5. Aarh. P. skal have faaet Undervisning i 
Musik i Athen, hvor Dityrambedigteren Lasos 
nævnes som hans Lærer. Han maa tidlig have 
faaet et Navn som Digter og Komponist af Fest
kantater; hans ældste daterede Digt er fra 498. 
Det er rettet til Thrasybulos, Søn af Agrigent's 
Behersker Theron; og ogsaa i den følgende Tid 
se vi P. i Forbindelse med Fyrsterne paa Sicilien. 
Omkring 476 har han opholdt sig i Syrakus hos 
Kong Hieron. Ogsaa med Ægina stod han i nøje 
Forbindelse; talrige af hans Digte ere rettede 
til Medlemmer af Øens Adel. Om hans Stilling 
i hans Fødeby vide vi meget lidt; det berettes, 
at hans Bysbørn, der havde staaet paa Persernes 
Side under Xerxes'es Tog, toge ham det ilde op, 
at han havde betegnet Athen som »Hellas'es Bol
værk«, og idømte ham en Bøde, som Athen be
talte. P. selv, der ifølge sin Stilling stod i nær 
Forbindelse med næsten alle hellenske Stater, 
har sikkert set med et videre Blik paa den pan-
hellenske Bevægelse under Perserkrigen end hans 
Bysbørn, skønt hans Digte tydeligt nok vise, at 
han var en god thebansk Patriot. Ellers er hans 
ydre Liv saa godt som ubekendt. 

P.'s Produktion omfattede alle Grene af den da 
brugelige Festlyrik. Det var omfangsrige Digte, 
bestemte til at afsynges ved en offentlig Festlig
hed af et Kor af Borgere, under Ledsagelse af 
Musik og Dans; til de ansete Digtere indløb 
Bestillinger paa saadanne Kantater fra alle Egne 
af Hellas, og de betaltes godt. Digteren skrev 
ikke alene Teksten, men ogsaa Musikken, og 
indstuderede, naar han var personlig til Stede, 
den hele Kantate med Koret (dette sidste skal 
dog P. ikke have været i Stand til at gøre). 
Hovedindholdet af disse Digte var i Reglen en 
Myte, der som oftest angik den Guddom, til Ære 
for hvem Festen holdtes. Ved Siden af denne 
episke Bestanddel fremtræder et sententiøst Ele-
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ment med Forkærlighed for religiøse Betragt- ! læst. Det er trykt bl. a. i Baehrens'es Poetae 
ninger. Paa os virker Digtarten som en underlig \ lutini minores, III. H. H. R. 
Mellemting mellem Epos og Lyrik. Pindekompas (Søudtryk), en cirkelrund Træ-

P.'s samlede Digte udgjorde i Alexandrinernes skive, paa hvilken Kompassets 32 Streger ere af-
Udgave 17 Bd., hvert paa ca. 1,000 Verslinier, lagte; for hver Streg er der boret 5—8 Huller, i 
De vare inddelte efter Digtenes Bestemmelse hvilke kan sættes Pinde, der angive, hvor mange 
(Hymner, Processionssange, Dityramber, Sørge- Kvartmil der i Vagtens Løb (4 Timer) er udsejlet 
sange o. s. v.). Heraf er (foruden talrige Frag- ; paa den paagældende Kurs (Kompasstreg). Ved 
menter) bevaret 4 Bd. E p i n i k i e r , o: Sange til i Vagtens Slutning samles de forskellige udsejlede 
Ære for Sejrherrer i de fælles-hellenske Lege ; Kurser til en fælles: G e n e r a l k u r s . P. er et 
(olympiske, pythiske, isthmiske og nemeiske). Det primitivt, men praktisk Instrument; den anførte Sam -
var Skik, at saadanne Sejrherrer modtoges med ling af Kurser udføres nøjagtigere ved en Bereg-
en Festlighed ved deres Hjemkomst, og at der ning, der kaldes S a m m e n k o b l i n g . CL. W. 
herved blev afsunget en Kantate. Ethvert Epini- i Pindemonte, G iovann i M ar c hese , italiensk 
kiøn indeholder Angivelser om Sejrens Art, Sejr- Digter, født 1751 i Verona, død 23. Jan. 1812. 
herrens og hans Faders Navn, hans egne og hans Efter en urolig Ungdom blev P. 1789 Podestå 
paarørendes tidligere Sejre o. I.; desuden op- ! i Vicenza, men gjorde sig umulig og afsattes; 
hyggelige Betragtninger af forskellig Art. Men i 1796 flygtede han til Frankrig, siden var han i 
de større Digte er, ligesom i de religiøse Fest- ! Milano Medlem af den cisalpinske Republiks Re-
digte, Hovedindholdet regelmæssig en Myte, der gering, og da den faldt, gik han atter til Paris 
gerne hentes fra Sejrherrens Fødebys Sagn-i for 1802 at vende tilbage til Milano og der blive 

kreds. 
Oldtiden saa i P. sin største Lyriker; navnlig 

beundrede man det sententiøse Element i hans 
Digte. I nyere Tid har Opfattelsen af ham 
svinget betydelig; en Tid lang (siden Boeckh's 
Udgave) søgte man i hans Digte en kunstnerisk 
Enhed, der skulde holde det mytiske Parti sammen 
med Resten, og kom derved ind paa en vilkaar-
lig Fortolkning. Dette Princip er nu af de fleste 

Medlem af den lovgivende Forsamling under fransk 
Overhøjhed. Fransk er ogsaa oprindelig hans 
digteriske Retning, hvad der især viser sig i hans 
Dramaer, som udmærke sig ved Sans for scenisk 
Virkning; i sine senere Stykker staar han Alfieri 
nær. Nævnes kunne »I Baccanali« [1788], »Gi-
nevra di Scozia«, »Orso Ipato«, »Mastino primo 
della Scala«, »Il Salto di Leucate«, »Agrippina« 
og »Adelina e Roberto« eller »L'auto-da-fé« 

opgivet; man erkender, at Digtenes Bestanddele [1807J, hvori den spanske Inkvisitions Grusom-
ere løst knyttede til hinanden, og søger som heder i Nederlandene under Hertugen af Alba 
Oldtiden Skønhederne i det enkelte. Ejendomme- fremstilles. P.'s Digte, »Poesie e lettere«, ere 
lig for P. er i de episke Partier Evnen til med i udgivne af G. Biadego [Bologna 1883]. E. G. 
et ganske enkelt Træk at faa en S i t u a t i o n til Pindemonte, I p p o l i t o , italiensk Digter, 
at staa lyslevende for Læseren (plastisk Fantasi), j yngre Broder til ovenn., født i Verona 13. Novbr. 
medens den egentlige F o r t æ l l i n g oftest er tør i 1753, død smst. 17. Novbr. 1828. Af rig og 
og summarisk. Hans Betragtninger ere det fyldigste \ fornem Slægt, men i lang Tid svagelig af Helbred 
Udtryk, vi have (uden for den attiske Poesi) for i og tilbøjelig til Tungsind, gav P. sig i sin Ung
den ældre hellenske Religiøsitet; dens Grundtema ! dom ivrig af med sproglige og æstetiske Studier; 
(Menneskets Begrænsning i Sammenligning med ! siden søgte han med Held at styrke sit Legeme 
Guddommen) forstaar han at variere med over- j ved regelmæssigt Liv, og efter at han indtil sit 
ordentlig Virtuositet og at anvende paa de for- i 40. Aar havde set sig godt om i Europa 
skelligste Forhold. Hans Form er, skønt han i til Holland og England kom han), tilbragte han 
behersker sin Digtarts konventionelle Stil til i sin øvrige Levetid dels i Verona, dels i landlig 
Fuldkommenhed, i Sammenligning med hans sam- j Ro paa en ham tilhørende Ejendom. — P.'s til -
tidiges original, og ikke sjælden, hvor han har \ talende og fine Digterpersonlighed kommer især 
noget særligt paa Hjerte, noget abrupt. Dette i til Syne i hans Lyrik, der er præget af en egen 
Forbindelse med vort mangelfulde Kendskab til : Sødme og blid Melankoli; han dvæler gerne ved 
de særlige Forhold, der ligge til Grund for i Naturbeskrivelser, idet hans følsomme Sans lige 
hvert enkelt Digt, gør ham til en af Oldtidens ' over for Skønhederne i Mark og Skov, ved Bjærge 
vanskeligste Forfattere. (Lit t . : Grundlæggende . og Søer, og hans Evne til at give denne Udtryk 
for Kritik og Fortolkning er Boeckh's Udgave ; minde om 18. Aarh.'s engelske Digtere. Til Fos-
[2 Bd., Leipzig 1811—21]. Fuldstændigt kritisk > colo, som havde henvendt sit berømte Digt »I 
Apparat hos Mommsen [Berlin 1864]; nyeste ! Sepolcri« til ham, rettede han et poetisk Gensvar, 
kritiske Udgave ved Schroeder [Leipzig 1900]. ! der dog ikke er saa kraftigt og betydeligt. I sine 
Nyere Fortolkning f. Eks. af Christ [Leipzig Satirer (»Sermoni« og »Epistole«) efterligner P. 
1896]. — Oversat paa Dansk af M. Rosing ; Gasparo Gozzi; hans anti-franske og anti-revolu-
[Herlufsholms Progr. 1862 ff.]; enkelte Oder ; tionære Sindelag lægger sig kendelig for Dagen 
ved Thor Lange [Kbhvn. 1900]. — En tilfreds- i dem. Tragedien »Arminio« [1804], i Voltaire's 

stillende Biografi og Karakteristik savnes). A. B. D, 
Pindårus Thebånus kaldes med Urette For

fatteren til et endnu opbevaret latinsk Digt, som 
indeholder et Udtog af Iliaden. I Virkeligheden 
hed Forfatteren Italicus og menes af nogle at 
være identisk med Digteren Silius (s. d.) Italicus. 
I ethvert Tilfælde stammer Digtet fra Midten af 
I. Aarh. e. Chr, I Middelalderen blev det meget 

Smag, er ikke synderlig heldig, men nød i sin 
Tid Berømmelse, fornemmelig vistnok paa Grund 
af de politiske Hentydninger til Napoleon's Frem
færd mod Venezia. Derimod er P.'s Oversættelse 
af Odysseen meget god. I Prosa skrev han bl. a. 
en Række »Elogi« over litterære Personligheder. 
Udgaver: »Poesie campestri« [Parma 1788, Verona 
1817], »I Sepolcri« [Verona 1808, sammen med 
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Foscolo's Digt af samme Navn], »Epistole« [Pia-
cenza 1809], »Sermoni« [Verona 1819], »Odissea« 
[smst. 1822, Firenze 1891], de samlede »Poesie 
originali« ved A. T o r r i [Firenze 1858]. (L i t t . : 
B. M o n t a n a r i , Stortå della vita e delle opere 
di I. P. [Venezia 1856]). E. G. 

Pindhose se Muk. 
Pind os (Pin dus), Bjærgkæde i Nordgræken

land paa Grænsen mellem Epeiros og Thessalien. 
Den strækker sig fra Bjærgknuden Lakmon (Met-
sovon) mod Sydøst og udgør Hovedryggen i det 
nordgræske Bjærgsystem. Som de betydeligste 
Partier af den kunne nævnes Kakardista, Itamos, 
Karava og Tsarnata. H. H. R. 

Pindsvin. Blandt Skandinavien's Insektædere 
er P. {Erinaceus europaeus) langt den største og 
kraftigste. Det bliver 25—30 Cm. langt og 12— 
15 Cm. højt. Hovedet er temmelig langt, kegle
formet, ender fortil med en Tryne. Munden er 

3 + i .+ 3 + 3 
stor. Tandformel Det forreste 

2 + 1 4- 2 + 3 ' 
Par^Fortænder baade i Over- og Underkæben er 

Pindsvin (Erinaceus europaens). 

langt større end de andre, lange og jævnt til
spidsede. Overmundens ere rettede nedad og ad
skilte ved et betydeligt Mellemrum, hvori de i 
Undermunden, der ere fremadrettede, gribe ind. 
Tilsammen tjene de til at gribe Føden, og der 
bliver saaledes ingen Brug for store Hjørnetænder; 
disse ere da ogsaa korte og spidse som dem, de 
sidde imellem. Længere bagtil i Munden faar 
hver Kindtand flere Spidser, der tilsammen danne 
et W. Spidserne ere hos P. ret stumpe i Over
ensstemmelse med, at Føden er ret blandet. Øjnene 
ere smaa og klare, Ørene korte, afrundede, og 
tæt bag ved disse begynder Ryggens mærkelige 
Beklædning med spidse, kraftige Pigge, der gøre 
Kroppen endnu mere bred og svær, end den i 
Forvejen er. Benene ere meget lave, have 5 
Tæer. Halen er kun 2—3 Cm. lang. Paa Hovedet, 
Bugen og Lemmerne naa Piggene ikke ned, men 
der findes en tæt Beklædning med grove, graa-
brune Børster. Piggene ere furede, gulbrune med 
et mørkt Parti hen imod Spidsen. — Det er Nat
dyr, der først efter Solens Nedgang gaa ud og 
søge Føde. I denne spille Insekter og Larver 

Hovedrollen, men de gaa i øvrigt løs paa alle 
mindre Dyr; rugende Fugle, Mus, Rotter, Firben, 
Frøer, Snoge, ja endog Hugorme, for hvis Gift 
de ere uimodtagelige, blive deres Bytte; men des
uden tage de ogsaa Æg, nedfalden Frugt og anden 
Planteføde. Naar de tro sig i Fare, rulle de sig 
sammen til en pigget Kugle, idet Ryghuden kan 
trækkes helt ud over Snuden; til at udføre disse 
Bevægelser tjener den stærkt udviklede Hud
muskulatur. Saaledes sammenrullede tilbringe de 
Dagen sovende i et Jordhul, under en Busk, Hæk 
e. I., hvor de af Græs og Blade have dannet sig 
et lunt Leje. Ved Vinterens Komme grave de 
sig dybere i Jorden og dække sig yderligere godt 
ved at rulle sig i Blade og Mos, der fæste sig 
paa Piggene. Fra Vinterens Komme til hen i 
Marts sove de Vintersøvn, foretage højest paa 
milde Dage smaa Udflugter, udtømme Urin o. L, 
men æde ikke. Om Foraaret.søge P, sig en Mage, 
med hvem de leve sammen hele Sommeren; deres 
Leje ligger tæt ved hinanden, og om Aftenen 
følges de gerne ad ud for at finde Føde. I Juli 
—August faa de 3—8, hyppigst dog 4 Unger, 

hvis Pigge endnu ere ganske lyse og 
bløde. — P. findes udbredte over hele 
Europa, undtagen i de koldeste Lande; 
paa den skandinaviske Halvø findes de 
kun i Syd- og Mellemsverige, i Norge 
i det sydøstligste, indført enkelte andre 
Steder. Helt ind i Mellemasien træffes 
P. — I Almuens Overtro og Fabler 
spiller P. en stor Rolle, og her hører 
ogsaa den Forsikring hjemme, som man 
baade i Tyskland og Danmark jævnlig 
hører, at der findes to Slags: Pindhunde 
og P., den første uspiselig, den sidste 
velsmagende. Endnu spises P. mange 
Steder. — Flere andre Arter af P. findes 
i Asien og Afrika. Alm. P. træffes 
allerede i Pleistocenlag, andre u d d ø d e 
P. fra mellemste og øvre Miocen i Eu
ropa. 

Paa Halvøen Malaka og de indiske 
Øer lever en Slægt Gymnura, der 
har en Del tilfælles i Bygning med 

P. Den mangler dog Pigge og har en ret af
vigende Tandformel: j_J~ " j ~ 4 T 3 . Den ene 

* 3 + 1 + 4 + 3 
Art ligner en stor Rotte med lang Hale og 
lang, tynd, bevægelig Snude; den anden, der tit 
opstilles som en egen Slægt, ffylomys, er meget 
mindre og har kort Hale. — Fra de øvre franske 
Eocenlag kendes to uddøde Slægter, Necrogym-
iiurus og Comphotherium, der staa Gymnutus 
nær, men paa den anden Side gennem Palaeo-
erinaceus fra nedre Miocen staa i Forbindelse 
med ægte P. M. Ml. 

Pindsv inef i sk se F a s t k æ b e r . 
P indsv ineknop {Sparganium L.), Slægt af 

Typhaceae, fleraarige Vand- eller Sumpplanter med 
krybende Rodstok og lange, smalle Blade. Blom
sterne sidde i kugleformede Hoveder og ere sær
kønnede. Hanblomsterne ere samlede for sig i 
de øverste Hoveder og bestaa af 3 Skæl og 3 
eller flere Støvdragere. Hunblomsterne sidde i 
de nederste Hoveder og have I eller 2 indbyrdes 
sammenvoksede Frugtblade. Frugten er en Sten-
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frugt. 6—8 Arter, der tilhøre nordlige og tempe
rerede Egne, de fleste ogsaa i Danmark og Norge. 
Af disse ere nogle oprette og have Blade med Køl 
paa Rygsiden, andre opstigende eller svømmende, 
og Bladene mangle Køl. Til de første høre 
E n k e l t P. (S. simplex Huds.), der bliver 30— 
60 Cm. høj og har ugrenet Stængel, og G r e n e t 
P. (S. neglectum Beeby), som naar en Højde af 
30—90 Cm. og, ligesom et Par andre nærstaaende 
Arter, har grenet Blomsterstand, idet de Hovederne 
bærende Grene udgaa fra de øverste Bladhjørner. 
Grenet P. er den almindeligste. Til de sidste 
hører S p æ d P. (S. minimum Fr.), der vokser 
hist og her i Grøfter og Tørvegrave. Ogsaa af 
Enkelt P. findes en submers Form. Alle Arter 
blomstre i Juli—August. A. M. 

Pindus d. s. s. P indos . 
Pineålkirtelen d. s. s. Conarium (s. d.). 
Pine Barrens [pa'inbårenz], Benævnelse paa de 

tørre, sandede Hedestrækninger, der i de sydøst
lige U. S. A. strække sig langs Atlanterhavet og 
ere bevoksede med Fyrreskov. I Underskoven 
træffes Kristtorn. Vinranker, Jasminer, Roser og 
Arter af Dværgpalmer. P. levere en Del Tømmer 
samt Harpiks, Beg og Terpentin. H. P. S. 

Pine Bluff [paMnbbf], By i U. S. A., Stat Ar
kansas, ligger ved Arkansas River i en bomulds-
dyrkende Egn og driver Jærn- og Bomuldsindustri. 
(1900) 11,496 Indb. H.P.S. 

Pinebænk se T o r t u r . 
Pinega, Flod i det nordlige Rusland, udspringer 

i Guvernementet Vologda, gennemstrømmer Ar-
changelsk og falder i Dvina efter et Løb paa 623 
Km., hvoraf de 332 Km. ere sejlbare. H.P.S. 

Pinél l i , B a r t o l o m m e o , italiensk Maler og 
Raderer, født i Rom 1781, død smst. 1834, var 
Elev af S an-Luca-Akademiet i sin Fødeby. Han 
har malet Genrebilleder og Prospekter fra Rom 
og Omegn i Akvarel, mener mere bekendt ved sine 
Raderinger ; særlig en Række maleriske Kostume
billeder, endvidere Prospekter fra Tivoli, samt 
Illustrationer til Vergil, Dante, Tasso, Ariost og 
flere, saaledes har han til Manzoni's >I promessi 
sposi< leveret Illustrationer i Litografi. A. R. 

Pinélli , E11 o r e, italiensk Violinist og Dirigent, 
er født 18. Oktbr. 1843 * Rom, stiftede 1866 
sammen med Sgambati et Selskab for klassisk 
Kammermusik og 1874 en Musikforening i 
Rom. S. L. 

Pinélli , L u i g i P o m p e o , italiensk Forfatter, 
er født i Sant' Antonino ved Treviso 8. Maj 1840. 
Fra 1858 studerede han ved et Lyceum i Venezia, 
men n. A. afbrød han Studierne og gik frivillig 
med som menig Soldat i Krigen mod Østerrig. 
Derefter sluderede han atter forskellige Steder, 
sidst i Pisa, og blev endelig Professor ved Lyceet 
i Udine. Skrifter: »Dolori e speranze« [Vers, 
1860], »LTtalia pretesca e ciarlatanesca« [Milano 
1867J, »Affetti e pensieri« [Udine 1869], »Discorso 
intorno a Vitt. Alfieri« [Udine 1870], »Vita in-
tima« [Milano 1876], »Poesie minime« [Bologna 
1880] o. fl. E. G. 

Pinellia Tenore (Atherurus Blume), Slægt af 
Arum-Familien, Knoldvækster med 3-delte eller 
yderligere delte Blade og en lang, tynd Kolbe, 
der er fastvokset til en Ring i Hylsterbladet paa 
Grænsen af Han- og Hunblomster. 3 japansk

kinesiske Arter. P. tuberifera Ten., der bærer 
smaa Knolde paa Bladene, findes dyrket i 
Haver. A. M. 

Pinen, C10H16, en Kulbrinte, som hører til 
Terpenerne og er en væsentlig Bestanddel af den 
æteriske Olie i de fleste Naaletræer, særlig i Pinus-
Arterne, og af de fleste almindelige Sorter Tere-
binthinolie, som vindes af disse; den findes ogsaa 
i andre æteriske Olier, f. Eks. i Eucalyptusolie, 
Salvieolie og Enebærolie. P. eksisterer i for
skellige stereoisomere Former; den er en farve
løs Vædske, som er næsten uopløselig i Vand. 
men let opløselig i Alkohol og i Æter, og som 
koger ved 1600 og har Vægtfylden olS58 ved 200. 
Højredrejende P. findes i amerikansk, russisk og 
tysk Terebinthinolie, venstredrejende i fransk og 
venetiansk Terebinthinolie. Næsten ren P. faas 
ved brudt Destillation af disse Produkter; de 
aktive Former gaa ved Sønderdeling af de tilsvarende 
Nitrosoklorider, C10H6(NO)C1, over til fuldstændig 
ren, optisk uvirksom P. Se ogsaa T e r e b i n t h i n 
ol ie . _ O. C. 

Pinero [pa'inro.u], A r t h u r Weng, engelsk dra
matisk Forfatter, er født 24. Maj 1855 i London. 
Som Skuespiller ved Lyceum- og Haymarket-
Teatrene erhvervede han sig et indgaaende Kend
skab til Scenens Krav, hvilket blev af stor Be
tydning for hans Skuespil. Fra 1877 har han 
været en produktiv Skuespilforfatter, en af de 
betydeligste i England i vor Tid. Han har ar
bejdet i alle Dramaets Grene og under forskellig 
Paavirkning; særlig har Ibsen øvet stor Indflydelse 
paa ham. Af hans Dramaer kunne nævnes: »Sweet 
Lavender« [1887], »The Profligate«, en betydelig 
Tragedie, »The Second Mrs. Tanqueray« [1893], 
tydelig paavirket af »Et Dukkehjem« (overs, paa 
Dansk, opført paa Christiania Teater 1894), »The 
Notorious Mrs. Ebbsmith« [1895], »The Benefit of 
the Doubt« [1895], »The Princess and the Butter
fly« [1897]. »Trelawney of the Wells« [1898]. — 
En samlet Udgave af hans Værker begyndte at ud
komme 1891. T. L. 

Pinerolo, P igne ro l , By i det nordvestlige 
Italien, Provins Torino, ligger 34 Km. V. S. V. f. 
Torino. (1881) 12,003 Indb. P. har Domkirke, 
Gymnasium samt teknisk Skole og er Sæde for 

I en Biskop. Der drives en Del Papir-, Læder- og 
Tekstilindustri samt Handel med Landbrugspro-

I dukter. P„ der er opstaaet omkring Abbediet 
I P ine ro l ium, var tidligere en vigtig Fæstning. 

I Alpedalene V. f. P. bo ca. 25,000 Valdensere. 
I (Li t t . : Ca ru t t i , Storia della cittå di P. [P. 

1893]). H.P.S. 
Pinétnm kaldes et med Naaletræer bevokset 

Jordstykke, naar Træerne dyrkes af botaniske 
Grunde; derfor omfatter et P. almindeligvis mange 
Arter, især udenlandske Naaletræer, og de enkelte 
Træer staa som oftest frit eller i Smaa-
grupper. C. V. P. 

Piney-Talg d. s. s. M a l a b a r - T a l g (s. d.). 
Pingel, C h r i s t i a n , dansk Geolog, født 20. 

Febr. 1793 i Kjøbenhavn, død 22. Decbr. 1852 
smst. Han blev 1813 cand. jur., studerede der
efter i Tyskland Filosofi og Naturvidenskab og 
blev 1817 Dr. phil. i Jena. Senere foretog han 
adskillige geologiske Rejser, saaledes til Grønland 
1828—29. Sidstnævnte Aar blev han ansat ved 
det kgl. naturhistoriske Museum i Stormgade som 
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Foscolo's Digt af samme Navn], »Epistole« [Pia-
cenza 1809J, >Sermoni« [Verona 1819], »Odissea« 
[smst. 1822, Firenze 1891J, de samlede »Poesie 
originali« ved A. T o r r i [Firenze 1858]. (L i t t . : 
B. M o n t a n a r i , Storia- della vita e delle opere 
di I. P. [Venezia 185 6]). E. G. 

Pindhose se Muk. 
Pindos (Pindus), Bjærgkæde i Nordgræken

land paa Grænsen mellem Epeiros og Thessalien. 
Den strækker sig fra Bjærgknuden Lakmon (Met-
sovon) mod Sydøst og udgør Hovedryggen i det 
nordgræske Bjærgsystem. Som de betydeligste 
Partier af den kunne nævnes Kakardista, Itamos, 
Karava og Tsarnata. H. H. R. 

Pindsvin. Blandt Skandinavien's Insektædere 
er P. {Erinaceus europaeus) langt den største og 
kraftigste. Det bliver 25—30 Cm. langt og 12 — 
15 Cm. højt. Hovedet er temmelig langt, kegle
formet, ender fortil med en Tryne. Munden er 

stor. Tandformel L + i i ^ + S Det forreste 
2 + I 4- 2 - j -3 ' 

Par^Fortænder baade i Over- og Underkæben er 

Pindsvin (Erinaceus europaeus}. 

langt større end de andre, lange og jævnt til
spidsede. Overmundens ere rettede nedad og ad
skilte ved et betydeligt Mellemrum, hvori de i 
Undermunden, der ere fremadrettede, gribe ind. 
Tilsammen tjene de til at gribe Føden, og der 
bliver saaledes ingen Brug for store Hjørnetænder; 
disse ere da ogsaa korte og spidse som dem, de 
sidde imellem. Længere bagtil i Munden faar 
hver Kindtand flere Spidser, der tilsammen danne 
et W. Spidserne ere hos P. ret stumpe i Over
ensstemmelse med, at Føden er ret blandet. Øjnene 
ere smaa og klare, Ørene korte, afrundede, og 
tæt bag ved disse begynder Ryggens mærkelige 
Beklædning med spidse, kraftige Pigge, der gøre 
Kroppen endnu mere bred og svær, end den i 
Forvejen er. Benene ere meget lave, have 5 
Tæer. Halen er kun 2—3 Cm. lang. Paa Hovedet, 
Bugen og Lemmerne naa Piggene ikke ned, men 
der findes en tæt Beklædning med grove, graa-
brune Børster. Piggene ere furede, gulbrune med 
et mørkt Parti hen imod Spidsen. — Det er Nat
dyr, der først efter Solens Nedgang gaa ud og 
søge Føde. I denne spille Insekter og Larver 

Hovedrollen, men de gaa i øvrigt løs paa alle 
mindre Dyr; rugende Fugle, Mus, Rotter, Firben, 
Frøer, Snoge, ja endog Hugorme, for hvis Gift 
de ere uimodtagelige, blive deres Bytte; men des
uden tage de ogsaa Æg, nedfalden Frugt og anden 
Planteføde. Naar de tro sig i Fare, rulle de sig 
sammen til en pigget Kugle, idet Ryghuden kan 
trækkes helt ud over Snuden; til at udføre disse 
Bevægelser tjener den stærkt udviklede Hud-
muskulatur. Saaledes sammenrullede tilbringe de 
Dagen sovende i et Jordhul, under en Busk, Hæk 
e. 1., hvor de af Græs og Blade have dannet sig 
et lunt Leje. Ved Vinterens Komme grave de 
sig dybere i Jorden og dække sig yderligere godt 
ved at rulle sig i Blade og Mos, der fæste sig 
paa Piggene. Fra Vinterens Komme til hen i 
Marts sove de Vintersøvn, foretage højest paa 
milde Dage smaa Udflugter, udtømme Urin o. I., 
men æde ikke. Om Foraaret.søge P. sig en Mage, 
med hvem de leve sammen hele Sommeren; deres 
Leje ligger tæt ved hinanden, og om Aftenen 
følges de gerne ad ud for at finde Føde. I Juli 
—August faa de 3—8, hyppigst dog 4 Unger, 

hvis Pigge endnu ere ganske lyse og 
bløde. — P. findes udbredte over hele 
Europa, undtagen i de koldeste Lande; 
paa den skandinaviske Halvø findes de 
kun i Syd- og Mellemsverige, i Norge 
i det sydøstligste, indført enkelte andre 
Steder. Helt ind i Mellemasien træffes 
P. — I Almuens Overtro og Fabler 
spiller P. en stor Rolle, og her hører 
ogsaa den Forsikring hjemme, som man 
baade i Tyskland og Danmark jævnlig 
hører, at der findes to Slags: Pindhunde 
og P., den første uspiselig, den sidste 
velsmagende. Endnu spises P. mange 
Steder. — Flere andre Arter af P. findes 
i Asien og Afrika. Alm. P. træffes 
allerede i Pleistocenlag, andre u d d ø d e 
P, fra mellemste og øvre Miocen i Eu
ropa. 

Paa Halvøen Malaka og de indiske 
Øer lever en Slægt Gymnura, der 
har en Del tilfælles i Bygning med 
mangler dog Pigge og har en ret af-

3 + 1+4 Den ene vigende Tandformel: 
* 3 + 1 + 4 + 3 

Art ligner en stor Rotte med lang Hale og 
lang, tynd, bevægelig Snude; den anden, der tit 
opstilles som en egen Slægt, Hylomys, er meget 
mindre og har kort Hale. — Fra de øvre franske 
Eocenlag kendes to uddøde Slægter, Necrogym.' 
nurus og Comphotherium, der staa Gymnurus 
nær, men paa den anden Side gennem Palaeo-
erinaceus fra nedre Miocen staa i Forbindelse 
med ægte P. M. Ml. 

Pindsvinefisk se F a s t k æ b e r . 
PindSVineknop (Sparganium L.), Slægt af 

Typhaceae, fleraarige Vand- eller Sumpplanter med 
krybende Rodstok og lange, smalle Blade. Blom
sterne sidde i kugleformede Hoveder og ere sær
kønnede. Hanblomsterne ere samlede for sig i 
de øverste Hoveder og bestaa af 3 Skæl og 3 
eller flere Støvdragere. Hunblomsterne sidde i 
de nederste Hoveder og have 1 eller 2 indbyrdes 
sammenvoksede Frugtblade. Frugten er en Sten-

P. Den 
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frugt. 6—8 Arter, der tilhøre nordlige og tempe
rerede Egne, de fleste ogsaa i Danmark og Norge. 
Af disse ere nogle oprette og have Blade med Køl 
paa Rygsiden, andre opstigende eller svømmende, 
og Bladene mangle Køl. Til de første høre 
E n k e l t P. (S. simplex Huds.), der bliver 30— 
60 Cm. høj og har ugrenet Stængel, og G r e n e t 
P. (S. neglectum Beeby), som naar en Højde af 
30—90 Cm. og, ligesom et Par andre nærstaaende 
Arter, har grenet Blomsterstand, idet de Hovederne 
bærende Grene udgaa fra de øverste Bladhjørner. 
Grenet P. er den almindeligste. Til de sidste 
hører S p æ d P. (S. minimum Fr.), der vokser 
hist og her i Grøfter og Tørvegrave. Ogsaa af 
Enkelt P. findes en submers Form. Alle Arter 
blomstre i Juli—August. A. M. 

PindUS d. s. s. P i n d o s . 
Pineålkirtelen d. s. s. Conarium (s. d.). 
Pine Barrens [pa'inbarenz], Benævnelse paa de 

tørre, sandede Hedestrækninger, der i de sydøst
lige U. S. A. strække sig langs Atlanterhavet og 
ere bevoksede med Fyrreskov. I Underskoven 
træffes Kristtorn. Vinranker, Jasminer, Roser og 
Arter af Dværgpalmer. P. levere en Del Tømmer 
samt Harpiks, Beg og Terpentin. H. P. S. 

Pine Bluff [pa^inblaf], By i U. S. A., Stat Ar
kansas, ligger ved Arkansas River i en bomulds-
dyrkende Egn og driver Jærn- og Bomuldsindustri. 
(1900) 11,496 Indb. H.P.S. 

Pinebænk se T o r t u r . 
Pinecja, Flod i det nordlige Rusland, udspringer 

i Guvernementet Vologda, gennemstrømmer Ar-
changelsk og falder i Dvina efter et Løb paa 623 
Km., hvoraf de 332 Km. ere sejlbare. H. P. S. 

Pinéll i , B a r t o l o m m e o , italiensk Maler og 
Raderer, født i Rom 1781, død smst. 1834, var 
Elev af San-Luca-Akademiet i sin Fødeby. Han 
har malet Genrebilleder og Prospekter fra Rom 
og Omegn i Akvarel, men er mere bekendt ved sine 
Raderinger ; særlig en Række maleriske Kostume
billeder, endvidere Prospekter fra Tivoli, samt 
Illustrationer til Vergil, Dante, Tasso, Ariost og 
flere, saaledes har han til Manzoni's >I promessi 
sposi« leveret Illustrationer i Litografi. A. R. 

Pinélli, E11 o r e, italiensk Violinist og Dirigent, 
er født 18. Oktbr. 1843 i Rom, stiftede 1866 
sammen med Sgambati et Selskab for klassisk 
Ksmmermusik og 1874 en Musikforening i 
Rom. 5. L. 

Pinélli , L u i g i Pompeo , italiensk Forfatter, 
er født i Sant' Antonino ved Treviso 8. Maj 1840. 
Fra 1858 studerede han ved et Lyceum i Venezia, 
men n. A. afbrød han Studierne og gik frivillig 
med som menig Soldat i Krigen mod Østerrig. 
Derefter studerede han atter forskellige Steder, 
sidst i Pisa, og blev endelig Professor ved Lyceet 
i Udine. Skrifter: >Dolori e speranze« [Vers, 
1860], »L'Italia pretesca e ciarlatanesca« [Milano 
1867], »Affettiepensieri« [Udine 1869], >Discorso 
intorno a Vitt. Alfieri« [Udine 1870], »Vita in-
tima« [Milano 1876], »Poesie minime« [Bologna 
1880] o. fl. E. G. 

Pinellia Tenore (Atherurus Blume), Slægt af 
Arum-Familien, Knoldvækster med 3-delte eller 
yderligere delte Blade og en lang, tynd Kolbe, 
der er fastvokset til en Ring i Hylsterbladet paa 
Grænsen af Han- og Hunblomster. 3 japansk

kinesiske Arter. P. tuberifera Ten., der bærer 
smaa Knolde paa Bladene, findes dyrket i 
Haver. A. M. 

Pinen, Ci0Hj6, en Kulbrinte, som hører til 
Terpenerne og er en væsentlig Bestanddel af den 
æteriske Olie i de fleste Naaletræer, særlig i Pinus-
Arterne, og af de fleste almindelige Sorter Tere-
binthinolie, som vindes af disse; den findes ogsaa 
i andre æteriske Olier, f. Eks. i Eucalyptusolie, 
Salvieolie og Enebærolie. P. eksisterer i for
skellige stereoisomere Former; den er en farve
løs Vædske, som er næsten uopløselig i Vand. 
men let opløselig i Alkohol og i Æter, og som 
koger ved 1600 og har Vægtfylden olS58 ved 200. 
Højredrejende P. findes i amerikansk, russisk og 
tysk Terebinthinolie, venstredrejende i fransk og 
venetiansk Terebinthinolie. Næsten ren P. faas 
ved brudt Destillation af disse Produkter; de 
aktive Former gaa ved Sønderdeling af de tilsvarende 
Nitrosoklorider, C10H6(NO)C1, over til fuldstændig 
ren, optisk uvirksom P. Se ogsaa T e r e b i n t h i n 
ol ie . . O. C. 

Pinero [pa'inro.u], A r t h u r Weng, engelsk dra
matisk Forfatter, er født 24. Maj 1855 i London. 
Som Skuespiller ved Lyceum- og Haymarket-
Teatrene erhvervede han sig et indgaaende Kend
skab til Scenens Krav, hvilket blev af stor Be
tydning for hans Skuespil. Fra 1877 har han 
været en produktiv Skuespilforfatter, en af de 
betydeligste i England i vor Tid. Han har ar
bejdet i alle Dramaets Grene og under forskellig 
Paavirkning; særlig har Ibsen øvet stor Indflydelse 
paa ham. Af hans Dramaer kunne nævnes: »Sweet 
Lavender« [1887], »The Profligate«, en betydelig 
Tragedie, »The Second Mrs. Tanqueray« [1893], 
tydelig paavirket af »Et Dukkehjem« (overs, paa 
Dansk, opført paa Christiania Teater 1894), »The 
Notorious Mrs. Ebbsmith« [1895], »The Benefit of 
the Doubt« [1895], »The Princess and the Butter
fly« [1897]. »Trelawney of the Wells« [1898]. — 
En samlet Udgave af hans Værker begyndte at ud
komme 1891. T. L. 

PinerolO, P igne ro l , By i det nordvestlige 
Italien, Provins Torino, ligger 34 Km. V. S. V. f. 
Torino. (1881) 12,003 Indb. P. har Domkirke, 
Gymnasium samt teknisk Skole og er Sæde for 
en Biskop. Der drives en Del Papir-, Læder- og 
Tekstilindustri samt Handel med Landbrugspro
dukter. P„ der er opstaaet omkring Abbediet 
P i n e r o l i u m , var tidligere en vigtig Fæstning. 
I Alpedalene V. f. P. bo ca. 25,000 Valdensere. 
(Li t t . : C a r u t t i , Storia della cittå di P. [P. 
1893]). H. P. S. 

Pinétum kaldes et med Naaletræer bevokset 
Jordstykke, naar Træerne dyrkes af botaniske 
Grunde; derfor omfatter et P. almindeligvis mange 
Arter, især udenlandske Naaletræer, og de enkelte 
Træer staa som oftest frit eller i Smaa-
grupper. C. V. P. 

Piney-Talg d. s. s. M a l a b a r - T a l g (s. d.). 
Pingel, C h r i s t i a n , dansk Geolog, født 20. 

Febr. 1793 i Kjøbenhavn, død 22. Decbr. 1852 
smst. Han blev 1813 cand. jur., studerede der
efter i Tyskland Filosofi og Naturvidenskab og 
blev 1817 Dr. phil. i Jena. Senere foretog han 
adskillige geologiske Rejser, saaledes til Grønland 
1828—29. Sidstnævnte Aar blev han ansat ved 
det kgl. naturhistoriske Museum i Stormgade som 
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Assistent ved den mineralogiske Afdeling; 1842 
-blev han Inspektor ved samme Afdeling og 1845 
Overinspektør ved Museet, i hvilken Stilling han 
forblev til sin Død. Af hans Skrifter ere de 
vigtigste: »Om Diluviet og Alluviet i det nord
lige Jylland« [»Tidsskr. f. Naturvid.« 1828], »Om 
den af Porfyrgange gennembrudte røde Sandsten i 
det sydlige Grønland« [»Vid. Selsk.« 1843]; end
videre en Afhandling i »Grønl. histor. Mindes
mærker« om de vigtigste Rejser, som ere foretagne 
til Grønland [1845], og især hans Afhandling 
»Om Sænkningen af Grønland's Vestkyst« [»Skand. 
.Naturforskermøde« 1840]. N. V. U. 

Pingel, J o h a n V i c t o r i n u s , dansk Filolog, 
Geolog og Politiker, foreg.'s Søn, er født i Kjøben-
havn 25. Febr. 1834. Han blev Student 1850 
og tog 1858 filologisk-historisk Embedseksamen 
med Udmærkelse. Samtidig med Forberedelsen 
til denne Eksamen havde han dog arbejdet med 
naturvidenskabelige, særlig geologiske Studier, og 
han følte sig i det hele nok saa draget til disse 
Forskningsomraader som til Filologien. Som en 
Art Afslutning af sine filologiske Studier ud
arbejdede han en latinsk Afhandling De giganti-
bus, som han 1864 forsvarede for den filosofiske 
Doktorgrad. Efter i nogle Aar at have virket 
som Lærer og fortsat sine geologiske Studier del
tog han, hvis Moder var en Datter af I. C. Drew
sen, en Tid i Ledelsen af Papirfabrikken »Strand
møllen«. 1871 blev han ansat ved Metropolitan-
skolen og 1882 udnævnt til Overlærer ved Skolen. 
P. var en fortrinlig Lærer og forstod som faa at 
vække Elevernes Interesse for de Fag, i hvilke 
han underviste, ligesom han ved sin ejendommelig 
rene og ideelt anlagte Personlighed øvede en be
tydelig Indflydelse paa de fremmeligere af sine 
Disciple. Blandt Undervisningsfagene havde 
Græsken især P.'s Kærlighed, og i Slutn. af 
.1870'erne førte han gennem Smaaskrifter og Blad
artikler en ivrig Kamp for at udvikle Græsk
undervisningen paa Latinens Bekostning. I Beg. 
,af 1880'erne kastede han sig ind i den litterære 
og politiske Strid paa »det litterære Venstres 
Side«, og han deltog i Bestræbelserne for at nærme 
det akademiske Venstre til det politiske. Det faldt 
derfor naturligt, at han 1882 var med at stifte 
»Studentersamfundet« og blev dets første For
mand. I denne Stilling lagde P. ikke Skjul paa 
sine radikale politiske Anskuelser, og særlig nær
mede han sig stærkt til Arbejderpartiet, hvilket 
1883 førte til hans Afskedigelse som Overlærer. 
S. A. var han med at stifte Kjøbenhavn's liberale 
Vælgerforening, i hvis Bestyrelse han indtraadte, 
og 1884 valgtes han til Folketingsmand for Aar-
hus-Kredsen. P. var ikke særlig anlagt for Del
tagelse i det politiske Liv og erkendte selv dette, 
men ikke desto mindre øvede han i Kampaarene 
en ikke ringe Indflydelse, nærmest af opflammende 
og folkeopdragende Art. Han deltog i en Mængde 
politiske Møder og fandt samtidig Stunder til at 
£øre et stort Arbejde i Folkeoplysningens Tjeneste, 
dels som Medleder af Studentersamfundets Ar
bejderundervisning og af dets Virksomhed for 
Udgivelsen af oplysende Smaaskrifter, dels gennem 
Foredrag, Artikler og populære Skrifter. Det 
var P.'s mest produktive Periode, og han, der 
baade før og siden levede meget tilbagetrukket, 
dcom i disse Aar i livlig Berøring med en stor 

I Mængde Mennesker, ikke mindst Bønder og Ar
bejdere, og paavirkede dem maaske mest af alt 

I gennem sin Personlighed. Som Politiker stod P. 
; oprindelig Hørup nærmest, men fra 1890 sluttede 
! han sig til den af F. Bojsen ledede Forhandlings

politik og kom af den Grund i skarp Strid med 
tidligere Kampfæller inden for Socialdemokratiet 
og det radikale kjøbenhavnske Venstre. Paa den 
saglige Politiks Omraade var hans vigtigste Be
drift vel nok den 1888 at gennemføre Stats
bevillingen til »Danmark's geologiske Under
søgelse«, i hvis Ledelse han en Række af Aar 
deltog. 1892 nægtede P. at søge Genvalg til 
Folketinget og har siden ikke deltaget i det 
offentlige Liv. (Li t t . : V. P i n g e l , »Et Tilbage
blik« [1891]). N.N. 

Pingré [pægre'], A l e x a n d r e G u y , fransk Astro
nom og Bibliotekar, født I I . Septbr. 1711 i Paris, 
død 1. Maj 1796 smst., var fra 1746 Astronom 
ved Akademiet i Rouen og blev 1753 Bibliotekar 
ved St. Genevieve i Paris samt Direktør for Ob
servatoriet smst. 1750 blev P. Medlem af Aka
demiet i Paris. Af hans talrige Skrifter kunne 
nævnes: »Etat du ciel pour l'an 1754« [den første 
nautiske Almanak; udgav den ogsaa for 1755, 
1756 og 1757], »Cométographie ou Traité histo-
rique et théorique des cométes« [2 Bd., Paris 
1783—84], »Annales celestes du 17. siécle« [Tryk
ningen paabegyndt 1791, men afbrudt ved P.'s 
Død; udg. 1901 ved G. Bigourdan af det franske 
Akademi]. P.'s talrige Observationer ere publicerede 
i Akademiets Memoirer 1753—87. J. Fr. S. 

Pinguéll te, By i Østerrig, ligger i Quieto-
Dalen midt paa Halvøen Istrien og har Mølle-
stensbrud samt Handel med Vin og Oliven. (1890) 
540 Indb. H. P. S. 

PingniCUla Tourn. (Vibefed t , norsk T æ t t e -
græs), Slægt af Blærerodfamilien, fleraarige 
Urter med helrandede Blade, der staa i Roset og 
ere hele, mere eller mindre indrullede langs 
Randen og paa Fladen beklædte med paddehatte-
formede Kirtelhaar, der gøre dem meget klæbrige 
og tjene til Indfangning af Insekter; andre Kirtler 
besørge Udskillelse af den Insekternes bløde Dele 
opløsende pepsinholdige Saft. Blomsterne sidde 
enkeltvis i Spidsen af bladløse Skafter. De have 
et 5-delt Bæger, en purpurrød, violet, gul eller hvid 
Krone med Spore og 2 Læber, hvoraf den øverste 
er kort, den nederste dannet af 3 bredere Flige. 
2 korte Støvdragere. Støvvejen bestaar af en 
kugleformet Frugtknude med kort Griffel og et 
2-lappet Ar, der er meget pirreligt og kun lader 
sig bestøve 1 Gang, hvorefter de to Lapper klappe 
sammen. 30 Arter. P. vulgaris L. (Alminde
l ig Vibefed t ) har lysegrønne, ægdannet-ovale 
Blade og 5 —15 Cm. høje Skafter med violette 
Blomster. Den vokser almindelig i Moser og 
Enge i Danmark og Norge, og blomstrer i Juni— 
Juli. I Norge anvender (eller anvendte) man den 
ved Fremstilling af »Tættemælk« ; man besmurte 
Mælkesien med de slimede Blade; den seje Slim 
skulde da bevirke den særlige Gæringsproces, 
hvorved Tættemælk fremstod; i Virkeligheden 
skyldes Gæringen visse Bakterier. P. alpina L. 
har 5 — 8 Cm. høje Skafter med hvide Blomster, 
hvis Underlæbe og Spore dog ere gule; den vokser 
almindelig i det nordligste Norge. P. villosa L. 
har 2—4 Cm. høje, forneden langhaarede Skafter 
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med smaa lysviolette og aarede Blomster; den 
vokser hist og her til Fjælds i Norge. A. M. 

Pingvin se P e n g v i n e r . 
Pinheiro se A r a u c a r i a c e a e . 
Pinheiro Ghagas [pifiVirusa'gaz], Manoe l 

J o a q u i m , portugisisk Forfatter og Litterat, er 
født i Lissabon 13. Novbr. 1842, uddannedes til 
militær og tjente sig op til Kaptajn, beklædte 
forskellige andre Embeder, blev valgt ind i Cortes 
1871 og var Marine- og Koloniminister 1883— 
86. Han er Medlem af Videnskabernes Akademi 
i Lissabon. — P. C. er en meget frugtbar For
fatter, som har været inde paa alle Litteraturgrene 
uden dog paa noget Punkt at have vist sig som 
andet end en dygtig Efterligner af de foregaaende 
Romantikere. For Scenen har han bl. a. skrevet 
Skuespillene »A Morgadinha de Valflor«, >A judia« 
og »Helena«. Af hans talrige Romaner, der ere 
meget læste, skulle her kun anføres >A flor secca«, 
>0 balcao de Julieta« og >A mantilha deBeatriz«. 
Blandt en Række historiske Værker maa nævnes 
hans >Historia de Portugal« og »A conspiracao 
de Pernambuco«. Ogsaa som Journalist har P. C. 
udfoldet en betydelig Virksomhed, og hans Navn 
er knyttet til en Mængde Dagblade og litterære 
Tidsskrifter. Chr. H. 

Pinicola se D o m p a p . 
Pinie se Fyr , S. 288. 
Piniolen, P i n i o l e r se F y r , S. 288. 
Pinit, C6H6(OH)5(OCH8), findes i Harpiks af 

Pinus lambertiana og krystalliserer ved Tilsæt
ning af Alkohol til dets siruptykke Opløsning. 
Det smelter ved 186O Ved Indvirkning af Jod-
brinte spaltes det i Jodmethyl og højredrejende 
Innosit, C6H1206. O. C. 

Pinit er en Varietet af Glimmer (Muskovit); 
den findes i brune sekskantede Prismer i Granit 
(saakaldt P i n i t g ran i t ) fra Pini-Gruben ved 
Schneeberg o. a. St.; den kan ogsaa træffes i 
Kvartsporfyr (P in i tpor fyr ) . N. V. U. 

Pinitgranit, Pinitporfyr se Pinit. 
Pink (Søudtryk), ældre (nu udgaaet) Betegnelse 

paa et Skib, som oftest Handelsskib. P. var let 
bygget med et spidst afløbende Agterparti; den 
havde 3 Master og var rigget som et Fregat
skib. C. L. W. 

Pink COlOUr [pi'jjkka'la], Minerallak, er en lyse
rød Farve, der benyttes som Malerfarve, Trykfarve, 
til Porcelænsmaling og som Underglasurfarve. Den 
fremstilles ved Glødning, Udvadskning og Tørring 
af en Blanding af Tinoxyd, kromsurt Kali, Kridt og 
rent Kvartssand. K. M. 

Pinksalt d. s. s. A m m o n i u m - T i n k l o r i d , 
se T i n k l o r i d . 

Pinna eller S k i n k e m u s l i n g , har en i Om
rids pæreformet, tynd Skal, hvis Yderside gerne 
er ujævn af talrige bølgede Lister, dannede under 
Væksten fra Skalranden, medens Indersiden er 
glat og rødbrun, undtagen paa den ældste Halv
del, som er perlemorsglinsende. Skallens ældste 
Del løber ud i en ret tynd Spids; det elastiske 
Baand ligger i en lang Fure; Hængseltænder 
mangle. I sin hele Bygning staar den Blaa-
muslingen nær; ligesom denne fæster den sig ved 
Hjælp af Byssustraade, der her ere saa fine og 
silkeagtige, at de kunne væves til Tøj. Skinke
muslingen kan naa en meget anselig Størrelse; 

saaledes har man truffet Stykker af den i Middel
havet levende P. nobilis L., der vare over 70 
Cm. lange. Slægten er i Nutiden udbredt i de 
varme og tempererede Have; som fossil kendes 
den allerede fra Jordens Oldtid. R. H.-P. 

PinnaCldier \pinnacidid) kaldes de Dioptere,, 
Tyge Brahe anbragte paa sine Instrumenter, J. Fr. S,. 

Pinneberg, By i preussisk Provins Schleswig-
Holstein, 15 Km. N. V. f. Altona ved Pinnau, har 
(1900) 4,200 Indb., Jærnstøberi, Maskinfabrikation, 
Hestehaarsspinderi. Herskabet P. hørte indtil 
1640 til en Gren af Huset Schaumburg. Joh. F. 

Pinnipedia d. s. s. Sæle r (s. d.). 
Pinnolt, et gult, tetragonalt Mineral, som be-

staar af vandholdigt Magniumborat (MgB204 • 
3HsO) og findes i Kainitlagene ved Stassfurth i 
Preussen. N. V. U. 

Pinnotheridae se Krabber. 
Pinoideae se N a a l e t r æ e r S. 123. 
Pindl, CioH160, dannes af Pinen samtidig med 

Pinennitrosoklorid ved Indvirkning af Nitrosyl-
klorid og er en optisk uvirksom Olie, som koger 
ved 1840 og har en ejendommelig Lugt. Ved 
Optagelse af Vand gaar det over til P i n o l -
h y d r a t , C10H1C(OH)2, som smelter ved 150". O. C. 

Pinos , 0 i det caribiske Hav, ligger 60 Km. 
S. f. Cuba, hvortil den hører. Arealet er 3,138-
• Km. med ca. 2,000 Indb. Øen har for største 
Delen et sumpet og usundt Terrain, skønt det et 
enkelt Sted hæver sig til 467 M. P. har en Del 
Skov, og der brydes Marmor, Jærn, Kvægsølv og 
Sølv, foruden at der udføres Tobak, Kaffe og 
Sukker. P. opdagedes 1494 af Columbus, der 
kaldte den Evangelista. H. P. S. 

Pinos-Pnente, By i Sydspanien, Provins Gra
nada, ligger 10 Km. V. N. V. f. Granada. (1897) 
5,830 Indb. I Nærheden findes Badestedet S a n t a 
E l v i r a med varme Svovlkilder. H. P. S. 

Pins, I l e des [ildepåV], Kunié , 0 i det stille 
Ocean ved Sydenden at den franske Koloni Ny-
Kaledonien. Arealet er 160 • Km. med 6—700-
Indb., hvoraf de fleste ere indfødte. P. er en 
Klippeø, der dækkes ved mørke Skove af Arau-
caria Cookii, som Cook, der opdagede P. 1774,. 
tog for Basaltsøjler. P. har en katolsk Missions-
station og udfører Sandeltræ. H. P. S. 

Pinse , Omdannelse af græ. 7i£VTiv.ocrr]y 
»halvtredsindstyvende« (underforstaaet: Dag efter 
Paaske), er en Fest, som allerede Jøderne fejrede 
(se F e s t e r , j ø d i s k e ) , men som i den kristne 
Kirke fejres til Minde om Helligaandens Udgydelse, 
Apostl. Gem. 2. Oprindelig brugtes Navnet P. 
om hele Tidsrummet fra Paaske til og med den 
halvtredsindstyvende Dag derefter; nu betegner 
det selve denne Dag og følgende Festdage. I 
den gamle Kirke vare de halvtredsindstyve Dage 
en Glædesfest, i hvilken der hverken blev fastet 
eller bedet knælende. Forud for Pinsedagen selv 
gik en Vaagenat, og paa den Dag nød alle Nad
veren. P. omfatter en Uge; i den protestantiske-
Kirkeafdeling er denne Uges Festdage dog blevne 
indskrænkede til to. Den følgende Søndag er 
Trinitatis Søndag, hvormed »Kirkens Halvaar« i 
Kirkeaaret begynder. P. slutter altsaa »Herrens 
Halvaar«. A. Th. J. 

Pinselilje se N a r c i s f a m i l i e n . 
Pinseøen, P e n t e c d t e , A r a g h a . Ø i det stille 

Ocean, hører til Øgruppen Ny-Hebriderne (s. d.)_ 

file:///pinnacidid


Pinseøen — Pio. 345 

Arealet er 743 • Km. med ca. 500 Indb. P. 
bestaar dels af et frugtbart Kystland, dels af et Bjærg-
drag, hvis Kulminationspunkt er 610 M. H.P. S. 

Pinsk, By i det vestlige Rusland, Guvernement 
Minsk, ligger i Rokitno-Sumpene 226 Km. S. S. V. f. 
Minsk. (1897) 27,938 Indb., hvoraf ca. 2fø ere 
Jøder. P. har Tilvirkning af Ruslæder og driver 
en Del Markedshandel. ' H. P. S. 

Pint, britisk og nordamerikansk Hulmaal = 
1/2 Quart = l/g Gallon (s. d.). JV. J. B. 

Pintélli, Bacc io , italiensk Arkitekt fra Fi
renze; han blev af Pave Sixtus IV kaldt til Rom, 
men drog senere til Urbino, hvor han arbejdede 
for Hertug Federigo II. Hans Hovedværker ere 
St. Agostino i Rom, en Basilika med Kryds-
hvælvinger, Kuppel og Sideskibe med niche
formede Kapeller, St. Maria del Popolo, 1477, 
St. Pietro in Montario, det sixtinske Kapel og 
St. Maria della Pace, en ottekantet Kuppel
bygning. E. S. 

PintSChev, polsk Pinczov, By i russisk Polen, 
Guvernement Kielce, ligger ved Weichsel's Biflod 
Nida. (1897) 8,095 Indb., der for største Delen 
ere Jøder. I Nærheden findes Kalk- og Sand-
stensbrud, og ved P. forefaldt 1702 en Træfning 
mellem Svenskerne og Polakkerne. H. P, S. 

PinturiCChio [pinturik'kjo], B e r n a r d i n o , 
egentlig B e r n a r d i n o di Be t to Biag io , italiensk 
Maler, født ca. 1454 i Perugia, død 1513 i Siena. 
Paa Grund af sit Udseende og sin Legemsskrøbelig-
hed kaldtes han P. (»den lille Maler<) og Sor-
d i c c h i o (den døve). Stærkt benyttet, i Rom en 
Tid den foretrukne til alskens Udsmykning af 
Kirker og Paladser, naaede han dog ikke frem i 
første Plan, og ogsaa lidet egnet til at gøre sig \ 
personlig gældende levede han sit Privatliv under ' 
et ulykkeligt Ægteskabs Tristhed. Hans Kunst 
bar umbrisk Udspring, er stærkt paavirket af 
Fiorenzo di Lorenzo fra Perugia og i Slægt med 
Perugino's og Rafael's fra dennes tidligste Tid; 
derfor er der endnu for adskillige Arbejders Ved
kommende Uvished om P.'s eller de nysnævntes 
Ejendomsret (f. Eks. »Rafael's Skitsebog«, som 
Miintz tillægger Rafael, Morelli P.). Som Maler 
(i Tempera, men især i Fresker) viser P. stort 
dekorativt Talent, med stærk Interesse for Enkelt
hederne. Anordningen er let og utvungen, Far
verne lysende festlige, Skildringen idyllisk frede- i 
lig og Skikkelserne yndefulde, vel sirlige og uden ! 
stor Sjælsdybde. Den store Produktion medførte j 
let Hastværksarbejde og vel megen Rutine. Hans 
Hovedvirksomhed er knyttet til Rom (ca. 1481— ' 
1502) og derefter Siena, men med adskillige Af- \ 
brydelser (Fresker i Orvieto's Domkirke, de smukke 
Fresker [1502] i Spello m. m.). I Rom hjalp han 
først Perugino i det sixtinske Kapel (»Omskærel
sen« og »Daaben« ere væsentlig af ham), men 
hans Hovedbedrift her er Udsmykningen af Ap-
partamento Borgia i Vatikanet, en Suite overdaadig 
udstyrede, i Guld lysende Sale, der beboedes af 
Alexander VI (som gjorde P. til sin Hofmaler), 
og som i den seneste Tid, i god Restaurering, 
ere gjorte tilgængelige for Offentligheden. Foruden 
at P. her ved sine Grottesker brød Vej for en ny 
Dekorationsform, skabte han i store Fresker — 
St. Katharina, Antonius, Elisabeth's og Maria's 
Møde, Susanna, Sebastian etc. — en ejendomme- j 

lig følsom, let og frejdig Kunst. Andre vigtige 
! Arbejder af P. i Rom ere Freskerne i Maria d. 
I Popolo og i Aracoeli paa Kapitolium. I Siena 
I malede han 1502—07 en Række, særdeles vel
bevarede, farveskønne og underholdende, lidt vel 

j haandværksmæssige Skildringer af Piccolomini's 
(Pius II's) Levned (Biblioteket [Libreria] i Dom
kirken). Af P.'s Staffelibilleder, der dog gennem-
gaaende staa tilbage for Freskerne, skulle blot 
nævnes: »Tronende Madonna« [1498, Perugia's 
Pinakotek], »Jomfruens Kroning« [Vatikanet i Rom], 
»Reliquarium med hellige« og »Madonna« [Ber-
lin's Museum]. (Li t t . : V e r m i g l i o l i , P. [1837]; 
Schmarzow, »Raffael u. P.« [1880]; samme, 
»B. P. in Rom« [1882]; E. S t e inmann , »P.« 
[1899]; B oyer d'Agen, P. Le peintre des Borgia 
[Paris 1901]; E. M. P h i l l i p s , »P.« [Lond. 
1901]). A. Hk. 

Pinns se Fyr . 
Pin well [pi'mvel], G e o r g e J o h n , engelsk 

Maler og grafisk Kunstner, (1842—75), malede 
under Paavirkning fra Prærafaelitterne, dog især 
tiltrukken af Walker's Retning. Hans Kunst 
raader over Harmoni og Farvestemning, virker 
ikke sjælden sentimentalt. Især hans Akvareller 
sættes højt. Bekendte Værker: »Rottefangeren fra 
Hameln« [1869], »Livseliksir« [1870], »Min Hustru 
og jeg« [1875]. Mange Træsnit til engelske Blade, 
Illustrationer til »Vicar of Wakefield« [1864] etc. 
(Li t t . : G. Wi l l i amson , G. J. P. and his works 
[1901]). A.Hk. 

Pinxit (lat., forkortet pinx., p. e. 1.), »har 
malet [det]«. P. og vedkommende Kunstners Navn 
sættes paa Malerier, Kobberstik, Træsnit og andre 
Gengivelser efter Malerier til Betegnelse af, hvem 
der har malet Billedet. S c u l p s i t angiver, hvem 
der har stukket, excudi t , hvem der har trykt 
Billedet. A. Hk. 

Pinzét d. s. s. P i n c e t t e eller F j e d e r h a g e 
(s.d.). 

Pinzon, 1) Mar t i n Alonso , spansk Søfarer, 
født henimod Midten af 15. Aarh., død 31. Marts 
1494. Han var en anset Borger i Palos og støttede 
Columbus baade med sin Anseelse og sine Penge. 
Paa Columbus'es første Rejse til Amerika var han 
Flaadens næstkommanderende og Fører af Skibet 
»Pinta«. 

2) V i c e n t e Yanez, foreg.'s Broder, spansk 
Søfarer og Opdager, hører til de saakaldte »smaa 
Opdagere«, der fulgte efter Columbus. Han del
tog i den første Rejse til Amerika 1492 som 
Fører af Skibet »Nina« og foretog 1499—1500 
en selvstændig Rejse, hvor han traf Sydamerika 
paa 8° s. Br., besejlede Kysten mod Nordvest 
gennem Dragedybet til Kysten af Costa Rica, 
hvorfra han over Haiti og Bahama-Øerne vendte 
hjem. 1508—09 foretog han atter sammen med 
Juan Diaz de Solis en Rejse til Sydamerika, 
hvis Kyst han fulgte fra Kap Augustin mod 
Syd til La Plata og muligvis helt til Rio Colo
rado. C. A. 

PiO, J e a n F r é d é r i c G u i l l a u m e Émile , 
dansk Pædagog og Sprogmand, født i Toksværd 
1. Juli 1833, død i Kjøbenhavn 12. Jan. 1884. 
Hans Slægt var i sin Tid indvandret fra Frankrig. 
Da han var bleven filologisk Kandidat 1857, 
virkede han som Lærer og drev Sprogstudier, 
navnlig i Fransk og Nygræsk; 1864—65 gjorde 
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lian en større Udenlandsrejse og opholdt sig især 
i Athen. Fra 1868 ledede han Borgerdydskolen 
i Kjøbenhavn. P., der 1875 v a r bleven udnævnt 
til Professor, var en ivrig og dygtig Skolemand, 
og han stiftede og redigerede det endnu (1902) 
bestaaende pædagogiske Tidsskrift »Vor Ungdom«. 
Hans Bidrag til Litteraturen ere væsentlig »Contes 
populaires grecs« f'879], >H. C. Andersen's Hi
storien om en Moder, paa 15 Sprog« [1875, med 
Vilh. Thomsen] samt en Del mindre Afhand
linger og flere Skolebøger. E. G. 

Pio, Louis , Grundlægger af det danske So
cialdemokrati, foreg.'s Broder, født 14. Decbr. 
1841 i Roskilde, død Juni 1894 i Nordamerika. 
Han blev 1859 Student, var 1864 Officersaspirant 
og gjorde 1867 Tjeneste som Løjtnant; blev 1870 
Postskriver i Kjøbenhavn. Han kastede sig tidlig 
over Studiet af Folkesagn o. 1., udgav 1869 »Sagnet 
om Holger Danske«, en interessant Sammenlig
ning med tilsvarende Sagn hos andre Folkeslag, 
og 1870 Trolddomsbogen »Cyprianus«,hvis hemme
lige Skrift han udtydede. Stærkt greben af Kom
munens Oprør i Paris og særlig af H. Rochefort's 
litterære Virksomhed tog han i Foraaret 1871 sin 
Afsked for at hengive sig til socialistisk Agita
tion; udgav et Par Flyveskrifter »Socialistiske 
Blade« (i Virkeligheden kun raa Bearbejdelser af 
tyske Skrifter) og derefter Ugebladet »Socialisten« 
samt fik Aug. s. A. dannet en dansk Afdeling af 
»Internationale« og holdt fra Oktbr. offentlige 
Møder i Kjøbenhavn for at udbrede sin Lære. 
Under Paaskud af at ville studere Katolicismen 
fik han Vinteren 1871—72 Lejlighed til at rejse 
til Geneve og knyttede her og paa Hjemrejsen 
Forbindelse med flere Revolutionsmænd og ledende 
Socialister. Fantastisk og forfængelig, som han 
var, optraadte han Febr. 1872 som »Stormester« 
for den danske Afdeling af »Internationale« og 
haabede paa snarlige Udbrud af Revolution i 
Frankrig og Tyskland og paa en deraf følgende 
Ophøjelse af ham selv i Danmark. Hans Angreb 
i Tale og Skrift paa det bestaaende Samfund og 
»Storborgerne« ble ve bestandig voldsommere, og 
da han uagtet Politiets Forbud holdt fast ved et 
berammet Folkemøde paa Nørre Fælled 5. Maj 
1872, blev han Natten forinden fængslet og Aug. 
1873 af Højesteret for hele sin ophidsende Færd 
dømt til 3 Aars Forbedringshusstraf. Benaadet 
1875 overtog han igen Ledelsen af Partiet og 
Bladet og søgte 1876 Valg til Folketinget mod 
C. Bille. Dog nu krævedes et langt alvorligere 
Arbejde for at lede Bevægelsen, end han kunde 
yde; hans Herskesyge stødte mange Tilhængere 
fra ham, og hans Ødselhed bragte ham i Penge
forlegenhed. Hjulpen med Penge af Politiet rejste 
lian Marts 1877 hemmelig til Nordamerika, hvor 
lian siden førte et meget omskiftende Liv, mest 
dog som Foredragsholder, Journalist og Land
agent, altid spændstig og fuld af Ideer, men lidet 
udholdende i Arbejde. (Li t t . : »L. P. Erindringer« 
[1877]). E. E. 

Pio, V i l l i am F r e d e r i k , dansk Skuespiller, 
er født 27. Maj 1850 i Kjøbenhavn, optraadte 24. 
Oktbr. 1872 første Gang som Nocetto i »Rabagas« 
paa Kasino og har siden paa nogle faa kortvarige 
Afbrydelser nær virket ved dette Teater i et 
omfattende og forskelligartet Repertoire. P. er 
fortrinsvis Komiker og kan som saadan se tilbage 

paa en lang Række kaade Farcefigurer og gro
teske Folkekomedietyper; dog har hans forstandige 
Behandling af Replikken tilladt ham at udføre 
ogsaa alvorligere Roller, ligesom han takket være 
sit gode Sangforedrag har gennemspillet et stort 
Repertoire i Operetten. En virkningsfuld Støtte 
har han haft i sin opfindsomme Maskeringsevne, 
der strækker sig fra den dristige Overdrivelse til 
den hverdagslige Nøjagtighed. I Besiddelse af en 
ægte Kjøbenhavnersejhed arbejdede P. sig frem 
til stor Folkeyndest blandt Kasino's Publikum, ja 
han har i en Række af trange Teateraar ved sin 
utrættelige Gaaen-paa indtaget Pladsen som dette 
Teaters bærende Kraft. Som Iscenesætter af ad
skillige Stykker har P. haft Lejlighed til at vise 
sig som en lige saa snarraadig som erfaren Teater
mand. A. A. 

Piombi [p'o'mbi] (ital.: »Blytage«, »Blykamre«) 
benævnes de oven over Timandsraadets Sal i Doge
paladset i Venezia liggende Rum, der fra 1591 

benyttedes som Varetægtsfængsler for politiske 
Forbrydere. Paa Grund af deres Beliggenhed 
mod Syd under Paladsets Blytag vare de ilde
berygtede for deres ulidelige Hede og derfor 
vel egnede til at benyttes som Torturmiddel. Ca
sanova har skildret P. i sine Memoirer, idet han 
selv har siddet fængslet her (1755)- P. forevises 
for Tiden ikke fremmede uden særlig Tillad
else. A. GI. 

Piomblno, By i Mellemitalien, Provins Pisa, 
ligger ved P.-Bugten lige over for Elba. (1881) 
2,763 Indb. P. har gamle Bymure med Taarne, 
et Citadel og et gammelt Slot. I Nærheden findes 
Jærn- og Staalværker, og N. f. P. ligge Ruinerne 
af den etruriske Søhandelsby P o p u l o n i a . P. 
var tidligere Hovedsæde i et 360 • Km. stort 
Fyrstendømme, der 1805—15 tilhørte Napoleon's 
Søster Elisa Bacciocchi. H. P. S. 

Piombo, S. del , se Luc ian i , S. 
Pioneers [pai°ni! ?z] (eng.: »Skansegravere«, 

»Banebrydere«) bruges i Nordamerika som Be
tegnelse for Nybyggere, der ved Kolonisations-
arbejder i udyrkede Egne bryde Vej for regel
mæssig Kolonisation. 

Pionér er Betegnelsen paa den ved det mili
tære Ingeniørvæsen uddannede Soldat. A. GN. 

Pioninae, en Gruppe af Papegøjer, hvortil 
bl. a. Amazon-P. (Chrysotis) se P a p e g ø j e r . 

Piorry [piåri'], P i e r r e A d o l p h e , fransk Læge, 
født 31. Decbr. 1794 i Vienne, Poitiers, død 29. 
Maj 1879. P., der 1840 blev Professor i indre 
Medicin i Paris, har gjort sig særlig bekendt ved 
sin Opfindelse af Plessimeteret (s. d.) kort efter, 
at Laennec havde offentliggjort sin Afhandling 
om Auskultationen. 1828 udgav P. »Traité sur 
la percussion médiate«. G. N. 

Piotin se Sapon i t . 
Piotrkov, P e t r o k o v , 1) G u v e r n e m e n t i det 

russiske Polen, grænser mod Syd til Galizien, mod 
Sydvest til Schlesien, mod Vest til Guvernementet 
Kalisz, mod Nord til Varszava og mod Øst til 
Kalom og Kielce. Arealet er 12,249 Q Km. 
med (1897) 1,409,044 Indb. eller 115 pr. • Km. 
Terrainet er fladt med Undtagelse af den højere 
sydlige Del, der har en bølgeformet Overflade. 
Jordbunden bestaar af Sand eller sandet Ler, og 
ca. 41 p. Ct. ere opdyrket Land, I o p. Ct. Skov, 
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8 p. Ct. Eng og Græsland og 41 p. Ct. uopdyrket \ 
Land. Befolkningen bestod 1897 af 970,000 Po
lakker, 189,000 Jøder, 162,500 Tyskere, 9,000 
Russere samt enkelte andre Nationaliteter. Blandt 
Næringsvejene indtager Agerbruget en underordnet 
Plads og formaar ikke at dække Provinsens For
brug af Brødkorn; kun Kartofler, Roer og Havre 
avles i Overskud. Kvægmængden udgjorde 1897 
123,000 Heste, 293,500 Stkr. Hornkvæg, 220,000 
Faar, 75,000 Svin og 1,500 Geder. Af Mineral
produkter nævnes Stenkul, Jærn, Zink, Kalk og 
Cement. Industrien er meget betydelig, og P. 
indtager i denne Henseende den første Plads blandt ; 
de polske Provinser. Det vigtigste Industricentrum 
er Lodz (s. d.), hvis Uld- og Bomuldsvæverier 
næsten udelukkende ere paa tyske Hænder. Efter 
Væverierne følge Brændevinsbrænderierne, Brygge
rierne, Sukkerfabrikkerne, Mølleindustrien samt 
Tilvirkningen af Mursten, Cement, Glas og Læder. 
Handelen drives særlig over Lodz, der ved Stik
bane staar i Forbindelse med Jærnbanelinien Vars-
zava—Wien. Guvernementet, der er dannet 1866, 
deles i 8 Kredse. — Guvernementets 2) H o v e d 
s tad P. ligger 131 Km. S. V. f. Varszava. (1897) 
30,824 Indb. P. har et forfaldent Slot, der er j 
bygget af Kasimir den Store, flere Kirker og | 
Klostre, Synagoge og Gymnasium samt et eget \ 

Jødekvarter. Industri kendes næsten slet ikke i : 
P. Byen er en af de ældste i Polen, og under 
det jagelloniske Dynasti i 15.—16. Aarh. blev her 
boldt Rigsdag og foretaget Kongevalg. H. P. S. 

PiOU [pHi'J, J a c q u e s , fransk Politiker, er født 
1838, var Sagfører i Toulouse og førte 1870— 
71 en Bataillon Nationalgarde. 1885—93 sad han 
i Deputeretkammeret, oprindelig Monarkist og 
ivrig Talsmand for de kirkelige Interesser; dannede 
1892 den ny Gruppe »det konstitutionelle Højre«, 
som vilde godkende Republikken (»de rallierede<), 
men ellers hævde den konservative Retning. Han 
blev genvalgt 1898, men faldt igennem 1902. E.E. 

Piove di SåCCO, By i det nordøstlige Italien, 
Provins Padova, ligger 17 Km. S. 0. f. Padova og 
har Garverier samt Uld- og Silkeindustri. (1881) 
2,950 Indb. H. P. S. 

Piovema, lille Flod i Norditalien, Provins 
•Como, udspringer i Bergamasker-Alperne, gennem
strømmer Val Sass ina , der er bekendt for sit 
Jærn og sin Honning, og udmunder i Lago di 
Como ved Bellano, hvor den danner et 60 M. 
højt Fald. H. P. S. 

Pip er en Lægmandsbetegnelse for visse katar-
ralske Lidelser i de forreste Luftveje hos 
Hønsefugle. Udtrykket skyldes den pibende 
Lyd, som de angrebne Dyr jævnlig ud
støde. G. S. 

Pipa, Vinmaal, i Oporto = 534, i Malaga = 
566,44, i Alicante = 485^ i Barcelonas 482l304 
Lit. N. J. B. 

Pipal se F i c u s . 
Pipatndsen {Pipa) hører til Springpadderne, 

blandt hvilke den, sammen med den sydafrikanske 
Slægt Xenopus (s. d.), danner en særegen lille 
Gruppe, Aglossa, der navnlig udmærker sig ved 
at mangle Tungen. Dens Udseende er meget ejen
dommeligt ; Kroppen er fladtrykt og i Omrids 
omtrent firkantet; den gaar fortil uden Grænse 
over i det overordentlig flade, trekantede Hoved. 
Øjnene ere smaa; Trommehinde mangler, Gabet 

er stort, men uden Tænder; paa Overlæben sidder, 
foran Øjet, et Par korte Hudlapper, ligesom en 
stor sidder i Mundvigen, og stundom endnu en 
lille paa Snudespidsen. Forlemmerne ere for
holdsvis svage, med 4 tynde Fingre, der i Spidsen 
bære en mærkelig lille, stjerneformet Huddannelse. 
Baglemmerne ere derimod kraftige, med en meget 
stor Svømmehud udspændt mellem Tæerne, der 
ende tilspidsede; de Knuder, der hos andre 
Springpadder findes under Finger- og Taaleddene, 
savnes her. 

Huden er tæt besat med smaa Vorter; af 
Farve er den paa Ryggen olivenbrun eller sort, 
paa Bugen lysere, undertiden hvidplettet eller 
med en sort Stribe i Midtlinien. Dette mærkelige 
Dyr, af hvilket der kun kendes 1 Art (P. ameri-

Pipatudse. 

cana), har hjemme i Guyana, hvor den er al
mindelig i overskyggede Sumpe, f. Eks. i Afløbs-
grøfterne i Plantagerne; her svømmer den rundt, 
men gaar derimod næppe, som de andre Spring
padder, frivillig op paa det tørre Land. Ganske 
enestaaende er den Maade, hvorpaa Æggene ud
klækkes; de anbringes nemlig under Parringen 
ved Hjælp af Hunnens udkrængende Kloak 
paa dennes Ryg, hvor de enkelte Æg, ved at 
Huden vokser op om dem, blive indlejrede, hvert 
i sit lille Rum; dette dækkes af et Laag, der 
maaske kan være dannet af den Ægget omgivende 

I Slimmasse. En enkelt Hun kan bære over 100 
! Æg, der udvikles i Løbet af et Fjerdingaar; 
j Ungen har, naar den forlader Moderens Ryg, de 
voksnes Skikkelse. (Li t t . : G. A. Bou lenge r , 
Catalogue o. the Batrachia salentia i. the British 
Museum [Lond. 1882]). R. H.-P. 

Pipe [psTip], engelsk Maal for flydende Varer, 
å 2 Hogsheads = 126 Gallons. Imperial-P. (ny) 
= 572,4^, gammel i Nordamerika = 476,940 Lit.; 
paa Kap = 416,334 Lit. N- J- B. 

Piper, P iperacéae se Pebe r f ami l i en . 
Piper, H a r a l d Alfred F e d o r , dansk Apo-

i teker, født 9. Juni 1823, død 1. April 1900. 
Tog 1843 farmaceutisk Eksamen, hvorefter han 
konditionerede paa forskellige Apoteker, indtil 
han 1849 købte Hjorteapoteket i Kjøbenhavn. 

I P. kom ved sin utrættelige Flid og solide Dyg-
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tighed hurtig til at indtage en fremragende Plads 
i den danske Apotekerstand. 1860 blev han 
Medlem af den farmaceutiske Eksamenskommission 
og virkede som Eksaminator i 27 Aar, 1862 blev 
han Medlem af Direktionen for Danmark's Apo
tekerforening, 1863 valgtes han til Medlem af 
den Kommission, der udarbejdede Pharmacopoea 
Danica 1868, og det skyldes væsentlig hans Ar
bejde, at denne Lovbog hævede sig saa betydelig 
over sine Forgængere. 1865 blev han Assessor 
i det kgl. Sundhedskollegium, hvilken Stilling 
han beklædte i 25 Aar, han udførte i den Tid en 
Mængde retskemiske Undersøgelser. Fra 1864 til 
1891 var han Formand for det farmaceutiske Under-
støttelsesselskab, hvis Virksomhed han omfattede 
med en særlig Forkærlighed. P. har skrevet en 
Mængde mindre Afhandlinger, som findes optagne 
dels i >Archiv for Pharmaci og teknisk Chemi«, 
dels i »Ny pharmaceutisk Tidende« i Tidsrummet 
1860—1883. A.B. 

Piper, K a r l , svensk Greve, Statsmand, født 
29. Juli 1647 i Stockholm, død i Noteborg 29. 
Maj 1716, indtraadte efter at have endt sine 
Studier ved Upsala-Universitet ved 19 Aars 
Alderen i Kancelliet, fulgte 1673 medOxenstierna's 
Ambassade til Rusland og gjorde s. A. Tjeneste 
som Sekretær ved Forsvarsvæsenet i Østersø-
Provinserne. Karl XI's Opmærksomhed vakte han 1 
under den danske Krig, da han var ansat som | 
Embedsmand ved Feltkancelliet i Skaane. Efter | 
Krigens Slutning 1679 overtog P. den vigtige 
Plads som Sekretær i Kammerkollegiet og adledes 
s. A. I de følgende Aar af Karl XI's Regering 
vandt han i stedse højere Grad sin Herres Tillid 
ved sin sjældne Dygtighed og sin grundige Ind
sigt i Rigets indre Styrelse. 1689 forfremmedes 
P. til Statssekretær. Hans Indflydelse var i 
Karl XI's sidste Aar ret betydelig, og uden at 
besidde Værdigheden som »Kongelig Raad« del
tog han i Raadets Forhandlinger; paa sit Døds
leje skal Kongen have givet sin Søn det Raad 
at beholde P. og skænke ham sin Tillid. Det 
blev nu ogsaa snart klart, at P. var Karl XII's 
højestbetroede Mand. 1697 valgtes han ind i 
Raadet under Titelen Statsraad, men vedblev at 
være Statssekretær og varetage de indenrigske 
Anliggender. 1698 ophøjedes han paa een Gang 
i Friherre- og Grevestanden, udnævntes 1702 til 
Upsala-Universitets Kansler og blev 1705 Over
hofmarskal med Bevarelse af Stillingen som Stats
raad samt af Direktionen og Ledelsen af Kan
celliet i Felten. Hans Stilling var nu en Første
ministers hos en enevældig Konge, gennem hvis 
Hænder Sagerne gik, og af hvem de varetoges; 
men det blev hans Skæbne at tjene et politisk 
System, som ikke var hans eget. P. var afgjort 
Fredsven; han fraraadede Afsættelsesfejden mod 
Kong August, Indfaldet i Sachsen og Toget til 
Ukraine samt vilde, at Kongen skulde lytte til 
Tsarens Fredstilbud, hvilket denne dog urokke
lig afviste. Efter at han i Aarevis derefter 
nødtes til at deltage i Felttogene lige fra den 
danske Krig, blev han fangen ved Poltava 1709. 
Sine sidste Aar tilbragte P. i russisk Fangen
skab, hvor han tillige med General Rehnskold 
udøvede Gæstfrihed over for de Landsmænd, der 
med ham delte Fangenskabets Skæbne. (L i t t . : 
W. E. S v e d e li us, »Minne af kongl. rådet och 

ofverste marskalken grefve C, P.< [i »Svensks 
•akademiens handlingar ifrån 1796«, 44. Del, 

1869]). A.B.B, 
Fiperacéae se P e b e r f a m i l i e n . 
Piperazin, D i æ t h y l e n d i a m i n , C2H4(NH)2-

C2H4, er en organisk Base, som danner farveløse 
Krystaller, der ere letopløselige i Vand og smelte 
ved 1040. P. koger ved 1450; det danner let
opløselige Salte med Urinsyre, hvorfor det be
nyttes som Middel mod Gigt og andre Syg
domme, ved hvilke der udskilles Urinsyre i Or
ganismen. O. C. 

Piperidin, CsHuN, er en stærk, organisk 
i Base, som findes bunden til Piperinsyre i Alka
loidet Piperin (s. d.). P. kan ogsaa faas syntetisk 
og dannes ved Reduktion af Pyridin; det er 
farveløs Vædske, som lugter stærkt af Peber, 
koger ved 1060 og kan opløses i Vand. Dens 
Salte krystallisere godt. O. C. 

Piperin, C17H19N08, en svag organisk Base, 
som findes i de forskellige Peberarter, og som 
faas af hvid Peber ved Udtrækning med Alko
hol. P. danner farveløse Prismer, har ingen Smag 

1 eller Lugt og er næsten uopløselig i Vand. Dets 
vinaandige Opløsning smager stærkt af Peber-
Ved Kogning med Kali sønderdeles P. i Piperi
din og P i p e r i n s y r e , Ci2H10O4, eller dennes 
Kaliumsalt. Den fri Syre er næsten uopløselig i 
Vand og krystalliserer i Naale, som smelte ved 
2170. P. er Udgangspunktet for Fremstillingen af 
P i p e r o n a l (s. d.). O. C. 

Pipémo, By i Mellemitalien, Provins Roma,. 
ligger i Volskerbjærgene 0. f. de pontinske Sumpe. 
(1881) 5,732 Indb. P. er Bispesæde. N. f. P. fin
des Ruiner af det gamle P r i v e r n u m . H.P.S. 

Pipémo er en ejendommelig Slags Trakytlava, 
som udmærker sig ved i en lysegraa, temmelig porøs-
Hovedmasse at indeholde Linser og uregelmæssige, 
flade Partier af sortgraa Farve og fastere Beskaffen
hed ; Linserne kunne være henimod en M. lange, og 
de give denne Stenart, som i Napoli er meget 
anvendt som Bygningssten, en ejendommelig flam
met Tegning. Linserne afvige fra Hovedmassen 
ved at have sfærolitisk Struktur, men bestaa i øv
rigt af de samme Mineraler. Nogle Videnskabs
mænd anse P. ikke for en Lava, men for en om
dannet konglomeratagtig Tuf. P. findes ved 
Pianura nær Napoli og enkelte andre Steder i 
Italien. N. V. U. 

Piperonal, H e l i o t r o p i n , C8H603 eller CGH3-
J (CH0)(02CH2), er Metylenæteren af Protokatechu-
I aldehyd og dannes ved Iltning af Piperinsyrens 
! Kaliumsalt med Kaliumpermanganat. P. danner 

farveløse Krystaller, som ere tungopløselige i 
Vand, smelter ved 37° og koger ved 2630; det 
lugter behagelig som Heliotrop og anvendes 
meget i Parfumeriet. O. C. 

Pipette d. s. s. S t i k h æ v e r t se Hæver t . . 
Piphas, ogsaa kaldet P æ r e h a s , Betegnelse 

for en, især hos H e s t e forekommende, Hævelse 
paa Hælebenets Hoved, beroende paa en sygelig 
forøget Vædskeansamling i en Slimsæk, der fin
des der mellem Huden og Bøjesenen. P. opstaar 
sædvanlig ved ydre Vold, navnlig ved Tryk mod 
Stenbroen, og ses jævnlig, hvor der ikke anven
des tilstrækkelig Strøelse i Spiltovet. Hævelsen 
kan blive meget betydelig; men da den, i hvert Fald 

j naar der er gaaet nogen Tid, sjælden generer 
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Hestens Bevægelse, er den nærmest at betragte 
som en Skønhedsfejl, der alt efter Graden ned
sætter Dyrets Handelsværdi mindre eller mere. 
Frisk opstaaet kan P. foraarsage Halthed, som dog 
i Reglen hurtig svinder ved Anvendelse af kolde 
Bademidler. Men ved Knusning af Slimsækken, 
hvilket navnlig undertiden ses hos staldfodret 
Kvæg, som er anbragt i korte Baase med smalle 
og dybe Grebninger, kan Hævelsen blive meget 
smertefuld og omdannes til en Byld. Naar denne 
imidlertid har aabnet sig, aftager Ømheden, og 
Saaret læges temmelig hurtig, hvis der da ikke 
er opstaaet Nekrose (Brand) i den under Slim
sækken liggende Bøjesene; i saa Fald maa nem
lig først det nekrotiserede Parti være afstødt, og 
dette varer sædvanlig længere Tid, især hvis man 
ikke ved Anvendelse af Ætsmidler fremskynder 
Løsningen af Brandskorpen. H. G. 

Pipin (Pippin) , Navn paa flere franske Her
skere af den Slægt, der senere kaldtes Karolingerne. 
P i p i n (senere kaldet >af Landen«), død 639, støt
tede sammen med sin Ven Biskop Arnulf fra Metz 
Kong Chlotar II og var Majordomus hos dennes 
Søn Dagobert I. Arnulf's Søn Andegisel var gift 
med P.'s Datter Begga, og af dette Ægteskab 
fødtes den yngre P i p i n (senere kaldet »af He-
ristal«)- P- var først Majordomus i Austrasien 
og vandt efter Sejren ved Testri (687) ogsaa Mag
ten i Neustrien og Burgund. Han havde langt mere 
Magt end de svage Merovingerkonger og kæmpede 
med Held mod de tyske Folk. Han vilde efter
lade sin Stilling til en umyndig Sønnesøn, men 
det blev hans uægte Søn, Karl Martel, der fik 
Magten efter hans Død (714). — P i p i n d e n 
L i l l e , Søn af Karl Martel, blev efter dennes Død 
(741) Majordomus sammen med sin Broder Kar
loman. Brødrene arbejdede i god Forstaaelse paa 
at bringe Orden i Riget. 742 blev en Merovinger, 
Childerik III, sat paa Tronen, der havde staaet 
ledig siden 737. Kirken blev reformeret med 
Bistand af Bonifatius, det blev forbudt de gejst
lige at deltage i Jagt og Krig, og Munke og 
Præster stilledes under virksomt Tilsyn af Bis
perne. Dog gav Fyrsterne ikke saa meget af 
det røvede Kirkegods tilbage, som Bonifatius havde 
•ønsket, og trods deres store Ærbødighed for Pa
ven anerkendte de dog ikke hans Supremati. 
Tværtimod skulde Kirkens Mænd adlyde Fyrsterne 
og tage deres Land til Len af dem, hvorved Lens-
væsenet gjorde et stort Skridt fremå*d. — 747 gik 
Karloman i Kloster, og P. blev Eneherre. 752 
afsatte han med Pavens Billigelse den sidste Me
rovinger, der blev sat i Kloster, og lod sig selv 
krone til Konge paa en Rigsforsamling i Soissons 
og senere salve af Bonifatius. Han fik Lejlighed 
til at gøre Gengæld mod Pave Stefan II, da denne 
blev baardt trængt af Longobarderkongen Aistulf, 
der havde erobret Eksarkatet. P. drog Paven 
til Hjælp (754) og tvang Aistulf til at afstaa 
Eksarkatet, der blev overgivet til Paven og blev 
Grundlaget for den senere Kirkestat, P. blev Pa-
tricius og derved Rom's Skytsherre. Atter 756 
maatte P. kæmpe med Aistulf, der blev tvungen j 
til at betale Skat. Hans Kampe lagde Grunden 
til Karl den Stores senere Erobringer i Italien. 
Ogsaa overfor de tyske Hertuger hævdede P. med 
Kraft sit Herredømme. Hvad Herskerevner an-
gaar, staar han ikke langt tilbage for sin store 

Søn. (Li t t . : Bonne l i , »Die Anfange des karolin-
gischen Hauses«; Oe lsner , >Jahrbiicher des fran-
kischen Reiches unter Konig P.<). 

P ip in , Søn af Karl den Store, Konge i Italien 
781—810. P ip in , Søn af Ludvig den Fromme, 
blev 817 Konge i Akvitanien. Da Faderen se
nere vilde fratage ham dette for at give det til 
Karl den Skaldede, deltog P. i Brødrenes Oprør, 
hvorimod han i sine senere Aar støttede Faderen. 
Død 838. J. L. 

Piplærker se P i b e r e . 
Pip-fflenthdl er en Slags Menthol (se Kam-

fe r), der er fremstillet af amerikansk Pebermynte
olie, men som muligvis ikke er et rent kemisk 
Stof. K. M. 

Pippi, G., se G iu l i o . 
Pippin se P ip in . 
Pipridae se Manak ine r . 
Piqua, By i U. S. A., Stat Ohio, ligger ved 

Ohio's Biflod Miami 115 Km. Vestnordvest for 
Columbus. (1900) 12,172 Indb. P. har Industri 
og driver betydelig Handel. H. P. S. 

Piqne [pi'k] (fr.), i Kortspil (L'hombre etc.) 
I d. s. s. Spade r . 

Pique [pike'] d. s. s. P iké (se D o b b e l t -
I v æ v e d e Stoffer) . 

Piquette [pikæ't] kaldes i Frankrig Vin, som 
faas ved Overhældning af de udpressede Drue
rester med Vand, Frapresning og Gæring af den 
herved fremstillede tynde Saft. K. M. 

Pir (persisk Ord), Olding, Sheik, Forstander 
' for en Dervishorden eller — Vært i et Vinhus. 

Hos de sufiske Digtere (se Sufisme) betegner P. 
Vejlederen, Læreren i Mystik. A. C, 

Piraal, norsk (og svensk), Navn for Mytine 
glutinosa, i Danmark kaldt Slimaal, Blindfisk, 
Stensuger, Negenøje. Ordet synes at betyde 
»Ormeaal« (Fisken har tidligere, f. Eks. af Muller, 

j været regnet blandt Ormene); smig. nedertysk og 
hollandsk pier »Regnorm«. Hj. F. 

Piracicaba, By i det sydøstlige Brasilien, 
Staten Sao Paulo, ved en F l o d af samme Navn, 
der en Sideflod til Tiete. Byen staar ved en 
Jærnbane i Forbindelse med Santos, har 7,000 
Indb. og udfører Kaffe og Sukker. M. Kr. 

Piraj se K a r p e l a k s . 
Piranesi, G i o v a n n i Ba t t i s t a , italiensk Byg

mester og Kobberstikker fra 18. Aarh. Hans 
Berømmelse er først og fremmest knyttet til hans 
Virksomhed som Kobberstikker. Sine Motiver 
søgte han særlig i romerske Bygningsværker og 
Ruiner, som han gengav fuldt saa meget med en 
Malers Øje som med en Arkitekts; med den 
pragtfuldeste maleriske og dekorative Holdning, 
i en Belysning af en egen magisk fantasifuld 
Effekt virke disse Motiver i hans Raderinger, 
der ere udførte med en blendende overlegen 
Teknik, i deres Rigdom paa Toner af mageløs 
Kraft og Dybde. Af hans talrige Værker, som 
han til Dels udførte i Fællesskab med sin Søn 
F r a n c e s c o P., skal her nævnes Hovedværkerne: 
»Le Antichitå Romane« [218 PI. i 4 Bd., 1756], 
hvortil senere sluttede sig som Supplement et 
Bind, bl. a. med Pantheon, endvidere: »De Ro
manorum magnificentia et architectura« [1760], 
»Vedute di Roma«, baade klassisk og moderne 
Arkitektur, »Colonna Trajana< (21 PI.), et Værk 
om Templerne i Pæstum (21 PI.), samt et større 
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Bind (114 PI.) med Gengivelser af Vaser, 
Kandelabre, Sarkofager og andre Prøver af antik 
dekorativ Kunst. A. P. 

Piranhas [pira'nas], Flod i det sydøstlige Bra
silien, udspringer i Staten Parahy ba, gennemstrømmer 
denne og Rio Grande do Norte, bliver ved Byen 
Assu, hvor den først faar Navnet P., sejlbar paa 
en Strækning af 65 Km. og udmunder over en 
Barre i Atlanterhavet gennem et 35 Km. langt 
Delta. M. Kr. 

Piråni, Eugen io , italiensk-tysk Komponist, 
er født 8. Septbr. 1852 i Bologna, men kom 
allerede 1870 til Berlin, hvor han studerede under 
Kiel og Kullak, og P. er siden bleven i Tysk
land, levende i en Aarrække i Heidelberg og 
siden 1895 i Berlin, hvor han ogsaa virker som 
Kritiker. Af hans Værker fremhæves Orkester-
suiten »Im Heidelberger Schloss«, >Venetianske 
Scener« ior Klaver og Orkester, »Edith Schwanen-
hals«, et Melodrama, en Klaverkvartet, talrige 
Sange og Klaverstykker. W. B. 

Piråno, By i Østerrig, Distriktet Capodistria i 
Istrien, ligger paa en Halvø ved P.-Bugten. 
(1890) 7,224 Indb., der for største Delen ere 
Italienere. P. har gamle Bymure, Kloster, Raad-
Ims med en lille Malerisamling samt en rummelig 
Havn og driver Fiskeri, Tilvirkning af Salt, 
Sæbe og Glas, Skibsbyggeri samt Handel med 
Salt, Vin og Oliven. H. P. S. 

Pirat (lat.), Sørøver. 
Piraya d. s. s. Piraj, se K a r p e l a k s . 
Piricåtu d. s. s. P a r a c a t u . 
Pirjatin, By i det sydlige Rusland, Guverne-

mentet Poltava, ligger ved Udai og har 4 store 
aarlige Markeder samt Handel med Korn. (1897) 
8,545 Indb. H. P. S. 

PirmaseilS, By i Bayern's Regeringsdistrikt 
Pfalz i en bjærgrig Egn 62 Km. V. S. V. f. Speyer, 
har (1900) 30,200 Indb. Filial af Rigsbanken, 
betydelig Skotøjsfabrikation, Læderfabrikation og 
Garveri. Joh. F. 

Pirmez [pirme'j, O e ta ve, fransk-belgisk For
fatter, født 1832 i Chåtelet i Hennegau, død 
i Maj 1882 paa sit Slot i Acoz, hvor han levede 
for Digtning og Tænkning. Han beundrede 
Chateaubriand, Lamartine og Victor Hugo og 
tog dem til Forbillede. Ved sin Tankefylde, 
Inderlighed og alvorlige Naturopfattelse staar 
han højt blandt sine Landsmænd. Han har skrevet: 
»Les feuillées; pensées et maximes« [1862, 
4. Opl. 1881], »Victor Hugo« [1863], »Souvenir 
de Rome« [1865], »Jours de solitude« [1869], 
»Heures de philosophie« [ny Udg. 1881] og 
»Remo; souvenir d'un frére« [1880]. Efter hans 
Død udkom »Lettres å José« [1884]. 5. Ms. 

Pima, By i Sachsen's Kreishauptmannschaft 
Dresden i en smuk Egn ved venstre Bred af 
Elben, over hvilken fører en 1875 bygget Bro, 
samt ved Jjernbanelinien Dresden—Bodenbach, 
Karnenz-P., P.-Groszcotta og P.-Berggieszhubel, 
har (1900) 18,300 Indb. Der findes et Slot, der 
er opført 1573 og i lang Tid har tjent til Stats
fængsel; endvidere Seminarium, Garveri, Fabrikation 
af Sprit, æteriske Olier, Cigarer, Glas og Ler
varer. P. nævnes første Gang 1244. 23. April 
1639 stormede Svenskerne under Baner Byen, 
medens Slottet holdt sig mod en lang Belejring. 
Under Syvaarskrigen blev (1756) den sachsiske 

Hær, 170,000 Mand, i den forskansede Lejr ved 
P. indesluttet og fanget af Preusserne. Jok. F. 

Pimåri (tyrkisk Bunar Dagh) , Bjærg i 
Makedonien, Oldtidens P a n g a i o n . H. H. R, 

Pimåtsa , Flod i Landskabet Messenien i-
Grækenland, Oldtidens P a m i s o s . Den løber 
mod Syd og falder ud i den messeniske Bugt 
(Bugten ved Koroni). Det er en af Grækenland's 
betydeligste Floder. JJ_ fj. P. 

Pirég (sp. pirogua), et lille Sejl- og Rofartøj,. 
dannet af en udhulet Træstamme. P. benyttedes 
af de sydamerikanske Indianere; den forekommer 
endnu i Brug hos Sydhavsøernes Befolkning. P.r 
der fører meget store Sejl, er paa Grund af sil 
ringe Dybgaaende særdeles hurtigsejlende med en-
aaben Vind. For at forhindre Kæntring under 
Krydsning og for at mindske Afdriften er den 
ved mellemliggende Stræbere forbunden med en 
Udligger: en Planke e. 1., som gaar parallelt med 
P.'s Længderetning. C. L. W. 

Pirogov, N iko laus , russisk Kirurg, født 13, 
Novbr. 1810, død i St. Petersborg 7. (18.) Decbr. 
1881. P. blev 1837 Professor i Kirurgi i Dorpat,. 
1841 i St. Petersborg. 1847 var han Militær
kirurg i Kaukasus, 1854 paa Krim. Efter P. 
benævnes en særlig Operationsmetode ved Am
putation af den forreste Del af Foden. Blandt 
hans Arbejder kunne nævnes: »Topographische-
Anatomie des menschlichen Korpers, mit Durch-
schnitte gefrorner Kadaver illustriert« [St. Peters
borg 1859], »Chirurgische Anatomie der Arterien-
stamme und Fascien« [Leipzig 1861], »Grundziige 
der allgemeinen Kriegschirurgie« [smst. 1864],. 
»Das Kriegssanitatswesen und die Privathilfe auf 
dem Kriegsschauplatz in Bulgarien 1877—78« 
[1882]. G.N. 

Piréla, Pirolacéae d. s. s. Pyrola, Pyrolaceae* 
se V i n t e r g r ø n f a m i l i e n . 

Piroler (Oriolidae), en Familie af Spurvefugle, 
med 2 Slægter og henved 40 Arter, hvoraf over 
30 høre til Slægten Oriolus. Det er Fugle af 
Drosselstørrelse med ret langt og stærkt, let bøjet 
Næb, kort kraftig Mellemfod og temmelig lange 

Guldpirol. 

kraftige Tæer samt lange Vinger. Farven er hos 
Hannerne af de fleste Arter pragtfuld med gult 
og sort fremherskende, hos Hun og Uuger mere 
uanselig. De bebo væsentlig de varmere Egne af 
Asien og en Del af Afrika. I Europa findes kun 
een Art, P., G u l d p i r o l e n (Guldd rosse l , By-
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l o v p i r o l ) (Oriolus galbula L.), der er udbredt 
over en Del af Asien og Nordafrika, Sydeuropa 
og Mellemeuropa, hvor den paa mange Steder er 
en almindelig og velkendt Fugl. I Danmark, der 
er Nordgrænsen for dens Udbredelse, yngler den 
sparsomt i Landets sydligere Dele, paa enkelte 
Steder ikke helt ualmindeligt. I Norge er den 
kun truffen een Gang. P, er af Størrelse som en 
Stær; Hannen er en sjældent pragtfuld Fugl, 
stærk gul af Farve, med sorte Vinger, paa hvilke 
findes en af Dækfjerene dannet gul Plet, og en 
sort Stribe fra Roden af det orangerøde Næb til 
Øjet. De to midterste Styrefjer ere helt sorte, 
de øvrige med mere eller mindre gult hen imod 
Spidsen. Hunnerne ere paa Oversiden og Vingerne 
olivengrønne, paa Undersiden lysere gullige med 
mørkere Striber paa Bryst og Sider. Ungerne ere 
endnu mørkere. P. er en Trækfugl, der kommer 
sent og rejser tidlig; den opholder sig mest i 
Skove og Haver med høje Træer, i hvis Toppe 
den tilbringer den meste Tid ret skjult; paa 
Jorden, hvor den bevæger sig ubehændig, kommer 
den sjælden. Den er en sky, stridbar Fugl, der 
kæmper baade med Fugle af dens egen Art og 
med andre selv større Fugle. I Parringstiden 
lader den foruden et kraftigt Raab, by-lo (hvoraf 
Navnet Bylovpirol), høre en kort, men vidt-
klingende og overordentlig klarttonende Sang. 
Reden anbringes, undertiden ret lavt, i en Kløft 
paa en vandret, tynd Gren, ser udefra meget uor
dentlig ud, men er flettet kunstfærdig af Garn, 
Rødder og andre Plantedele, er aaben opad, men 
med indadbøjet Kant; de 4 Æg, i Gennemsnit 
30,8 Mm. lange, 21,3 Mm. brede, ere hvide med faa 
mørke Pletter; naar Ungerne ere udvoksne, færdes 
de sammen med Forældrene, og allerede i August 
trække de bort. Føden bestaar af Insekter og 
Larver, senere paa Sommeren væsentlig af for
skellige Slags Bær med blødt Kød, navnlig Kirse
bær, paa hvilke P. skulle kunne anrette betydelig 
Skade, hvor de findes i større Tal. O. H. 

Piron [piro'j, A lex i s , fransk Digter, født 
9. Juli 1689 i Dijon, død 21. Jan. 1773 i Paris. 
P. var Søn af en Apoteker, der skrev Digte i 
burgundisk Dialekt; efter at have studeret Jura i 
Dijon og gjort Skandale ved en uartig Ode, gik 
han 1719 til Paris, hvor han for Teateret skrev 
en Del Stykker, Operetter, Komedier og Tragedier. 
Heraf har alene holdt sig det versificerede Lyst
spil »La métromanie, ou le poéte« [1738], der 
satiriserer over Versesygen og er rettet som et 
Angreb mod Voltaire. P. gjorde sig yderst 
frygtet ved sine bidende og ondskabsfulde Epi
grammer. Da Akademiet trods Ludvig XV's 
Anbefaling ikke vilde optage ham som Medlem 
paa Grund af den uanstændige Ode, han havde 
forfattet i sin Ungdom, skrev han den berømte 
Gravskrift over sig selv: Ci- git Piron, qui ne 
fut lien, — Pas méme Académieien. Han har 
desuden skrevet Drikkeviser, Sange og spøge
fulde Digte. Hans »Giuvres« ere udgivne af 
Rigoley de Juvigny [7 Bd. 1776, 9 Bd. 1800], 
»Giuvres inédites« af Bonhomme [1859, ny Udg. 
1888], der ligeledes har udgivet »Poésies choisies 
et inédites de P.« [1879]; »Giuvres choisies« af 
Troubat [1890]. (L i t t . : D u r a n d e a u , Aimé P. 
[Dijon 1890]). — P.'s Brodersøn B e r n a r d P. [1718 
—1812] var en kynisk vittig Satiriker, der 
levede, som han skrev. S. Ms. 

Pirot, By i Serbien, ligger ved Floden Nischava 
i Nærheden af Grænsen til Bulgarien. (1890) 
9,930 Indb. P. er Midtpunkt for en ikke ringe 
Tæppeindustri. H. P. S. 

Pirouette [pirwæt'J, en af de oftest anvendte 
Bevægelser i Balletdansen, der bestaar deri, at den 
dansende, hvilende paa eet Ben, foretager en 
flerdobbelt Omdrejning af Kroppen. 5. L. 

Pirouette [pirwæ't] se S k o l e r i d n i n g . 
Pirring (bot.) er en Betegnelse for u d l ø s e n d e 

I V i r k n i n g e r paa L i v s v i r k s o m h e d e n hos 
Planterne, svarer altsaa til Dyrfysiologiens og 
Medicinens Begreb »Irritation«. Styrken eller 
Omfanget af den ved en P. fremkaldte Virkning 
hos det paagældende levende Væsen staar ofte 
slet ikke i noget som helst Forhold til Arten eller 
Intensiteten af P.'s Aarsag, Irritamentet. Dette er 
dog ikke noget for P. ejendommeligt, men gælder 
alment for udløsende Virkninger ogsaa i den liv
løse Natur, f. Eks. Kraftudviklingen ved en Krudt-
eller Dynamiteksplosion staar ikke i Afhængig
hedsforhold til Beskaffenheden af den tændende 
Gnist, der u d l ø s e r Ladningens bundne Energi; 
Virkningen er bestemt af Ladningens Art og Stør
relse. — De forskelligste ydre Paavirkninger kunne 

] fremkalde P. hos Planterne; i Art. B e v æ g e l s e r 
I er der givet hele Rækker af Eksempler herpaa; 

de vitale Bevægelser ere de mest iøjnefaldende 
. Resultater af P. Saaledes f. Eks. de ved ensidig 
Belysning fremkaldte heliotropiske Bevægelser 
(s. d.), hvor Lyset væsentlig virker udløsende paa 
de Kræfter i Planten, der iværksætte og regulere 
Væksten. Som Modsætning til denne P. ved 
Lysets Paavirkning kan nævnes Lysets Virkning 
ved Kulsyreassimilationen (s. d.), hvor det er selve 
Lyset, der udfører Hovedarbejdet ved den kemiske 
Proces, der altsaa ikke er Resultat af en P. ved 
Lyset. — Imidlertid sker der dog ved Stofskiftet 
i Planten talrige P., f. Eks. ere insektædende Plan
ters (s. d.) Udskilning af Fordøjelsesstoffer, naar 
Insekter fanges, og f. Eks. Aandedrættets stærke 
Forøgelse ved Beskadigelser Resultater af P. I 
det hele taget spiller P. en vigtig Rolle ved alle 
de mange Reguleringer baade af Stofskiftet og af 
de øvrige Livsytringer hos Planten, som Nutidens 
Fysiologi saa meget sysler med. — Særlig ved 
Bevægelserne er P. let at iagttage, og de senere 
Aars Forskning har her bragt interessante Resul
tater, navnlig med Hensyn til Modtagelsen og 
Ledning af P. hos Planterne. At M o d t a g e l s e n 
af en P. er en helt anden Ting end den ved P. 
fremkaldte R e a k t i o n (Bevægelsen, Stofskifte
processen o. s. v.) er tydeligt at se i alle de Til
fælde, hvor man har l o k a l i s e r e t Følsomhed, o: 
hvor Følsomheden for Irritamentet og Reaktionens 
Sæde findes paa f o r s k e l l i g e S tede r af Plante
legemet. Og lige saa tydeligt er det i de Til
fælde, hvor P. og Reaktion stille forskellige Krav 
til de ydre Kaar for at kunne iværksættes, hvad 
det vilde føre for vidt her nærmere at omtale. — 
Det mest bekendte Eksempel paa lokaliseret Føl
somhed er det allerede af Darwin angivne og i 
de senere Aar af Czapek nøje undersøgte For
hold, at det ved Røddernes Geotropisme alene er 
Rodspidsen, der er følsom for Tyngdens P., medens 
Rodens Vækstbøjning, Reaktionen paa denne P., 
sker i det noget bag Spidsen liggende, stærkt 
voksende Bælte. Fra Rodspidsen l edes altsaa 
en P. hen til dette Sted. Ikke blot hos Rødder 
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men hos Stængler, Blade og Blomstens Dele 
kendes nu mangfoldige Eksempler paa lokaliseret 
Følsomhed, som altsaa efterhaanden har vist sig 
at være et ogsaa hos Planterne overmaade alment 
Fænomen. For mangfoldige Blades heliotropiske 
Bevægelser gælder det, at Bladpladen alene er 
følsom for Lyset, medens Stilken udfører Be- ; 
vægeisen, og f. Eks. Græssernes saakaldte Kim
bladskede er oftest særlig følsom for Lyset i den 
øverste Del, medens Bevægelsen især sker i den 
nederste Del o. s. v. — Hvorledes P.'s Ledning ; 
sker, vides ikke, lige saa lidt som for de dyriske 
Nervers Vedkommende. Ved den nærmere 
Undersøgelse af P. hos Planterne har der vist | 
sig store Overensstemmelser med Pirringsfrem-
toningerne i Dyreriget, jfr. Ref l eks og Stem
ning. (Li t t . En ret indgaaende Behandling 
findes i W a r m i n g og J o h a n n s e n , »Al
mindelig Botanik« [4. Udg., 1901]; specielle 
Litteraturangivelser faas bedst i Pfeffer, »Pflan- , 
zenphysiologie« [2. Opl., Bd. I I ; endnu ikke af- i 
sluttet]). W. J. 

Pirringstærskeløn (»die Reizschwelle«), den 
mindste Paavirkning paa et Sanseorgan, hvorved 
der fremkaldes en Fornemmelse. Bestemte Tal
værdier for de forskellige Sanseorganer lade sig 
næppe angive, for det første, fordi P. er i høj 
Grad individuelt forskellig, og dernæst, fordi Stør-
reisen er afhængig ikke blot af Sanseorganets 
Titstand, men ogsaa af centrale Processer. Her- : 
hen hørende Kendsgerninger ere vel kendte fra 
det daglige Liv. Kommer man fra stærkt Solskin 
ind i et svagt belyst Værelse, ser man i Be- j 
gyndelsen intet; efter nogen Tids Ophold derinde 
kunne endog mørke Genstande skelnes. Aubert 
fandt ved nøjagtige Maalinger, at han, efter i l / 2 I 
Times Ophold i et absolut mørkt Værelse, var i 
Stand til at skelne Lys, som var 35 Gange svagere 
end det, han netop kunde mærke, da han fra 
Dagslyset traadte ind i det mørke Rum. Et nor
malt Øje vil i Alm. efter i/2 Times Ophold i 
fuldstændig Mørke kunne opfatte et Stykke sort 
Papir, der belyses af et Normallys ( i ,2 Hefner-
Enheder), i 8 M.'s Afstand, men dette er endnu 
ikke den yderste Grænse. For Hørelsens Ved
kommende synes P- kun i ringe Grad at være 
afhængig af vekslende Tilstande i Sanseorganet; 
Talangivelser ere her uden Interesse, da man 
endnu ikke har noget almindelig vedtaget 
Maal for Lydstyrke. Væsentlig Betydning for P.'s 
Størrelse have de centrale Processer, hvorpaa 
Opmærksomheden beror. Jo mere Opmærksom
heden er henvendt paa Sanseindtrykket, desto 
mindre vil P. blive; naar man lytter efter en svag 
Lyd eller anstrenger sig for at se i Mørke, bringes 
ikke blot Sanseorganerne i den gunstigst mulige 
Stilling, men ogsaa i Hjernen tilvejebringes Be
tingelserne for, at den mindst mulige Paavirkning ! 

kan fremkalde en Fornemmelse. Omvendt vil en : 
Slappelse af Opmærksomheden, som f. Eks. under i 
Søvnen (se Drømme) , eller en Henvendelse af Op
mærksomheden paa andre Ting forhøje P.; under 
saadanne Forhold ville altsaa forholdsvis stærke [ 
Paavirkninger ikke mærkes — den tungt sovende 
aner intet om Uvejret, der raser over hans Hoved, 
og den, der er fordybet i Læsning af en interes
sant Bog, hører ikke, at der tales til ham. Tyde
ligst træder P.'s Afhængighed af de centrale Pro- j 

cesser frem under Hypnosen, hvor man ved Sug
gestion kan fremkalde Anæstesi — saa at selv 
meget stærke Paavirkninger ikke mærkes — eller 
Hyperæstesi — hvorunder den hypnotiserede er 
i Stand til at opfatte Paavirkninger, som normalt 
ere ganske umærkelige. Alfr. L. 

PirUS d. s. s. Pyrus . 
PiræUS (P i ræeus) d. s. s. P e i r a i e u s . 
Pisa, i ) P r o vins i Mellemitalien, hører til Land

skabet Toscana og begrænses mod Nord af Pro
vinsen Lucca, mod Øst af Firenze og Siena, mod 
Syd af Grosseto og mod Vest af Livorno samt 
det liguriske Hav. Arealet er 3,055 • Km. 
med (1901) 320,020 Indb. eller 105 pr. • Km. 
Provinsens Indre er et lavt Bjærgland (Kulmina-

Det skæve Taam. 

tionspunkt 1,159 M.), og for øvrigt træffes Bakke
land og Sletteland, hvilket sidste særlig findes 
omkring Arno samt ved Kysten, hvor man har 
de usunde Maremmer, der benævnes efter P. og 
Volterra. Jordbunden er de fleste Steder frugt
bar; men der findes dog ogsaa udyrkede Hede
strækninger. Af Vandløb nævnes Serchio og 
Arno i den nordlige, Cecina og Cornia i den 
sydlige Del. Befolkningens Flertal lever af Land
brug, og der dyrkes Hvede, Majs, Oliven og 
Vin. Kvægavlen er uden Betydning. Af Mine
raler udvindes Kobber, Boraks, Salt, Kul, Marmor, 
Kalcedon samt Alabast. Industri og Haandværk 
spille en stor Rolle i P. De vigtigste Industri
grene ere Bomulds-, Silke-, Uld- og Lærreds-
væverierne, Farveri, Teglværksindustri samt Fa
brikationen af Læder- og Alabastvarer. Handelen 
drives særlig over Livorno, og Provinsen gennem
skæres af flere vigtige Banelinier, der føre til 
Genova, Firenze, Rom og Livorno. P. deles i 
2 Kredse, P. og Volterra. —Provinsens 2) H o v e d -
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s t a d P. ligger paa begge Bredder af Arno 69 
Km. V. S. V. for Firenze og 7 Km. fra Havet. 
(1901) 61,279 Indb. Som moderne By betragtet 
gør P. nærmest et uddødt Indtryk, hvad der 
staar i en besynderlig Modsætning til den monu
mentale Bygningspragt, der er samlet i en enkelt 
Del af Byen ved Dompladsen i det nordvestlige 
Hjørne. Af Arno, der ledsages af brede Kajer, 
deles P. i to ulige Dele, af hvilke den sydlige 
nærmest skylder Banegaarden sin Betydning og 
kun indeholder en enkelt nævneværdig Bygning, 
Kirken Santa Maria della Spina, der er opført 
1230 i gotisk Stil og 1872 ført tilbage til sin op
rindelige Skikkelse. Byens nordlige Del har snævre 
Gader og lave Huse, men skylder sin Berømmelse 
den umiddelbart ved Bymuren liggende Dom
plads med sine 4 herlige Bygningsværker. Af 
disse nævnes først og fremmest Domkirken, der 
er bygget i Aarene 1063 —1118 til Minde om 
Pisanernes Sejr ved Palermo over Saracenerne. 
1595 brændte den, men 1597 —1604 blev den 
atter istandsat. Domkirken, der er en femskibet 
Basilika med elliptisk Kuppel, er opført i romansk 
Stil af hvidt Marmor med sorte og røde Striber 
og har en prægtig Facade med Galerier. Af 
Enkeltheder nævnes Malmdørene fra 1602 med 
Fremstillinger af den hellige Historie, de tolv 
Marmoraltre, Højalteret samt Malerier af Cimabue 1 
og Andrea del Sarto. Lige over for Domkirkens 1 
Hovedfagade staar Daabskirken (Battisterio), en ; 
kolossal Kuppelbygning i strenge Former, der ! 
er opført 1153, men senere har faaet Tilføjelser | 
i gotisk Stil. Den har 3 Stokværk af hvidt • 
Marmor og krones af en pæreformet Kuppel. I 
Bag ved Domkirken hæver sig for sig selv det j 
cylindriske skæve Klokketaarn (Campanile), der j 
er bygget 1174. Det har 8 Stokværk, omgivne j 
af fri Søjlegange. I øverste Stokværk findes 7 
harmonisk afstemte Klokker. Højden er 54,5 M., 
og Afvigelsen fra den lodrette Linie er udvendig j 
4,3 M. Taarnets Hældning mod Syd er vel op- 1 
rindelig opstaaet som Følge af Eftergivelse af . 
Terrainet, men senere af Bygmesteren ført videre 
med Hensigt. Paa Dompladsen findes yderligere 
den berømte Kirkegaard (Campo santo), en lang
agtig, firkantet, gotisk Bygning, til hvis Opførelse 
Ærkebiskop Ubaldo gav Anledning, da han 1188 
lod hente en Ladning Jord fra det hellige Land. | 
Bygningen opførtes 1278—1283 af Giovanni Pi- j 
sano. I dens indre overdækkede Søjlegang findes 
et stort Antal smukke Skulpturer og Gravmæler, 
hvoriblandt for Kejser Henrik d. 7. samt for 
Anatomen Berlinghieri af Thorvaldsen. Paa Væg-
gr ,0 findes en Række berømte Freskomalerier 
fra Tiden 1330—1470. Blandt P.'s i alt ca. 80 
Kirkebygninger nævnes yderligere kun den ro
manske San Sisto fra 1089, Santo Stefano ai 
Cavalieri, der er opført 1565—96, San Niccolo, 
der er bygget omkring Aar 1000 og har et skævt 
Klokketaarn, samt San Paolo og San Michele, 
der begge skulle stamme fra 13. Aarh. Af verds
lige Bygninger fremhæves Palazzo reale, det 
ærkebiskoppelige Palæ, Palazzo Lanfranchi, hvor 
Byron boede 1822, Palazzo del Commune, der 
nu er Arkivbygning, samt Universitetsbygningen 
(La Sapienza), der er opført 1493 og indeholder 
en meget smuk Gaard. P.'s Universitet aabnedes 
1343, men undergik i Tidens Løb talrige Om-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

skifteiser, indtil det 1850 fik sit oprindelige Om
fang. 1900 havde det 4 Fakulteter, ca. 100 Læ
rere og 1,100 studerende, og til det var knyttet 
et Seminarium for Gymnasiallærere, Skoler for 
Ingeniører, Farmaceuter og Veterinærer samt et 
Bibliotek paa 120,000 Bind. P. har yderligere 
Lyceum, teknisk Skole, Industriskole, et Par 
Museer og Biblioteker samt et Arkiv med 
16,000 Pergamentbreve, hvoriblandt et Par fra 
Frederik Barbarossa 1162 og Richard Løvehjerte 
1192. Industri og Handel spille en ubetydelig 
Rolle, selv om man i den nyeste Tid kan spore 
en Smule Opsving. P. er Provinsens vigtigste 
Jærnbaneknudepunkt og Sæde for en Præfekt og 
en Ærkebiskop samt for en Filial af National
banken. 6 Km. Nordøst for P. ved Foden af 
Bjærget San Giuliano findes de p i s a n i s k e B a d e , 
der allerede paa Plinius'es Tid vare berømte. 

P., der i Oldtiden hed J u l i a P i s a n a , fik 
stor Betydning efter 9. Aarh., og særlig efter at 
den sammen med Normannerne 1137 havde øde
lagt sin Rival Amalfi. I denne Periode var P. 
en mægtig Søstad, der talte 150,000 Indb.; men 
Hohenstaufernes Fald rev ogsaa P. med sig, og 
1284 ødelagdes dens Flaade fuldstændig af Ge-
nueserne. Indre Uroligheder paafulgte, og 1399 
kom Byen under Visconti'erne i Milano, der 
1405 solgte den til Firenze. 1409 afholdtes et 
berømt Koncilium i P. Karl VIII af Frankrig 
begunstigede P. imod Firenze og udleverede 1495 
Citadellet til Pisanerne, der begyndte en 15-aarig 
Kamp for deres Frihed, men bukkede fuldstændig 
under I5°9- P- blev nu en ubetydelig Universi
tets- og Havneby, hvis Betydning ganske ophørte 
efter Livorno's Anlæggelse. 1615 havde P. kun 
15,600 Indb., og senere har P. ganske delt Skæbne 
med Toscana. I August 1846 led Byen en Del 
ved Jordskælv. (Li t t . : C a n t i n i , Storia del 
commercio dei Pisani [Firenze 1797]; R o h a u l t 
de F l e u r y , Les monuments de fise au moyen 
åge [Paris 1866]; D i i t s c h k e , »Die antiken 
Bildwerke des Campo Santo in Pisa« [Leipzig 
1874]; L a n g e r , »Politische Geschichte Genuas 
und Pisas im 12. Jahrh.« [Leipzig 1882]). H. P. S. 

PiSagua, vigtig Salpeterhavn i det nordlige 
Chile, Dep. Tarapacå, staar ved en Jærnbane i 
Forbindelse med Salpeterlejerne ved Pampa de 
Tamarugal; har 2,150 Indb. M. Kr. 

Pisan se C h r i s t i n e de P. 
PisaoéllO se P isano , V i t t o r e . 
PisaiHJ se Banan. 
Pisangfamilien (Musaceae), enkimbladede 

Planter af Ordenen Scitamineae, meget anselige 
Vækster med Rodstok og overjordisk Stængel 
eller en af Bladskeder dannet »falsk« Stængel 
med store Blade. Blomsterne ere uregelmæssige; 
Blosterbladene ere gerne alle kronbladagtige, og 
det forreste er større end de øvrige og formet 
som en »Læbe« ; det bageste Støvblad mangler, 
de øvrige 5 ere vel udviklede. Den undersædige 
Frugtknude udvikler sig til et Bær eller en Kap
sel; Frøene have Perisperm. Ca. 50 Arter i 
Troperne. Den vigtigste Slægt er Banan (s. d.); 
se ogsaa R a v e n a l a og S t r e l i t z i a . A. M. 

Pisangædere se Turako. 
Pisano, And rea di Ugo l ino Nini , italiensk 

Billedhugger og Bygmester, født 1273 iPontedera, 
død i Orvieto 1348, var sandsynligvis Elev og 

23 
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Medhjælper hos nedenn. Giovanni P. ved Dom
kirken i Pisa; i Aarene 1336—43 ledede han 
Opførelsen af Campanilen i Firenze og var 
1347—48 Bygmester ved Domkirken i Orvieto. 
P.'s Ry er først og fremmest knyttet til Bronze
dørene paa Sydsiden af Baptisteriet i Firenze. 
Han har her i en fortræffelig simpel og klar 
Reliefstil skildret tyve Scener af Johannes den 
Døbers Historie, medens Dørenes nederste otte 
Felter ere smykkede med allegoriske Fremstil
linger af religiøse og verdslige Dyder. Scenerne 
af Johannes'es Liv ere givne med den prægnanteste 
Simpelhed og Klarhed i Sammenspillet mellem 
Relieffets faa (to—tre) Figurer, Kompositionen er 
fuldendt klassisk i sin brede og enkelte Holdnings-
fuldhed, og Figurstilen viser P.'s fine Sans for 
anstandsfuld, rolig og fornem, værdig Skønhed og 
Ynde, ikke mindst i Fremstillingerne af Dyderne, 
især »Spes«. Ikke mindre fremragende ere de 
Relieffer, han efter Giotto's Udkast udførte til 
Udsmykning af det nederste Stokværk af Cam
panilen, Relieffer, der i knappe, k^rnefulde Kom
positioner give en Art Encyklopædi over menneske
lig Virksomhed. Endelig skulle nævnes af P. de 
skønne, fortræffelig gennemførte Marmorstatuetter 
af den velsignende Christus og Santa Reparata i 
Museo dell' Opera i Firenze. — Af P.'s Sønner 
Nino (død før 1368) og T o m m a s o P., der 
begge virkede som Billedhuggere, er der Grund 
til at fremhæve den førstnævntes yndefulde genre
agtige Fremstillinger af Madonna med Barnet, 
saaledes i Værker i S. Maria Novella i Firenze, 
i S. Maria della Spina i Pisa, i Museo munici-
pale i Orvieto o. fl. St. (Li t t . : D o b b e r t , »Die 
P.« [i Dohme's »Kunst und Kunstler . . . .«, 2. 
Del, I, Leipzig 1878]; Bode, »Die italienische 
Plastik« [Berlin 1893]; »Festschrift zu Ehren des 
kunsthistorischen Instituts in Florenz« [Leipzig 
1897]; B u r c k h a r d t , »Der Cicerone« [8. Opl., 
Leipzig og Berlin 1901]). A. R. 

Pisano, Giovanni , italiensk Billedhugger og 
Bygmester, født i Pisa ca. 1250, død 1328 (?), 
var Søn og Elev af nedenn. Niccolo P. og nævnes 
som Faderens Medhjælper ved Prædikestolen i 
Siena's Domkirke (1266—68) og senere ved 
Brønden iPerugia (1280), der er stærkere præget 
af hans end af Faderens Stil. I Modsætning til 
dennes antikiserende Kunst med dens klassiske 
Ro søger P. i sin energiske naturalistiske Stræben 
at give Udtryk for de dybeste, lidenskabeligste 
Sjælsbevægelser. Skader end denne urolig be
vægede Voldsomhed Helhedsvirkningen i hans 
Kunst, særlig i Reliefferne, give til Gengæld de 
enkelte Motiver i deres dramatiske Livfuldhed 
og deres storslaaede Fantasirigdom det højeste 
Indtryk af P.'s fremragende skabende Evner. Af 
P.'s Værker som Plastiker nævnes Hovedværkerne: 
Prædikestolen i S. Andrea i Pistoja (1301), hvor 
særlig Reliefferne med Korsfæstelsen, Dommedag 
og Barnemordet i Bethlehem vise hans Kunsts 
ildfulde Lidenskab, medens han i Enkeltfigurer 
som Sibyllerne har givet det mægtigste Udtryk 
for den dybeste sjælelige Ekstase. Den anden 
Prædikestol, P. udførte for Domkirken i Pisa 
(1311), Og som nu findes i Museo Civico i samme 
By, naar ikke op ved Siden af den førstnævnte 
i Udførelsen, der hovedsagelig skyldes Elev-
hænder, men giver i sine Kompositioner et om 

muligt endnu stærkere Indtryk af P.'s lidenskabe
lige Fantasi. Af P.'s andre Værker skulle nævnes : 
Den store Madonnastatue i Madonna dell' Arena 
[Padova] og den legemsstore Statue af Kirkens 
Stifter Enrico Scrovegni smst.; andre Madonna
statuer i Cap. della Cintola i Domkirken i Prato 
(Statuette i Sølv), over Porten til Baptisteriet i 
Pisa, i Campo Santo smst., i Museo civico i Pisa 
(Statuette i Elfenben) og i Berlin. — Som Byg
mester er P.'s Navn knyttet til Domkirken i 
Siena, hvor han blev Overbygmester 1284, og 
hvortil han i hvert Fald har udført Modellen til 
Facaden; endvidere til Ombygningen af Prato's 
Domkirke i gotisk Stil og først og fremmest til 
Opførelsen af Campo Santo i Pisa, det koste
ligste og skønneste Monument af italiensk Gotik. 
(Li t t . : Se Litt. til A n d r e a Pisano) . A. R. 

Pisano, N i c c o l o , italiensk Billedhugger og 
Bygmester, født ca. 1206, død ca. 1280 i Pisa, 
er udgaaet fra den ældre lombardisk-toskanske 
Billedhuggerskole, særlig som denne er repræ
senteret i Skulpturerne paa Domkirkens Fagade 
i Lucca, hvor ogsaa P. har arbejdet og udført 
fiere Relieffer, deriblandt det udmærket komponerede 
Korsnedtagelsen. Det er dog først i det langt 
senere udførte Hovedværk: Prædikestolen i Bap
tisteriet i Pisa [1260], at P.'s Kunst viser sig i 
hele sin betydningsfulde Storhed og Ejendommelig
hed. Med klar Bevidsthed om den antikke Kunsts 
Skønhed og Overlegenhed har han valgt den til 
Forbillede og af den lært den brede, myndige, 
plastiske Stil, den rolige velafvejede Komposition, 
der lader hans Kunst synes den første Anelse 
om Renaissancen. Det spores jo nok i P.'s Kunst 
i Relieffernes Overfyldning med Figurer, i disses 
tunge, plumpe Legemsbygning, at det ikke var den 
fuldendte antikke Kunst, han havde til Forbillede 
i de romerske Sarkofagrelieffer, hvoraf han in
spireredes, og fra hvilke han ikke blot tog sin 
Stil, men ogsaa laante enkelte Figurer til sine 
Kompositioner. Efter Prædikestolen i Pisa ud
førte P. Prædikestolen til Domkirken i Siena 
(1266—68), ligesom den første smykket med Re
lieffer af Christi Liv, fra hans Fødsel til Domme
dag; denne sidste Prædikestol, der er rigere ud
styret end den første og har otte Relieffrem
stillinger mod seks der, kan dog ikke maale sig 
med Prædikestolen i Pisa i enkel og klar Hold-
ningsfuldhed og bærer — ligesom den 1277—80 
udførte Fontana maggiore foran Domkirken i 
Perugia med dens allegoriske Fremstillinger af 
Kunster og Videnskaber — Vidne om Medvirk
ning af yngre Kræfter, først og fremmest P.'s 
Søn Giovanni, der søgte andre Idealer end de 
klassiske, P. havde knyttet sin Kunst til. Som 
Bygmester tilskrives der P. Facaden og Taarnet 
paa S. Nicola i Pisa og (omtvistet) Domkirken i 
Volterra (Fagaden 1254). ( L i t t . : se Litt. til 
And rea P i s a n o . Endvidere D o b b e r t , »Ueber 
den Styl N. P.'s« [Miinchen 1873] og »Italienische 
Forschungen«, I: S c h m a r s o w , »S. Martin von 
Lucca« [Breslau 1890]). A. R. 

Pisano, V i t t o r e , kaldet P i s a n e i l o, italiensk 
Maler og Medaillør, udgaaet fra Skolen i Verona, 
(1380—1451); hans Hovedvirksomhed falder i 
Verona, medens han fra Tid til anden har arbejdet 
i Venezia, Pavia, Rom, Ferrara, Rimini, Milano. 
Mantova og Napoli. Af P.'s store Freskoværker 
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i Sala del Gran Consiglio i Dogepaladsel i Ve
nezia og i Laterankirken i Rom er intet bevaret, 
og kun enkelte mindre Fresker (Bebudelsen i S. 
Fermo Maggiore i Verona og St. Georg i Kamp 
med Dragen i Capp. Pellegrini, S. Anastasia smst.) 
og faa Staffelibilleder (St. Antonius og St. Georg 
samt St. Eustacius'es Vision i London, Portrættet 
af Lionello d'Este i Gal. i Bergamo og Kongernes 
Tilbedelse [Værkstedsbillede?] i Berlin) ere de 
eneste Prøver paa hans friske naturalistiske og 
karakterfulde Malerkunst. Er P. som Maler kun 
een blandt de mange, der brød Vej i den be
gyndende Renaissance, er han som Medaillør den 
første og største af alle i sin Tid. Uovergaaelig 
er den Skarphed og Præcision, hvormed Medaille-
porlrætternes Profiler ere tegnede, uovergaaelig 
den sikre Bredde og Klarhed, hvormed de ere 
modelerede i ganske lavt Relief, fuldendt den 
dekorative Holdning mellem Portrættet og Om-
skriftens Bogstaver. Af P.'s 28 (31?) Medailler 
nævnes her de fortræffeligste: Sigismondo Mala-
testa [1445], Vittorino da Feltre, Malatesta No-
vellus, Lionello d'Este [1444; Revers: Amor, der 
lærer Løven at synge], Cecilia Gonzaga med den 
skønne Revers: Enhjørningen med Jomfruen, 
Inigo de Avalos og Ludovico Gonzaga. (Li t t . : 
F r i e d l a e n d e r , »Die italienischen Schaumunzen 
des funfzehnten Jahrhunderts« [»Jahrbuch d. kgl. 
preuss. Kunstsamml.« I, Berlin 1880]; Fab r i czy , 
»Medaillen der ital. Renaissance« [»Monographien 
des Kunstgewerbes« IX, Leipzig 1902]). A, R. 

Pisaref, D m i t r i I v a n o v i t s c h , russ. Kri
tiker og Publicist, født i Guv. Orel 1840, druknet 
nær Riga 1868. P. blev, som ganske ung, Fører 
for den realistiske Skole i russisk Tænkning, der 
vendte sig mod den ældre Slægts Kunstforgudelse. 
I skarp Form fordrede P. af Kunsten Arbejde i 
»Livets« Tjeneste, og som Hader af al Æstetik 
førte han et voldsomt, til Tider uforsvarligt An
greb mod Rusland's Digteraander. Som frygtløs 
Kæmper for hvert Menneskes Ret til Livsnydelse 
og Selvbestemmelse hørte han til de aandelige 
Støtter for Reformernes Gennemførelse i 1860'erne. 
P.'s Voldsomhed og bidende Sarkasme, hans Fø
lelsers Varme og hans Frihedstrang skabte ham 
mange Beundrere blandt Rusland's Ungdom og kræn
kede Fjender i den ældre Slægt. Næsten fem 
Aar sad P. i Fæstningsarrest. De fleste af hans 
tidlig afbrudte Arbejder findes optagne i »Russ-
koje Slovo« og »Délo«, Tidsskrifter, ved hvilke 
P. var Medarbejder. Mest bekendt af P.'s Ar
bejder ere »Stojaoaja Voda« (Det stillestaaende 
Vand), »Bor'ba za zizn« (Kampen for Tilværel
sen) og »Staroje barstvo* (Gammelt Herre
vælde). A. M. B. 

Pisåt is kaldes i Oldtiden den mellemste Del 
af Landskabet Elis (s. d.) i Grækenland. Det er j 
et frugtbart, bølgeformet Land, som gennem- , 
strømmes af Floden Alfeios. Det havde sit Navn 
efter Hovedstaden P i s a og var oprindelig uaf
hængigt. Men der herskede i lang Tid Strid \ 
mellem Indbyggerne i P. og de nordligere boende | 
Eleere ; Stridens Genstand var især, hvem der 
skulde afholde de store Festlege i Olympia \ 
(s. d.), som hørte til P.'s Omraade. Omsider j 
blev Pisa ødelagt (572 f. Chr.), og hele P. blev j 
afhængigt af Elis. H. H. R. 

PiSCataqna [piska'takwa], Flod i U. S. A.,| 

danner Grænse mellem Staterne Maine og New 
Hampshire og udmunder efter et Løb paa 72 Km. 
i P.-Bugten. H. P. S. 

Pisces se Fisk. 
Pisces (astron.)se F i s k e n e . 
Pischavar se P e s c h a v a r . 
PiSChel, R i cha rd , tysk Sanskritist, er født 

18. Jan. 1849 i Breslau, studerede bl. a. i London 
og Oxford, blev Professor i Sanskrit og sammen
lignende Sprogforskning i Kiel, senere i Halle og 
Berlin. Hans Arbejder ere af enestaaende Vigtig
hed navnlig for PrSkrit-Dialekterne: De Kalidasae 
Qakuntali recensionibus [Breslau 1870], De gram-
maticis pracriticis [smst. 1874], »Kalidasa's Ca-
kuntala, the Bengali recension with critical notes« 
[Kiel 1877], »Hemacandra's Grammatik der Pra-
krit-Sprachen« [2 Bd., Halle 1877—80], »The 
Assalayana-suttam« (Pali og Engelsk) [Chemnitz 
1880], »The Decinamamala of Hemacandra« [Bd. 
I, Bombay 1880], »The Theri-Gatha« [Lond. 
1883], »Rudrata's Crngara-tilaka and Rugyaka's 
Sahrdayalila, with an introduction and notes« 
[Kiel 1886], »Vedische Studien« [Stuttgart 1889 
ff., med Geldner]; »Beitrage zur Kenntniss der 
deutschen Zigeuner« [Halle 1894], »Grammatik der 
Prakritsprache« [i »Indoarische Alterthumskunde«]; 
Artikler i »Zeitschr. d. deutsch. morgeni. Ges.«, 
»Gott. gel. Anzeigen« etc. S. S. 

PiSChin, Navn paa et tidligere Distrikt i det 
sydlige Afghanistan, der siden 1878 staar under 
Englands Styrelse og har stor strategisk Betydning, 
da fiere Veje fra Sindh, Kandahar og Pandschab 
her støde sammen. H. P. S. 

PiSCina (lat.: »Fiskedam«), oprindelig Beteg
nelse for et særligt Vandbækken, i den gamle 
Kirke for Daabsbassinet. Ordet anvendes ogsaa 
om et Afløb ved Alteret for det Vand, som var 
benyttet ved hellige Handlinger eller ved de 
hellige Kars Rensning. A. Th. J. 

Pisciner (lat.), Fællesbade, store Baderum, i 
hvilke flere Personer samtidig kunne bade. 

PiSCiotta, By i Syditalien, Provins Salerno, 
ligger ved det tyrrhenske Hav. (1881) 1,869 
Indb. P. har en lille Havn og driver Sardel-
og Tunfiskeri samt Vin- og Sydfrugtavl. II. P. S. 

PiSCiS austrinus se F i s k e n e (astron.). 
PiSCO, Søstad i det sydlige Peru, Dep. Ica, 

ved Mundingen af Rio Chunchanga og ved en 
Bugt fra det store Ocean. Havnen beskyttes ved 
Jærnmoler. Byen er ved en Jærnbane forbunden 
med Ica, har to Hospitaler, Brændevinsbrænderier, 
Udførsel af Bomuld, Sukker, Sølv, Vin, Brænde
vin, Druer og Salt og (1889) 4,500 Indb. M. Kr. 

Pisé (fr.) er Murværk af stampet {fiser, stampe) 
Jord, Ler eller Kalkmørtel; Blandingen sammen-
stampes med Fødderne eller med dertil indrettede 
Redskaber og tørres i Luften. I de muhame
danske Lystbygninger i Spanien ere de lette Mure 
udførte af Kalkpisc. E. S. 

Pisek i Bohmen 90 Km. S. S. V. f. Prag 
ved Wottawa, Hovedstad i Bezirkshauptmannschaft 
P., har (1890) med sine 4 Forstæder n ,ooo 
tschekk. Indb. Rester af gamle Fæstningsmure, 
Statsovergymnasium, Landbrugsskole, Jærnstøberi, 
Bryggeri, Papirfabrikation, Hingstedepot. I Om
egnen Stenbrud. Joh. F. 

Pisemski, A lekse j F e o f i l a k o v i t s c h , russ. 
Forfatter, født paa et Gods i Guv. Kostroma 

23* 
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10. Marts 1820, død i Moskva 21. Jan. 1881. 
Efter at have gennemgaaet Latinskolen i sin 
Hjemstavn studerede P. ved det matematiske Fa
kultet i Moskva og traadte tidlig, 1844, ind i 
Statstjenesten. Godt Kendskab til folkelig Skik 
og Tænkemaade, dramatisk Begavelse og et ivrigt 
Studium af fremmed Litteratur blev Grundlaget 
for P.'s Forfattervirksomhed. IVs Syn paa 
Verden var tungt og glædeløst; han var blottet 
for Tro paa at kunne indvirke højnende eller 
retledende; derfor bleve hans Romaner knugende 
og haabløse, men stærke og gribende Virkeligheds
billeder. Hvor han ser hen, er der Smuds og 
Taage, ingen ideel Stræben er i Stand til at bære 
en eneste Handling; Vindesyge, Fejhed eller 
Kønsdrift er det bestemmende i alle Menneske
sind. Hans første Roman, »Bojarscina« (Herre
vælde), skreven 1847, kom først fri for Censuren 
1857, paa Grund af dens formentlige Angreb 
paa Ægteskabet. I hastig Følge udkom nu, 
mest i Tidsskrifterne »Syn otecestva« og »Biblio-
teka dia Ctenija«, en Række Romaner som »Tiu-
fiak« (Madrassen), »Brak po strasti« (Ægteskab 
af Elskov) o. s. v., der blottede slette Ægte
skabers eller lave Lykkejægeres indre Væsen, 
det sidste især i hans mest kendte og oversatte 
Bog »Tysiaca dus« (1858; dansk Overs, ved Joh. 
Magnussen 1885, ><Tusinde Sjæle«). Den er en 
Skildring af Embedsvæsenet paa Nikolaj I's Tid. 
P.'s sure Vantro over for al Samfundsstræben 
bragte ham i bitter Modsætning til Reformtidens 
Mænd og hele det unge Rusland. Han saa intet 
uden »en mudret Sø« i hele Fremskridtsbevæ-
gelsen, og i en Roman under denne Titel: 
>Vzbalomucennoje morje« [1863] skildrede han 
den Tids Helteskikkelser. Bogen mødte rasende 
Forbitrelse fra Fremskridtets Lejr og fik sin 
store Del i Reaktionens hastige Sejr. Foruden 
en hel Del dramatiske Arbejder, der bleve spil
lede og glemte, har P. som alle Forfattere den
gang skrevet Fortællinger fra Folkelivet som: 
»Lésie« (Skovtrolde), »Plotnieia artel« (Tømmer-
svendeforbundet) o. a. Ramt af haarde person
lige Sorger og sort i sit Sind forfaldt P. til Drik 
og døde søndret af Mismod. A. M. B. 

Pishma, i) Flod i Nordrusland, Guvernement 
Archangel, er 245 Km. lang og udmunder i 
venstre Bred af Petschora. — 2) Flod i det 
nordøstlige Rusland, Guvernementerne Kostroma 
og Vjatka, er 190 Km. lang og falder i højre 
Bred af Vjatka. H. P. S. 

PiSldes , G e o r g i o s , byzantinsk Digter, levede 
under Kejser Heraklios (610—41), hvis Krigstog 
mod Perserne og Avarerne han forherligede i 
flere Digte. Desuden skrev han Digte af filo
sofisk og teologisk Indhold, deriblandt et Hexa-
emeron (om Verdens Skabelse). Hans Digte, som 
udmærke sig ved store formelle Fortrin, ere ud
givne i Migne's Patrologi Bd. 92. H. H. R. 

Pisidien kaldtes i Oldtiden et Landskab i 
Lilleasien, begrænset mod Syd af Pamfylien og 
Lykien, mod Vest af Kabalien og Frygien, mod 
Nord af Frygien og mod Øst af Isaurien og Ki-
likien. Landet er opfyldt af Bjærge (Tauros-
Bjærgene) og svært tilgængeligt. Indbyggerne 
bevarede derfor sædvanlig deres Uafhængighed 
til Trods for de omgivende Landes vekslende 
Skæbne. Efterhaanden trængte dog græsk Kul-

| tur ind i Landet, og der rejste sig flere større 
j Byer, saaledes Termessos, Selge, Sagalassos og 
i Kremna, af hvilke der endnu findes velbevarede 
; Rester, som stamme fra den romerske Kejser-
j tid. H. H. R. 

Pisino se M i t t e r b u r g . 
Pisistråtos d. s. s. P e i s i s t r a t o s . 
Piskebaand (se D r a g t Side 451) brugtes 

til at indflette i Haarpisken, som dannedes af 
Nakkehaaret, efter at de store Parykker vare af-

! skaffede i Begyndelsen af det 18. Aarh. og eget 
! Haar atter kom til Ære i opsat og friseret 
Form. At bære Nakkepisk holdt sig til midt 
i 19. Aarh. hos enkelte gamle Herrer (Klokker 
Phister). Baandene vare en Nødvendighedsartikel, 
da de ofte maatte fornyes formedelst den runde-

] lige Brug af Haarpomade, og de forhandledes 
! i Husene og ellers alle Vegne af fattige Folk og 
I Børn. P.'s Farver nævnes i »Sanct Hansaften-

Spil« : — —• »røde og blaa, gule, grønne, violette 
og graa«. Bemh. O. 

Piskecel le d. s. s. Fimrecelle (s. d.). 
Piskeorm se R u n d o r m e . 
Pisker kaldes et Træ, naar det er trykket saa 

stærkt af sine Naboers Sideskygge, at dets Krone 
1 er bleven lille og Stammen uforholdsmæssig lang 
' i Forhold til Tykkelsen; det vil da bevæges stærkt 

af Vinden og derved piske Grenespidserne af sig 
selv og Naboerne, saaledes at der opstaar et aabent 

! Rum omkring dets Krone. Tilstedeværelsen af P. 
i hidrører fra Mangler i Udhugningen. C. V. P. 

PlSO, romersk Familie, tilhørende Slægten C a l -
p u r n i u s . Blandt dens Medlemmer kunne nævnes 
følgende: 

1) L u c i u s C a l p u r n i u s P. med Tilnavnet 
F ru gi (den retskafne), gennemførte som Folke
tribun 149 f. Chr. en Lov om Nedsættelse af 
en permanent Domstol til Paadømmelse af Sager 
angaaende Statholderes Forvaltning af Provinserne. 

! Som Konsul (133) modvirkede han Tiberius 
! Gracchus. Han optraadte ogsaa som Historie-
i skriver og skrev under Titelen Annales Rom's 

Historie fra Æneas og til hans egen Tid. Der 
findes nu kun Brudstykker deraf (udgivne i 
Peter's Historicorum Romanorum fragmentd). 

2) L u c i u s C a l p u r n i u s P. , Svigerfader til 
Cæsar, understøttede som Konsul (58) Clodius'es 
Bestræbelser for at faa Cicero landsforvist. Cicero 
angreb ham senere ved flere Lejligheder med 
stor Heftighed, saaledes i en endnu bevaret Tale 
fra 55. Under de senere Borgerkrige gjorde han 

i flere forgæves Forsøg paa at mægle mellem de 
stridende Parter. 

3) L u c i u s C a l p u r n i u s P., foreg.'s Søn, var 
Konsul 15 og førte 13 — II en heldig Krig i 
Thrakien. Senere var han i en lang Aarrække 
praefectus urbi. Til ham og hans to Sønner 
skrev Horats sin Ars poetica. 

4) G n a e u s C a l p u r n i u s P. blev 17 e. Chr. 
af Kejser Tiberius sendt som Statholder til Sy
rien, samtidig med at Germanicus fik den øverste 
Ledelse af de asiatiske Provinser. Det kom 

1 snart til heftige Rivninger imellem dem, idet den 
! stivsindede P. ikke vilde følge Germanicus'es 

Anordninger, men P. blev, skønt han modsatte 
i sig med Vaaben i Haand, nødt til at forlade sin 
i Provins. Da Germanicus pludselig døde, blev 
I P. beskyldt for at have forgivet ham. Ved sin 
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Hjemkomst til Rom blev han sat under Anklage; 
mod Beskyldningen for at have forgivet Germa-
nicus var han i Stand til at rense sig, men hans 
Adfærd i Provinsen fældede ham. Saa dræbte 
han sig selv (20). 

5) Ga jus C a i p u r n i u s P., en fornem og i 
mange Henseender talentfuld Mand, indlod sig 
65 i en Sammensværgelse mod Nero og blev, da 
den opdagedes, nødt til at tage Livet af sig. 

6) L u c i u s C a l p u r n i u s P. L i c i n i a n u s blev 
adopteret af Galba kort efter hans Tronbestigelse 
og var bestemt til Tronfølger. Men i Oprøret 
mod Galba fandt han Døden tillige med 
denne. H. H. R. 

Pisogne [piså'ne], By i Norditalien, Provins 
Brescia, ligger ved den nordøstlige Bred af Lago 
d'Iseo. (1881) 1,008 Indb. P. driver Fiskeri, 
Jærnindustri samt Handel med Landbrugspro
dukter. H. P. S. 

Pisol i t (græ.) eller Æ r t e s t e n er Mineral
udskillelser , der have Form at smaa Kugler; 
Kuglerne have koncentrisk skålformet Bygning og 
ere oftest sammenkittede af Bindemiddel af samme 
Materiale, som de selv bestaa af. P. dannes ved 
Mineraludskillelse i Kildebassiner, hvor Vandet 
er i hvirvlende Bevægelse, idet Kuglerne vokse, 
indtil de blive saa tunge, at de falde til Bunds. 
Den almindeligste P. bestaar af Aragonit og 
findes bl. a. ved Karlsbad; ogsaa Brunjærnsten 
kan optræde »pisolitisk«. N. V. U. 

PiSOllia Plumier, Slægt af Nyctaginaceae, 
Buske eller Træer med modsatte, elliptiske eller 
lancetdannede Blade og smaa, særkønnede Blom
ster, der ofte have en stærk Vellugt. Oftest tvebo. 
Hanblomsterne have 5 Blosterblade og 5—30 
Støvdragere, Hunblomsterne et rørformet, 5-tandet 
Bioster og en Støvvej. Frugten er en ofte klæbrig 
Nød med Perisperm. Ca. 40 Arter, alle i Troperne. 
Flere Arter benyttes i deres Hjemlande; af Bladene 
faas Gemyse, Blomsterne benyttes til vellugtende 
Midler, Frugterne (paa Havaii-Øerne) til Fugle-
fangst. A. M. 

PiSSarro [pisaro'J, Cami l le , fransk Maler og 
Raderer, er født paa St. Thomas 10. Juni 1830, 
Elev bl. a. af Corot, er en af den franske Kunsts 
betydeligste Impressionister (s. d.). Han er en 
Solens Maler; hans Landskaber med det hede 
Sollys, der vise en uforfærdet Energi i Syn og 
Udtryksformer, have efterhaanden bidt sig fast i 
et modstræbende Publikums Opmærksomhed og 
tiltvunget sig Berømmelse. Bekendte Arbejder 
bl. a. »Landskab ved Montmorency« [1859], »Ved 
Bredden« [1865], »Høst« [1869]; i Caillebotte-
Samlingen i Luxembourg-Museet findes »Røde 
Tage« og 6 andre Malerier. Ogsaa mange, ca. ioo, 
Raderinger: »Æbletræer ved Pontoise«, »Gaase-
pige« o. s. v. Sønnen Luc i en P., bosat i London, 
har gjort sig bemærket som Illustrator (farvetrykte 
Træsnit). (Li t t . : W. T h o r n l e y , Pragtværket 
25 lithographies d'aprés les meilleurs ouvrages 
du peintre C. P. [Paris 1900]). A. Hk. 

Pissevache [pisva's], et berømt Vandfald i den 
schweiziske Kanton Wallis mellem St. Maurice 
og Martigny, hvor Sallenche fra en Højde paa 
61 M. styrter ned i Rhone-Dalen. Den snehvide 
Vandmasse danner en levende Kontrast til de 
omgivende mørktfarvede Fjælde, af hvilke Vand
søjlen synes at bryde frem. M. Kr. 

PiSSddes se S n u d e b i l l e r og F o r s t i n s e k t e r . 
PlSSOir [piswalr] (fr.) kaldes et Rum eller 

i Lokale, der ene er bestemt til Benyttelse ved 
: Menneskers Udtømmelse af de flydende Ekskre
menter. 

P i s tac ia L., Slægt af Anacardiaceae, meget 
harpiksrige Buske eller Træer med finnede Blade 

; og meget smaa Blomster i Klaser, der atter kunne 
: være samlede i Klase eller Top. Tvebo. Han-
i blomsterne have 1—2 Blosterblade og 3—5 Støv-
i dragere; Hunblomsterne 2—5 Blosterblade og en 

Støvvej med en kugle- eller ægformet Frugt-
'< knude. Frugten er en sammentrykt Stenfrugt. Ca. 
; 5 Arter. P. Lentiscus L. (Mas t i k s t ræ eller 

M a s t i k s b u s k ) bliver et Træ eller en stor Busk, 
• indtil 5 M. høj, og har ligefinnede Blade med 2 

—4 Par lancet- eller ægdannede Smaablade, der 
ende med en Brod; Bladene ere læderagtige og 
blivende, Stilken vinget. Blomsterne ere rødlige. 
Smaa, mørke Frugter. Mastikstræet vokser i 
Middelhavslandene og danner der en Hovedbestand
del af Maquis . Det harpiksholdige og aroma
tiske Stof, der frivillig eller ved Snit ind i Stam
men flyder ud, giver det bekendte Mastiks (s. d.), 

! der har en ikke ubetydelig Anvendelse og tillige 
1 er officinelt. Især faas Mastiks af en paa Kios 
', voksende Form (Var. Chia), der dyrkes. Bladene 
: benyttes til Garvemiddel. P. Terebinthus L. er 
hyppig et Træ; dets uligefinnede Blade med faa 

; Par Smaablade mangle Bladstilkens Vinger og ere 
i affaldende. Frugterne ere smaa og mørkerøde. 
i Træet er udbredt i Middelhavslandene (mod Nord 

til Bosen, mod Øst til Syrien og Palæstina). Ved 
Indsnit i Stammen faas en Slags Terpentin. De 
ved Stik af Aphis Pistaciae frembragte Galler 
danne i Orienten en ret vigtig Handelsartikel, der 

j benyttes til Farvemiddel. Frugterne spises i 
Grækenland (Kokonetza) . De olierige Frø be
nyttes af denne som af foregaaende Art til Brænde-
olie. P. vera L. (Pis tac ie) , et lille Træ, hvis Blade 
have 1—2 Par Smaablade og uvinget Bladstilk, 

i og hvis Blomsterstand er ganske kort, vokser 
formodentlig vildt i Syrien og Mesopotamien og 

: er almindelig dyrket i Middelhavslandene. Frøene 
af de temmelig store, 2,5 Cm. lange Frugter gaa 
i Handelen (P is tac ie r , P i s t a c i e n ø d d e r , sy-

' r i s k e N ø d d e r ) med eller uden Stenen; despises 
raa eller benyttes til Konfiturer, som Krydderi 
eller paa anden Vis. Der presses ogsaa en vel
smagende fed Olie af dem. A. M. 

Pistazit se Ep i dot. 

Pistia L., Slægt af Arumfamilien med en enkelt 
Art P. Stratiotes L., en svømmende Vandplante 
med rosetstillede Blade, der dels ere kredsrunde, 
dels (de øvre) spatelformede. De blomstrende 

I Skud ende med et Hylsterblad og en Kolbe, der 
forneden bærer en Hunblomst, foroven en Kreds 
af sammenvoksede Støvblade. Planten er vidt 
udbredt i tropiske Lande og dyrkes i Akva
rier. A. M. 

PistiCCi [pistit'tsi], By i Syditalien, Provins 
Potenza; ligger 31 Km. S. S. V. f. Matera og driver 
Handel med Vin og] Figner. (1881) 7,650 
Indb. ' H. P. S. 

Pistil d. s. s. S tøvve j . 
Pis t i i lar ia se K ø l l e s v a m p e . 
Pist i l le se Mor t e r . 
Pisti l lodi kaldes i Plantepatologien en Mis-
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dannelse af Blomsten, hvor Støvdragere eller 
Blosterblade ere omdannede til Støvveje; i enkelte 
Tilfælde har man endog iagttaget P. af Æggene. 
P. er bedst kendt hos Valmue (Papaver), hvor 
man har fremstillet en særlig, i denne Henseende 
monstrøs Race; smig. i øvrigt Pe lo r i e . (Li t t . : 
De Vr ies , >Mutationstheorie« I). F. K. R. 

Pistjan (Pys t j an ell. P o s t é n y ) , Badested i 
det ungarske Komitat Neutra ved Floden Waag, 
Station paa Linien Gallanta-Sillein af den ungarske 
Statsbane. Der er varme Svovlkilder (57—63.8° C) , 
der benyttes til Bade- og Drikkekure, ligesom 
det jærn- og svovlholdige Dynd bruges til Slam
bade. Stedet søges for reumatiske og gigtiske 
Lidelser, kron. Betændelser, skrofuløse Lidelser, 
daarlig helende Saar. Lp. M. 

PistOCClli [piståk'ki], F r a n c e s c o An ton io , 
ital. Musiker, født 1659 i Palermo, Grundlægger 
af den berømte Sangerskole i Bologna. Kun 8 
Aar gammel 
udgav han sin 
første Kom
position, for
søgte sig se

nere uden 
Held som 

Operasanger og indtraadte derefter i Oratorie-
ordenen. Som Opera- og Oratoriekomponist be
søgte han Sydtyskland (Anspach, Wien), men 
nedsatte sig ca. 1700 i Bologna, hvor han gjorde 
Sangkunsten til Genstand for indgaaende Studier, 
der ved den Skole, han dannede, blev af største 
Betydning for 18. Aarh.'s højt udviklede Sang
kunst. A. H. 

Pistoja, By i Mellemitalien, Provins Firenze, 
ligger 33 Km. Vestnordvest for Firenze. (1881) 
20,190 Indb. P. har gamle Bymure, Citadel, 
Lyceum, Gymnasium, kirurgisk Læreanstalt samt 
Hospital og er Sæde for en Biskop. Domkirken, 
San Zenone, fra 12. til 13. Aarh. er rig paa 
Kunstværker, blandt hvilke nævnes et Sølvalter 
fra 13. Aarh. og et ottekantet gotisk Baptisterium 
fra 1339. Desuden har P. flere andre monumen
tale Kirker. Fra gammel Tid er P. berømt for 
sine Jærnvarer, og P. skal have leveret de første 
Pistoler og givet Vaabenet Navn. Nu findes her 
ogsaa Gartnerier, Silke- og Uldvæverier samt 
Sliberier for Bjærgkrystal (Diamanti di P.). Som 
Sommeropholdssted er P. besøgt. I Slaget ved 
P., der i Oldtiden hed P i s t o r i a , faldt Catilina 
62 f. Chr. I Middelalderen hævede P. sig en 
Tid til en vis Betydning, men erobredes 1306 af 
Firenze. H. P. S. 

Pistol (ital., formentlig af Byen Pistoja), Haand-
skydevaaben til enhændig Brug, var tidligere i 
Almindelighed enkeltladende, er nu overalt Om-
drejningspistol, en saakaldt R e v o l v e r . P. bruges 
som Bevæbning for Befalingsmænd, samt for de 
Folk af Rytteriet, der ikke ere udrustede med 
Karabin. P. skal nærmest benyttes i Haandge-
mæng, til Forfølgning af en Fjende, der ikke kan 
naas med det blanke Vaaben, som Skræmmemid
del mod Beboere i fjendtligt Land og til at give 
Alarmskud. For lettere at kunne medføres og af 
Hensyn til den enhændige Brug er P. meget kort, 
den er derfor et usikkert Vaaben undtagen paa 
meget korte Afstande og har kun ringe Gennem-
trængelsesevne og Skudsikkerhed. Den vejer ca. 

1 Kg., Projektilet 8 k 15 Gr., Ladningen o,7 å i,:, 
Gr., Kaliberet er 7,5 å 11 Mm., Piben 15 å 25 
Cm. lang, hele Vaabenet 25 å 35 Cm. Skæftet 
bestaar blot af en Kolbe, der er formet som et 
afrundet nedadbøjet Greb, der i Reglen er for
synet med en Ring til en Rem eller Snor, saale-
des at Rytteren kan lade P. falde, naar han skal 
gribe til Sabelen. — R e v o l v e r e n (se Fig.) har 
bag Piben P en Tromle T med 6 Kamre, der 
hver optage en Patron. Ved at Hanen / /spæn
des, efter at et Skud er affyret, drejer Tromlen 
sig en i/g Omdrejning, saaledes at et nyt Kam
mer med en frisk Patron kommer lige bag Løbet. 
Naar alle 6 Skud ere affyrede, kunne Patronhyl-
sterne udtages, og Tromlen lades paa ny. Skulle 
Skuddene affyres hurtig efter hinanden, kan 
dette ske alene ved Hjælp af Aftrækkeren A. 
Føres nemlig denne tilbage, vil ved den første 
Del af dens Bevægelse Hanen H blive spændt 

og Tromlen T drejet 1jG Om
drejning, og ved den sidste 
Del af dens Bevægelse vil Hanen 
slaa ned og Skuddet blive af
fyret. Naar Fingeren derefter 
et Øjeblik slipper Aftrækkeren 
A, gaar denne igen frem i 
sin oprindelige Stilling, og et 
nyt Skud kan nu atter affyres ved et Tryk paa Af
trækkeren. Denne hurtige Skydemaade, der kræver 
en større Kraftanstrengelse af Fingrene, giver dog 
en temmelig usikker Træfning. Ved de ældre Re
volvere fandtes bag Tromlen en Klap, der kunde 
aabnes, naar de tomme Patronhylstere skulde ud
tages og frisk Ammunition indføres; ved de 
nyere Konstruktioner har man for at spare Tid 
indrettet det saaledes, at P. kan knækkes over, 
hvorved alle Patronhylstere paa en Gang føres ud 
af Tromlen ved en selvvirkende Udtrækker. — 
I den nyeste Tid har man konstrueret saakaldte 
s e l v l a d e n d e P. eller R e k y l p . , ved hvilke Vaa-
benets Betjening under Skydningen sker ved Til
bagestødet, som Skuddets Affyring giver, idet 
ved denne Kraft, der overføres paa en Fjeder, 
det tomme Patronhylster udkastes og en ny Pa
tron bringes hen foran Hanen, fra et Magasin. 
saaledes at Skyttens Arbejde, naar han har fyldt 
Magasinet med Ammunition, indskrænker sig til 
ved lette Tryk paa Aftrækkeren at affyre Skud
dene. — Ammunitionen til P. er af lignende Kon
struktion som til Geværer (se Pa t ron) , men 
Dimensionere ere paa Grund af Vaabenets Liden
hed betydelig mindre. E. P. 
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Pistol, ældre Guldmønt, i Spanien engang af 
Værdi 15 Kr. 38 0. , i Frankrig (Louisd'or) af 
Værdi 7 Kr. 57 0 . ; i Tyskland var P. Fælles
navn for Guldmønter paa 5 Thaier Guld (Fried-
richsd'or, Wilhelmd'or o. a.) af Værdi ca. 15 Kr. 
P.-Guld er Guld af 21—22 Karats Fin
hed. N. f. B. 

Pistolet [pistolæ'j, i Billardspil Stød paa fri 
Haand, saaledes at man hverken bruger Haanden 
eller en Mas som Understøtning 

Pistomesit , et farveløst eller hvidt Mineral, 
bestaar af en Forbindelse af Magnium og Jærn-
karbonat (MgC03 . FeC03) og findes vedThurnberg 
i Salzburg og Traversella i Piemonl. N. V. U. 

Piston [pisto'] (fr.), paa Piben af Forlade-
vaaben den lille Tap, hvorpaa Fænghætten sæt
tes, og mod hvilken Tændsatsen bringes til Eks
plosion ved Hanens Nedslag. P., der er indskruet 
i Piben, er af Staal og har efter Længden en fin 
Ildkanal, gennem hvilken Ilden fra Tændsatsen 
slaar ned i Krudtladningen og tænder denne. E. P. 

Pistons [pisto'], en Slags Ventiler paa Blæse
instrumenterne (se Vent i l ) . 

Pistor, Tilnavn til J u p p i t e r ; det betyder 
rimeligvis, (Lyn)-slyngeren. Et hos Ovid op
bevaret Sagn berettede, at han havde Tilnavnet 
derved, at han under Gallernes Belejring havde 
indgivet Romerne den Tanke at kaste Brød ind 
i Fjendens Lejr for derved at fremkalde Indtryk 
af stor Brødrigdom hos de belejrede (lat. pistor, 
en Bager). ff. A. K. 

Pistoria se P i s to ja . 
PistorlUS, E d u a r d , tysk Maler, (1796—1862), 

virkede fornemmelig i Berlin, af hvis Akademi 
han var Medlem. P. har, med de gamle Hol
lændere som Mønster, malet smaa, sirlig udførte 
humoristiske Genrestykker: »Keglebanen«, »Den 
gamle Politiker« o.s.v.; i Berlin's Nationalgal. bl. a. 
»Sund Søvn« og »Geografitimen« (1839), i Mus. 
i Amsterdam »Bibellæsning«. A. Hk. 

PiStoriEus'eS Bækken se D e s t i l l a t i o n 
S. 177-

Pisuerga [piswe'rga], Flod i det nordvestlige 
Spanien, udspringer i de kantabriske Bjærge, strøm
mer i sydlig Retning og falder efter et Løb paa 250 
Km. i højre Bred af Douro. Den kastilianske Kanal 
følger først P., gaar derefter over til dennes Tilløb i 
Carrion og ledsager til Slut atter P. ff. P. S. 

Pisnm se Æ r t . 
Pita se Agave . 
Pitavål, F r a n c o i s G a y o t de, fransk Jurist, 

født 1673 i Lyon, død 1743. Af hans Skrifter 
nyder hans »Causes celebres et interessantes, avec 
les jugemens qui les ont décidées« en vis Be
rømmelse [I-XX, Paris 1734 ff., I-IV, Basel 
1747—48; ogsaa Udgaver i Haag; tyske Over
sættelser o. s. v.]. Samlingen blev fortsat af 
F ranc , o is R i c h e r [I-XXII Amsterdam 1772— 
88], forkortet udgaves den af F. A. de G a r s a u l t 
[Amsterdam 1757]. Af J. E. H i t z i g (s. d.) og 
W. Ha r i n g (W. Alexis) udgaves en lignende 
Samling Kriminalhistorier fra alle Lande med P.'s 
Navn som Titel — »Der neue Pitaval« [Leipzig 
1842 ff., 2. Opl. 1857 ff.]. En ny Serie be
gyndtes af A. V o l l e r t [1866—1891]. Hans 
Blum udgav en »Deutscher Pitaval« [I—IV Hæfte. 
Leipzig 1886]. Fz. D. 

Pitcairn [pi'tke.isn], 0 i det stille Ocean, 

ligger Sydøst for Tuamotu-Gruppen. Arealet er 
5 • Km. med (1889) 96 Indb. P. er en 
Klippeø af vulkansk Oprindelse og kun tilgængelig 
et Par Steder. Det højeste Punkt er 388 M., 
og Jordbunden, der delvis bestaar af Lava, er 
ret frugtbar. Øen opdagedes af Carteret 1767. 
1789 landede paa P. nogle engelske Søfolk, 
der havde lavet Mytteri paa Skibet Bounty. 
Fra Tahiti bortførte de 12 polynesiske Kvinder, 
og af Forbindelsen med dem fremgik en Slægt, 
der udmærkede sig ved stor legemlig Skønhed, 
og som levede et rent patriarkalsk Liv. Først 
1808 fik man i England Underretning om det 
lille Samfund. 1825 besøgtes P. af Kaptajn 
Beechey, der forefandt en Befolkning paa 66 
Personer. 1830 lod den engelske Regering en 
Del af disse bringe til Tahiti, hvorfra de fleste 
dog snart igen vendte tilbage, og det samme 
gentog sig 1856, da man paa Grund af Øens 
Overbefolkning overførte næsten hele Befolk
ningen til Norfolk. Politisk hører P. til New 
South Wales. (Li t t . : Beechey , Narrative 0/ 
a voyage to the Pacific [London 1823]; M u r r a y, 
P. [London 1885]). H.P.S. 

Pitcaimia L'Hér., Slægt af Ananasfamilien, 
fieraarige Urter med en meget kort Stængel og 
smalle, slappe og bueformet hængende Blade, der 
sædvanlig ere helrandede eller savtakkede ved 
Grund og Spids; fra Grunden udgaa ofte Side
skud med reducerede, undertiden torndannede 
Blade. De røde, gule eller hvide Blomster sidde 
i en Klase og vende undertiden til samme Side; 
de ere da noget uregelmæssige. Frugten er en 
Kapsel. Ca. 70 Arter, de fleste terrestriske; de 
findes alle i det tropiske Amerika. Mange dyrkes 
som Prydplanter. ^ A. M. 

Pitch pine [pi'tspa'in], se F y r S. 288. 
Piteå, By i Vesterbotten, Norrbotten's Len, 

ligger paa den nordlige Side af Pite Elv ca. 10 
Km. fra Havet. (1897) 2,645 Indb. P. er en 
regelmæssig anlagt By. Hovednæringsvejene ere 
Handel, Søfart og Fiskeri. God Havn. 

Pitesci, By i Rumænien, Landskabet Store 
Vallakiet, ligger ved Floden Arges og driver 
Handel med Korn og Frugter. (1894) 13,730 
Indb. ff. P. S. 

Pithecantlir6pus(græ.: »Abemenneske«). Dette 
Navn er først af den berømte tyske Ultradarwi-
nist Ernst Hackel anvendt som Navn for en hy
potetisk Mellemform mellem Abe og Menneske. 
Senere er det af Dubois knyttet til nogle Knogler, 
et Kranietag og et sygelig forandret Overarms-
ben, som han fandt i en pliocen vulkansk Tuf 
paa Java, og som han mente tilhørte en saadan 
Mellemform. Medens nogle, som Marsh, holdt 
med Dubois, erklærede andre, som Cope og Allen, 
Knoglerne for at være af et Menneske, og ende
lig andre, som den berømte Virchow, mente, det 
var Knogler af en Menneskeabe, nærmest en Gib
bon ; disse sidste menes sikkert at have Ret. Som 
bevist Stamfader for Mennesket kan Formen i hvert 
Fald ikke spille nogen som helst Rolle. M. Ml. 

Pitheeia se Ves t abe r . 
PithéCUS eller Simia satyrus d. s. s. Urang-

Utang se A n t h r o p o m o r p h a . 
Pithecfisa, det antikke græske Navn paa Øen 

I s ch i a . H.H.R. 
Pithiviers [pitivie'J, By i det indre Frankrig, 
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Dep. Loiret, ved Oeuf, der er en Biflod til 
Essonne, og Orléans-Banen, med en Kirke fra 12. 
Aarh., Mindesmærker for Matematikeren Poisson 
og Botanikeren du Monceau, har Safrandyrkning, 
tilvirker Lærkepostejer og Mandelkager, driver 
Biavl, Hampspinderi og Sukkerfabrikation, havde 
(I896) 5,480 Indb. Byen var tidligere befæstet 
og er bleven erobret 1428 af Englænderne, 1562 
°g 1567 af Prinsen af Condé og 1589 af 
Henrik IV. M. Kr. 

Pithom nævnes i Bibelen (2. Mos. 1, 11) sammen 
med Byen Ramses som et af de Steder, hvor 
Israelitterne under deres Ophold i Ægypten 
maatte gøre Pligtarbejde ved at stryge Tegl til 
Opførelsen af Bygninger. Hos Herodot (II, 158) 
nævnes en By Pathumos, som laa ved den Kanal, 
der fra Nilen førte ud mod det røde Hav. I den 
koptiske Bibeloversættelse er Mødet mellem den 
til Ægypten dragende Jakob og hans Søn Josef 
henført til Patum, d. e. P., og til Egnen om 
Heroopolis (s. d.). Man kan af alt dette se, at 
P. maa have ligget i den østligste Del af Nedre
ægypten; men da der i denne Egn findes mange 
Ruinhøje, var det længe umuligt med Bestemthed 
at afgøre, hvor P. havde ligget. Heller ikke var 
det afgjort, hvorledes Navnet skreves i Hieroglyf
skriften, da flere om P. mindende, indbyrdes 
noget lignende Navne bares af Steder i disse 
Egne. Ved de af Naville for Egypt Exploration 
Fund ledede Udgravninger 1882—83 godtgjordes 
det, at Højen Tell-el-Maskuta indeholder Lev
ninger af P. Der fandtes her Ruiner af større 
Bygninger af ubrændte Mursten, opførte under 
Ramses II, der med god Grund menes at have 
været den Konge, der undertrykkede Israel. De 
udgravede Rum havde ingen Døre og synes at 
have været Forraadskamre, hvad der stemmer godt 
med 2. Mos. 1, 11. Det ægyptiske Navn paa P. 
var rimeligvis Pe-tum, d. e. »Guden TumsHus«. 
( L i t t . : N a v i l l e , The Store-City of P. and the 
route of the Exodus [Lond. 1885]; smig. Va ld . 
S c h m i d t , »Silvias Pilgrimsfærd«, S. 14 med 
Kortet [Kbhvn. 1896]). V. S. 

Pithos, Navnet paa det i Oldtiden almindelig 
brugte, store Forraadskar af brændt Ler. Karrene 

vare ret grove, 
af forskellig 

Størrelse, men 
ofte meget be
tydelige. Fælles 
for dem alle var, 

at de oftest 
havde rund eller 
spids Bund, saa 
at de for at staa 
fast maatte gra
ves ned i Jorden. 
Mundingen var 
ret vid, i det 
mindste saaledes, 
at man let kunde 
øse af dem; de 
lukkedes i Reg
len med et Laag. 
P. anvendtes til 

mange Varer, 
navnlig flydende 
som Vin og Olie. 

Pithos, Dipylon fra Athen. 
H. 1,40 M. 

I Reglen vare de uornamenterede. Saadanne store 
Forraadskar kendes fra selv den primitiveste Old
tid og ere ofte fundne i Husrester, nedgravede i 
Kælderne. Det hedder, at Danaiderne hentede 
Vand i P., der i hvert Fald maa have været 
mindre end de, der laa i Agrigent's Klipperum, 
og som toge 100 Kander. Da Herakles bragte 
Eurystheus det erymantiske Vildsvin, gemte Eu-
rystheus sig i sin Angest i en P. Saadanne 
Fade tjente endvidere under den peloponnesiske 
Krig til Ly for Husarme, og det var i et Vinfad 
af denne Art, at Diogenes opholdt sig. //. A. K. 

Pithou [pitu'], P i e r r e , fransk Forfatter, 
født 1539, død 1596. P., der var en frem
ragende Jurist og en af sin Tids lærdeste Mænd, 
var som Kalvinist i stor Fare under Bartholomæus-
Natten (1572); senere afsvor han sin Tro og blev 
Generalprokurør ved Parlamentet. Han støttede 
Henrik IV ved mod Ligue'n at skrive et af de 
ypperste Stykker i »Satire Ménippée« [1593] og 
forsvarede den franske Kirkes Friheder mod Paven 
ved sit Skrift »Libertés de l'église gallicane« 
[1594]. Sin store Lærdom viste han ved den 
første Udgave af Fædrus'es Fabler [1596J og ved at 
udgive saavel andre Klassikere som Samlinger af 
Dokumenter og Love (saaledes Vestgoternes 
Love 1579). Han gav herved det første Stød 
til Studiet af Retshistorie, og hans Udgaver vare 
Forbilledet for Benediktinernes. Hans velfor
tjente Anseelse naaede langt ud over Frankrig's 
Grænser. y . L. 

Pitigliano [pitilja'no], By i Mellemitalien, 
Provins Grosseto, ligger 47 Km. 0. S. 0. for 
Grosseto, driver Olivenavl og er Sædet for en 
Biskop. (1881) 4.030 Indb. H.P.S. 

Pitman [pi'tman], I s aac , født 1817, død 
1897, Opfinder af det i England almindeligst ud
bredte stenografiske System, som han kaldte 
P h o n o g r a p h y . Sammen med A. J. Ellis (s. d.) 
arbejdede han siden 1840'erne for en Forbedring 
af den engelske Retskrivning, og han har ogsaa 
udgivet flere Læsebøger for Begyndere med en 
lydtro Stavemaade. O. ysp. 

Pitoni, G i u s e p p e O t t a v i o , ital. Komponist, 
(1657—1743), uddannet i Rom og Kapelmester 
i flere af Kirkerne der (bl. a. S. Marco og Peters-
kirken), Hovedrepræsentanten for den senere 
romerske Skole, der bunder i Palestrina-Stilens 
a cappella Sang. Med sin Tidsalders Smag tor 
det pragtfulde og farverige anvendte P. i sin« 
Værker gerne flere Kor, idet han udvidede 
Stemmeantallet til 12 og 16, ja indtil 36 Stemmer. 
I Proske's »Musica divina« ere enkelte Stykker 
af P. gengivne. A. H. 

Pitprops se Mine t ræ . 
Pitré, G i u s e p p e , ital. Folklorist, er født 23. 

Decbr. 1843 i Palermo. Han studerede Medicin, 
var en Tid Lærer og har bestandig haft Bopæl i sin 
Fødeby. Hovedværk: »Biblioteca delle tradizioni 
populari siciliane« [18 Bd., Palermo 1870—88]. 
Desuden har den fortjenstfulde Samler og Forsker 
udgivet en Bibliografi over den ital. Folklore
litteratur [Torino 1891J og en Del mindre Skrifter 
samt skrevet Afhandlinger i Tidsskrifter, ogsaa 
i den franske »Revue des questions historiques«. 
Med S. Salomone-Marino udgav P. fra 1868 
»Nuove Effemeridi siciliane« og fra 1882 »Archivio 
per lo studio delle tradizioni populari«. E. G. 
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Pitri'er (Sanskrit pitaras, egl. »Fædre«) var 
i Indien Betegnelsen for de afdødes Aander (jfr. 
Manes) , baade i videre Forstand om alle afdøde 
og specielt om den enkelte Families Aner : Fader, 
Bedstefader o. s. v. Den ældste indiske Fore
stilling, vi møde, er den, at de afdødes Aander 
gaa til Himmelen, hvor de samles om Yama 
(s. d.) og føre en salig Tilværelse. Man tænkte 
sig dem som halvt guddommelige Væsener (staaende 
midt imellem Guder og Mennesker), hvis Glans 
straalede ned til Jorden gennem Stjernerne, og 
som beskyttende vaagede over deres Efterkommere 
hernede (jfr. Amri ta) . Man anraabte dem sammen 
med Guderne og bragte dem regelmæssige Død
ningeofre (Qraddha, se B r a h m a n i s m e , e, i ) ; 
man troede, at de levede af disse Ofre, og der
for var det af allerstørste Vigtighed at skaffe sig 
Afkom, især en Søn, som kunde sørge for 
Ofringerne efter Faderens Død. Af stor Vigtig
hed vare ogsaa Begravelses(Ligbrændings-)ceremo-
nierne; før disse vare punktlig udførte, kunde de 
døde ikke forlade Jorden, og Efterkommerne intet 
godt vente sig af dem. Da Dogmet om Sjæle
vandringen, S an s Sra (s. d.), havde faaet fast 
Form, maatte Forestillingerne modificeres en Del. 
Mange af de afdøde maaite nu sone deres Ger
ninger i Helvede eller som Preta 'er (s. d.), en 
Slags Spøgelser, føre en omflakkende Tilværelse. 
Men de gamle Ceremonier og Dødsofre, specielt 
til Familiens egne afdøde, faldt dog ingen Sinde 
bort. Efter Ligbrændingen antages den afdødes 
Sjæl endnu i i o Dage at opholde sig paa Stedet, 
og rigelig Føde for den i dette Tidsrum maa 
henlægges paa Jorden. (Li t t . : W. Ca iand , 
»Altind. Ahnenkult.« [Leyden 1893]; samme, 
»Die altind. Todten- u. Bestattungsgebråuche« 
[»Verhand. d. K. Akad. Afd. Letterkunde«, I 
Nr. 6, 1896]). Dr. phil. Dines Andersen. 

Pitt [pi't], 1) W i l l i a m , den Ældre, senere 
Lord C h a t h a m , engelsk Statsmand, født 15. 
Novbr. 1708, død 11. Maj 1778. Han var 
Sønnesøn af T h o m a s P. (1659-—1726), der 
havde tjent en stor Formue som Guvernør i 
Madras, bl. a. ved at sælge den navnkundige 
Diamant »Regenten« til Hertugen af Orleans. 
Efter at være uddannet i Eton Skole og ved 
Oxford's Universitet blev han 1731 Fændrik i 
Hæren og valgtes 1735 i Slægtens Valgflække, 
det forfaldne Old Sårum, til Underhuset. Han 
sluttede sig straks til R. Walpole's Modstandere 
og blev for sine voldsomme Angreb afskediget 
af Tjenesten 1736, men næste Aar Kammerherre 
hos Prinsen af Wales, der billigede hans Op
træden, indtil 1744. Ogsaa efter Walpole's Fald 
hørte han til Oppositionen og gjorde stærke Ud
fald mod Kongens hannoveranske Politik, der 
lod det britiske Rige synke ned til »en Provins 
af et usselt Kurfyrstendømme«. Georg II blev 
meget opbragt herover og vilde ikke indrømme 
ham en Plads i H. Pelham's Ministerium 1744; 
derimod efterlod Hertuginden af Mariborough 
ham s. A. 10,000 L. St. i Anerkendelse af hans 
rige Evner (1765 efterlod en Rigmand ham et 
helt Gods). Først 1746 tvang Pelham hans 
Udnævnelse igennem som »paymaster« for Hæren, 
og P. viste i dette Embede en overordentlig 
Dygtighed og en dengang ukendt Uegennyttighed, 
medens han nødtes til at forsvare en Politik, som 

han hidtil havde dadlet. 1754 styrkede han sin 
Stilling ved at ægte Hester Gren ville (1721 — 
1803), Søster til Jarl Temple og George Gren-
ville. Næste Aar fjernedes han fra Regeringen 
og førte nu igen en heftig Opposition. Folkets 
store Yndest tvang ham dog frem som Stats
sekretær Decbr. 1756 og efter en kort Fjernelse 
paa ny Juni 1757, og han var nu Sjælen i Rege
ringen under Hertugen af Newcastle's formelle 
Forsæde, idet han enevældig i 4 Aar styrede 
baade Krigen og Udenrigsforholdene. Han ud
foldede ikke alene selv en vidunderlig Kraft og 
Virksomhed, men indgød hele Folket en lignende 
Iver og vakte Mod og Tapperhed hos Hærens 
og Flaadens Førere. Krigen i Tyskland kom 
i en helt anden Gænge under Ferdinand af Braun-
schweig; Frankrig's Flaader ødelagdes, dets Herre
dømme i Indien omstyrtedes, Canada indtoges, 
og England vandt en Storbed som aldrig før. 

Hvad der gav P. hans Styrke, var, at han i Sand
hed var Underhusets Fører ( the g rea t C o m -
moner ) og desuden et ægte Udtryk for Folkets 
Følelser og Tankesæt. Uagtet hans store For
tjenester blev han fortrængt Oktbr. 1761 af den 
nye Konges Yndling, Jarl Bute, der vilde Fred 
snarest muligt, medens P. først vilde have Frankrig 
ydmyget til Gavns og Spanien tugtet for dets Til
nærmelse til Frankrig. Ved sin Afgang fik han 
3,000 L. St. i Aarpenge af Kongen, og hans Hustru 
ophøjedes til Baronesse Chatham, hvorhos London's 
Borgere hyldede ham med Tilsidesættelse af 
Kongen selv (Æresborger var han bleven 1757)-
Han var nu igen Oppositionens første Talsmand, 
dadlede Fredsvilkaarene som uværdige og stillede 
sig aabent paa Nordamerikanernes Side, da de 
gjorde Modstand mod Skatter, som Underhuset 
paalagde dem uden deres Samtykke. Skatte
bevillingsretten var nemlig i hans Øjne Grund
laget for al politisk Frihed, og det vilde rumme 
en Fare for England's egen Frihed, om Nord
amerikanerne fandt sig i saadant Tyranni; der
imod fastholdt han Parlamentets Lovgivningsmagt 
over Kolonierne. Medens han i disse Aar afslog 
flere Tilbud om Ministerposter, lod han sig Juni 
1766 overtale til at danne et Blandingsministeriurn; 
men hans Kraft var da brudt af Sygdom (Gigt 
og Nervesvækkelse), og han nøjedes derfor med 
at være Seglbevarer uden virkelig at have Statens 
Tøjler i sin Haand. Samtidig opgav han sit 
Sæde i Underhuset for at blive Jarl Chatham og 
mistede dermed Fodfæstet for sin Magt. Fra 
Maj 1767 holdt Sygdom ham borte fra Stats-

| styrelsen, og Oktbr. 1768 maatte han tage sin 
Afsked. Senere vedblev han med stor Kraft at 
forsvare Nordamerika's Ret over for Moderlandet 
og at advare mod Overgreb, der vilde medføre 
et Brud; han stillede 1775 Forslag til et Forlig 
og priste i høje Toner Nordamerika's nye For-
bundsforsamling, som han vilde tilstaa stor Myndig
hed ; ja han tog endog sin ene Søn ud af Hæren 
1777, for at han ikke skulde deltage i en uret
færdig Krig, og dadlede strengt Brugen af 
Indianere som Forbundsfæller mod de frafaldne 
Kolonier. Havde Kongen i Tide lyttet til hans 
Ord og udnævnt ham til Minister, kunde han 
maaske have hindret Løsrivelsen; men Georg III 
var yderst forbitret over, at P. gjorde sig til 
»Oprørets Basun«. 
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Ikke alene i denne Sag stillede han sig djærvt 
imod Underhusets Stivsind og Folkets Fordomme. 
Ogsaa tog han varmt til Orde for at støtte 
J. Wilkes i hans Kamp for Pressens Frihed og 
Vælgernes Ret imod Myndighedernes og Under
husets Vilkaarlighed. Januar 1770 fremsatte han 
den første Plan til en Valgreform, idet han vilde 
bortskære »den raadne Del af Forfatningen«, 
d. v. s. ophæve de smaa Valgflækker, der vare 
dels under Kronens Indflydelse, dels i Enkelt
mands Eje, uagtet han selv skyldte en saadan 
Flække sit første Valg. 7. April 1778 holdt 
han sin sidste Tale i Overhuset, da han mod 
sin Læges Forbud havde ladet sig føre derhen 
for at hæve sin Røst mod et Forslag om at 
kalde de engelske Tropper tilbage fra Nordamerika ; 
han vilde af yderste Evne kæmpe imod Rigets 
truende Opløsning. Ved Talens Slutning segnede 
han om, ramt af et Slag, og døde 5 Uger senere. 
Hans Lig jordfæstedes paa offentlig Bekostning, 
og et Mindesmærke rejstes i Westminster Abbedi; 
til Dækning af hans Gæld tilskød Staten 20,000 L.St. 
og en Aarpenge af 4,000 L.St. knyttedes til hans 
Jarletitel. P. gælder for en af England's ypperste 
Talere, om end mere patetisk og kunstlet, end 
vor Tid synes om. Der var en Rigdom af op
højede Tanker i hans Ord, og han nedslog 
sine Modstandere snart med voldsom Kraft, snart 
med bidende Spot. 

Han var stolt og herskesyg, forfængelig og ødsel, 
men højsindet i al sin Færd og fyldt af brændende 
Fædrelandskærlighed; han stræbte at indskrænke 
den raadende Korruption og at knække de Adels-
koterier, der hidtil skiftevis herskede, for at lade 
Kongen staa friere over for Folket. P.'s Breve 
udgaves 1838—401 4 Bd. {Litt.: F. T h a c k e r a y , 
History of W. } \ Earl of Chatham [2 Bd., 
London 1827]). 

2) Wi l l i am, den Yngre, den foreg.'s Søn, 
født 28. Maj 1759, død 23. Januar 1806. Han 
fik en omhyggelig Uddannelse, til Dels under 
Faderens Vejledning, til Dels ved Cambridge 
Universitet og forberedte sig tidlig til den 
politiske Løbebane. Ved Faderens Død 1778 
var han henvist til at leve af den beskedne Ind
tægt 300 L.St. og blev 1780 indskreven som Sag
fører, men valgtes næste Aar til Underhuset. 
Han sluttede sig straks til Whiggerne og vandt 
almindelig Beundring ved sin første Tale 26. 
Febr. 1781; optog sin Faders Holdning ved en 
voldsom Fordømmelse af Krigen mod Nord
amerika og ved at klage over den skadelige Ind
flydelse, som Regeringen øvede paa Underhuset 
ved Embedsudnævnelser og lignende Midler. 
Med stor Selvfølelse nægtede han at modtage en 
underordnet Stilling i Rockingham's Ministerium, 
skønt den var hans Faders sidste Embede og 
vilde give ham en Indtægt af 5,000 L. St.; men Juli 
1782 blev han Skatkammerkansler under Shel-
burne og brød derved med sin tidligere Menings-
tælle Ch. Fox, der siden var hans stadige Mod
stander. Efter Shelburne's Død gik P. af, Marts 
1783, skønt han fik Tilbud om at blive Første
minister; men ved at modsætte sig Fox'es For
slag om Indien's Styrelse vandt han helt Kongens 
\ndest og styrkede sin Stilling saaledes, at han 
i Decbr. samme Aar turde overtage Regeringens 
Ledelse uden at have Flertal i Underhuset. Han 

optog djærvt Kampen mod Flertallet, trodsede 
en Række ugunstige Afstemninger (16 i 2lj.2 
Maaned) og vendte ved sin glimrende Veltalenhed 
Stemningen i Folket, saa at de nye Valg gav 
ham et stort Flertal (160 Oppositionsmænd 
vragedes i deres tidligere Kredse). Senere for
øgedes dette Flertal yderligere, især i 90'erne 
ved Tilslutning af tidligere Modstandere, og han 
kunde derfor styre England i 17 Aar med saa 

; uomtvistet Myndighed som næppe nogen Stats
mand før eller senere. Derved blev han, skønt 
han i flere Spørgsmaal maatte føje sig efter 
Kongens Vilje, den egentlige Grundlægger af 
Parlamentets Overvægt, idet han baade fik kvalt 

1 Hofindflydelsen og udryddet det fordærvelige 
Bestikkelsessystem blandt Underhusets Medlemmer. 

Særlig styrede han Finanserne med stor Dygtig
hed, fik tilvejebragt Orden og Redelighed i deres 

: Forvaltning og Smugleriet væsentlig indskrænket, 
bl. a. ved at nedsætte Toldafgifterne. Ogsaa 
indførte han den Skik at optage Statslaan efter 
Tilbud til laveste Pris. Som Tilhænger af 

I Handelsfrihed vilde han stille Irland lige med 
Storbritannien i det indbyrdes Samkvem, men 
kunde ikke sætte sin Vilje igennem; derimod 
sluttede han 1786 en frisindet Handelspagt med 

I Frankrig. 1784 gennemførte han den Ordning 
I med Indien's Styrelse, som holdt sig indtil 1858. 

Han støttede Wilberforce's Forslag imod Slave
handelen og fremsatte 1785 Planen til en Valg
reform, hvorved man efterhaanden skulde ind
købe og derefter afskaffe de smaa Valgflækker 
og derimod forøge Grevskabernes og de store 
Byers Stemmetal; han optog saaledes Faderens 
Tanke, men var ikke heldigere end denne og lod 
siden Planen falde. Da Revolutionen i Frankrig 
begyndte, regnede han den for et indre An
liggende og ventede deraf de bedste Frugter; 
han vilde derfor heller ikke 1793 føre Krig imod 
den, men langt hellere aabne en Kamp mod 
Rusland for Polen's Skyld, ligesom 1791 for at 
værge Tyrkiet. Dog Uviljen over Revolutionens 
Udskejelser og den stærke Stemning i det engelske 
Folk rev ham med sig, og han førte nu Kampen 
med største Haardnakkethed, om end ikke.med 
samme Dygtighed som Faderen i sin Tid, som 
en Kamp for England's Storhed og Herredømme 
paa Havet. Han udvidede derved dets Kolonial
magt og vedligeholdt uagtet gentagne Uheld sin 
store Folkeyndest, medens man i Frankrig gjorde 
ham ansvarlig for alle »Forbrydelser« imod 
Revolutionen. Dette bragte ham ind paa en 
konservativ Politik, og den oprindelige Friheds
mand blev saaledes Grundlægger af Torriernes 
Overmagt, der holdt sig længe efter hans Død. 
1800 gennemførte han Unionen mellem Irland 
og Storbritannien, men kunde over for Kongens 
haardnakkede Modstand ikke udvirke Katolikkernes 
Ligestilling, som var Unionens naturlige For
udsætning, og som ligefrem var lovet Irlænderne. 
Derfor blev Unionen ingenlunde, hvad den burde 
og kunde være blevet, et inderligt Baand mellem 
de to Lande, men føltes i Irland nærmest som 
et trykkende Aag, der tilmed var paalagt ved 
Svig og Rænker. 

Da P. ikke kunde sætte sin Vilje igennem i 
denne Sag, og Folkestemningen desuden var for 
at slutte Fred, trak han sig tilbage i Marts 1801. 
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Men da Faren for en fransk Landgang truede, 
udfoldede han — der 1792 havde faaet Æres
posten som »Vogter for de fem Havne« — den 
største Virksomhed for Kystens Forsvar, og da 
der almindelig blev Stemning for, at han skulde 
kaldes tilbage til Magten, vilde han Maj 1804 
have dannet et nationalt Blandingsministerium for 
at samle alle Folkets Kræfter til Kampen, men 
maatte opgive det, da Kongen vægrede sig ved 
at tage Ch. Fox ind i Regeringen. P. fik nu 
sluttet et nyt Forbund imod Frankrig og fremmede 
Rustningerne med største Iver; Sejren ved Trafalgar 
styrkede hans Haab, og han hyldedes kort efter 
af London's Borgere som Europa's Redningsmand ; 
men Slaget ved Austerlitz gav hans svækkede 
Helbred det sidste Stød, og han levede kun 
nogle Uger derefter. 

P. var ligesom sin Fader en ypperlig Taler, 
men ikke lidenskabelig som han, og særlig ud
mærket i Ordskiftet; hans Ro og Værdighed 
forlod ham aldrig. Han var stolt og magtlysten, 
men altid ivrig for England's Velfærd og Storhed. 
Medens han omhyggelig vaagede over Statens 
Pengesager, var han ødsel og ligegyldig med sine 
egne. En Aarsindtægt af 10,000 L. St. slog ikke 
til for ham, skønt han var ugift og hverken brød 
sig om Kvinder eller om Spil og Sport. Der
imod havde han Hang til stærke Drikke, op
rindelig ledet ind derpaa ved en Læges Raad. 
Ligesom han forsmaaede Æresposter og Ordener, 
afviste han gentagne Tilbud fra London's Køb
mænd om en Gave paa 100,000 L. St. 1801 maatte 
hans Venner skyde 10,000 L. St. sammen for at fri
gøre ham for hans mest trykkende Gæld. Dog 
efterlod han sig en Gæld, fire Gange saa stor, 
som Staten dækkede. Han jordfæstedes i West-
minster Abbedi, og flere Mindesmærker rejstes 
over ham. W. P.'s Korrespondance udgaves 1844 
i 4 Bd. (Li t t . : G i f fo rd , Hist. of the politicai 
li/e of W. P. [3 Bd. London 1809]; C l a r k son, 
Memorials of IV. P. [2 Bd. London 1813]; 
T o m l i n s , Life of W. P. [3 Bd. London 1832]; 
L o r d S t a n h o p e , W. P. [3 Bd. London 1879]). 

E. E. 
Pitta se P r a g t d r o s l e r . 
PittåkOS, Lovgiver i Mytilene paa Lesbos, 

synes at have virket i Begyndelsen af 6. Aarh. 
f. Chr. Efter at de politiske Partistridigheder i 
længere Tid havde raset i Byen, valgtes han til 
Voldgiftsmand, og der overdroges ham uind
skrænket Regeringsmyndighed, for at han kunde 
give Byen Love. Han beholdt Magten i 10 Aar og 
gav Byen Love efter Bestemmelsen. Han regnedes 
senere for en af Grækenland's 7 vise. H. 11. R. 

Pitthem. Kommune i den belgiske Provins 
Vestflandern paa en Høj 4 Km. V. f. Thielt, 
er Station paa Jærnbanen til denne By, driver 
Fabrikation af Lærred og Olie; 1890 5,000 
Indb. M. Kr. 

Pittheus, Søn af Pelops, Konge i Troizen 
og berømt for Visdom. Hans Datter Aithra blev ved 
Aigeus (eller Poseidon) Moder til T h e s e u s 
(s. d.), for hvem P. blev Opdrager. H. A. K. 

Pitti, en af Firenze's rigeste og mest ansete 
Slægter i Middelalderen. Blandt dens Med
lemmer fremhæves: 

1) B u o n a c o r s o P. (død ca. 1400), der paa 

sine Forretningsrejser som Bankier fik Lejlighed 
til at iagttage Personer og Forhold i og uden 
for Italien; sine Oplevelser og Indtryk har han 
nedlagt i en halv memoireagtig Skildring af sin 
Samtid, »Cronica di Buonacorso P.«, udg. af 
Manni [Firenze 1720]. 

2) Luca P. (død ca. 1465) opnaaede ved sin 
Rigdom en saa stor Indflydelse, at han blev en 
farlig Modstander af Familien Medici, der dog 
til sidst vandt ham for sig. Hans Hus, det 
mægtige P a l a z z o P., som han lod Brunellesco 
opføre, er et af Bygningskunstens mest beundrede 
Mesterværker (se F i r e n z e ) . 

3) J a c o p o P. (Macchiavelli's samtidige) har 
skrevet Firenze's Historie 1492—1529, en Periode, 
der falder sammen med hans Levetid. Den er 
udgiven flere Gange, baade i Særtryk og Samle
værker. C. F. 

PittiClt se A r s e n j æ r n s i n t e r . 
Pittinerts d. s. s. Pittinit, se Gummit . 
Pittinit se Gummit . 
Pittoresk (fr.: af ital. pittore, Maler), male-

: risk. 
Pittsburg [pi'tsba.g], By i U. S. A., Stat 

j Pennsylvania, ligger ved Sammenløbet af Alle-
1 ghany og Monongahela, der her forene sig til 
I Ohio. (1900) 321,616 Indb. Over Monongahela 

føre S Broer til Forstaden B i r m i n g h a m , og 
over Ohio er P. ved 7 Broer forbunden med 
A l l e g h e n y C i t y , der udgør en By for sig 
med 129,896 Indb. i 1900. P. har lange, brede 
°g g°dt brolagte Gader, af hvilke de vigtigste 
løbe parallelt med Floderne. De vigtigste mo
numentale Bygninger ere den katolske Domkirke, 
Raadhuset, Domhuset, Toldbygningen, Arsenalet 
samt Frimurerbygningen. P. har talrige Hospi
taler, et Par Vajsenhuse, en stor Udstillings
bygning, en Opera samt et Kvindecollege. Det 
saakaldte Western University of Pennsylvania, 
der for øvrigt kun virker som Gymnasium, ligger 
i Allegheny City ligesom Observatoriet og Car-
negie Free Library paa 60,000 Bind. Sin stærke 
Vækst skylder P., der maa betegnes som en ud
præget Fabriksby, sin Beliggenhed i et rigt 
Minedistrikt med Kul, Jærn, Petroleum og na
turlig Gas. Den største Rolle spiller Jærn- og 
Staalindustrien med sine talrige Højovne, Staal-
og Valseværker og med de hertil hørende Fa
brikker af Kedler, Maskiner, Lokomotiver og 
Staalredskaber. Derefter følger Glasindustrien 
med over 20 større Fabrikker samt Fajance
industrien. Den naturlige Gas, der fandtes 1883, 
benyttes særlig i Allegheny City i de fleste Staal-
værker som Brændsel. Desuden bruges den i 
Husholdningen, hvor den til Dels har fortrængt 
Kullene. P.'s Handelsomsætning er meget stor. 
Foruden at P. er Knudepunkt for en halv Snes 
Jærnbanelinier, har den en stor Flodskibsfart, og 
dens Flodskibsflaade, der særlig dannes af Kul
pramme, er større end nogen Havns ved Missis
sippi-Systemet, idet den 1894 udgjorde 1,360,000 
Tons. P. har 25 National- og 11 Statsbanker 
samt 6 Sparekasser. P.'s Oprindelse skriver sig 
fra det F o r t D u q u e s n e , som Franskmændene 
grundlagde I753> °g s o m Englænderne indtoge og 
kaldte F o r t P i t t . Længe var P. stærkt udsat 
for Indianernes Angreb, og 1800 havde den 
endnu kun 1,565 Indb. 1845 ødelagdes den af 
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Ildebrand. 1860 havde P. 49,221 Indb., 1870 
86,076, 1880 156,389 og 1890 238,617. ti. P. S. 

PittSfield [pi'tsfi.ld], 1) By i U. S. A., Stat 
Illinois, ligger 103 Km. Vestsydvest for Spring-
field og driver Tobaksindustri. (1900) 2,293 
Indb. — 2) By U. S. A., Stat Massachusetts, 
ligger ved Housatonic River 176 Km. Vestnord
vest for Boston, har en katolsk Domkirke, et 
Kvindecollege samt et offentligt Bibliotek og 
driver Bomulds- og Uldindustri, Geværfabrikation, 
Maskinbyggeri og levende Handel. (1900) 21,766 
Indb. H. P. S. 

Pittston [pi'tstsn], By i U. S. A., Stat Penn
sylvania, ligger ved Susquehannah og har Anthra-
citbrud, Jærnværker og Tekstilindustri. (1900) 
14,208 Indb. ti. P.S. 

PituHn se Duboisia. 
Pityokamptes se Theseus. 
PityriåSiS (gr.) betegner en Hudlidelse, som 

viser sig ved en fin, tør Afskalning. Det er et 
Symptom, som kan skyldes forskellige Aarsager. 
Den s i m p l e P. er en ganske let og overfladisk 
Lidelse, der væsentlig viser sig som større eller 
mindre, hvidlige, skællende Pletter, ledsaget af 
nogen Kløe, men i øvrigt uden særlig Betydning; 
dog kan den undertiden hænge sammen med ind
vendige Sygdomme, saasom Tuberkulose. I andre 
Tilfælde, hvor Aarsagen maa søges i Parasitter 
(Svampe) i Overhuden, antager den mere eller 
mindre regelmæssig Ringform. I Haarbunden 
findes en saadan Tilstand hyppig under Benæv
nelsen P. furfuracea, klidformig Afskalning; 
Haarbunden ses da dækket med et Lag af tørre 
Skæl, som let løsne sig og drysse ned paa Klæ
derne. Aarsagen er her i Reglen et tørt, sebor-
rhoisk Ekzem af parasitær Oprindelse. Endelig 
findes en særlig, mykolisk Hudsygdom, P. v e r s i -
c o l o r , der viser sig som lysebrune, let skallende 
Pletter, i Reglen indtagende Bryst- og Rygegnen; 
den findes kun paa bedækket Hud, aldrig i An
sigtet, oftest hos Individer, som svede stærkt, og 
er meget haardnakket Og vanskelig at helbrede 
fuldstændig, idet den hyppig recidiverer. Den 
skyldes en bestemt Svamp, Microsporon furfur. 

Da disse forskellige Former af P., trods deres 
forskellige Natur og Oprindelse, væsentlig have 
deres Sæde i Overhuden og i Reglen skyldes 
Hudsvampe, er Behandlingen især rettet paa ved 
medikamentøse Sæbevadskninger, Badevand eller 
Salve at fremkalde en Afstødning af Overhudens 
øverste Lag og en Desinfektion af Hudens Over
flade. For Haarbundens Vedkommende ville i 
Reglen Hovedbade og Vadskninger med Salicyl
spiritus etc. være at anbefale, hvorimod en me
kanisk Fjernelse ved Kamme o. lign. er util
strækkelig og undertiden skadelig. E. P—n. 

PityS, en Nymfe, Personifikation af Granen, 
nævnes som en af Pan's Elskerinder. H. A. K. 

Pityasiske Øer Fællesnavn paa de to Øer 
I b i z a (s. d.) og F o r m e n t e r a (s. d.), der ligge 
mellem Balearerne og det spanske Forbjærg Cap 
de la Nao. Politisk høre de til Provinsen Ba
learerne. H. P. S. 

Pitznnda, gammel By i det russiske Trans-
kaukasien, Guvernement Kutais, ligger paa en 
sandet Halvø ved det sorte Hav, men bestaar 
nu næsten kun af Ruiner. I Oldtiden var den 
under Navn af P i t y u s en velhavende By, og i 

Middelalderen blev den en kort Tid ved Genue-
sernes Handel den vigtigste Havn ved det sorte 
Hav. H. P. S. 

Piti (ital.), mere, anvendes ofte i den musi
kalske Terminologi, f. Eks. p. forte, stærkere, 
p. allegro, hurtigere. S. L. 

Pitim COrpus (lat.), mild Stiftelse. 
Pium desiderium (lat.), fromt Ønske, et 

Ønske, som ikke har Udsigt til at gaa i Op
fyldelse. Jfr. P ia des ide r i a . 

Pilira, Dep. i det nordvestligste Peru, grænser 
til det store Ocean, Republikken Ecuador og de 
peruanske Departementer Cajamarca og Liber-
tad, omfatter 43,588 • Km. med 213,909 Indb. 
eller 5 Indb. pr. • Km. Kystlandet, der er 
opfyldt af lave Bjærgdrag, er meget ufrugtbart og 
gaar mod Syd over i Sechura's Ørkenland. 
Herfra udføres dog meget Salt foruden en Del 
Petroleum og Soda. Derimod ere de brede 
Kystkordillerer mellem Floderne Macara og P. 
et særdeles frugtbart Land, hvor der holdes 
Muldyr og Geder. Der udføres Huder og en 
fortræffelig Korduan, og der forefindes Guld og 
Kobber. Hovedstaden S a n Miguel de P. ved 
R i o P. har et tørt, men sundt Klima og 8,000 
Indb. Ved en Jærnbane (96 Km.) er Byen for
bunden med Havnebyen P a y t a , der har 3,5°° 
Indb. og ligger ved den sydlige Del af Payta -
Bugten. Det var i denne Egn, i St. Matteo-Bugten, 
at Pizarro landede 1531, og P. var den første 
spanske Koloni i Peru. M. Kr. 

PinS (lat.: »den Fromme«, ital. Pio), 9 Paver 
af dette Navn: 

1) P. I, den Hellige, Biskop i Rom i Midten af 
2. Aarh. (141 —157?). De Dekretaler, som til
skrives ham, ere uægte. Han skal have lidt Mar
tyrdøden, men man ved intet sikkert om ham. 
Han var Broder til Hermas (s. d.). 

2)P . I I (1458—64), h e d E n & a S i l v i o P i c c o l o -
mini , født 18. Oktbr. 1405 i Corsignano (Pienza) 
ved Siena, studerede i Siena, blev Sekretær hos 
Pave Eugen IV's Modstander, Kardinal Capra-
nica, og deltog som saadan i Kirkemødet i Basel. 
I Basel forsvarede han Kirkemødet og de kir
kelige Reformer over for Paven og de kuriale, 
og han blev Sekretær hos den af Kirkemødet 
valgte Modpave, Felix V. Da han mærkede, at 
Kirkemødets Magtudsigter forringedes og Pave 
Eugen's steg, gik han i Kejser Frederik IH's 
Tjeneste, og han førte denne ugidelige Kejser 
bort fra den nationale Retning, som repræsen
teredes af Kirkemødet og Gregor af Heimburg 
(s. d.), og over i Kuriens Arme, en Bevægelse, 
som endte i Aschaffenburg (el. Wien-)-Konkor-
datet (s. d.). Enea fik rig Løn. 1447 v a r c a n 

bleven Biskop i Triest, 1450 blev han Biskop i 
Siena, 1455 Kardinal og 1458 Pave. Som Pave 
kaldte han sig P. efter pius Æneas (den fromme 
Æneas). Han havde vundet en fremragende 
Plads blandt de italienske Humanister ved histo
riske og geografiske Studier, som han fortsatte 
ogsaa som Pave, og ved Komedier og Digte, 
som vare for slibrige selv for hans ikke snær-
pede Venner; paa dette Punkt trøstede han sig 
med, at han ikke behøvede at være helligere end 
David og visere end Salomon. Da han slog om 
fra Kirkemødet til Paven og begyndte at indrette 
sit Liv efter Kirkens Forskrifter, henviste han 
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til Paulus og Augustin, der jo ogsaa havde haft 
deres >Fortid«. Som Pave søgte han ved sine 
rige Evner at kalde Pavemagtens Glansdage tilbage, 
og han indbød alle Europas Fyrster til et Kirke
møde i Mantova 1459 for der at udskrive et 
Korstog mod Tyrkerne. De Fyrster, der mødte, 
kunde P. 's humanistiske Veltalenhed ikke opflamme, 
men Kongressen endte dog med, at Paven er
klærede Tyrkerne Krig og lovede Aflad til alle 
dem, der deltoge i den. Samtidig forsøgte han 
at omvende Sultan Muhamed II til Kristen
dommen. Under Forberedelsen til Korstoget 
ophævede P. 1462 Prag-Kompaktaterne (s. d.) og 
lagde sig derved ud med Georg Podiebrad, som 
skulde have været hans Hovedhjælper i Krigen, 
og Venezia og Ungarn vare de eneste Magter, 
der sendte ham Hjælp. Efter i en Bulle at have 
fordømt sine Ungdomsvildfarelser og anbefalet 
at forkaste Enea og følge Pius rejste han til 
Ancona for derfra at sende Hæren mod Tyrkerne. 
Her døde han 1464. P.'s Selvbiografi (den 
eneste pavelige Selvbiografi, der haves) PH II 
Commentarii rerum memorabilium er udgiven af 
L e s c a [Rom 1894], hans Opera udkom i Basel 
1551 og 1571, men ere ufuldstændige, hans Fre
derik III's Historie er oversat paa Tysk i »Ge-
schichtsschreiber der deutschen Vorzeit« [Leipzig 
1891], hans Breve, der ere meget vigtige for Tids-
historien, udkom første Gang 1473 og mange Gange 
senere i Italien og i Tyskland; hans Novelle, 
De Eurialo et Lucretia, er oversat paa Tysk af 
K. v. Hutten [Leipzig 1890]. (Li t t . : Voigt , 
»Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst P. II, 
und seine Zeitalter« [I—III Berlin 1859—63]; 
Pas to r , >Gesch. der Papste seit dem Ausgange 
des Mitellalters« II [Freib. i Br. 1889]; Berg, 
>Enea Silvio de' Piccolomini (Papst P. II) in 
seiner Bedeutung als Geograf« [Halle 1902]). 

3) P. III (22. Septbr.—18. Oktbr. 1503), hed 
F r a n c e s c o T o d e s c h i n a og var en Søstersøn 
(Nepot) af P. II . 

4) P. IV (1559—65), hed G i o v a n n i A n g e l o 
Medic i (Medeghino) , født 1499 af en jævn 
milanesisk Familie, der ikke havde noget at gøre 
med den florentinske Familie Medici. Hans 
Broder, der som tapper Soldat havde svunget I 
sig op til Marchese, købte ham en Plads som ! 
Protonotar ved Kurien, og derefter tjente han 
sig ved sine rige Evner selv op til at blive Kar- j 
dinal. 25. Decbr. 1559 blev han valgt til Pave. | 
Han brød helt med sin Forgænger , Paul IV's j 
Planer om at genoplive det middelalderlige Pave
dømme, og med Voldsomhed gik han frem mod 
dennes Nepoter, ellers var han Mildheden selv. 
Han slog ind paa den nyere pavelige Udenrigs
politik: at lægge Band og Interdikt til Side og 
søge Fremkomst ved fredelige Forhandlinger. 
Han styrede Kirkestaten godt. I Kirkestyrelsen 
lod han sig lede af sin udmærkede Søstersøn 
Borromeo (s. d.), han skubbede Inkvisitionen i 
Baggrunden og forskønnede Rom. I Jan. 1562 j 
sammenkaldte han paa ny Kirkemødet i Trient og 
underskrev dets Beslutninger i 1564. 9. Decbr. j 
1565 døde han. (Li t t . : Ranke , >Die romi-
schen Påpste in den letzten vier Jahrh.« I [Leipzig 
1885 8. Udg.]). 

5) P. V (1566—72), hed M i c h e l e Ghis- j 
l i e r i , født 1504 i Bosco i Lombardiet. Han j 

1 var af ringe Stand, traadte ind i Dominikaner-
1 ordenen og blev en hensynsløs Inkvisitor i Lom
bardiet. Paul IV gjorde ham til Biskop i Nepi 
og 1557 til Kardinal og Inkvisitionens General
kommissær, I Jan. 1566 blev han valgt til Pave 
af det strengt kirkelige Parti, og han genoptog 
Paul IV's Politik. Han gennemførte de Reformer, 
som vare vedtagne i Trient, og ligesom han 
øvede streng Tugt mod sig selv, vilde han have 
den udøvet af andre. De lystige Dage vare 
under hans Papat faa for Romerne. Han ind
førte 1566 Catechismus Romanus, hvori Trient -
Mødets Lære var omsat, 1568 udvidede han og 
udstedte paa ny Bullen In coena Domini. Over 
for Protestanterne var han uforsonlig. 15 7° 
bandsatte han Elisabeth af England, han støttede 
og opmuntrede Filip II og Hertugen af Alba i 
deres Fremfærd mod Nederlænderne og de franske 
Katolikker i deres Kamp mod Hugenotterne, han 
anbefalede at dræbe enhver Hugenot, de fik fat paa. 
Han fik et Forbund i Stand mellem Spanien og Ve
nezia mod Tyrkerne, der herved lede Nederlaget 
ved Lepanto 1571. 1. Maj 1572 døde P. V, 
1712 blev han gjort til Helgen. Hans Epistolæ 
a/tawW/røudgavGoubau [Antwerpen 1640.] (Li t t . : 
F a l l o u x , Bistoire de saint Pie [Paris 1858, 3. 
Udg., tysk Overs. Regensburg 1873]). 

6) P. VI (1775 —1799), n e d G i o v a n n i An
gelo Brasch i , født 27. Decbr. 1717 i Cesena. 
Ved Familieforbindelser kom han 1745 ind i det 
pavelige Kancelli, og da han var en saare smuk 
Mand med en værdig Holdning og afmaalte Be
vægelser og tillige et godt Hoved, var en glim
rende Løbebane ham vis. 1773 naaede han at 
blive Kardinal. Han hørte til Jesuit vennernes 
(Zelanti) maadeholdne Fløj. Efter mange Intriger 
gik han efter Clemens XIV's Død ud af Kon
klavet som Pave 15. Febr. 1775. H a n betrag
tede sin Forgængers Ophævelse af Jesuiterordenen 
som »en sand Lovløshedens Hemmelighed« og 
søgte at værne Medlemmerne af den ophævede 
Orden paa enhver Maade. For øvrigt minder 
han om Renæssancens Paver. Han byggede et 
pragtfuldt Sakristi til St. Peter, samlede paa 
Kunstværker til det vatikanske Museum, hvis Ho
vedafdelings Navn, Museo Pio-Clementino, minder 
derom. Han søgte at udtørre de pontinske Sumpe. 
De mange Penge, som disse Ting kostede, fik 
han ind ved et nyt Skattesystem, men dette syntes 
Romerne ikke om, og de gav sig til at skumle 
over, at hans Forfængelighed og hans Skønhed 
vare større end hans Dyd. Den politiske Huma
nismes Vindretning kunde han ikke ændre. 1777 
ophævede Neapel uden videre sit Lensforhold til 
Pavestolen, og Josef II i Østerrig og Leopold II 
i Toscana reformerede Kirke og Skole trods Pa
vens Protest. Uden Resultat gjorde P. selv en 
Rejse til Wien. Over for de tyske Ærkebisper 
havde han Held med sig (se Emserpunklatio-
nerne), og Frederik II af Preussen og Katharina II 
af Rusland værnede hans Venner, Jesuitterne. 
Svære Dage begyndte for P. med den franske 
Revolution. Tvungen af Bonaparte til Fred i 
Tolentino 1797 maatte han afstaa Avignon, Ve-
naissin, Bologna, Ferrara og Romagna, udlevere 
Haandskrifter og Kunstværker og betale 30 Mill. 
Lire og love at opløse sin Hær. 1798 erklæ
redes Kirkestaten for en Republik, og P. førtes 
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som Fange til Frankrig, hvor han døde 20. Aug. 
1799 i Valence. (Li t t . : B o u r g o i n g , Mémoires 
hist. et philos. sur Pie VI et son Pontificat [I—II 
Paris 1799); F r e d r i k N ie l s en , »Pavedømmet 
i det 19. Aarh.« [I, 2. Udg. Kbhvn. 1895]). 

7) P. VII (1800—1823), hed B a r n a b a s 
Luig i , Greve af Chiaramonti, født 14. Aug. 1742 
i Cesena. Han gik 16 Aar gammel ind i et 
Beneiiktinerkloster og tog som Munk Navnet 
Gregor. Han kom til Rom som Lærer i Teologi, 
hans Slægtning, Pius VI, gjorde ham til titulær 
Abbed i Klosteret San-Callisto, til Biskop i Ti
voli og senere i Imola. 1785 blev han Kardinal. 
Som Biskop blev han ved med at være Munk i 
Sind og i Tanke, og da Ulykken brød ind over 
Kirkestaten med Bonaparte, blev han paa sin 
Post. Han forstod den ny Tids Tanker og ud
talte, at Demokrati og Kristendom godt kunde 
sammen. Det var derfor et heldigt Greb, at 
Konklavet, der var samlet i Venezia, valgte ham 
til Pave 14. Marts 1800. Værnet af østerrigske, 
engelske og tyrkiske Vaaben holdt han 3. Juli 
sit Indtog i det af Franskmændene besatte Rom. 
Efter at have afsluttet Konkordatet med Fran
krig 1801 fik han Kirkestaten tilbage. Han god
kendte den liguriske og den italienske Republik 
og rejste 1804 til Paris for at krone Napoleon, 
men det var ham umuligt i Længden at finde 
sig i alle Napoleon's Krænkelser. Han nægtede 
at erklære Jérome Bonapartes Ægteskab med 
Frøken Paterson for ugyldigt, at anerkende Josef 
Bonaparte som Konge i Neapel, at finde sig i 
Fastlandsspærringen og i Napoleon's Skalten og 
Valten med Kirkeforholdene i Frankrig. Følgen 
var, at Kirkestaten blev besat af Franskmænd 2. 
Febr. 1808 og Aaret efter indlemmet i Frankrig, 
medens Rom blev en fri kejserlig Stad. P. af
viste Tilbudene om Løn og Ejendomme og band
lyste Napoleon, der saa lod ham fængsle og føre 
til Savona. P. var ubøjelig, og han vilde hverken 
medvirke ved Napoleon's Skilsmisse eller Ægte
skab med Marie Louise. Fra Savona blev han 
ført til Fontainebleau, hvor det i 1813 kom til 
et Konkordat mellem Pave og Kejser. Napoleon 
var bleven medgørligere efter Ruslandstoget, hvis 
uheldige Udfald blev sat i Forbindelse med, at 
han var bandlyst. Da Napoleon brød Aftalerne, 
ophævede P. Konkordatet. Efter at Napoleon 
var styrtet, vendte P. tilbage til Rom i Maj 1814, 
og straks genoprettede han Jesuiterordenen ved 
Bullen Sollicitudo omnium. Han protesterede 
mod Wienerkongressen, fordi den ophævede de 
gejstlige Fyrstendømmer og fratog Kirkestaten 
noget Land, og han erklærede Bibelselskaberne 
for en Pest. Kardinal Consalvi ledede hans Po
litik i reaktionær Retning. Han døde 20. Aug. 
1823. (Li t t . : A r t a u d , Histoire du pape Pie 
VII [I—II Paris 1837]; d ' H a u s s o n v i l l e , 
Véglise romaine et le premier empire [I—V 5. 
Udg. Paris 1870]; Giucci , Storia di Pio VII 
[I—II Rom 1864]; F r e d r i k Nie l sen , »Pave
dømmet i det 19. Aarh.« [I, 2. Udg. Kbhvn. 1895]. 

8) P. VIII (1829—30), hed F r a n c e s c o Sa
ver i o, Greve af Castiglione, født 20. Novbr. 
1761 i Cingoli i Marc Ancona. Efter at have 
været Generalvikar hos Bisper blev han 1800 
Biskop i Montalto i Markerne. Da han ikke 
vilde bøje sig for Napoleon, blev han sendt som 

! Fange til Sydfrankrig. Efter Restaurationen blev 
han til Løn for sine Lidelser Kardinal, han blev 
Biskop i Frascati, Storpønitentiar og Præfekt for 
Indekskongregationen. I Marts 1829 blev han 
valgt til Pave. Han lod sig lede af sin reak
tionære Statssekretær Albani, selv var han en 

. saare mild Mand, let til Taarer, og da han døde, 
skrev Romerne hans Gravskrift med de Ord: 
han fødtes, han græd, han døde. I en Rund
skrivelse fordømte han Ligegyldighed i Tros
sager, Bibelselskaber og de hemmelige Foreninger 

' og erklærede Jomfru Marie for Sejrvinderske 
; over alle Kætterier. Hans Papat varede kun 20 

Maaneder. (Li t t . : A r t a u d , Histoire du pape 
\ Pie VIII [Paris 1844]; F r e d r i k Nie l sen , 

»Pavedømmet i 19. Aarh.« [II, 2. Udg. Kbhvn. 
I 1898].) 

9) P. IX (1846—78), hed G i o v a n n i Maria , 
Greve af Mastai-Ferretti, født 13. Maj 1792 i 
Sinigaglia, død 7. Febr. 1878 i Rom. Han vilde være 
Officer, men det blev ham nægtet, fordi han led af 
Epilepsi, og Adgangen til Prælaturen blev ham fore
løbig nægtet af samme Grund. Han var derover 
Fortvivlelsen nær. Ved Lærerarbejde i en Skole 
for forældreløse Børn og ved omhyggelig Pleje 
blev han nogenlunde rask, og efter at have samlet 
sig nogle faa teologiske Kundskaber blev han 
præsteviet 1819. Han blev Smaafolks Ven og 
virkede som Indremissionær i sin Fødeby, da han 

1 1822 blev sendt til Chile sammen med den Bi-
| skop, der skulde ordne Forholdene derovre. Efter 

sin Hjemkomst blev han 1825 Kannik ved en 
romersk Kirke og Leder af et stort Velgørenheds
arbejde, 1827 blev han Ærkebiskop i Spoleto, 
1833 Biskop i Imola og 1840 Kardinal. 16. 
Juni 1846 blev han valgt til Pave og tog Navnet 
Pius efter de to nærmeste forstandige og milde 
Paver af dette Navn. Hans Valg blev hilst med 
Jubel. Uden videre Kundskaber havde han en 
god Forstand, men han var meget stædig, han 
var ivrig for Sædelighed og kirkelig Sømmelighed, 
sine Penge brugte han til at gøre godt med, han 
var reformvenlig, og mange tænkte sig ham i 
Spidsen for Italien's Enhedsbestræbelser. Han 
begyndte sin Pavegerning med at give Amnesti, 
og han omgav sig med folkekære Raadgivere. 
1847 gav han Rom en ny Kommunalforfatning, og 
14. Marts 1848 udstedte han en Grundlov for 
Kirkestaten og gjorde den liberale Grev Rossi 
til sin Førsteminister. Det var imidlertid umu
ligt for P., der i kirkelig Henseende var yder-
liggaaende konservativ, i Politikken at forene Pave
dømmets Traditioner med den franske Revolutions 
Ideer. I Novbr. 1848 myrdedes Grev Rossi 
paa Gaden i Rom af det radikale Parti, fordi 
det var bange for hans Geni og hans Erfaring, 
og under det paafølgende Oprør flygtede P. til 
Gaéta. Her blev han reaktionær, og fra nu af 
ledede hans Statssekretær Antonelli (s. d.) den 
pavelige Restaurationspolitik. I 1850 vendte han 
værnet af franske Vaaben tilbage til Rom, men 
han mistede efterhaanden det ene Stykke Land 
efter det andet til Sardinien og kunde kun holde 
Rom ved Hjælp af Napoleon III's Soldater, og 
da disse bleve trukne tilbage under den fransk-
tyske Krig, rykkede Italienerne ind i Byen 20. 
Septbr. 1870, og Rom blev Kongeriget Italiens 
Hovedstad. Ved Garantiloven af 13. Maj 1871 
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sikredes der Paven Suverænitet og en stor aarlig 
Pengesum, men P. vilde intet have at gøre med 
Ransmændene paa Kvirinalet. Ethvert Forsøg 
paa en Forstaaelse mellem Vatikanet og Kviri-
nalet afslog han med et non possumus (jeg kan 
ikke), og han holdt sig til sin Død som Fange 
i Vatikanet. Antonelli ledede P.'s Politik, men 
for øvrigt gik han i Jesuitternes Ledebaand. 8. 
Decbr. 1854 gjorde han Maria's usmittede Und
fangelse til et Dogme, 8. Decbr. 1864 fordømte 
han i sin Encyklika (s. d.) og i Syllabus (s. d.) 
alle den nyere Tids Frihedsbestræbelser, og paa 
det vatikanske Kirkemøde (s. d.) 1870 forkyndte 
han det pavelige Ufejlbarhedsdogme. Alt syntes 
at skulle gaa for P. uden for Italien, Romerkirken 
vandt Fremgang i Holland og i England og paa 
den ydre Missionsmark, i Østerrig, Sydtyskland, 
Frankrig og Spanien blæste en ultramontan Vind, 
men det non possumus, han efter 1870 anvendte 
over for Italien, anvendte han ogsaa over for 
den nye Tingenes Tilstand, der fremkom, da en 
protestantisk Fyrste blev tysk Kejser cg Frankrig 
en Republik. Kulturkampen (s. d.) udbrød i 
Tyskland, Frankrig, ja selv Østerrig tog Afstand 
fra de pavelige Interesser. P.'s Visnepolitik var 
nær ved at føre Pavemagten til Afgrundens Rand. 
Han ligger begravet i San -Lorenzo -Kirken. (L i 11.: 
se F r e d r i k N i e l s e n , »Pavedømmet i det 19. 
Aarh.<, II S. 117—531 [2. Udg. Kbhvn. 1898J). 

L. M. 
PlUS-Forening, en Forening af Katolikker, som 

stiftedes i April 1848 i Mainz med det Formaal 
at arbejde for kirkelig Frihed, for Folkets 
religiøse Oplysning og lignende. Lignende For
eninger dannede sig andre Steder i Tyskland 
med forskellige Navne som Bonifatius-, Vincentius-, 
Svende- og Arbejderforeninger. Disse Foreninger 
holde aarlige Generalforsamlinger sammen. L. M, 

PlUS-Orden, Ridderorden stiftet af Pius IX 
17. Juni 1847 i to Grader, hvoraf første med
fører arvelig, anden: personlig Adel. Ordenstegn: 
mørkeblaa Guldstjerne med 8 Spidser og Guld
flammer derimellem; paa det hvide Midtskjold: 
»Pio IX«; paa Randen herudenom staar: Virtuti 
et merito (Dyd og Fortjeneste). Purpurrandet 
blaat Baand. Til Ordenen hører en mørkeblaa 
Uniform. 

Piutti, Kar l , tysk Orgelvirtuos og Komponist, 
(1846—1902), blev 1875 Lærer i Orgelspil ved 
Leipzig's Konservatorium og 1880 Organist ved 
den berømte Thomas-Kirke i samme By. P., der 
var en fremragende Orgelspiller, har komponeret 
en ret anselig Række Værker for sit Instrument 
(Fantasier, Præludier og bl. a. In memoriam, 
til Minde om Niels W. Gade). W. B. 

Pivot [pivo'J (fr.), Drejepunkt, Punkt, om 
hvilket en større Troppeafdeling foretager en 
Frontforandring; ved Affutager til Kanoner den 
Akse eller Stamme, om hvilken Drejning til 
Siden foregaar; ved ældre Rapperter paa Slæde 
lagdes denne P. som Regel saa nær til Bryst
værnet som muligt for at faa et lille Skydeskaar, 
ved nyere Affuteringer er Midtepivot almindeligt, i 
P i v o t e r e , dreje (sig) om et Pivot. F. W. 

Pixis , T h e o d o r , tysk Maler, er født I. Juli 
1831 i Kaiserslautern. Hans Historiemalerier — | 
Fresker i Miinchen's Nationalmus., »Huss'es Af
sked« [Bern's Mus.], det dygtige Arbejde »Calvin 

i Fængselet hos Servet«, Malerierne graat i graat 
til Wagner's Operaer o. s. v. — vise stærk og 
ikke altid heldig Paavirkning fra Læreren W. v. 
Kaulbach's Manér. I sine elegante, lidt sødladent-
tomme Genrebilleder: Før og efter Ballet, Skøjte-
løbersker etc , slutter han sig til Ramberg's Frem-
stillingssæt. Mange Illustrationer: til tyske Folke
viser, Milton's »Tabte Paradis«, Schiller's Værker 
m. m. En Del Portrætter (P. Heyse, Dollinger 
o. a.). A. Hk. 

Pi y [-i-] Mårgall, F r a n c i s c o , spansk Poli
tiker og Forfatter, født 29. Apr. 1824 i Barcelona, 
død 29. Novbr. 1901 i Madrid. Han gav sig 
tidlig af med at beskrive spanske Mindesmærker 
og udgav 1851 en Oversigt over den spanske 
Malerkunsts Historie, som blev forbudt. Paavirket 
af Comte's Positivisme og Proudhon's Socialisme 
begyndte han 1854 en politisk og journalistisk 
Virksomhed som yderlig Republikaner (skrev bl. a. 
»La reaccion y la revolucion«). Som Deltager i 
Opstanden 1866 maatte han flygte til Paris, kom 
tilbage efter Revolutionen 1868 og hørte i 
Nationalforsamlingen til det republikanske Mindre
tal. Han fortsatte Kampen mod Kongedømmet 
1871—72 og blev efter Kong Amadeo's Bort
gang i Febr. 1873 Indenrigsminister i den fore
løbige Regering og 8. Juni Præsident for denne. 
Han fik den føderative Republik udraabt, men 
af doktrinært Frisind viste han saa stor Lem
fældighed over for de revolutionære Rejsninger, 
at en almindelig Opløsning indtraadte. Han maatte 
derfor gaa af 18. Juli, men undlod ikke at mod
arbejde sin Eftermand Castelar's Bestræbelser for 
at bringe Orden til Veje, og medvirkede i Jan. 
1874 til hans Fald, skønt han netop derved 
undergravede Republikken og banede Vej for et nyt 
Kongedømme. Ogsaa i den følgende Tid — siden 
1886 var han Medlem af Deputeretkammeret — 
vedblev han at bekæmpe de andre Republikanere, 
naar de ikke vilde følge hans Lære i tykt og 
tyndt. Desuden var han en frugtbar Forfatter: 
»Les Nacionalidades« [1877], »Historia de la 
America antecolombiana« [1892] o. fl. E. E. 

PiZ (fr. pie, eng. peak), ladinsk, i Graubunden 
hyppig benyttet Betegnelse for Bjærgspids. 

Pizarro, F r a n c i s c o , spansk Opdager, Peru's 
Erobrer, født i Trujillo i Estremadura ca. 1478, 
død j Lima 26. Juni 1541. Han var en uægte 
Søn af Kaptajn Gonzalo P., fik i sin Ungdom 
en meget daarlig Opdragelse og skal endog have 
ernæret sig som Svinehyrde; senere blev han 
Soldat og tjente under sin Fader i Spanien og 
Napoli. Over 30 Aar gi. drog han med Alonso 
de Hojeda til den ny Verden 1509, tjente først 
under Balboa, senere under dennes Modstander 
Pedrarias, der bl. a. benyttede ham til at fængsle 
Balboa. I Morales'es Følge kom han til Perle-
Øen i Panama-Bugten, hvor han fik den første 
Underretning om det vidunderlige Guldland Biru 
eller Piru mod Syd. Følgen af denne Oplysning 
var, at han sammen med Diego Almagro og 
Hernando de Luque dannede det berømte »biru-
anske Opdagerselskab« i Panama 1524. I Novbr. 
gik den første Ekspedition mod Syd, men naaede 
ikke længere end til Floden St. Juan (40 n. Br.). 
Paa den anden Fart 1526, hvor han ledsagedes 
af den udmærkede Pilot Ruiz, naaede man Tum-
bez ved Guayaquil-Bugten, men P. følte sig ikke 
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stærk nok til at angribe Incaernes Rige. Med 12 I 
Kammerater blev han tilbage først paa Øen Gallo, 
senere paa Øen Gorgona, indtil han i Slutningen i 
af 1527 eller Begyndelsen af 1528 blev hentet 
tilbage til Panama. Han drog derefter til Spanien, 
hvor han erhvervede sig en 1529 dateret Til
ladelse til at erobre Peru og styre det som 
Generalkaptajn. Januar 1531 drog han for tredje 
Gang ud fra Panama og landede med 180 Mand j 
i Tumbez; 18. Maj 1532 drog han ind i Landet 
til Cajamarca, tog i Broderkrigen mellem Huascar 
og Atahualpa (se Peru , »Historie«) Parti for den 
sidste, som han forræderisk tog til Fange midt i 
hans Hær og trods Udbetalingen af en stor Sum 
Løsepenge senere lod henrette. Uden stort Besvær 
bemægtigede han sig nu det herreløse Land, som 
han regerede godt, men med stor Haardhed. 
1533 drog han med 500 Mand mod Syd og er
obrede Hovedstaden Cuzco. 1535 grundlagde han 
den ny Hovedstad Lima. Hans Grusomhed frem
kaldte imidlertid en farlig Opstand af Indianerne, 
der belejrede ham selv i Lima og hans Brødre 
i Cuzco. Ved Rygtet herom vendte Almagro, der 
1535 var dragen mod Syd til Chile, tilbage til 
Hjælp, slog Indianerne ved Cuzco, men tog P.'s 
Brødre til Fange. P. selv havde imidlertid gjort 
sig fri i Lima og sendte en Afdeling Tropper 
til Undsætning for Cuzco, som han endnu troede 
var belejret; denne Afdeling blev fuldstændig 
slaaet af Almagro, og P. drog derfor selv 1538 
mod denne og slog ham uden for Cuzco, hvor
efter han lod ham henrette. Faa Aar efter, 26. 
Juni 1541, blev han selv snigmyrdet af nogle af 
Almagro's Tilhængere i Lima. Han efterlod sig 
to Børn med en Datter af Atahualpa, og der i 
findes endnu Efterkommere af ham i Trujillo. — I 
P. er en af de mindst tiltalende Typer blandt de | 
spanske Conquistadorer; ved Siden af store Felt
herreegenskaber som Klogskab, Tapperhed og 
Udholdenhed viste han stor Troløshed, Begærlig
hed og en Grusomhed, som end ikke de Tiders 
raa Sæder gjorde almindelig. 

P.'s yngste Broder, G o n c a l o P., blev 1540 
Guvernør i Quito; han er bleven bekendt for et j 
forvovent Tog over Andes-Bjærgene ind i de 
store Urskove, hvorigennem en af hans Under
befalingsmænd Orellana fortsatte paa en Flaade 
ned ad Amazon-Floden til Atlanterhavet. P. blev 
henrettet i Cuzco 1548 paa Vicekongens Be
faling. C. A. 

Pizzicato [pittsika!to] (ital.), enUdførelsesmaade 
ved Behandlingen af Strygeinstrumenter, der be-
staar deri, at man knipser Strengene med Fingrene 
i Stedet for at stryge dem med Buen. S. L. 

PizzighettOne[pittsigetto!ne], By i Norditalien, 
Provins Cremona, ligger ved Adda og er ved en 
Bro forbunden med Gera. (1881) 1,580 Indb. I 
P.'s Citadel blev Frants I af Frankrig en Tid 
holdt fangen. H. P. S. 

Pizzo, By i Syditalien, Provins Catanzaro, 
ligger paa en stejl Klippe ved Eufemia-Bugten 
9 Km. N. 0. f. Monteleone og har en Havn, hvor
fra drives Fangst af Tunfisk samt Koralfiskeri. 
(1881) 8,005 Indb. P. blev næsten ganske øde
lagt ved Jordskælvet 1783, og i Nærheden af 
P. blev Murat 13. Oktbr. 1815 fangen og 
skudt. H. P. S. 

Pjaster, spansk-mejikansk Mønt, Raavægt 

27,073 *~*r. a^ Finhed ol9027, benyttes foruden i 
Mejico som Handelsmønt under Navn af P., Peso 
og mejikansk Dollar (s. d.) i mange Lande i 
Amerika, Asien og Afrika. Tyrkisk og ægyptisk 
P. se G e r s c h . N.y.B. 

Pjatigorsk, By i Ciskaukasien, Guvernement 
Terek, ligger ved Foden af Bjærget B e s h t a u 
(1,395 M.) og er bekendt for sine udmærkede 
Bade med varme Svovlkilder. (1897) 19,000 
Indb. H. P. S. 

Pjece (fr. piéce), en lille trykt Bog paa et 
j Par Ark, — i Alm. sætter man Grænsen ved 3 

Ark —, et Flyveskrift. Franskmændene, fra hvem 
Ordet er laant, bruge det ikke i denne Betyd
ning: de sige piece fugitive, brochure o. desl.; 

[ alene betyder piece et Skuespil (»Stykke«) eller 
I Musikstykke, ligesom sv. pj es. E. G. 

Pjece (fr. pie~ce), Stykke, bruges som fælles 
Benævnelse for Kanoner, Haubitser og Morterer 
og har fortrængt den ældre danske Benævnelse 
S t y k k e , dog ikke i Sammensætninger (Bestyk
ning, bestykke, Stykjunker, Stykkusk, Styk
port). F. W. 

Pjedestål {&th. pied, Fod, og gammelfr. estal, 
Bæren, Understøtten), betyder et Fodstykke for 
en Statue, Buste eller Vase; smig. F o d s t y k k e . 

Pjerrot se P i er rot . 
Pjetursson, H a l l g r i m u r , islandsk Salme

digter og Præst, født 1614, død 27. Oktbr. 1674. 
Efter at P. nogen Tid havde gaaet i Holar Latin
skole, rejste han til Danmark, hvor den senere 
Biskop Br. Sveinsson tog sig af ham og fik ham 
optaget i Vor Frue Skole 1632; her var han til 
1636 og rejste tilbage til Island Aaret efter, 
ledsaget af en af de islandske Kvinder, der 1627 
vare blevne bortførte til Algérie af algierske Sø
røvere; hun blev hans Hustru. Efter at hans 
Velynder, Br. Sveinsson, var bleven Biskop til 
Skalholt, kaldte han P. til Præst til Hvalsnes 
(1644—51) og senere til Saurbær ved Hvalfjorden 
(1651—69). Sine sidste Aar levede han plaget 
af en forfærdelig Sygdom, Spedalskheden; han 
havde hele sin Tid levet under usle Kaar. P. var 
en født Digter og er bleven berømt i Ind- og 
Udland som Island's største Salmedigter, lige 
udmærket for Tankens Styrke og inderlig Religiø
sitet, som for sit kraftige og kernefulde Sprog. 
Af hans Digte ere Passionssalmerne (»Passiu-
sålmar«) langt de berømteste; de bleve første 
Gang trykte i Holum 1666; siden ere de optrykte 
over 30 Gange. Lige til vore Dage ere de blevne 
benyttede saa at sige i hvert Hjem paa Island; 
ingen andre kan maale sig med dem i Kraft, 
Højhed og Inderlighed. Fremmed Indflydelse 
mærkes undertiden, især fra P. Gerhard. For
uden andre Salmecykler har P. ogsaa digtet en 
Mængde Salmer og aandelige, til Dels ogsaa rent 
verdslige Digte. Af disse skal særlig nævnes hans 
prægtige Ligbegængelsessalme: »Alt eins og 
blomstre eina«, overs, paa Dansk af C. Brandt 
[»Dansk Kirketidende«, 1854], samt hans »Aldar-
håttur«, en kraftig Klagesang over den Tilbage
gang i alt godt og ædelt, som Digteren mener 
at have sporet i alle Forhold paa hans Fødeø. 
En Samling af hans Digte blev udgivet første 
Gang 1755i senere optrykt over en halv Snes 
Gange. Den sidste samlede Udgave af hans 
Værker er besørget af Gr. Thomsen: »Sålmar og 
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Kvædi«, I—II [Reykjavik 1887, 1890, tilligemed 
en Biografi]. Desuden digtede P. en Del Rimer, 
men de ere af mindre Betydning. (Li t t . : Half
dan E i n a r s s o n ' s Biografi foran Digtene; 
^Gestur Vestfirdingur«, 5. Aarg., en Biografi af G. 
Konrådsson; P o es t ion, »Isl. Dichtung der Neu-
zeit« [1897]; R o s e n b e r g , »Nordboernes Aands-
liv«, III). F.y. 

Pjetursson, Jon, islandsk Overretsdommer og 
Genealog, født 16. Jan. 1812, død 16. Jan. 1896. 
Han blev Student fra BessastaOir 1834, cand. jur. 
1841, Sysselmand 1844, Assessor i Landsover-
retten 1850, Justitiarius 1877 i samme Ret, af
skedigedes 1889. Han var kongevalgt Altings-
mand 1859—86. Som Lærer i islandsk Kirkeret 
ved Præsteskolen har P. forfattet en fortjenstfuld 
Lærebog i den islandske Kirkeret (»IsleDzkur 
kirkjurjettur« [Reykjavik 1863; 2. ændret Udgave 
1890]. P.'s Hovedinteresse var imidlertid Genea-
logi, hvori han erhvervede sig en omfattende 
Viden; han udgav et lille genealogisk Tids
skrift [»Timarit«, Reykjavik 1869—71 og 1873] 
samt paabegyndte Udgivelsen af sin Svigerfaders, 
Bogi Benediktsson's, »Syslumannaæfir« (Biogra
fier over Island's Sysselmænd). (L i t t . : »Andvari« 
[1901]). B.Th.M. 

Pjetursson, P j e tu r , islandsk Teolog og Bi
skop, født 3. Oktbr. 1808, død 15. Maj 1891. 
P. var, efter at være bleven Kandidat, Præst 
1836—47, i hvilket sidste Aar han blev kaldt 
til Lektor for den Præsteskole i Reykjavik, for 
hvis Oprettelse han havde været virksom. 1866 
blev han Biskop over Island; denne Stilling be
klædte han til 1889. Han blev Lic. theol. 1840 
ved en Afhandling om Rufinus og Dr. theol. 
1844; titulær Professor 1849. P. var stærkt litte
rært interesseret og overordentlig flittig. Foruden 
hans Licentiat- og Doktorafhandlinger forfattede 
han paa Latin en Fortsættelse af F. Jonsson's 
Historia ecclesiastica Islandiae; den gaar fra 
1740 til 1840, en særdeles grundig og nyttig Bog. 
I øvrigt er det meste af hans øvrige Skrifter af 
opbyggelig Art; her er først at nævne hans 
Prædikener, beregnede paa at læses i Hjemmene 
(i. Udg. Kbhvn. 1856, senere optrykte et Par 
Gange); de udmærke sig ved klar Fremstilling, 
religiøs Følelse og rent Sprog. Dernæst udgav 
han en Mængde mindre Skrifter til Almenlæsning 
(hvoraf en Del er oversat). Han sørgede saa godt, 
han kunde, for Kirkens Trivsel og var en meget 
nidkær Embedsmand. Han deltog ogsaa i det 
offentlige Liv, for saa vidt som han fra 1849 af 
var kongevalgt Medlem af Altinget, men han stod 
ikke paa Folkets Side i den af Jon Sigurdsson 
førte politiske Kamp. (Lit t . : »Andvari« 18. 
Aug. 1893, hvor alle hans Skrifter ere op
tegnede). F. J. 

Pjetursson, S igurd ur, islandsk Digter og 
Sysselmand, født 26. Apr. 1759, død 6. Apr. 
1827. P. blev dimitteret fra Roskilde Skole 1779 
og tog juridisk Eksamen 1788, hvorpaa han 
(1789) blev Sysselmand i Kjossyssel paa Island; 
sit Embede nedlagde han 1803, hvorefter han 
levede som Privatmand til sin Død. Som Digter 
er P. nærmest Satiriker; han er med Hensyn til 
Begavelse noget i Slægt med Wessel, hvis Ven 
han var, og hvis »Stella« han oversatte paa Is
landsk, »Stellurfmur«, hvor Digteren parodierer 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

de islandske Rimur. Hans Digte, »Lj6<3mæli«, ere 
udg. i Reykjavik 1844. P. fortjener at mindes 
som en af de første islandske Dramatikere; hans 
Stykker »Hrolfur« og »Narfi« [udg. 1846] staa 
ikke højt med Hensyn til Komposition og drama
tisk Liv, men der findes deri enkelte gode 
Karakterer og morsomme Scener og Folkelivs
billeder. (Li t t . : Poes t ion , »Isl. Dichtung * 
[1897]). F. y. 

Pjækkert eller S t o r t r ø j e , en kort, i Beglen 
blaa, Vadmels- eller Klædesoverfrakke eller 
Jakke uden Skøder; den bruges hyppig af Sø
mænd og er reglementeret som Overtøj for menige 
i den danske Marine. C. L. W. 

Placage [plakalz] (af fr. plaque), sjældnere 
Udtryk for Finerer og Finering. 

Placard [plaka ! r] (fr.), høj, forsiret Dørgesims,-
ogsaa d. s. s. P l a k a t . 

Piacement [plasma'J se E m p l a c e m e n t . 
Placenta d. s. s. M o d e r k a g e . 
Placenta d. s. s. Ægstol. 
Piacentalia kaldes de Pattedyr, hvor Fosteret 

ved en Placenta staar i Forbindelse med Moder
dyret. Saaledes er Forholdet hos de fleste, kun 
hos Pungdyr og Næbdyr mangler Placenta, hvor
for man sammenfatter disse Grupper under Be
tegnelsen A p i a c e n t a l i a . M. Ml. 

Placen tå r lyd d. s. s. M o d e r l y d . 
Placentia se P i acenza . 
Placere (fr.)> anvise Plads, anbringe. 
Placeret. Paa Væddeløbsbanen »placerer« 

Dommeren Hestene, o: han afgør, i hvilken Orden 
de ere komne ind gennem Maalet. Ved »place
rede« Heste forstaar man imidlertid i Reglen 
kun de Heste, der opnaa Præmie, og da navnlig 
2. og 3. Præmie, idet den Hest, der tager 1. 
Præmie, har sin særlige Betegnelse som »Sejr
herre« eller »Vinder«. Om en Hest, der ikke 
tager Præmie, siger man, at den »løb uplaceret«, 
»ikke naaede at blive p.c. C. G. B. 

Plåcet, forkortet af flacitum regium, bruges 
især i de katolske Lande om den kongelige Stad
fæstelse af de i Religionsanliggender udstedte 
pavelige og biskoppelige Anordninger, som først 
herigennem opnaa Gyldighed lige over for de verds
lige Statsmyndigheder i deres Berøring med disse. 
Ordet bruges ogsaa, skønt sjældnere, som ens-
tydigt med det for den konsulariske Virk
somheds Udøvelse fornødne »Eksekvatur« (se 
Konsul) . C. V.N. 

Placidia, Gal la , Datter af den romerske 
Kejser Theodosius den Store. Under Kampene 
mellem Romerne og Goterne under Alarik blev 
hun overgiven de sidstnævnte som Gidsel og 
ægtede senere Goterkongen Ataulf, uagtet hendes 
Broder Honorius ivrig modsatte sig Partiet. Hun 
fulgte med Ataulf til Gallien, men efter hans Død 
(415) vendte hun tilbage til Italien og ægtede 
snart efter den romerske Hærfører Constantius 
(417), hvem hun fødte Sønnen Valentinianus og 
Datteren Honoria. Da Valentinianus (III) blev 
Kejser (425), tog P. Regeringen i hans Navn og 
beholdt den i Virkeligheden lige til sin Død 
(450). Uagtet hun ved sin Side havde den dygtige 
Aetius, lykkedes det hende dog ikke at hindre 
Rigets Sønderlemmelse. H. H. R. 

Placodermåta se Skjoldfisk. 
Placodus, Krybdyr, der udmærkede sig ved store 
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firkantede Tænder paa Ganen og i Underkæben, 
men hvis Bygning i øvrigt er ganske ukendt. De j 
beboede i Triasperioden det mellemeuropæiske 
Hav, og i Aflejringerne derfra, saasom Muslinge
kalken, findes løse Tænder ret almindeligt, en ] 
sjælden Gang ogsaa hele Kranier; disse Levninger 
bleve i tidligere Tid ansete for Fiskerester. (Li t t . : 
Z i l t e l , >Grundziige d. Paliiontologie« [Munchen 
1895]). R.H.-P. 

PlaC0ph6ra se S k a l l u s . 
PlacuilR, Musling, hvis omtrent kredsrunde 

Skal er sammentrykt og halvt gennemsigtig. Den 
er i Dyrets Ungdom fæstet til Havbunden ved 
en Byssusmasse, der gaar gennem et Hul (op
rindelig et Udsnit) i højre Skal ligesom hos den 
indenlandske Slægt Anotnia; det voksne Dyr 
ligger derimod løst paa Havbunden med højre 
Skal nedad. Denne interessante Form er kun 
repræsenteret af 5 Arter, hvis Hjemstavn er de 
ostindiske og australske Have. (L i t t . : F i s c h e r , 
Manuel de Conchyliologie [Paris 1887]). R. H.-P. 

Pladeku l tu r kaldes i den bakteriologiske Tek
nik en til Isolering af differente Bakterieformer 
i Undersøgelsesmaterialet (Vand, Luft o. a.) tjen
lig Metode, som er opfunden af R. Koch. Paa 
tynde Glasplader af passende Størrelse, som i 
Forvejen ere steriliserede, udhældes en steriliseret 
og dernæst med Underøgelsesmaterialet blandet 
Gelatine- eller Agar-Agar[s. d.]-masse; Pladerne, 
paa hvilke Massen, der ikke maa naa helt ud til 
Randen, snart stivner (ved alm. Stuetemperatur), 
kunne nu ved Hjælp af mellemliggende, smalle 
Glasstrimler stables oven paa hverandre og opbe
vares under beskyttende Glasklokker, eventuelt 
(under nøje Iagttagelse af, at de ligge vandret) 
stilles i Termostat (s. d.). Efter nogen Tids 
Forløb begynde de Bakterier, der overhovedet 
ville udvikle sig i Kulturmediet, at danne smaa, 
som hvide eller gule Pletter synlige Kolonier, der 
da kunne egne sig til videre Udsæd andensteds 
eller til anden Undersøgelse. P. betegnede et 
meget vigtigt, teknisk Fremskridt i Bakteriolo
gien ; bl. a. egne Pladerne sig til direkte Under
søgelse under Mikroskopet ved ikke alt for stærk 
Forstørrelse. Dog klæber der visse, undertiden 
ikke ubetydelige Ulemper ved denne Kulturmetode. 
I den senere Tid er man derfor gaaet over til 
Kultur i de saakaldte Petri'ske Skaale, flade, cir
kelrunde Glas-Skaale med overgribende Laag; 
disse egne sig kun ikke saa godt som de Koch'ske 
Plader til Fotografering, men de ere langt lettere 
at sterilisere sikkert. V. A. P. 

Plads (Søudtryk), Sted. Ved nautiske Be
regninger, der have til Endemaal at udfinde, hvor 
Skibet i et givet Øjeblik befinder sig, gaar man 
i Reglen ud fra det Sted, hvor Skibet befandt sig, da 
sidste Pladsbestemmelse foregik; denne, der som oftest 
angives ved Bredde og Længde, kaldes af fa ren de 
P. og danner altsaa Udgangspunktet for Bereg
ningen. Resultatet af denne benævnes paa-
k o m m e n d e P. P. kan ogsaa angives i Stedet 
for ved Bredde og Længde enten ved to Stedliniers 
Skæringspunkt, f. Eks. en K r y d s p e j l i n g (se 
Pej le) , eller ved een Stedlinie, f. Eks. en enkelt 
Pejling i Forbindelse med en Afstandsangivelse 
fra det pejlede Punkt. C. L. W. 

Pladsagent se Agent. 
Pladsanges t , P l a d s s v i m m e l h e d (Agora

fobi), Angest for at gaa over Torve eller andre 
aabne Pladser, et ikke sjældent Fænomen hos 
nervøse, neurasteniske Individer. P. er beslægtet 
med den saakaldte Klaustrofobi, Angest ved at 
befinde sig i store, tomme, især aflaasede Rum, 
eller Rum, hvor der er mange Mennesker (Kirker, 
Teatre). A. F. 

Pladsbearbejdning kaldes i Skovbruget Be
handlingen af et Areal, som skal tilkultiveres med 
Træer, naar den kun omfatter isolerede Firkanter 
eller Cirkler med konstant indbyrdes Afstand. 
Oftest udføres P. med Spade eller Hakke, under
tiden med Centrumsrive; P. bruges kun til Saa-
ning og til Plantning af smaa Planter; almindelig
vis er P. en mangelfuld Jordbehandling. C. V. P. 

Pladsforre tn ing se P l a d s h a n d e l . 
P l adshande l kaldes Handel om Varer, der ere 

til Stede paa det Sted, hvor Køberen har Bopæl, 
paa Køberens P l a d s . Den enkelte Forretning 
kaldes P l a d s f o r r e t n i n g . Naar ingen anden 
Aftale er truffet, er det Køberens Sag at lade 
Varerne afhente hos Sælgeren. Hvis han ikke 
medsender Penge til at betale dem ved Mod
tagelsen, maa han lade medfølge en skriftlig saa-
kaldet R e k v i s i t i o n , som Sælgeren beholder, og 
som tjener ham som Bevis for, at Udleveringen 
af Varerne har fundet Sted. Hvis Sælgeren ifølge 
Aftalen leverer Varerne hos Køberen, medsender 
han paa sin Side enten Regning eller saakaldet 
F ø l g e s e d d e l (s. d.). C. V. S. 

Pladskommandant kaldes den Officer, der an
sættes som Kommandant i en By, der enten ingen 
Garnison har, eller hvor Kommandanten er borte, 
i Reglen for et kortere Tidsrum og paa Grund 
af ekstraordinære Forhold (Krigs- og Mobiliserings-
forhold, eller under større Øvelser). Hvad Virk
somhed og Myndighed angaar, stilles han i Reglen 
lige med Kommandanten i en Garnison. B. P. B. 

Pladssaaning er Saaning af Træfrø i forud 
bearbejdede Firkanter eller Cirkler med konstant 
indbyrdes Afstand (se P l a d s b e a r b e j d n i n g ) ; P. 
giver oftest et ringere Resultat end Stribe- eller 
Fuldsaaning. C. V. P. 

Pladssv immelhed se P l a d s a n g e s t . 
P ladsvekse l se Vekse l . 
P ladsvæddemaal . Ved det almindelige To

talisatorspil holder Spilleren paa, at en bestemt 
Hest bliver Vinder, o: kommer ind som Nr. 1, 

'• ved P. derimod paa, at den kommer ind paa 
P lads , bliver p l a c e r e t (s. d.). Da Chancen 

I for, at en Hest kommer ind som en af de første, 
er større end for, at den kommer ind som den 
første, er Gevinsten ved P. i sin Alm. ogsaa 
ringere end ved Totalisatorspil. De nærmere 
Regler for P. findes som oftest trykte i Vædde-
løbsprogrammer. C. G. B. 

Plafondmaleri [plafo'-], Loftsmaleri, Udsmyk
ning af Lofter dels med Ornamenter, Løvværk, 
Grottesker etc., dels med virkelige Malerier, 
»Billeder«. Den sidstnævnte Form, det egentlige 

\ P., kan benytte forskellige Fremstillingsmaader. 
Snart udfoldes Maleriet som et Tæppe paa Loftet 
med samme Perspektiv som et almindeligt lodret 
hængende Vægmaleri, snart gøres der Indrømmelse 
til Illusionen, til Perspektivet nedefra opad, og 
man kan da tillempe dette saaledes, at P. med 
dets Forkortninger viser sig rigtigt for den, der 
træder ind i Salen, eller man kan behandle Billed-
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fladen, saa den tænkes set lige nedenfra. Med 
stor Virkning kan dette sidste gennemføres i en 
Kuppel, hvor de store Afstande dog hindre Øjet 
i at se Billedfladen helt udfoldet: fra den virke
lige Arkitektur, der fortsættes i (malet) Skin
arkitektur, ser man op i den blaa Himmel, og 
Skikkelser højt deroppe i dristige Forkortninger 
skuffe Øjet end mere. Der er mange Grader i 
den Konsekvens, hvormed Malerne have gennem
ført et saadantFrøperspektivs Princip, ogpaa Grund 
af Maleriets Emne og aandelige Værd ses det 
sjælden helt gennemført. Medens Rafael og 
Michelangelo behandlede deres Loftsbilleder efter 
det almindelige Vægmaleris Grundsætninger, kom
ponerede Melozzo da Forli og Mantegna (Camera 
de' Sposi i Mantova) deres Billeder som Til
dragelser sete nedefra opad, hvad andre som P. 
Ucelli allerede tidligere havde gjort Tilløb til. 
Correggio gennemførte det perspektiviske P. med 
illuderende Mesterskab (S. Giovanni og Dom
kirken i Parma, den pragtfulde Camera S. Paolo 
smst.). Derefter var i lange Tider denne Frem
stillingsform den raadende (G. Romano [Pal. del 
Te i Mantova], Venetianerne) og udformedes i 17-
og 18. Aarh. til et dekorativt Virtuosmageri (A. 
Pozzo's Kunststykke i Ignatius-Kirken i Rom, 
Tiepelo's dygtige Værker, Rokokoens luftige Pla
fonder). Med Rafael Mengs kom Reaktionen mod 
denne Retning, og i Cornelius'es P. (Ludvigs-
Kirken og Glyptoteket i Miinchen) er Forkort
ningen nedefra opad bandlyst. Nutidskunsten 
har benyttet snart den ene, snart den anden Frem-
stillingsmaade. P. i nyere dansk Kunst: bl. a. 
Frølich's »Gefion«, der ligesom Loftsbilleder af 
L. Tuxen, Schwartz m. fl. findes i Frederiksborg 
Slots Museum; af nyere norsk P. kunne nævnes 
Loftdekorationerne til Nationalteateret i Christiania 
af Eivind Nielsen. (Li t t . : Ewald , »Farbige De
korationen« [2 Bd., Berlin 1888—96]). A. Hh. 

Plag. Ifølge Molbech's Ordbog, som atter har 
det fra Rostgaard's, er P. »en ung Hest i andet 
Aar, større end et Føl, mindre end en Fole«, 
hvilken sidste Betegnelse smst. anvendes om en 
ung Hest fra 2. til Slutningen af 4. Aar. Men 
nutildags anvendes Betegnelsen P. sædvanlig om 
alle unge Heste fra ca. 1 Aars Alderen, ind
til de i en Alder af 3 a 4 Aar tages i fuld 
Tjeneste. H. G. 

Plagåle Tonearter se K i r k e t o n e a r t e r . 
Plagålslutning, musikteknisk Betegnelse for 

den Slutningsdannelse i Musik, der anvender 
Underdominanten i Stedet for Overdominanten 
(se D o m i n a n t ) . A. H. 

Plagemann, K a r l Gustaf , svensk Maler, 
(1805—68). Han vejlededes af Westin og Kunst
akademiet i Stockholm; hans Hovedvirksomhed 
er knyttet til Syden, 1831—54, væsentlig Rom. 
Her, hvor han ofte døjede ondt, og hvor han for 
Eksistensens Skyld en Tid slog sig igennem som 
Borgergardist, vandt han en Del Ry som Restau
rator og forfalskede drevent gamle Billeder en 
masse for en portugisisk Greve og Kunsthandler. 
P., der i Hjemlandet havde vundet Opmærksom
hed med »Epaminondas'es Død«, malede i Rom 
adskillige Billeder nærmest af nazarensk Retning: 
Sta Agnese (til Irland), Hyrdernes Tilbedelse, 
Judith, Judas giver Pengene tilbage [1840] etc. 
Arbejder som »Natten i Bethlehem« [1862, 

Nationalmuseet i Stockholm] og »Christus vel-
J signer Børnene« tilhøre Tiden efter Hjemkomsten 
til Stockholm. Ogsaa her, hvor han blev Akademi-

! medlem, gik det dog smaat for ham. 1867 vendte 
han tilbage til Rom, men døde snart efter. Sønnen 
A r n o l d A b r a h a m P. (1826—62) var Marine
maler, som saadan Elev af og stærkt paavirket 
af A.' Melbye. A. Hk. 

Plagiat (lat. plagium), litterært Tyveri, Tyveri 
af aandelig Ejendom, f. Eks. en Forfatter eller 
Kunstner udgiver et Værk af en anden for sit 
eget. 

PlagiOklåS se F e l d s p a t . 
Plagioilit, et sort, metallisk Mineral af mono-

klin Krystalform, bestaar af Bly, Antimon og Svovl 
og findes ved Wolfsberg i Harz, o. a. St. N. V. U. 

PlagiOStdmi se T v æ r m u n d e . 
Plagiotrdp (bot.), Betegnelse for den skraa 

eller vandrette Stilling, mange Organer indtage i 
Forhold til Tyngdekraften. Se i øvrigt D o r-
s i v e n t r a l . A.M. 

PlagwitZ, sydvestlig Forstad i Leipzig (1895, 
16,000 Indb.), før 1891 en selvstændig Kommune, 
nu forbunden med Leipzig, har betydelig Industri, 
særlig Papirfabrikation. Joh. F. 

Plaid [eng.: pla'd, skotsk: pleMd] (eng.), Rejse
tæppe, ofte et tykt, broget-mønstret Uldtæppe. Ud
trykket stammer fra Skotland; P. brugtes og bruges 
som Klanernes lange, ternet-brogede Kappe af eet 
Stykke, der i godt Vejr slaas sammen og bæres 
paa Skulderen. 

Plaidére (plædere) (fr.), føre en Sag (mundt
lig) for Retten, forsvare; P ia i deur [plædolr], 
den, der plaiderer. 

Plaidoyer [plædwaje'j (fr.), Sagførerens For
svarstale. 

Plain-Chant [plæså'] (lat. Cantus pianus), 
fransk Betegnelse for Gregoriansk Kirkesang 
(s. d.). 

Plainfield [plel'nfi.ld], By i U. S. A., Stat 
New Jersey, ligger 35 Km. V. f. New York og 
er et stærkt besøgt Sommeropholdssted. (1900) 
15,369 Indb. H.P.S. 

Plaka, Hovedstaden paa den græske 0 Milo. 
Plakat (af lat.placare, opklæbe)bruges i alminde

lig daglig Tale om Bekendtgørelser af forskelligt 
Art og Indhold opslaaede paa iøjnefaldende Steder. 
I R e t s s p r o g e t betegnes dermed Tilkendegivelser 
til Landets Borgere fra underordnede Myndig
heder, hvorved en eller anden bestaaende For
pligtelse indskærpes eller ny Foranstaltning bringes 
til almindelig Kundskab; dette gælder bl. a. om 
de ikke sjældne »Raadstuplakater«, udgaaede fra 
Magistraten, f. Eks. om ny Gadenavne, Regle
menter for kommunale Indretninger o. 1. og om 
de aarlig tilbagevendende Sessions- eller Ud-
skrivningsplakater (se U d s k r i v n i n g ) . Under 
Enevælden udkom stundom ogsaa virkelige Love, 
især naar de vare af kortere Indhold, under Be
nævnelsen »P.«, saaledes bl. a. de dengang ikke 
ualmindelige »Kancelliplakater«, hvorved konge
lige, Undersaatterne med fuld L o v k r a f t for
bindende Resolutioner offentliggjordes. C. V. N. 

Plakåtmaleri, malerisk Fremstilling i Offent
liggørelsens (Forretningslivets og Reklamens) 
Tjeneste for ad Anskuelsens Vej at gøre en eller 
anden Bekendtgørelse iøjnefaldende. Som Led i 
Avertering kan P. føres langt tilbage i Tiden. I 

24* 
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Pompeji og Herculanum, hvor Sten- og Bronzetavler 
vare de gængse Offentliggørelsesmidler, er der 
Spor til formelige Plakatsøjler; man har her fundet 
talrige private Bekendtgørelser paa Husene, »Di-
pinti«, Valgopraab, gerne malede med rød Farve, 
o. 1. Her var dog mest Tale om Opslag af rent 
skriftmæssig Natur (Æm. Celer nød Anseelse som 
Skriftmaler i Pompeji), som naar der f. Eks. 
averteredes: >Et Kobberfad er bortkommet. Den 
ærlige Finder faar 65 Sestertier«; men af og til 
fulgte Afbildninger med, en Elefant paa et Værts
husskilt o. a. I Middelalderen er det især Bog
handlere og -trykkere, der ty til billedlig Frem
stilling til Forretningsmeddelelse. I 16. Aarh. 
hører man om Afficher med Billedudsmykning. 
Om Plakaternes Udbredelse i Frankrig i 17. Aarh. 
vidner det strenge Forbud (Dødsstraf) 1653 mod 
at opslaa Plakater uden Tilladelse; under Prins
regenten blomstrer den kommercielle Affiche 
(Law's Periode). Vare de talrige Træsnit, der i 
16. og 17. Aarh. brugtes til Plakater o. 1., middel-
maadige, bleve de gennemgaaende rent tarvelige 
i den følgende Tid — medens dog Forretnings-
kortet, Cirkulæret, udførtes i Stik med megen 
Gratie af 18. Aarh.'s franske Illuminister: Cochin 
fils, Eisen, Moreau le jeune etc. — og omkring 
1800 var Plakatkunsten forsømt: som Regel raa 
og usselige Gengivelser uden Assistance fra 
Kunstnerne, der vel kunde tegne Indbydelseskort 
til Kunstnerfester o. 1., men nødig indlode sig paa 
Forretningsplakater. I 1830'erne begyndte be
tydelige franske Kunstnere at kaste sig over den 
illustrerede Plakat i Litografi: Raffet, Gavarni, 
Daumier o. a. Herfra gaa Traade til den nyere 
Tid, da Chéret (s. d.) bliver Banebryder for P., 
og i de senere Aartier er P. blevet formelig 
Modesag, med Plakatudstillinger, Plakatkonkur
rencer ved hveranden større Udstilling, Plakat
samlere og en drabelig Litteratur (se nedenf.), endog 
af periodisk Art (»Les maitres de l'affiche« i 
Paris). Den vaagnende Sans for dekorativ Virk
ning og anvendt Kunst har ansporet til P., dygtige 
Kunstnere have kastet sig over det og udviklet 
dets Teknik: grove dekorative Virkninger, store 
Linier, markerede Konturer, kraftige Farveflader, 
beregnet paa Fjernvirkning. Ere Resultaterne end 
ofte ypperlige, kan det dog næppe nægtes, at P.-
Moden til Tider har virket uheldigt, forraaende, 
tilbage paa Malerkunsten i dens egentlige Ud
tryksformer. Fremragende franske Plakatmalere 
ere bl. a. Lautrec, Ibels, Steinlen, Forain, Grasset, 
Willette, Monvel; meget populær er den drevne 
Mucha; fra England kunne nævnes Beardsley, 
Brothers Beggarstaff (se N i c h o l s o n ) , Hardy, 
Greiffenhagen, fra Amerika: Bradley, Penfield. 
I Danmark er der vel af og til ydet gode Ting j 
(f. Eks. af N. V. Dorph, N. Skovgaard, Fru 
Slott-Møller, Fru Holten-Skovgaard o. s. v.), men 
gennemgaaende viser Gadernes P. en kun lidet • 
udviklet Smagsretning. I Norge er P. lidet ud- ! 
viklet, men man har dog enkelte gode Plakater af 
S. Segelcke, Olaf Krohn, A. Bloch, Olaf Gulbrans-
son og Teatermaleren Jens Wang. (L i t t . : Main-
dron, Affiche illustrée [1884]; Les affiches 
étr anger es illustrées [1895]; H i a t t , Piet. posters 
[1897]; J. S p o n s e l , »Das moderne Plakat« 
[Dresden 1897]). A. Hk. 

Plakåtskrift se S k r i f t a r t e r . 

Plakére (af fr. plaqué) d. s. s. plettere se P l e t 
t e r ing . 

Plakette (fr.), Plade af Metal, der enten an
vendes til Udsmykning af andre Genstande eller 
ogsaa fremtræder som selvstændig dekorativ Gen
stand. Til P. anvendes alle Metaller og alle 
Fremstillingsmaader (Støbning, Gravering, Præg
ning). Emnerne til Udsmykningen ere hentede alle 
Vegne fra, den er enten af ren dekorativ eller 
genremæssig Natur. Berømte ere især P. fra den 
italienske og tyske Renaissance. I den senere 
Tid anvendes P. meget i Stedet for Medailler og 
fremtræder ofte med Portrætter. Den ny franske 
Kunstindustri er især gaaet i Spidsen i denne 
Henseende. •#. B. 

Plan (mat.) defineres som en Flade, hvori en 
ret Linie ligger helt, hvis to af dens Punkter 
ligge deri. En Flade med denne Egenskab maa, 
hvis den eksisterer, beskrives af en bevægelig ret 
Linie, der stadig skærer en fast ret Linie og 
gaar gennem et fast Punkt uden for denne; men 
at en saaledes beskreven Flade virkelig, efter 
ovenstaaende Definition, er en P., kan ikke 
godtgøres. Den af Euklid grundlagte Geometri 
hviler paa denne og enkelte andre ubevislige For
udsætninger om P. I denne Geometri gælder 
følgende. Gennem tre Punkter, der ikke ligge i 
samme rette Linie, kan lægges een og kun een 
P. To P. skære almindelig hinanden i en ret 
Linie; dog kan der gennem et vilkaarligt Punkt 
lægges een P., der er parallel med en given P., 
o: ikke har noget Punkt fælles med den. En 
ret Linie og en P. skære almindelig hinanden i 
eet Punkt; dog vil en Linie parallel med en 
Linie i en P. være parallel med denne P., o: ikke 
skære den. Ordet P. bruges som Adjektiv om, 
hvad der ligger helt i en P. (f. Eks. plan Kurve, 
Planfigur). Chr. C. 

Plana, G iovann i An ton io Amedeo, ita
liensk Matematiker og Astronom, født 8. Novbr. 
1781 i Voghera, død 20. Jan. 1864 i Torino, blev 
1803 Professor i Matematik ved Artilleriskolen i 
Alessandria, 1811 Professor i Astronomi ved Uni
versitetet i Torino og 1813 Direktør for Obser
vatoriet smst. P. har offentliggjort talrige astro
nomiske og matematiske Afhandlinger i Akade
miet i Torino, Crelle's »Journal«, »Astron. Nach-
richten« og andre Fagskrifter samt udgivet »Ob
servations astronomiques faites en 1822—26 a 
l'observatoire royal de Turin« [Torino 1828]. 
For sit Arbejde »Théorie du mouvement de la 
lune« [3 Bd., Torino 1832] fik han 1840 det engelske 
astronomiske Selskabs Guldmedaille. J. Fr. S. 

Planarier eller F i m r e o r m e (Turbellaria, 
Aprocta) ere fritlevende, fimreklædte Fladorme, 
som dels opholde sig i Havet og i Ferskvand, 
dels paa Landjorden, navnlig i tropiske Egne. 
Det i Reglen flade, snart mere langstrakte, snart 
mere brede og korte Legeme, der ofte er livlig 
farvet, er beklædt med et Cellelag, som bærer 
Fimrehaar, og i hvilket findes talrige encellede, 
slimafsondrende Kirtler. Denne Slim optræder 
ofte i Cellerne i Form af smaa Stave, som efter 
at være udstødte opløses i Vandet og tjene til 
at hilde eller fastholde mindre Dyr, af hvilke P. 
leve. I enkelte Tilfælde (f. Eks. hos Microstoma) 
er Huden forsynet med Nældekapsler. Under det 
nævnte Hudlag findes kraftige Ring- og Længde-
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Rhabdocøl og dendrocøl Pla
narie, d Tarm. 

Fig. 2. 

Microatoma viride. 
g Hjerne, m Mund-
aabning, h Testes, 
00 Ovarier, jp Penis. 

muskler, som i Forening med Fimreklædningen 
tillade P. saavel at krybe hen ad et Underlag, 
som at svømme frit omkring under forskellig
artede Bugtninger af Legemet. Nervesystemets 
Hoveddele bestaa af et i Legemets Forende 
liggende todelt Hjerneganglie og to derfra ud-

gaaende Hovedstam
mer, der ligesom hos 
Ikterne kunne være 
forbundne ved en 
Række Tværgrene. 
Foruden stive Føle-
haar, som hyppigst 
optræde i Forenden, 
ere Øjne de mest 
udbredte Sanseorga
ner. De ere enten 
simplePigmentpletter 
eller tillige udstyrede 
med et lysbrydende 
Legeme og optræde 
hyppigst i Forenden 
over Hjernegangliet, 
i et enkelt eller dob
belt Par eller som en 

parret Gruppe. Sjældnere optræde de spredte i 
Legemets Rand (Polycelis). Mindre hyppig findes 
et i Legemets Forende liggende uparret, formentligt 
Høreorgan (f. Eks. hos Monotus, Convoluta), be-
staaende af en Blære, som indeholder et rundt 
Legeme eller ligeledes i Forenden anbragte, 

parrede, spalteformede, med 
længere Fimrehaar udstyrede 
Gruber, som man har tydet 
som Lugteorganer. Hos mange 
Polyclader findes paa Ryg
siden i Forenden følerlignende 
Forlængelser. Ekskretions- ! 
organerne have i det væsent
lige den samme Bygning som 
hos Bændelorme og Ikter 
(s. d.), og de i Reglen parrede 
Hovedstammer kunne ud
munde paa forskellig Maade, 
snart gennem en fælles Pore 
i Bagenden, snart hver for sig 
gennem en enkelt Pore eller 
gennem talrige Porer paa 
Rygsiden (Triclader). For
døjelseskanalen, som altid 
mangler en Gataabning, be-
staar af Svælg og Tarm, 
hvilken sidste hos en mindre 
Afdeling (Acoela) mangler en 
Hulhed og kun er repræsen
teret af en Samling lidet selv
stændige Celler, i hvilke 
Føden presses ind. Munden 
ligger yderst sjældent umiddel

bart i Forenden, men i Reglen rykket mere eller 
mindre langt tilbage, indtil Legemets bageste Tredje
del (Opistoma). Den spalteformede eller runde 
Mundaabning, som kan tillukkes ved Ringmuskler, 
fører ned i et muskuløst Svælg, som i mange 
Tilfælde danner et udskydeligt cylindrisk eller 
tragtformet Afsnit, Tarmen danner enten et lige 
Rør, som strækker sig gennem største Delen af i 
Legemets Længde (Rhabdocoela), elier den er ', 

mere eller mindre stærkt grenet {Dendrocoela). 
I sidste Tilfælde kan der fra det Sted, hvor 
Svælget udmunder, udspringe tre , en forreste og 
to bageste (hos Tricladerne), eller et s tørre An
tal (Po lydaderne ) , med smaa Blindsække for
synede Grene. P. ere Hermafroditter, og ligesom 
hos de øvrige Fladorme ere ogsaa her K ø n s 
organerne det mest udviklede Organsystem. De 
to Kønsaabninger ere hyppig stillede i Nærheden 
af hinanden eller forenede i et fælles Fo rgaa rds -
rum. I Reglen findes to Sædstokke, som enten 
ere sækformede eller hver opløst i et Antal 
Smaablærer. De to Udførselsgange fra Sæd
stokkene føre ned til det i en muskuløs Sæk 
indesluttede Parringsorgan, hvis Endeafsnit hyppig 
har en chitiniseret Overflade, der løber ud i 
Spidser eller Hager . Der optræder snart en 
enkelt, snart en parret Æggestok, og medens 
disse Organer hos Rhabdocoela ere sækformede, 
ere de hos Dendrocoela opløste i en Mængde 
Smaablærer. Hos de fleste Rhabdocoela findes 
der ligesom hos de øvrige Fladorme en Sondring 
mellem Ægges tokke og Blommestokke, hvilke 
sidste levere det til Ægge ts Ernæring nødvendige 
Materiale, som hos de øvrige P. enten findes i 
et vist Afsnit af Ægges tokken eller i hvert enkelt 
Æg for sig. En enkelt eller dobbel t Æggeleder 
fører ned til en Skede, og under Befrugtningen 
optages Sæden af en sækformet Udposning (re-
ceptaculum seminis), enten fra denne eller fra 
Æggelederen. Æggene omgives enkeltvis eller 
flere sammen (Coconer) af en fast Skal , der ud
skilles af et Antal, i Skeden indmundende en
cellede Kirt ler , og saadanne Æg eller Coconer 
aflægges enten enkeltvis eller klæbes i Mængde 
til faste Genstande (Polyclader). H o s nogle 
Rhabdocoeler udvikles Æggene enten i Moder
dyrets Legeme eller opholde sig i ethvert T i l 
fælde der i længere Tid, og da findes to symme
triske Udposninger af Skeden, til Optagelse af 
disse (uteri). Hos saadanne kan der optræde to 
forskellige Slags Æ g , nemlig først nogle med 
blød Skal , som i Løbet af kor t T id udvikle sig 
i Uterus, og dernæst haardskallede, som kunne 
modstaa Kulde eller Indtørring og først udvikle 
sig længe efter Moderdyrets Død . Udviklingen 
foregaar i Reglen uden Forvandling, og kun hos 
enkelte Polyclader findes fritsvømmende Larver 
med en Fimresnor og lappede Forlængelser, som 
senere blive resorberede. Foruden den kønnede 
Formering finder hos mange Former en Tvær
deling Sted, og hos Slægten Microstoma opstaar 
paa denne Maade lignende sammensatte Kolonier 
som hos Naiderne. Ogsaa Regenerationsevnen er 
hos mange P; stærkt udviklet, navnlig hos de 
tropiske Landformer og hos de i Ferskvand 
levende Triclader. 

Vi kunne sondre mellem de med en lige Tarm 
forsynede Rhabdocoela og de med en forgrenet 
Tarm forsynede Dendrocoela. Til Rhabdocoelerne, 
som kun opnaa en ringe Størrelse (ca. */g—7 
Mm.) og udelukkende ere Vandformer, nøre 
Slægterne Microstoma, Monotus, Opisto?na og 
den artsrige Slægt Mesostoma, hvis sugeskive-
lignende Mund har sin Plads omtrent i Legemets 
Midte. Nærmest beslægtet med Rhabdocoelerne 
er den lille Afdeling Acoela. Dendrocoelerne, 
som kunne opnaa en Længde af flere Decimeter , 
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kunne igen deles i de med enkelt Kønsaabning 
og tregrenet Tarm forsynede, ofte meget lang
strakte Triclader og de med dobbelt Kønsaab
ning og flergrenet Tarm forsynede, i Reglen 
bredere og fladere Polyclader. Til de første, som 
overvejende omfatte Land- og Ferskvandsformer, 
hører den i Danmark almindelige hvide Dendro-
coelum lacteum, som Linné opfattede som frit
levende Faareflynder, og den her meget sjældne 
Rhynchodesmus terrestrts, den eneste nordiske 
Landform. Til Polycladerne høre Slægterne Sty-
lockus, Leptoplana og Eurylepta. (Li t t . : L. v. 
Graff, >Monographie d. Turbellarien« [Leipzig 
I, Rhabdocoelida, med Atlas 2 Bd., 1882; II, 
Tricladida terricola, med Atlas 2 Bd., 1899]; 
A. Lang , »Die Polycladen, Fauna u. Flora d. 
Golfes v. Neapel«, XI [»Monographie«, Leipzig 
1884]). M. L, 

Planch., ved Plantenavne Forkortelse forj. C. 
P l a n c h o n , Professor i Botanik i Montpellier. 

Planche [pla's] (fr.) (egl. Bræt), Plade, Kobber
plade, deraf: Kobberstik. 

Planche [pla's], J e a n B a p t i s t e G u s t a v e , 
fransk Kritiker, født i Paris 1808, død smst. 
1857, var fra 1831 til sin Død Litteratur- og 
Kunstkritiker ved »Revue des deux mondes«, 
hvor han skarpt og hensynsløst, men med samvittig
hedsfuld Alvor og stærk Uafhængighedstrang 
angreb Romantikerne, Lamartine, Hugo, Balzac 
o. fl. Han var George Sand's varmeste Beundrer 
og Ridder. I Bogform udgav han bl. a. »Por-
traits littéraires« [1846—49], »Portraits d'artistes« 
[1853], »Etudes sur l'école francaise de 1831 å 
1852« [1855] og »Etudes sur les arts< [1855— 
56]. S. Ms. 

Planche [planse'], J ames R o b i n s o n , engelsk 
Forfatter, født i London 1796, død smst. 30. 
Maj 1880. Han var en meget produktiv dramatisk 
Forfatter, hvis Skuespil dog ere uden videre 
Betydning; her kan nævnes, at han skrev Teksten 
til Weber's Opera »Oberon«. Mere bekendt er 
han bleven ved sine Arbejder over Klædedragtens 
Historie: »The Dresses and Habits of the People 
of England« [2 Bd., 1842] og »The History of 
British Costume< [1834]. Desuden kunne nævnes: 
»Lays and Legends of the Rhine« [1826—27], 
samt »Descent of the Danube from Ratisbon to 
Vienna in 1827« [1828]. T. L. 

Planck, J u l i u s W i l h e l m von, tysk rets
lærd, født 22. Apr. 1817 i Gottingen, død 14. 
Septbr. 1900, 1842 ord. Prof. i Basel, 1845 i 
Greifswald, 1850 i Kiel, 1867 i Minienen. Hans 
retshistoriske og processuelle Arbejder ere bane
brydende. Af hans Hovedværker skulle nævnes: 
»Die Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten im Prozesz-
recht« [GSttingen 1844], »Die Lehre von dem 
Beweisurtheil« [smst. 1848], »Das deutsche Ge-
richtsverfahren im Mittelalter«, I—II [Braun-
schweig 1879], alle rige paa ny og originale 
Synspunkter. Fortjent Anseelse nyder P.'s »Lehr-
buch des deutschen Civilprozeszrechts«, I—II 
[1887—96]. (Li t t . : E. Mayer i »Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung flir Rechtsgeschichte. Germani-
stische Abtheilung«, XXII S. XVII o. fl. og det 
der citerede). Fz. D. 

Plandrejemaskine se D r e j e m a s k i n e . 
Planere (fr.), jævne, glatte, saaledes ogsaa om 

Overfladen af Jord. I Bogbinderiet er p. at lirrie 
Trykpapir med Husblasopløsning. 

Planetariske Taager se Stjerneta age. 
Planetarium, Model til Anskueliggørelse af 

Planeternes Bevægelse om Solen og deres gen
sidige Stillinger. J. Fr. S. 

Planeter (græ. nXavrJTrig), Vandrestjerner, er 
Navnet paa de Himmellegemer, som bevæge sig 
om Solen; de adskille sig fra Fiksstjernerne ved 
deres roligere, sjælden funklende Lys og ved 
deres i Kikkert til Dels synlige Skiver. Af P. 
kendte man i Oldtiden 5, nemlig Merkur, Venus, 
Mars, Juppiter og Saturn foruden Jorden; Uranus 
er af 6. til 7. Størrelse og kan derfor kun ses 
med ubevæbnet Øje af Folk med usædvanlig 
skarpt Syn, Neptun er altid teleskopisk, ligesaa 
de talrige Planetoider. P.'s Bevægelse foregaar 
hovedsagelig langs Ekliptikken og i samme Ret
ning som Solen i dens aarlige Bevægelse — med 
Tegnenes Orden, undertiden er deres Bevægelse 
retrograd o: modsat Tegnenes Orden, altsaa fra 

I Øst mod Vest. Den direkte Bevægelse varer 
! meget længere end den retrograde, saaledes at P. i 
I bestemte Perioder vandre Himmelen rundt. Deres 
I Bevægelse i Længde er større end Bevægelsen i 

Bredde. Man deler P. i ned re , o: de, som be
finde sig i kortere Afstand fra Solen end Jorden, 
og øvre , o: de, som ere længere fjernede fra Solen 
end Jorden. Merkur og Venus ere de to eneste 
hidtil kendte nedre P., alle de øvrige ere øvre 
P. De nedre P. kunne aldrig komme i Opposition 
(s. d.), ikke engang i Kvadratur til Solen og ere 
altid at se i Nærheden af denne. De øvre P 
kunne indtage alle mulige Stillinger til Solen. 
For de nedre Planeter finder den retrograde Be
vægelse Sted, naar de ere omkring den Konjunk
tion (s. d.), som kaldes den nedre, o: P. mellem 
Solen og Jorden, for de øvre P., naar de ere 
omkring Opposition. Da P. ere mørke Legemer, 
vise de Faser (s. d.), for de nedre P. er hele 
Skiven synlig i øvre Konjunktion; i den største 
Elongation (s. d.) er den halve Skive synlig, og 
i nedre Konjunktion vender P. hele sin Natside 
mod Jorden. Er den da i Nærheden af en af 
sine Knuder (s. d.), kan den ses bevæge 
sig over Solskiven (Merkur-Venus-Passage). Ved 
de øvre P. er saavel i Konjunktion som Oppo
sition hele den belyste Skive vendt mod Jorden, 
ellers vise P. Faser, og Fasevinkelen er størst i 
Kvadratur, men jo længere P. er fjernet fra 
Solen, desto mindre er Fasevekselen. P.'s tilsyne
ladende Diameter er omvendt proportional med 
Afstanden fra Jorden, men jo længere P. er fra 
Solen, desto mindre ere Forandringerne i dens 
tilsyneladende Diameter. Bestemmelsen af den 
tilsyneladende Diameter vanskeliggøres i høj Grad 
af Irradiationen. P.'s Glans, saaledes som den 
viser sig for det blotte Øje, er afhængig af den 
lysende Skives Størrelse og af P.'s Afstand fra 
Jorden, da Lysets Intensitet er omvendt propor
tional med Kvadratet af Afstanden. For de nedre 
P. er Glansen størst efter størst østlig og før 
størst vestlig Elongation, for de øvre P. er den 
størst i Opposition. 

Man deler P. ogsaa i i n d r e , o: Merkur, Venus, 
Jorden og Mars, og ydre , o: Juppiter, Saturn, 
Uranus og Neptun adskilte ved Planetoidernes 
store Skare. Ved denne Inddeling tager man 
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Hensyn til P.'s Størrelse, Tæthed, Fladtrykning, 
o: Forskellen mellem Ækvator- og Polarradien 
divideret med Ækvatorradien, samt Rotation. De 
indre ere mindre, have en større Tæthed, en 
ringere Fladtrykning og en længere Rotationstid 
end de ydre P. For Merkur er Rotationstiden lig 
Omløbstiden (bunden Rotation), om det samme er 
Tilfælde med Venus, er endnu et aabent Spørgs-
raaal. Ogsaa i spektralanalytisk Henseende er 
der nogen Forskel. For de tre indre P. have 
Studier af Huggins og Vogel vist, at deres At
mosfære er af samme Beskaffenhed som Jordens, 
i Juppiter's Spektrum fandtes en Linie i = 6i7, s , 
som ikke har noget tilsvarende i Solens eller 
Jordens Atmosfære, men om denne Linie skriver 
sig fra et ukendt Stof eller fra en Forbindelse, 
vi ikke kende, er endnu ikke bragt paa det 
rene. Ved Uranus og Neptun er der fundet flere 
mørke Baand, og deres Spektrum synes at være 
af samme Karakter. De skulde da være omgivne 
af en meget tæt Atmosfære, muligvis forskellig 
fra vor. 

P.'s Masse antog man tidligere stod i Forhold 
til deres Afstand fra Solen (se Bode 's Lov), og 
Euler beregnede Masserne under den Forudsæt
ning, at de forholdt sig som Kvadratroden af de 
gennemsnitlige Hastigheder, en Antagelse, som 
Lagrange og Laplace benyttede for de maaneløse 
P. Newton bestemte Jordens, Juppiter's og Saturn's 
Masse af deres Maaners Omløbstider. For de 
maaneløse P., Merkur og Venus, er Bestemmelsen 
af deres Masse meget vanskelig og kompliceret 
og kan kun udledes af de Perturbationer, disse 
P. frembringe. I Teorien for de planetariske Per
turbationer har man en Metode til at bestemme 
Masserne; denne er anvendt af Leverrier og 
Newcomb i deres Undersøgelser. 

Lagrange og Laplace have vist, at den gen
sidige Tiltrækning mellem P. lader Middel
afstanden, bortset fra smaa periodiske Forandringer, 
beholde sin gennemsnitlige Værdi, forudsat man 
kun tager Hensyn til Led af laveste Orden med 
Hensyn til Masserne. De øvrige Elementer, hvor
ved P.'s Plads paa Himmelen kan beregnes til 
en hvilken som helst Tid, undergaa derimod 
sekulære Variationer; Knudelængden forandres, 
idet Knudelinien gaar tilbage mod Tegnenes 
Orden, Inklinationerne variere inden for snævre 
Grænser, ligesaa Excentriciteten, Perihelet gaar 
/rem for alle P., undtagen for Venus, hvis 
Perihel gaar tilbage. Disse Elementers periodiske 
Karakter bevirker, at Solsystemets Stabilitet ikke | 
forrykkes, men at den tværtimod bevares ved de 
sekulære Variationers Natur og Størrelse inden for j 
disse Perioder. Men fordi den gensidige Tiltræk
ning ikke kan derangere Systemet, deraf følger j 
ikke, at ikke andre Aarsager kunne bringe Uorden I 
i Stand. Der gives i Solsystemet et ved P.'s | 
Bevægelser og Masser bestemt Plan, som under | 
alle Perturbationer beholder sin Beliggenhed ufor- : 

andret. Dette Plan er det af Laplace definerede: i 
u f o r a n d e r l i g e Plan. Dette Plan er saaledes ! 
beliggende, at Merkur's Baneplan hælder mod det ; 
6,3°, Venus'es 2,.2°, Jordens i,6°, Mars'es i,7°, | 
Juppiter's o,3°, Saturn's o,9°, Uranus'es i,0° og . 
Neptun's o,70, og have deres opstigende Knude i 
henholdsvis følgende Længder: 34,7°, 54,i°, 286,9°, ' 
355-9°. 317,0°. J23.50. 3".o° °S IQ3,6°> gældende 

for 1900. Se for øvrigt P e r t u r b a t i o n , I n t r a -
m e r k u r i e l l e P., samt Specialartiklerne for hver 
af de store P. J, Fr. S. 

Planetoider ( A s t e r o i d e r efter Forslag af 
W. Herschel) kaldes den store Skare af smaa 
Planeter, som bevæge sig mellem Mars og Jup-
piter. Den første, Ceres, blev funden af Piazzi 1. 
Jan. 1801 og fulgt af ham til 11. Febr., da Pla
neten kom Solen saa nær, at den ikke længere 
kunde ses. Af Piazzi's Observationer beregnede 
Gauss (s. d.) efter sin egen Metode, hvor Planeten 
skulde være at søge, o g i . Jan. 1802 fandtes den 
igen af Olbers. 28. Marts 1802 fandt Olbers 
endnu en P., Pallas; 1. Septbr. 1804 opdagede 
Harding den tredje, Juno, og 29. Marts 1807 
Olbers den fjerde, Vesta. Med disse 4 P. blev 
der en foreløbig Standsning, uagtet Olbers endnu 
i 10 Aar søgte efter flere. Først 8. Decbr. 1845 
blev den 5., Astræa, funden, men denne Gang ved 
at sammenligne Himmelen med et Stjernekort, de 
efter Bessel's Forslag 1830—59 udgivne akade
miske Stjernekort. I. Juli 1847 fandt Hencke sin 
2. Planet: Hebe, og siden den Tid er intet Aar 
gaaet hen, uden at man har opdaget ny P. Til 

i 1850 var der kendt 13 P. 1851—60 blev der 
; opdaget 49, 1861—70: 50, 1871—80: 107, 1881 

—90: 83, 1891—1900: 192, saa at man fra 1. 
I Jan. 1801 til 1. Jan. 1901 havde fundet i alt 494 

P. Af disse ere alle de før 22. Decbr. 1891 
opdagede 322 P. fundne ad visuel Vej, men fra 

I den Dag blev det omtrent udelukkende Fotogra
fien forbeholdt at opdage ny P. Blandt dem, som 
efter første Metode have fundet de fleste, kunne 
nævnes: R. Luther med 23, C H . F. Peters med 
48, Palisa med 83. Charlois har fundet 109, men 
benyttet begge Metoder, Max Wolf har ved at 
fotografere fundet 89. Af disse 494 P. ere flere 
igen tabte, saa man til Udgangen af 1900 kun 
havde sikkert Kendskab til 463 P. I disse P.'s 
første Dage var deres Opdagelse en større Be
givenhed, man diskuterede, hvad Navn de skulde 
have, og holdt strengt paa, at de skulde have 
mytologiske Kvindenavne. Efter at Tallet er 
blevet saa stort, har man ofte maattet finde sig i 
enkelte lavede Navne som Vaticana, Berolina, 
Photographica; ligeledes havde de første P. hver 
sit Tegn, men da 37 vare fundne, fandt man det 
for besværligt at lave ny Tegn, de gamle for
svandt, og man nøjedes med at nummerere P. 
fortløbende efter deres Opdagelse med deres 
Nummer sat i en Ring som (1), (3) o. s. v. I den 
sidste Tid, hvor Tallet af ny opdagede enkelte 
Aar har været mere end 20, har man maattet 
nøjes med foreløbig at give P. en provisorisk Be
tegnelse f. Eks. 1893 K, indtil deres Bane var 
bleven saa sikkert bestemt, at P. senere kunde 
genfindes; da har den faaet sit Nummer (355) og 
Navn Apollonia. 

P.'s Middelafstand fra Solen varierer betydelig 
og som Følge heraf ogsaa Omløbstiden. Naar man 
bortser fra Eros, har Hungaria (431) den mindste 
Middelafstand, i,84 (Jordens Middelafstand fra 
Solen =z 1) med en Omløbstid af 2,7 Aar og 
Thule (219), den største Middelafstand 4,20 m e d en 
Omløbstid af 8,8 Aar. Ordner man de 463 P. 
efter deres Afstande fra Solen, finder man, at 73 
p. Ct. befinde sig i Afstanden 2,5—3,2, kun 4 
p. Ct. i Afstanden 3,2—4.3 °g 23 P- Ct i Af-
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standen i,9—2,5. De to sidste Grupper kunne 
passende kaldes henholdsvis Juppiter- og Mars-
Gruppen. Inden for hver af disse Grupper har 
man stærkt udprægede Maksima, f. Eks. omkring 
Afstanden 2,75, hvor der hidtil kendes mere end 
70 P., og mere eller mindre udprægede Minima, 
f. Eks. omkring Afstanden 2,g3, hvor der hidtil 
ikke kendes mere end 3, for ikke at tale om de 
Afstande, hvor der ikke kendes en eneste, saa-
ledes har man ikke en eneste paa Strøget 3,04— 
3)34 °g ingen i Afstanden 3.59—3,8g- Kirkwood 
har paavist, at der findes meget faa eller slet 
ingen i de Afstande, hvor Omløbstiden staar i et 
kommensurabelt Forhold til Juppiter's: f. Eks. I : 2 
paa Strøget 3.24—3.34. * : 3 paa Strøget 2,48— 
2,55, 2 : 5 omkring Afstanden 2,83, 3 : 5 i Afstanden 
3'52—3>88 °- S- v- Man antog, at der paa disse 
Strøg vilde være en labil Tilstand paa Grund af ! 
Juppiter; dette er Tilfældet, naar Integrationen af 
Ligningerne for Planetbevægelsen er approxima-
tiv; en streng Løsning viser, at Kommensurabili
teten ikke fører til nogen labil Tilstand. Med 
Hensyn til Inklinationen ligger den for 80 p. Ct. 
af P. mellem 1° og 130, for I p. Ct. under 1°, og 
for 19 p. Ct. er den større end 130. Den største 
Inklination har Pallas (2) med 34,7°. Ekscentri
citet en er mindre end 0,25 for 94 p. Ct. Den 
største Ekscentricitet har Istria (183), nemlig o,35. 
Sammenstiller man Inklinationen med Ekscentri-
citeten, er der en svag Antydning til, at til større 
Ekscentricitet hører større Inklination, men nogen 
almindelig Lov kan ikke opstilles. En Forbindelse 
mellem Ekscentriciteten og Afstanden lader sig 
ikke paavise. Hvad P.'s Lysstyrke angaar, ere 
de alle teleskopiske, alle de siden 1857 fundne 
ere svagere end 9,5 Størrelse, og man kan antage, 
at alle klarere end 10. Størrelse ere kendte; de 
endnu svagere Størrelsesklasser synes ikke paa 
langt nær udtømte. Medens kun 3 P. i deres 
Middelafstand ere klarere end 8,5, ligge 56 p. Ct. 
mellem 10,5 og I2,5. Antager man, at P.'s gennem
snitlige Albedo er Mediet af Merkur's (o,187) og 
Mars'es (0,393), n a r m a n udledet en Relation 
mellem Lysstyrken, Størrelsen og Middelafstanden. 
Efter denne skulde 44 p. Ct. have en Radius 
mindre end 40 Km., 44 p. Ct. mellem 40 og 80 
Km. og kun 3 p. Ct. større end 120 Km. Alle 
P. med Radius større end 120 Km. skulde da 
være kendte, og af de 9 p. Ct. med Radius mellem 
80 og 120 kunne kun nogle ganske faa endnu 
være ukendte. Sammenstiller man Planetoide-
størrelserne med deres Afstande, viser det sig, at 
den hele Planetoidesværm bestaar af en indre 
Ring, hvortil de største P. som Vesta høre, men 
som for øvrigt indeholder de mindre P., en midtre 
Ring, for det meste bestaaende af de større P., 
og en ydre Ring af hovedsagelig smaa Kloder. 
Gaar man ud fra Vesta's Volumen som Enhed, 
ville alle P. tilsammen have et Volumen lig 3,c 
Gange Vesta's, heraf kommer Halvparten paa 
Vesta og Ceres alene. De 12 største P. have et 
Volumen af nær 2/3 af det hele. Volumenet af 
alle P. er i/ggo af Jordens Volumen, og antager 
man, at P. have samme Tæthed som Jorden, vil 
deres Masse i Forhold til Solens være som 1 : 
296,000,000. Newcomb har paavist, at P.'s Knude
længder hovedsagelig ligge mellem o0 og 1800, 
og at deres Perihel har et udpræget Maksimum i 

150 Længde, et udpræget Minimum i 195O Længde; 
han har søgt at forklare dette som en Følge af 
sekulær Perturbation af Juppiter, hvis Knude
længde og Perihel ligge ved 99,6° og i3,(i0 Længde. 

Undersøger man, naar P. ere fundne, finder 
man to udprægede Maksima i Marts og September 
og to Minima i Juni og December, hvilket let 
lader sig forklare af Nætternes Længde, Eklip-
tikkens Beliggenhed og Vejret paa den nordlige 
Halvkugle. 

Alle P. paa en eneste Undtagelse nær have 
deres Baner mellem Mars og Juppiter. Undtagelsen 
er Eros («3a), derfor har denne faaet et mandligt 
Navn. Dens Middelafstand er i,46, altsaa mindre 
end Mars'es, og Ekscentricitet 0,03, altsaa varierer 
dens Afstand mellem i,13 og 1,75. I Perihel kan 
dens Afstand fra Joiden følgelig gaa ned til o,15, 
og den kommer saaledes Jorden nærmere end 
nogen anden Planet (Venus er ved nedre Kon
junktion under Venus-Passagen omtrent dobbelt 
saa langt borte, og Mars'es mindste Afstand fra 
Jorden er O J 8 8). Denne gunstige Stilling vil den 
have, naar dens Opposition indtræffer samtidig 
med, at den er i Perihel. Jorden er i det Himmel
strøg, hvor Eros'es Perihel ligger, hvert Aar 
omkring 24. Jan. 1894 havde Eros denne gun
stigste Stilling og var da en Stjerne af 7. Stør
relse", mærkeligt nok blev den først funden 13. 
Aug. 1898 af Witt i Berlin. Ved senere at under
søge det righoldige fotografiske Materiale paa 
Harvard-Observatoriet i Cambridge (Mass.) har 
man set, at den er bleven fotograferet der gen
tagne Gange 1893—96. Først 1975 v ' l Eros paa 
ny have sin gunstigste Stilling (dens synodiske 
Omløb er 2.3146 Aar), men 1931 og 1938 vil den 
ogsaa have en saa gunstig Opposition, at den 
paa Grund af sin store Nærhed til Jorden med 
Held kan benyttes til nøjagtigere Bestemmelse af 
Solparallaksen, og man kan ogsaa med Fordel 

; benytte de Oppositioner, der indtræffe 7 Aar 
forud og efter den gunstigste. Derfor anstillede 
man Vinteren 1900—01, hvor dens mindste Af
stand fra Jorden var o;3o, en Række Observationer 
over hele Jorden i dette Øjemed saavel med vi
suelle som end mere med fotografiske Kikkerter. 
Under disse Observationer viste det sig, at Eros 
forandrede sin Lysstyrke om mere end 1. Størrelses-
klasse saa regelmæssig, at man deraf udledede en 
Rotationstid af 2 Tim. 37 Min. For Tiden er 
Beliggenheden af Mars'es og Eros'es Baner saa, 
at disse to ikke komme hinanden foruroligende 
nær (0,03). Men dette vil ikke altid være saa. 
Paa Grund af de sekulære Perturbationer ville de 
to Baner engang skære hinanden, og omkring 
dette Tidspunkt ville Mars og Eros nærme sig 
saa tæt til hinanden, at Banen af den sidste maa 
blive helt forandret. Muligvis har dette fundet 
Sted engang i Fortiden, hvor Eros-Banen kan 
have været en ganske anden end for Øjeblikket. 
(Lit t . : T i ss er and, Mécanique Celeste IV [Pa
ris 1896]; Bulletin astronomique [1898, 1901]; 
Ch ar li er, »Die Mechanik des Himmels« [I, Leip
zig 1902];. J. Fr. S. 

Plané i t av le r ere Tabeller, konstruerede ved 
Teoriens Hjælp, efter hvilke man kan beregne en 
Planets Sted til enhver Tid. De ældste P. har 
Ptolemaios udgivet, med en Kommentar af Theon 
(oversat paa Fransk af Halma [Paris 1825]), grundet 
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paa den i Almagest givne Teori. Disse bleve 
først i 12. og 13. Aarh. erstattede af de af 
Araberne udarbejdede, med bedre Værdier for 
Planeterne beregnede P., men alle disse, 21 i 
Tallet, ere kun i Manuskript. De mest bekendte 
ere de hakemitiske (Ibn Junis), de ilkanianske 
(Nasir Eddin) samt de af Chrysococca og af Ulug 
Begh beregnede. I Europaberegnedehver Astronom 
sine P., og man har til Udgangen af 17. Aarh. 
40 P. De ældste af disse ere de alfonsinske, 
der ligesom de allerede nævnte vare beregnede 
efter det ptolemaiske Verdenssystem. Af de efter 
det coppernicanske System beregnede nævnes de 
pruteniske af Reinhold (1551), som bleve be
nyttede, til Kepler 1627 udgav de rudolfinske, 
grundet paa Tyge Brahe's Observationer. Senere 
ere P. udgivne bl. a. Halley, af Cassini, Lalande, 
Lindenau, Bouvard. I den sidste Tid har Leverrier 
(s. d.) udgivet P. for alle de store Planeter, og 
Newcomb (s. d.) for alle Planeter undtagen Jup-
piter og Saturn, der ere beregnede af G. W. Hill 
(s. d.). y. Fr. S. • \ 

Plangeometri se G e o m e t r i . 
Planhøvlemaskine se H ø v l e m a s k i n e . 
Pianier [planie'J, en lille fransk 0 i Middel- j 

havet, 14 Km. S. V. f. Marseille, har et Fyr- ! 
taarn, hvis elektriske Lys ses i en Afstand af ! 
88 Km. il. Kr. 

Planintéter (græ.) kaldes et Apparat til Bestem- ; 

melse af plane Arealers Størrelse, altsaa til me- ; 
kanisk Integration i det hele. En meget al
mindelig Form for P., P o l a r p l a n i m e t e r , bestaar 
af to Stænger forbundne ved et Hængsel. Den 
ene Stang kan dreje sig om en Stift n, der af 
en Vægt trykkes ned i Papiret; den anden Stang 
bærer en Stift f, som man lader følge Arealets 
Omkreds, og et Hjul, som ruller paa Papiret, 
og hvis Drejninger, der kunne aflæses paa en 
Inddeling, ere proportionale med Stangens side
læns Bevægelser. P. maa opstilles saaledes, at 
de to Stængers Sammenføjning kun beskriver en 
Del af Cirklen med Centrum i n, og at Stangen, 
der bærer f, kommer tilbage til sin Udgangs
stilling uden at have udført en hel Omdrejning. 
Regnes nu et uendelig lille Areal, beskrevet af 
Stangstykket mellemy og Hængselet, positivt eller 
negativt, efter som Stangen har bevæget sig til 
den ene eller den anden Side, vil det samlede 
beskrevne Areal være = det søgte, og det vil 
kunne findes ved at multiplicere Hjulets Drej- I 
ning med en kun af P. afhængig Konstant. Det • 
mest bekendte Polarplanimeter er Amsler's (1856), '-
hvis Konstruktion er bleven modificeret af de | 
danske Matematikere Jul. Petersen og Bing; andre 
P. skyldes Hansen i Gotha, Richard i Paris og 
den danske Officer Prytz. Chr. C. 

Planimetri d. s. s. P l a n g e o m e t r i . 
Planipennia se F l o r v i n g e r . 
Planisphaerium kaldte man i Oldtiden den af 

Hipparch opfundne og fra 1613 benævnte »stere
ografiske« Projektion af Himmelkuglen (sphaera) 
paa en Plan (planum). En Anvendelse af P. er 
astrolabium R, hvormed man lige til 17. Aarh. 
grafisk løste Opgaver, vedrørende Bestemmelse 
af Tid, f. Eks. Tiden for en bestemt Stjernes 
Op- og Nedgang. Instrumentet bestod af 1) 
Mater astrolabii, der var en udhulet Skive, som 
havde paa Randen en Time- og Gradinddeling; 

i denne blev 2) det egentlige P. lagt fast, og-
oven paa denne 3) Rete (eller Aranea), der var er 
drejbar Skive, hvorpaa der var indtegnet et Net 
af: Paralleller, Meridianer, Ekliptikken med Ind
deling i Tegn og Grader samt enkelte klare 
Stjerner. Bagsiden af mater kaldtes 4) Dorsum 
astrolabii og var forsynet med en inddelt Cirkel og en 
Alhidade til Maaling af Stjernehøjder. J. Fr. S. 

PlanitZ, 2 Flækker i Sachsen i Kreishaupt-
mannschaft Zwickau 5 Km. 0. f. Zwickau, nem
lig Ober-P. med (1900) 9,800 Indb., og Nieder-P. 
med (1900) 11,400 Indb. og et Slot. I Nærheden 
et Jærnværk og mægtige Stenkulslejer. Joh. F. 
Plankonkåv, plankonveks o. s. v. se Linse 

S. 869. 
Plankton (græ.), alle de i den pelagiske Re

gion D: i det aabne Havs Vandmasser svævende 
Organismer, som passivt lade sig fore af Sted af 
Bølger og Strømninger. Fælles for alle disse 
Organismer er i første Instans, at de enten mangle 
Egenbevægelse, eller at denne i hvert Fald er 
yderst ringe; Vægtfylden er omtrent lig Vandets, 
og en stor Del ejer Evnen til inden for visse 
Grænser at akkomodere deres Vægtfylde efter de 
Vandlags, hvori de i Øjeblikket befinde sig. De 
ere meget ofte vandklare (hyalinej og gennem
sigtige; alle Skeletdele ere i Alm. yderst svagt 
udviklede; hos talrige Former finder en Over
fladeforstørrelse Sted, saaledes at Legemet enten 
bliver faldskærmformet eller løber ud i abnormt 
lange Torne og Pigge; ofte forenes talrige Indi
vider i Kolonier, der have Form som Kæder, 
Faldskærme o. s. v. Alle disse Forhold bevirke, 
at Organismernes Evne til at holde sig svævende 
i Vandlagene vokser, ligesom de ere i Stand til 
at hindre en for pludselig og stærk Bevægelse i 
vertikal Retning. For Ferskvandets Plankton
organismer har man vist, at disse saakaldte »Svæve
apparater« ikke ere lige stærkt udviklede til alle 
Aarstider, men at disse hos et ikke ubetydeligt 
Antal Organismer, der ere uden indbyrdes Slægt
skabsforhold, ere svagest udviklede om Foraaret, 
tiltage i Omfang om Sommeren og aftage atter 
henimod Vinteren. 

Først sent (ca. 1840, Johannes Muller) begyndte 
man at ane P.'s Tilstedeværelse; vel kendte man 
længe forinden mange af de større Organismer, 
vi nutildags regne til Plankton (Gopler o. m. a.), 
men alle Forudsætninger til Forstaaelsen af Hoved
momenterne i deres Levevis manglede, og om det 
mikroskopiske P. havde man, paa ganske enkelte 
Undtagelser nær, slet ingen Anelse. De store Dyb-
havsekspeditioner (se Mar i t ime v i d e n s k a b e 
l ige E k s p e d i t i o n e r ) uddybede vel Kendskabet, 
men først 1887 blev Begrebet P. slaaet fast og 
Planktonologien ved Hensen's banebrydende Ar
bejder en særlig Videnskabsgren. Ung af Aar er 
Planktonologien et Arbejdsfelt, hvor Hypotese 
kæmper mod Hypotese, og hvor Antallet af ind
vundne Fakta i og for sig er ringe; faa Under
søgelser kræve saa store Pengesummer, internatio
nalt Arbejde og stort Apparat; men bag de kost
bare og omfattende Undersøgelser ligge Spørgs-
maal af gennemgribende praktisk Betydning, om 
de økonomisk vigtige Fisks Levevis, deres Vækst, 
deres Forplantning, deres Vandringer, til hvis 
Løsning Planktonundersøgelserne mere end alle 
andre skulle bidrage til at give Svaret. 
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Planktonologien er allerede nu skilt ud i et ; ogsaa til forskellige Aarstider, Vertikalvandringer, 
Antal forskellige Discipliner; tidligst sondrede j vistnok mere fremkaldte af rent hydrografiske 
Undersøgelserne over de ferske Vandes P. sig ud | Aarsager end foraarsagede ved Dyrenes Egen-
som en Gren for sig og indgik som et Hovedled bevægelser. Særlig om Natten stiger fra dybere 
i den endnu yngre Videnskabsgren Limnologien i Vandlag talløse Organismer op til Overfladen, og 
(Forel 1890). H a v e t s P. bestaar ligesom de j da en stor Del af disse eje lysende Evne, 
ferske Vandes saavel af Planter (Fy to pi ank ton) ! fremkalde de det velkendte Fænomen, Morild, der 
som af Dyr ( Z o o p l a n k t o n ) . Alt Fytoplankton ; navnlig er pragtfuldt i tropiske Have. 
bestaar af mikroskopiske Organismer; Havets vig- En Planktonprøve indeholder som oftest talrige, 
tigste Planktonplanter ere Bakterier, blaagrønne undertiden flere Hundrede forskellige Dyre- og 
Alger, Diatoméer og Peridineer; de blaagrønne Plantearter; det indbyrdes Mængdeforhold er 
Alger spille den største Rolle i de tropiske Have, yderst forskelligt; ofte dominerer een eller et ringe 
Diatoméerne og til Dels Peridineerne i de koldere. Antal Arter, og ikke sjælden dannes den langt 
T - Havets Zooplankton sammensættes væsentlig af [ overvejende Del af P. i en Prøve af en eneste 
Dyreformer hørende til følgende Dyregrupper: ; Art. En Række Planktonprøver tagne med regel-
Foraminiferer, Radiolarier, Infusionsdyr (Tintinno- mæssige Mellemrum et Aar igennem paa samme 
ider), enkelte Aktinier, Gopler, Sifonoforer, Cteno- Lokalitet viser, at der dels ere Former, der altid 
iorer, enkelte Turbellarier, Sagitta, Børsteorme, forekomme enkeltvis, dels saadanne, der til visse 
Copepoder, faa Dafnier, malacostrake Kræbsdyr, Tider danne Hovedmassen af P., hvorpaa de vige 
særlig Schizopoder, men ogsaa Dekapoder, Iso- Pladsen for andre, der derpaa danne Hovedmassen, 
poder o. a., Snegle, Blæksprutter, Pyrosomer og Planktonprøverne, tagne paa samme Lokalitet til 
Salper. Mange af disse Dyreformer udmærke sig \ regelmæssige Tider gennem en Aarrække, vise 
ved deres betydelige Størrelse (Gopler, Sifono- | endvidere, at de enkelte Formers Maksima og 
forer o. m. a.), en stor Del ere mikroskopiske Minima indtræffe til ret bestemte Aarstider. Hvad 
(Radiolarier, Rhizopoder, Copepoder, Dafnier er da Aarsagen til denne Skiften? Netop mod 
o. m. a.); hvad der tillige bidrager til at karak- ; dette Punktere i Øjeblikket de fleste Undersøgelser 
ierisere Havets P., ere de talløse Larvestadier af j rettede, og navnlig to meget forskellige Opfattelser 
Dyreformer, der i kønsmoden Tilstand ere Bund- ! staa her endnu skarpt over for hinanden. Hensen 
former, men som unge leve et kortere eller ! forklarer Fænomenet ud fra biologiske Syns-
længere pelagisk Liv (Pighude, Koraller, mange [ punkter og hævder, at naar en Lokalitets P. 
Kræbsdyr, Søpunge, Mollusker, Orme, Fisk o. m. a.). I skifter, da skyldes det Udvikling og Forplantning 

P.'s Fytoplankton og øvrige kulsyre-assimilerende af de Organismer, der leve paa vedkommende 
Organismer (Peridineer o. a.) er Urnæringen for 1 Lokalitet. Idet nu Udvikling og Forplantning er 
alle Vandmassers Dyreliv og dets Betydning afhængig af ydre Faktorer (Lys, Varme eta), 
selvfølgelig fundamental; Fytoplanktonet danner , og disse skifte paa vedkommende Lokalitet med 
Næringen for en stor Del mikroskopisk Dyreliv j Aarstiderne, og i det ydre Kaar paavirke de enkelte 
og andre Planktonorganismer, der selv igen spises ; Former forskellig, vil Resultatet blive, at disse, 
af større o. s. v. Gennem Vandlagene sker der alt efter som deres Organisation er i Over
en stadig Regn af Næringspartikler, for en væsent- ensstemmelse med de ydre Kaar, eller disse 
lig Del bestaaende af døde P., der komme de ! virke hæmmende paa deres Udvikling, enten 
fastsiddende Bundformer til gode; disse ere ved vil tage Teten fra andre Organismer eller 
deres Fangarme, deres Render af Fimrehaar etc. ! bukke under for andre. I nøje Overensstemmelse 
tilpassede til at tage mod denne Næringsregn og I med Hensen's Opfattelse af, at en Lokalitets 
drage sig den til Nytte. P. væsentlig opstaar paa Lokaliteten selv, er 

For saa vidt Planktonorganismerne ere udstyrede j den af ham først udtalte Formodning om, 
med mere uforgængelige Skeletdele (Kalk), finder i at P. tilnærmelsesvis er ensartet eller i hvert 
der paa Søbunden en Bundfældning Sted af disse, ! Fald lovmæssig fordelt. Raader man nu over 
der have mægtige Aflejringer til Følge (Glo- Fangstmetoder, ved hvilke alle de Organismer, 
bigerina-Dyndet). — Den ringeste Del af Havets der findes i en nøje bestemt Vandmængde, blive 
talløse Planktonorganismer er hele deres Liv indfangede, og er man i Stand til ved nøjagtige 
knyttet til den pelagiske Region (Ho l opl ank ton); ! kvantitative Metoder nøje at tælle de i ved
den langt overvejende Del optræder kun periodisk | kommende Vandmasser værende Organismer, da 
og danner til visse Tider Hvilestadier, hvoraf den ' kan man ud fra disse Undersøgelser maale 
væsentligste Del synker til Bunds ( M e r o p l a n k - Mængden af organisk Substans i de forskellige 
ton) ; særlig Holoplanktonet er knyttet til de | Have, sammenligne disses Produktion med hver
store aabne Oceaner (det o c e a n i s k e P.); den 1 andre og derigennem indvinde Oplysninger af 
langt overvejende Del af Meroplanktonet klækkes i praktisk Betydning. Idet nu saadanne kvantitative 
inde ved Kysterne og spredes derfra med Hav- Undersøgelser foretages paa en given Lokalitet 
strømningerne ud over vide Strækninger, uden \ og kombineres med Undersøgelser over Tempe-
derfor at komme til at høre hjemme i det aabne • ratur, Lys etc , kan man ad denne Vej skaffe Mate-
Hav (det n e r i t i s k e P.). Vistnok Hovedmassen j riale til Veje til Bedømmelse af Aarsagerne til 
af alt P. er hjemmehørende i Havets Overflade- de enkelte Planktonorganismers Maksima og Mi-
zone, men, gennem de senere Aars Undersøgelser nima. Ud fra disse Synspunkter konstruerede 
ved vi, at der dels i Havets mellemste Lag dels Hensen da sin i mange Henseender overmaade 
paa meget store Dybder staar P. af delvis anden skarpsindige og gennemtænkte Metode til kvanti-
Beskaffenhed end Overfladens. En stor Del P. tativ Bestemmelse af P., for hvilken der her ikke 
er i øvrigt ikke bundet til særlige Vandlag, men I kan gøres Rede. Opgaven, Hensen stillede sig, 
udfører til forskellige Tider af Døgnet, maaske var i og for sig umulig, Metoden er med Rette 
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bleven stærkt angrebeD, og dog have Hensen's 
Undersøgelser haft gennemgribende Betydning. 
Resultaterne, som man mener at have naaet, 
kunne vel for mindre og mere afsluttede Vand
masser, f. Eks. Østersøen, Indsøer eta, være re
lativt paalidelige, men til Undersøgelserne af de 
store aabne Oceaner holde Metoderne ikke Stik. 
Hensen havde vel indset, at Havstrømningerne 
spillede en stor Rolle for P., men paa Tids
punktet for sine Undersøgelser kunde han næppe 
tage Hensyn til dem. Først efter Svenskerne 
P e t t e r s o n ' s o g E c k m a n n ' s hydrografiske Under
søgelser var det muligt at danne sig en begrundet 
Mening om Havstrømmenes Betydning for For
delingen af P. Den, der overførte Petterson's og 
Eckmann's Resultater paa Planktonologien, var 
deres Landsmand C l e v e . Ifølge denne ere Vand
lagene i stadig Bevægelse, og naar Organismerne 
skifte paa en Lokalitet, skyldes det Havstrøm
ningerne, der føre ny Hold ind over den; selve 
Udviklingen af Organismerne paa vedkommende 
Lokalitet spiller efter Cleve en ganske under
ordnet Rolle. Er denne Opfattelse rigtig, da er 
det indlysende, at alle Hensen's Undersøgelser 
over Produklionen af organisk Substans i for
skellige Have nærmest ere ret værdiløse, og de 
praktiske Fiskerispørgsmaal maa i saa Fald løses 
ad anden Vej. Cleve har fremsat sine Syns
punkter i en Række banebrydende Arbejder; at 
gøre Rede for disse eller nærmere udvikle de 
Indvendinger, der kunne gøres mod begge Ret
ninger, er ikke muligt her; hvor skarpt end den 
tyske Retning med sine biologiske Studier staar 
over den svenske med sine hydrografiske Under
søgelser, kompletere de af begge Skoler ind
vundne Resultater hinanden, og ingen af dem kan 
i Øjeblikket undværes. 

F e r s k v a n d e t s P. afviger fra Havets ved kun 
at bestaa af mikroskopiske Organismer, ved at 
Larvestadier af Bundformer næsten mangle, og 
ved sin langt større Ensartethed. Medens Arts-
antallet i Havets P. maa tælles i mange Tusinder, 
beløber Antallet af alle større Søers Plankton
organismer sig for Øjeblikket kun til nogle faa 
Hundrede. Ferskvandets vigtigste Planktonformer 
ere Diatoméer og Cyanofyceer samt enkelte 
Flagellater; de vigtigste Dyregrupper ere Cope-
poder samt Dafnier og Rotiferer; de to sidst
nævnte ere af underordnet Betydning. Ferskvands-
planktonet er i Hovedsagen kosmopolitisk; og i 
alt Fald for Øjeblikket kan man kun for Dafniers 
og Copepoders Vedkommende tale om særlige 
Udbredningsomraader. Det ligger i Sagens Natur, 
at man langt vanskeligere for Søernes end for 
Havets Vedkommende kan afgrænse en særlig 
pelagisk Region fra Litteralregionen; i Overens
stemmelse hermed kan ogsaa Søernes pelagiske 
Fauna vanskelig afgrænses fra den litorale, lige
som skarpe Grænser heller ikke kunne drages 
mellem hin og det Samfund af Mikroorganismer, 
der findes i Smaasøer og Dammes vegetationsfri 
Partier. Den langt overvejende Del af Fersk
vandets Planktonorganismer viser overvejende nært 
Slægtskab til Bund- og Bredformer, og den 
største Del tilbringer kun en Del af deres Liv i 
den pelagiske Region; holoplanktoniske Arter ere 
i Ferskvandsplanktonet overmaade sjældne. Hyali-
niteten er i Alm. ikke saa stor som hos marine 

1 Arter, Skeletterne ere tykkere (Diatoméer, Peri-
dineer o. a.), og hydrostatiske Arter ere, saa vidt 
vides, ikke med Sikkerhed paavist; ingen hidtil 
kendt Planktonorganisme i Ferskvand ejer lysende 

' Evne; Morild er i Ferskvand et ukendt Fænomen. 
i Kvantiteten, hvori Ferskvandsplankton fore-
| kommer, kan navnlig i lave, varme Søer være 

enorm; den er mindre i de kolde, klare Alpe
søer. (Litt . : Hensen , »Ueber die Bestimmung 
des Planktons« [1887]; »5te Bericht der Kom
mission zur wissens. Unters. d. deutschen Meere« 
[Kiel 1882—86]; C l e v e , A Treatise of the 
Fytoplankton of the Northern Atlantic and its 

, Tributaries [Upsala 1897]; G r a n , »Das Plank-
I ton des Norwegischen Nordmeeres«: Report on 

Norwegian Fishery- and Marine- Jnvestigations 
I [Vol. II, 1902, Nr. 5] ; W a n d e l & Os t en fe ld , 
i »Iagttagelser over Overfladevandets Temperatur, 
j Saltholdighed og Plankton paa islandske og grøn-
' landske Skibsrouter« [1S91]; A p s t e i n , »Das 
• Suszwasserplankton« [1896]). C. W.-L. 

Planlægning kaldes i Skovbruget det Arbejde 
at udfærdige en Plan for Driften af et Skov
distrikt i en vis Aarrække (Periode); almindelig
vis omfatter P. at inddele Skoven i Afdelinger, 
at udmaale disses Areal og Vedmasse, at under
søge Jordbunden, at opstille Grundtræk for Drifts
ordningen samt at stille bestemte Forslag til Hugst 
og Kultur i den paagældende Aarrække. C. V. P. 

Planorbis, S k i v e s n e g l , en i det ferske Vand 
I levende Lungesnegl, hvis Skal er skiveformet, 

idet Vindingerne lægge sig i eet Plan, den ene 
uden om den anden; i øvrigt er den tynd, næsten 
hornagtig og uden særlig Tegning. Den er, hvad 
der maaske dog ikke saa let falder i Øjnene, naar 
den undersøges tom, venstresnoet; kaster man 
derimod et Blik paa Dyret, indses Rigtigheden 
heraf let, idet saavel Gat, som Lunge- og Køns-
aabninger sidde paa venstre Side. Slægten, hvis 
Udbredning strækker sig over hele Jorden, tæller 

\ overmaade mange Arter; i Skandinavien repræ-
! senteres den af omtrent 20 Arter, saasom den 4 

Cm. store PI. corneus L., der omtrent findes i 
ethvert Mosehul, de middelstore Arter PI. umbi-
licatus og carinatus samt endelig af en Del 
ganske smaa Former saasom PI. albus, crista 
o. a. (Li t t . : W e s t e r l u n d , >Fauna d. in. d. 
Palaarkt. Region leb. Binnenconchylien«, V [1885]; 
Mørch , »Fortegn, o. de i Danmark forek. Blød
dyr« [»Vid. Medd. Nat. For.«, 1863])' R. H.-P. 

Planografi (græ.), Trykning med Former eller 
: Plader, der hverken ere ophøjede eller fordybede 
: (saasom Litografi). F. R. F. 

Planperspektiv (mat.) se H o m o l o g i . 
Planquette [plåkæ't], R o b e r t , fransk Musiker, 

er født 21. Juli 1840 i Paris, hvor han studerede 
ved Konservatoriet. P.'s Kompositioner høre alle 
til Operettegenren; med Operetten: »Cornevilles 
Klokker« [1877] har han skaffet sig Navn og 
Yndest langt ud over sit Fødeland, hvorimod hans 
talrige andre Værker synes at have haft mere be
grænset og forbigaaende Sceneheld. W. B. 

Planskive se D r e j e b æ n k . 
Plansætning, L y s e t s , se P o l a r i s a t i o n . 
Plantade [plata'd], C h a r l e s H e n r i , fransk 

Musiker, (1764—1839), var Sanglærer ved den 
store Opera i Paris, fra 1816 Sanglærer ved det 
nyoprettede Konservatorium og blev siden tillige 
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Operachef. Revolutionen 1830 berøvede ham 
hans Embede, og han trak sig tilbage til Batig-
nolles. P. har komponeret en Del Operaer og 
nogen Kirkemusik, men var især kendt og yndet 
som Romancekomponist. W. B. 

Plantage [planta I sJe, fr. plåta ! z] kaldes Skov
anlæg paa Jord, som forud ikke bar Træer, uanset 
om Kulturen udføres vedSaaning eller ved Plantning. 
Naar Foryngelsen af første Generation af Træer 
paabegyndes, udviskes som oftest Forskellen 
mellem Skov og P. C. V. P. 

Plantag enet [fr. plåtaz^næ og eng. planta'dzenet], 
Slægtnavn for det af Henrik II 1154 grundede 
engelske Kongehus, der uddøde 1485 med Ri
chard III. Benævnelsen P. (middelald. lat. planta 
geneta, af lat. genista, Gyvel) stammer fra Frank
rig og er oprindelig et Tilnavn til Henrik II's 
Fader, Geoffroi IV, Greve af Anjou (død 1151), 
fordi han skal have brugt en Gyvelgren som 
Hjælmmærke; muligvis har Slægten (der kan for
følges op i 9. Aarh.) alt tidligere ført Gyvel
grenen i Vaabenet, men Geoffroi er den første, der 
har faaet Navnet P. Han var gift med Henrik I 
af England's Datter, Mathilde (Enke efter Kejser 
Henrik V), og hans Søn, Henrik, kunde derfor 
gøre Fordring paa den engelske Trone, som han 
besteg 1154. Af hans Sønner blev Richard (Løve
hjerte) hans Efterfølger (1189), og da denne døde 
barnløs (1199), blev hans Broder, Johan (uden 
Land), Konge. Efter ham arvede (1216) hans 
ældste Søn, Henrik III, Kronen, medens den yngre, 
Richard af Cornwall (død 1272), 1257 blev valgt 
til tysk Konge. Henrik III's ældste Søn var 
Edvard I, hvis yngre Broder, Edmund, Jarl af 
Lancaster (død 1296), efterlod sig to Sønner, 
nemlig Thomas, Jarl af Lancaster, der blev hen
rettet 1322 som Oprører, og Henrik afMonmouth 
(død 1345), hvis Søn, Henrik, Hertug af Lan
caster (død 1367), havde to Døtre, af hvilke den 
yngste, Bianca (død 1369), blev gift med Ed
vard III's tredje Søn, Johan afGent (død 1399), 
der nu fik Titel af Hertug af Lancaster og blev 
Stamfader til det yngre Hus Lancaster (»den røde 
Rose«), som med Henrik IV besteg den engelske 
Trone (1399). Kong Edvard I havde tre Sønner: 
Edvard II, Thomas, Jarl af Norfolk (død 1338), 
og Edmund, Jarl af Kent (henrettet 1329). Ed
vard II var Fader til Edvard III og Johan, Jarl 
af Cornwall (død 1334). Edvard III havde fem 
Sønner: I. Edvard, »den sorte Prins« (død 
1376), med hvis Søn, Richard II, den ældste Linie 
af Huset P. udslukkedes (1399); II. Lionel, 
Hertug af Clarence (død 1368), hvis Datter, 
Filippa, blev gift med Edmund, Jarl af March, 
og dennes Sønnedatter, Anna Mortimer, med Richard, 
Jarl af Cambridge, Søn af Stamfaderen til Huset 
York (»den hvide Rose«),Hertug Edmund af York (se 
nedenf.); Richard af Cambridge's Søn, Richard af 
York, tog heraf Anledning til at gøre Fordring 
paa Kronen, idet han paastod, at han som Efter
kommer af Lionel af Clarence, Edvard III's anden 
Søn, burde have Fortrin for Huset Lancaster, der 
stammede ned fra Edvard III's tredje Søn, Johan 
af Gent; 1455 begyndte da den blodige Kamp 
mellem de to Linier af Kongehuset (Krigen mellem 
den hvide og røde Rose), der først endte 1485 
med Richard III's Fald paa Valpladsen ved Bos-
worth. — III. Johan af Gent (død 1399), Ed-

I vard III's tredje Søn, hvis Giftermaal ovenfor er 
I omtalt, havde fire Sønner, af hvilke de to fik 
I Betydning, nemlig Henrik af Hereford og Johan 
; af Beaufort, Jarl af Somerset (død 1410); Henrik 
af Hereford blev som Henrik IV den første Konge 
af Huset Lancaster (1399) og efterlod sig fire 

I Sønner, af hvilke tre opnaaede en ældre Alder, 
j nemlig Henrik V, Johan, Hertug af Bedford (død 

1435), °g Humphrey, Hertug af Gloucester (død 
1446); med Henrik V's Søn, Henrik VI, uddøde 
den mandlige Linie af Huset Lancaster (1472), 

, men ovenfor nævnte Johan af Beaufort, Henrik I V's 
yngre Broder, efterlod en Søn, Edmund, Hertug 
af Somerset, hvis Datter Margrete i sit Ægteskab 
med Edmund Tudor, Jarl af Richmond, blev 
Moder til Henrik Tudor, Jarl af Richmond, der, 
som Efterkommer paa Kvindesiden af Johan af 
Gent, atter rejste Lancaster's Fane og efter Ri
chard III's Død (1485) som Henrik VII besteg 
England's Trone som den første Konge af Huset 
Tudor. IV. Edmund, Hertug af York (død 1402), 
Edvard III's fjerde Søn, efterlod to Sønner, 
Edvard, Hertug af York (faldt ved Azincourt 
1415), og Richard, Jarl af Cambridge (henrettet 
1415), der i sit ovenfor omtalte Ægteskab med 
Anna Mortimer havde en Søn, Richard, Hertug af 

I York (død 1460), som 1455 begyndte »Rose
krigen« (se ovenf.) og var Fader til Edvard IV, 
den første Konge af Huset York, Georg, Hertug 
af Clarence (død 1477), og Richard III; Linien 
York udslukkedes med Edvard, Jarl af Warwick 
(henrettet 1499), en Søn af Georg af Clarence. 
V. Thomas, Hertug af Gloucester, Edvard III's 
femte Søn (død 1397), havde kun een Søn, med 
hvem hans Linie uddøde allerede 1399. Sidste 
Mand af hele Huset P. var ovenn. Edvard, Jarl 
af Warwick (død 1499). Se i øvrigt E n g l a n d 
og de særskilte Art. om de ovenf. nævnte Per
soner. C. F. 

Plantaginaceae (Ve jb r ed fami l i en , norsk 
Kæmp efamil ien) , tokimbladede og helkronede 

i Planter af Ordenen Personatae, en- eller fleraarige 
Urter med hele eller kun lidt indskaarne Blade, 
der ere grundstillede, og hvis Stilk og Plade ikke 
ere tydelig adskilte fra hinanden. Blomsterne ere 
smaa og uanselige, samlede i Hoved eller Aks. 

1 De ere tvekønnede, regelmæssige og 4-tallige i 
Bæger, Krone og Støvbladkreds; Støvdragerne 
ere lange, Knapperne bevægelige. Bestøvningen 
sker oftest ved Vindens Hjælp, og Blomsterne ere 
førsthunnede; men der gives ogsaa Overgange til 
Bestøvning ved Insekter. Støvvejen har en 2-
(eller 4-)rummet Frugtknude; Griffelen er lang 
og fjerformet. Frugten er en Buddike {Plantago) 
eller Nød (Litorella). Ca. 200 Arter, især i 
tempererede Egne. Se nedenfor og S t r a n d b o . 

Plantago L . (Vejbred , norsk Kæmpe) har alle 
de ovenfor for Familien angivne Karakterer; be
mærkes kan yderligere, at Bladene oftest ere bue-
nervede; Kronen er hindeagtig, hos de 3 førstnævnte 
Arter er Kronrøret glat. Ca. 200 Arter. P. major 
L. (Gla t V e j b r e d , norsk G r o b l a d ) er 5—30 
Cm. høj og har ægdannede og glatte Blade, hvis 
Stilk er omtrent lige lang med Pladen. Kronen 
er brungul, Støvtraadene hvide og Knapperne 
brunviolette. Den blomstrer i Juni—August. 
Meget almindelig i Danmark og Norge, og ret 
variabel efter Voksestedet. De lange Aks bruges 
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af Børn til Leg med »Kæmper« og, ligesom af 
andre Arter, til Fuglefoder. Navnet »de Hvides 
Fodspor« skyldes dens store Evne til at sprede 
sig med Færdselen. P. media L. (Dune t Vej
b r e d , Dun-Kæmpe) bliver 5—40 Cm. høj og 
har ovale, næsten siddende eller kortstilkede 
Blade. Aksets rosenrøde Farve skyldes Krone og 
Støvblade; nogle Blomster med korte Støvtraade 
og Griner bestøves ved Insekter (Maj—Juli). Ikke 
saa hyppig som foregaaende Art. P. lanceo-
lata L. ( L a n c e t b l a d e t Ve jb red , L a n c e t 
b l a d e t Kæmpe) bliver 5—40 Cm. høj og har 
lancetdannede Blade og et æg- eller valseformet 
Aks, hos nogle Planter med Hunblomster (Planten 
er altsaa gynodiøcisk). Almindelig i Danmark 
langs Veje, paa Enge o. a. St., ligeledes i det 
vestlige Norge. P. maritima L. (S t rand-Vej 
b r e d , S t r a n d - K æ m p e ) , er 5—30 Cm. høj 
og har liniedannede og kødfulde Blade; dens 
Kronrør er haaret som hos følgende Art. Alminde
lig i Danmark paa Strandenge og desuden langs 
Veje omkring i Jylland; i Norge ved Stranden. 
P. Coronopus L. ( F l i g b l a d e t Ve jb red) er 3 — 
20 Cm. høj og har fjerfligede Blade, der lige
som Stængelen ere haarede. Akset er valseformet. 
Planten er modsat de øvrige ovenfor nævnte en-
aarig og ret almindelig paa Strandenge i Dan
mark; den blomstrer i Juli —August. P. borealis 
L. har liniedannede Blade og et meget kort Aks; 
den findes i det nordligste Norge. P. Psyllium 
L. er en enaarig, 15—30 Cm. høj Urt med grenet 
Stængel og modsatte, linielancetdannede Blade, i 
hvis Hjørner de langstilkede og hovedformede 
Aks sidde. De smaa, baadformede Frø ( L o p p e 
frø) have en stærkt forslimende Overhud; de an
vendes teknisk (til Appretur). Planten vokser i 
Sydeuropa. Af P. arenaria W. et K. og endnu 
andre Arter benyttes Frøene ligeledes i Tek
nikken. A. M. 

Plantågo se P l a n t a g i n a c e a e . 
Plailtamour [platamulr], É m i l e , schweizisk 

Astronom, født 24. Maj 1815 i Geneve, død 7. 
Septbr. 1882 sinst., studerede Astronomi i Paris 
og Konigsberg og blev 1839 Professor i Astro
nomi og Direktør for Observatoriet i Geneve. 
P. har i Fagskrifter publiceret talrige Observa-
;ioner af Planeter og Kometer foruden meteoro
logiske Iagttagelser og mindre, meteorologiske 
Opsatser. Han udgav »Observations astrono-
miques faites å l'observatoire de Geneve 1841 — 
58«. Som Medlem af den europæiske Gradmaa-
!ing har P. deltaget i de nødvendige astronomiske 
Observationer paa de 5 valgte Punkter, som sam
men med de 3 Observatorier i Schweiz skulde 
danne det trigonometriske Net for Schweiz, bestemt 
Tyngden paa flere af disse Punkter og ledet Præ-
cisionsnivellementet. J. Fr. S 

Plante [plate'J, F r a n c i s , fransk Klavervirtuos, 
er født 2. Marts 1839 l Orthez (Pep. Basses-Py-
rénées), gennemgik ganske ung Paris-Konservato
riet, studerede endnu ti Aar for sig selv, inden 
han traadte frem for Offentligheden, men blev 
da ogsaa anerkendt som en fremragende Kunstner, 
der navnlig havde sin Styrke i Teknikkens Klar
lied og Foredragets Elegance. Marts 1887 be
søgte han Kjøbenhavn. S. L. 

Planteafstand kaldes den konstante Længde, 
som adskiller 2 Naboplanter i et nyanlagt Træ

samfund; oftest er P. større paa den ene Led 
(mellem Rækkerne) end paa den anden (i 
Rækkerne). C. V. P. 

Plantealbuniin. Hvorvidt der findes egent
lige Albuminer i Planter, er ikke med Sikkerhed 
bevist; talrige ældre Paavisninger af Albumoser 
forklares ved Nærværelsen af Vitelliner eller ved, 
at der under Behandlingen er dannet Kunstpro
dukter. Se iøvrigt P l a n t e g lob u l ine r . O. C. 

Planteanatomi kaldes den Gren af Botanikken, 
som beskæftiger sig med Udredningen af Plantens 
indre Bygning, dens cellulære Struktur. Da de 
Grundorganer, Cellerne, hvoraf Plantelegemet er 
opbygget, ere saa smaa, at de ikke kunne iagt
tages uden Forstørrelse, er det klart, at det In
strument foruden Kniven, hvoraf Anatomen maa 
betjene sig, maa blive Mikroskopet; P. har der
for ikke kunnet eksistere før dettes Opfindelse, 
og dens Fremskridt har foruden af Præparations-
metodernes Udvikling været væsentlig betinget af 
det optiske Apparats Forbedring. Som P.'s Fædre 
maa Italieneren Marcello Malpighi og Englænderen 
Nehemiah Grew (s. d.) anses, da de ere de første, 
som metodisk og udførlig have behandlet Plantens 
Struktur (1671), om end Robert Hooke allerede 
før dem (1667) i sin »Micrographia« havde be
handlet Korkens, Trækullets og Hyldemarvens 

I Udseende i tynde Snit og opdaget Cellestrukturen. 
\ I den lange Række af planteanatomiske Forskere, 
'•• som siden hine Dage i en meget stor Litteratur 
\ have bragt P. til det Standpunkt, som den ind-
| tager nu, lyse enkelte Navne særlig op; vi nævne 
blot Caspar Friedrich Wolff (1733—94), Mlrbel 
(1776—1854), Moldenhawer (1766—1827), Meyen 
(1804—1840), Hugo v. Mohl (1805— 72), Nageli 
(1817 — 91), Sanio, Radlkofer, de Bary, van Tieg-
hem, Vesque, Strasburger, Haberlandt o. m. a. til 
Dels endnu levende Botanikere. Af danske 
Forskere, som have erhvervet sig Fortjenester af 

I P., kunne vi anføre Vaupell, Warming og O. G. 
I Petersen. 

P. kan efter de forskellige Synspunkter, Forskerne 
have anlagt for deres Studier, deles i den topo
grafiske Anatomi, der særlig betragter Væv
systemernes indbyrdes Lejringsforhold, den syste
matiske Anatomi, der søger at finde den anatomiske 
Bygnings Forhold i de forskellige Slægtskabs-
kredse og eventuelt at anvende anatomiske Kende
mærker systematisk, samt den fysiologiske Anatomi, 
P.'s yngste Gren, som søger at paapege Sammen
hængen mellem anatomisk Struktur og fysiologisk 
Funktion. For en speciel Videnskabsgren, Farma
kognosien, er P. en uundværlig Betingelse; den 
farmakognostiske Anatomi eller den anatomiske 
Droguebeskrivelse er derfor atter en egen Speci
alisering, som i Tidens Løb særlig er udviklet 
ved Mænd som Vogl, Wiesner, Lanessan, Moeller, 
Arthur Meyer, Berg, Tschirch o. a. De Metoder, 
hvoraf Anatomien betjener sig for at fremstille de 
Snit og Præparater, der ved Mikroskopets Hjælp 
aabne Døren til det usynliges Land, ere ligesom 
hint Instrument i Tidens Løb meget forbedrede; 
som vigtige Hjælpemidler foruden Knive og Mi-
krotomer kunne de mikrokemiske Reagenser og 
Farvemidler nævnes, og i den nyeste Tid tages 
Fotografien mere og mere i Brug til Afbildning 
af de anatomiske Details, som Tegning ofte, selv 
om det sker ved Tegnespejl eller -prisme, kun med 
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forholdsvis Ulejlighed og Langsomhed formaar at 
gengive. V. A, P. 

Planteavl kaldes i Skovbruget Frembringelsen 
af de Planter, som bruges ved Tilvejebringelsen 
af et nyt Træsamfund. C. V. P. 

Plantebed, som Modsætning til F r ø b e d , 
kaldes det Stykke af en Planteskole, i hvilket de 
I-eller 2-aarige Planter ere udpriklede. C. V. P. 

Plantebor kaldes i Skovbruget et Redskab, der 
er formet som et Stykke af en Kegleoverflade (videst 
foroven) og forsynet med et Skaft parallelt med 
Keglens Akse; øverst paa Skaftet er der en Tvær
stang ; P. bruges baade til at frembringe Plante
hullet med og til at tage Planten (med Klump) 
op med. C. V. P. 

Plantecelle se Celle. 
Plantefysiologi er Læren om Planternes Livs

ytringer (smig. Fysiologi), navnlig de kemiske og 
fysiske Processer i og ved den enkelte levende 
Plante, medens Tilpasnings- og Gensidigheds-
hedsforholdene mellem Planter indbyrdes, og 
mellem Planter og Dyr behandles i den Del af 
Botanikken, der nu sædvanlig betegnes som Økologi 
(s. d.). Et vigtigt Grænseomraade mellem P. og 
den systematiske Botanik udgør Læren om 
Planternes Variabilitet (s. d.) og Arveligheds
forhold ; og Studiet af Plantelegemets Udviklings-
maader under forskellige Kaar er en Disciplin, 
der har faaet en vis Selvstændighed som »eksperi
mentel Morfologi«, der behandles indgaaende af 
Goebe l i hans »Organographie d. Pflanzen« 1901, 
hvortil her maa henvises. P. har paa lignende 
Maade som Fysiologien i det hele, et dobbelt 
Udspring: paa den ene Side det praktiske Ager-
og Havebrugs Krav, paa den anden Side den 
almene Trang til at udforske Naturen. I Old
tiden var Kendskabet til Plantelivet kun ringe, 
selv om Havekunsten, rent praktisk set, til Tider 
har staaet højt. A r i s t o t e l e s ' e s Opfattelse, at 
Plantestofferne tilberedtes i Jorden, hvorfra de op
tages af Planterne, er saaledes ganske naiv — den 
nyere Tids Humusteori (se Muld) var i øvrigt ikke 
stort bedre. Først i Renaissancetiden begynder 
en videnskabelig P. at udvikle sig, vel til Dels 
under Paavirkning af Dyrefysiologien, i alt Fald 
er det fremragende Mænd fra dette Fag (hvis 
der her allerede kan tales om Fagdeling), der ' 
ere de første Dyrkere af P. Saaledes C æ s a l p i n I 
(død 1603), der sammenlignede Planternes Kar j 
med Dyrenes Aarer og søgte Klarhed over Saft
bevægelsen, og den berømte J. van H e l m o n t , [ 
der maa anses som Grundlæggeren af den eksperi
mentelle P. Van Helmont (1577—1644) anstillede 
Dyrkningsforsøg, ved hvilke Aristoteles'es Lære 
forkastedes, og han opstillede den Teori, at ikke 
Jorden, men Vandet var Planternes vigtigste Næring, 
hvoraf de kunne danne næsten hele deres Legeme 
med alle Indholdsstofferne, en Opfattelse, der 
vil forstaas, naar det erindres, at Datiden ikke 
kendte Luftens Sammensætning og altsaa var af-
skaaren fra at erkende Kulsyre-Assimilationen 
(s. d.). Endvidere maa nævnes S t e p h a n H a l e s 
(s. d.) som banebrydende Forsker med Hensyn 
til Saftbevægelsen i Planterne; hans Værk j 
»Vegetable statics< (1727) er af stor Betydning; 
det omfatter hele Datidens Kendskab til P. 

Den ogsaa som Anatom ansete Italiener \ 
M a l p i g h i (s. d.), en af Planteanatomiens Grund- : 

læggere, havde (1671) nærmere udviklet den 
Anskuelse, at Bladene ere vigtige Organer for 
Ernæringen; den fulde Forstaaelse af Bladenes 
Betydning kunde dog først vindes efter det store 
Gennembrud i Planteernæringslærens Historie, der 
skete ved Priestley's (s. d.) epokegørende Op
dagelse af de grønne Planters Iltudskilning, der 
førte til Erkendelsen af Kulsyre-Assimilationen 
ved Seneb ie r ' s , I n g e n h ouss's o g S a u s s u r e ' s 
berømte Arbejder, der fuldstændiggjordes af 
B o u s s i n g g a u l t , Sachs , E n g e l m a n n o. a. 
(se nærmere herom Kulsyre-Assimilation). Efter 
den for Planteernæringslæren golde »naturfilo
sofiske« Periode i det 19. Aarhundredes første 
Trediedel, hvor Humusteorien spillede en vigtig 
Rolle, kom der med L i e b i g (s. d ) nyt Liv 
i Spørgsmaalenes Behandling, og en Række 
Forskere som W i e g m a n n o g P o l s t o r f f (1842), 
B o u s s i n g a u l t (s. d.), Lawes (s. d.) og G i l 
b e r t o. a. leverede Beviset for, at Planterne 
kræve visse Askebestanddele for at udvikle sig 
normalt. Særlig ved H e l l r i e g e l ' s , Knop ' s og 
Sachs 'es (s. d.) nærmere Undersøgelser naaede 
Spørgsmaalet om, hvilke Askebestanddele der ere 
nødvendige for Planterne, en ret afsluttende Løs
ning (se E r n æ r i n g , P l a n t e r n e s ) . For Kvæl
stoffets Vedkommende blev der først bragt fuld 
Klarhed til Veje i Aarene omkring 1888, efter at 
H e l l r i e g e l havde paavist, at Bælgplanter ved 
Mikroorganismers Hjælp indvinde frit Kvælstof 
og derved indtage en Særstilling, som de dog 
dele med enkelte andre Plantearter, hvis Tal 
i øvrigt af og til forøges (se K v æ l s t o f f e t s Ass i 
mi la t ion) . Medens S a u s s u r e (1804 og i senere 
Arbejder fra 19. Aarh.'s Begyndelse) klart adskille 
Kulsyre - Assimilationen fra Aandedrættet hos 
Planterne, har dog denne sidste Proces været 
ganske overset eller endog benægtet (f. Eks. 
Liebig); i det højeste indrømmet for ikkegrønne 
Planters Vedkommende. G a r r e a u (1851) har 
den store Fortjeneste at have genoprettet den 
rigtige Opfattelse af Planternes Aandedræt (s. d.) 
og derved indledet et fornyet Studium af Ned-
brydningsprocesserne (s. d.) hos Planterne. S a c h s , 
R i s c h a w i , Ad. Mayer , P fe f fe r (s. d.) og 
en Række andre Forskere have uddybet vor 
Viden paa hele dette Omraade, hvor Analogierne 
med Dyrenes Forhold træde tydelig frem, ikke 
mindst ved alle de mange Omdannelsesprocesser, 
der iværksættes ved Fermenter (s. d.); det første 
sikkert paaviste Ferment er Diastasen (s. d.) i 
spirende Byg (Payen & Persoz 1833). Studiet af 
Gæringsprocesserne, hvor Pas t eu r ' s (s. d.) Forsk
ninger bleve banebrydende, hører nær herhen, 
nærmere herom se G æ r i n g . 

Udviklingen af vort Kendskab til Planternes 
Vækst og Vækstbevægelser begynder — fraset 
ældre Antydninger — først med J o h n Ray 
(1628—1705) og H a l e s , forsættes af D u h a m e l 
du Monceau(s . d.), af P. de C a n d o l l e , P ino t , 
M o h l og i det sidste halve Aarhundrede af 
F r a n k , Sachs , W i e s n e r , d e V r i e s , B a r a -
ne tzky , S c h w e n d e n e r o. a., medens Studiet at 
Variationsbevægelserne grundlægges med Du-
t r o c h e t (1822), og ved Brucke ' s (s. d.) i 1848 
offentliggjorte Arbejde om Mimosens Bevægelser 
fik et stærkt Stød fremad. C h a r l e s D a r w i n ' s 
berømte Værk om Planternes Bevægelser (1881) 
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samt V o c h t i n g ' s (1882) og navnlig Pfeffer 's 
(s. d.) og hans Elevers Forskninger paa disse 
Omraader, blandt hvilke særlig maa fremhæves 
Pfeffer's Opdagelse i 1883 af Kemotaksis (s. d.), 
have banet Vejen for Udviklingen af den moderne 
Lære om Pirring (s. d.), hvor Analogierne med 
Dyrenes P'orhold ogsaa stedse tydeligere træde 
frem. Den berømte franske Fysiolog C l a u d e 
B e r n a r d har stor Fortjeneste af det sammen
lignende, almene Studium af Dyrs og Planters 
Livsytringer; hans Værk »Lecons sur les phéno-
ménes de vie« (1878—9) har i saa Henseende 
haft stor Betydning. — En særlig Interesse frem
byder Studiet af Saftspændingen (s. d.) og de 
den betingende osmotiske Forhold. Her var 
D u t o c h e t ' s Undersøgelser Udgangspunktet, men 
først ved Pfeffer's (1877) og de Vr i es's Under
søgelser, og de dertil sig sluttende Undersøgelser 
af fysisk-kemiske Forskere, naaedes et virkeligt 
Kendskab til Forholdene. 

Læren om Planternes Kønnethed, om Bestøv
ning og Befrugtning, hører nærmest med til P. 
Her har Tyskeren C a m e r a r i u s (s. d.) For
tjenesten af have bevist Kønsforskellen hos 
Blomsterplanterne i sit Værk »De sexu Plantarum« 
(1694), medens K o l r e u t e r udvidede Kendskabet 
til disse Forhold ved at frembringe utvivlsomme 
Beviser for Bastarders Mulighed (1761). En 
hel Række Forskere, C o n r a d S p r e n g e l (s. d.), 
G. A m i c i (1823), A. K n i g h t (s. d.), W i l l i a m 
H e r b e r t (1837), H o f m e i s t er (s. d.), G r e g o r 
M end el (hvis glimrende Undersøgelser fra 1865 
over Bastarders Forhold først i vore Dage ere 
komne til deres Ret), N au d in (s. d.) og, ikke 
mindst, Ch. D a r w i n , have nærmere studeret 
Betingelserne for og Forholdene ved Bestøvning, 
Befrugtning og Bastarddannelse, et Felt, som 
i de senere Aartier, støttet til eksakte Kultur
forsøg og den mikroskopiske Tekniks mægtige 
Udvikling, studeres af talrige Forskere ( S t r a s s -
b u r g e r , G u i g n a r d , N a w a s c h i n , d e Vr ies , 
K l eb s o. fl. a.), og hvor Analogien med Dyrenes 
Forhold er ganske iøjnefaldende. 

De navnlig ogsaa i morfologisk Henseende 
vigtige Befrugtningsforhold hos Kryptogamerne, 
hvor P r i n g s h e i m , Nage l i , H o f m e i s t e r , de 
B a r y . T u l a s n e o. a. have bragt Klarhed til Veje, 
kunne her kun lige nævnes. — Har saaledes P. 
oprindelig faaet mange Impulser fra Dyrefysiologien, 
maa det siges, at den atter har virket stærkt til
bage paa denne; Læren om Fermenters Rolle i Stof
skiftet, om Osmosen , om K e m o t a k s i s skyldes 
saaledes i første Linie P. (L i t t . : En sammen
fattende Oversigt over P. gives i W a r m i n g og 
J ohannsen ' s »Almindelig Botanik« [4 Udg.]; 
en udførligere med talrige Litteraturhenvisninger 
ledsaget Fremstilling i Pfeffer , »Pflanzenphy-
siologie« [2. Opl., 1897—] (endnu ikke færdig 
1902). P.'s historiske Udvikling er aandfuldt og 
overlegent behandlet af Sachs , »Geschichte d. 
Botanik« [1875], der dog ikke gaar længere end 
til ca. 1865. En kort, og ret ufuldstændig 
Oversigt giver J. A. T h o m s o n i sit lille læse
værdige Skrift The science of Life [1898]. Se 
ogsaa Litt. til »Ernæring« o. a. Art. om Æmner 
af P.). W. J. 

Plantegaller se Galle. 
Plantegeografi, den Videnskab, der behandler 

Planternes Udbredelse og Landenes Plantevækst, 
danner et Bindeled mellem Botanikken og Geo
grafien. Den falder i to ret adskilte Discipliner: der, 
floristiske P. og den økologiske P., der imidlertid 
udfylde hinanden og gensidig yde hinanden værdi
fulde Bidrag. 

Den f l o r i s t i s k e (systematiske) P. er et rent 
botanisk Fag. Dens Enere ere Plantearterne eller 
rettere Varieteterne. Den behandler Arternes Ud
bredelse og deres Underafdeling i Varieteter i deres 
Udbredelsesomraades forskellige Dele. Den søger 
dernæst efter Aarsagerne til disse Forhold og 
finder dem dels i nuværende Forhold (Klima, 
Jordbund), dels i historiske Forhold, nemlig 
Arternes og Slægternes Udbredelse i de nærmest 
foregaaende geologiske Tidsrum. Endelig findes 
Aarsagerne i Planternes forskellige Vandringsevne 
og i de Hindringer for Plantevandring, der i For
tid og Nutid ere satte af Havet, Bjærgkæder, 
Ørkener og lignende. Den floristiske P. fordrer 
altsaa et indgaaende Kendskab til Planternes Ud
bredelse i de nærmest foregaaende geologiske 
Tidsrum samt Undersøgelse af Fordelingen af Land 
og Hav, Højland og Lavland, Ørkener og fugtige 
Egne i disse svundne Tider, og deri ligger Fagets 
Hovedvanskelighed, da den geologiske Forskning 
endnu er langt fra at kunne levere det tilstrække
lige Materiale. Tværtimod gaa P. og Undersøgelser, 
af de geografiske Forhold i Fortiden Haand i 
Haand og støtte gensidig hinanden. Lettest stiller 
Forholdet sig for de Egne, der i Istiden have 
været isdækkede, og om hvilke man kan vide, 
at Plantevæksten paa den Tid har været uddød, 
maaske med Undtagelse af enkelte af de haard-
føreste Polarplanter, der have kunnet fæste Bo 
paa de op af Isen ragende Klipper. Tillige ere 
disse Egne de bedst undersøgte, og Istiden ligger 
saa nær op til Nutiden, at Plantearterne, der ind
vandrede efter den, ere de samme, som findes i 
Nutiden. De postglaciale Aflejringer gemme ikke 
blot Vedplanter, men ogsaa Frø og andre Rester 
af urteagtige Planter, saa de yde et betydeligt 
Bidrag til Forstaaelsen af Nutidens Flora. For
holdsvis gunstigt stiller Forholdet sig ogsaa for 
de nordlige tempererede Egnes Vedkommende, 
da man her og i de arktiske Egne har et rige
ligt Materiale af tertiære planteførende Aflejringer, 
i hvilke dog næsten udelukkende kun Vedplanter 
ere bevarede. Fra Grinnelland kendes saaledes er. 
tertiær Skovflora, der synes at forudsætte et 
Klima omtrent som Mellemruslands. Fra de syd
lige arktiske Egne kendes en circumpolær Skov
flora (den a r k t o t e r t i æ r e F l o r a ) , der inde
holder de vigtigste af de Slægter, der i Nutiden 
sammensætte de tempererede Egnes løvfældende 
Skove ; — Heer har med Urette betegnet dens 
Karakter som subtropisk, i Virkeligheden forud
sætter den et sommervarmt, koldttempereret Klima 
omtrent som i Nordkina eller det østlige U. S. A. 
Fra Mellemeuropa og U. S. A. kendes derimod 
subtropiske Floraer. Alle disse Floraers Sam
tidighed er dog usikker. Under Istiden ere da 
disse Florabælter vandrede mod Syd for efter 
Istiden atter at gaa mod Nord. Paa Grund af 
Lighed i Klima ere derved den østasiatiske og 
den østamerikanske Flora komne til at staa hver
andre nærmere end den østamerikanske og den 
vestamerikanske. I Europa have de fra Øst til 





\ 
Plante^ 

Vest rettede Bjærgkæder dannet store Hindringer 
for Plantevandringer, hvorfor mange Arter ere 
uddøde, saa at den europæiske Flora er bleven 
meget fattig i Sammenligning med de øvrige 
Verdensdeles. For de øvrige Landomraaders Ved
kommende mangler næsten ganske Kendskab til 
Tertiærtidens Flora, og om de mulige Plante
vandringer kan man derfor i Litteraturen møde 
de mest eventyrlige Gisninger ofte med fuld
stændig Ukendskab til de klimatiske Muligheder. 
Man maa i Virkeligheden her indskrænke sig til 
at konstatere Arternes Udbredelse og Land-
omraadernes Lighed og Ulighed i Flora, men om 
denne skyldes oprindelige Forhold eller Arters 
og Slægters Uddøen i det ene Land, Vedvaren i 
det andet, kan man som Regel ikke udtale sig. 

Paa Basis af vort nuværende Kendskab har 
Engler delt Floraerne i fire Floraelementer: i) 
d e t a r k t o t e r t i æ r e , 2 ) de t p a l æ o t r o p i s k e 
i den gamle Verdens Tropelande, 3) de t neo-
t r o p i s k e i den ny Verdens tropiske Egnt, 4) 
d e t gammel o c e a n i s k e i den sydlige Halvkugles 
tempererede Zone. Dertil føjer han tre Blandings-
elementer 1) det a r k t i s k - a l p i n e , under Ist:den 
opstaaet ved Blanding af den arktiske Flora og 
de tempererede Bjærgfloraer, 2) svarende dertil den 
a n t a r k t i s k - a n d i n e paa den sydlige Halv
kugle og endelig 3) det x e r o f i l e , opstaaet ved 
Blanding af de øvrige Elementers xerofile Bestand
dele. Et Lands Flora vil da bestaa af eet 
eller flere af disse Floraelementer. Efter det af 
de fire Hovedelementer, der er overvejende i 
Floraerne, inddeler han Jorden i fire Florariger 
med samme Navne som Floraelementerne. Flora
rigerne inddeler han atter i Floraomraader og 
Provinser. Det arktotertiære Rige omfatter den nord
lige Halvkugles arktiske og koldttempereredeEgne, 
samt de subtropiske Egne med Undtagelse af Syd
kina. Det palæotropiske Rige omfatter Sydkina 
samt de tropiske Dele af den gamle Verden, det 
neotropiske de tropiske Dele af den ny Verden, 
samt det subtropiske Sydamerika. Det gammel-
oceaniske Rige omfatter den sydlige Halvkugles 
antarktiske og koldttempererede Egne samt det 
subtropiske Afrika og Australien. Den senere af 
Drude foreslaaede Inddeling i 15 Florariger savner 
ligesom Kirchhoffs Inddeling i 13 Florariger det 
videnskabelige Grundlag, som udmærker Engler's 
System. 

Den ø k o l o g i s k e P. skildrer ikke Floraen, 
men Vegetationen i dens Afhængighed af Klima 
og Jordbund. Dens Enere ere L i v s f o r m e r n e 
(Vegetationsformer), de Formforhold hos Ernærings-
organerne, der ere fælles for Planter af det for
skelligste Slægtskab, naar de ere tilpassede til 
samme Livsvilkaar. Planter af beslægtede Livs
former slutte sig sammen med underordnede Be
standdele, der alter ere afhængige af dem (f. Eks. 
Skovtræer og Skovbund), til P l a n t e s a m f u n d 
(Vegetationsformationer), der som samlede Hel
heder stille bestemte Fordringer til Klima og Jord
bund. Plantearternes og Plantesamfundenes Livs-
fordringer ere ikke de samme. Lyng som Hede
plante stiller f. Eks. andre Fordringer til Klimaet 
end Lyng som Skovbundsplante. At fremstille 
Plantesamfundenes Udbredelse og Livsvilkaar er 
Opgaven for den økologiske P. Den danner i j 
egentligste Forstand Bindeleddet mellem Botanik 
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i og Geografi. I Undersøgelsen af Livsformerne staar 
! den i Botanikken særlig i Planternes Anatomi og 

Fysiologi, i Forstaaelsen af Jordbundens Indvirk
ning paa Plantevæksten ( t o p o g r a f i s k e eller 
e d a f i s k e F a k t o r e r ) bygger den paa Jord-

l bundslæren, medens den med Hensyn til Klimaets 
Betydning (geogra f i ske eller k l i m a t i s k e F a k 
t o r e r ) bygger paa Klimatologi og Fænologi. 
Den økologiske P. er et uundværligt Led af 
Geografien og findes antydet hos de ældre For-

: fattere. Allerede Humboldt opstillede de fem Vege-
tationszoner, den tropiske, den subtropisk-stedse-
grønne, de løvfældende Træers, Naaletræernes, 
den polare, der endnu ere Grundlaget for Ind
delingen. Grisebach forsøgte i sit klassiske Værk, 
»Die Vegetation der Erde«, at give en klimatisk 

I Begrundelse for Vegetationen, men Klimatologien 
i var dengang (1872) endnu i sin første Barndom 

og kunde kun give ubetydelige Bidrag. Senere 
har Warming givet Faget en ny videnskabelig 
Grundvold ved at klassificere Plantesamfundene, 
særlig de koldttempererede og arktiske Egnes, 
og beskrive deres Livsformer og Livsvilkaar. 
Schimper har indlagt sig Fortjeneste af de tropiske 
og subtropiske Samfunds Forstaaelse, og endelig 
har Koppen lagt Grunden til Plantezonernes klima
tologiske Begrundelse. Koppen angiver tillige 
meget træffende P.'s Stilling inden for Geografien: 

Det er Geografiens Endemaal at opstille Bio-
chorer, Omraader med ens Livsvilkaar for Planter, 
Dyr og Mennesker. Disse have deres Grundvold 
i Klimatologien, idet Klimaet er den væsentligste 
Faktor til at skabe Ligheder og Uligheder mellem 
de større Landomraader. Hovedinddelingerne ere 
følgende: 

Den t r o p i s k e Zone omfatter de Egne af 
Jorden, hvor den koldeste Maaned har en Middel
temperatur af over ca. 160, og hvor i det mindste 
1 å 2 Maaneder ere rige paa Regn. Den falder 
i flere Underafdelinger. Hvor Regnen er rigelig 
i alle Aarets Maaneder, hersker stedsegrøn Plante
vækst. 1) I Egne med stor aarlig Regnmængde 
(mere end 150—180 Cm. aarlig) er Regnskov 
det overvejende Plantesamfund, medens stedse
grønne Krat ere henviste til tør og sandet Bund. 
Dette Omraade omfatter største Delen af de 
ækvatoriale Egne samt Bjærgenes Østskraaninger. 
Ved Grænsen af det tropiske Bælte kan Regnskov 
dog forekomme i Egne med udpræget Tørtid, da 
Vinteren der ikke er saa hed og Fordampningen 
derfor mindre. 2) Visse Egne, f. Eks. Dekan's 
Østkyst, Vestindien, have en meget lang Regntid 
men ringere Regnmængde. Den herskende Plante
vækst er her stedsegrønne Krat og Savanner. 
3) Egne med stor Regnmængde og lang Tør
tid, f. Eks. Vestskraaningerne af For- og Bag
indien, Abessinien, have løvfældende Højskov 
(Monsunskov). 4) Den største Del af den tropiske 
Zone har lang Tørtid og Regnmængder lavere 
end 150—180 Cm. Her er den overvejende 
Vegetation løvfældende Savanne, løvfældende 
Torneskov og Tornekrat. Den tropiske Zones 
Nytteplanter ere mangfoldige. Skovene levere 
Kautsjuk og Tømmer. Agerbruget er Plantage
drift eller hos de indfødte Hakkedrift. I Egne 
med Tørtid kan det ved kunstig Vanding drives 
hele Aaret. De vigtigste Kornsorter ere Ris og 
forskellige Hirsearter, desuden dyrkes mangfoldige 
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Rodfrugter, Frugttræer, Kakao, Tobak, Sukker 
samt i de køligere Egne de fra den subtropiske 
Zone indførte Kaffe og Te. 

S t e p p e z o n e n omfatter de regnfattige Egne. 
Paa Vestkysterne naar den ud til Havet paa 
Grænsen mellem den tropiske og den subtropiske 
Zone. I Kontinenternes Indre strækker den sig 
til saa høje Breddegrader, at den adskiller saavel 
den subtropiske som den løvfældende tempererede 
Zone i en østlig og en vestlig Halvdel. Kun ved 
Steppezonens Grænser er Agerbrug mulig uden 
kunstig Vanding, i) Ved Grænserne mod den 
tropiske Zone ere Krat- og Succulent-Stepper 
den sædvanlige Plantevækst. 2) Ved den sub
tropiske Zones Grænser ere Kratstepper ligeledes 
hyppige, men i de bedre Egne kommer Græs
steppen til. 3) Grænsen mod den koldttempererede 
Zone dannes af Græsstepper, hvor Agerbrug uden 
Vanding i Reglen er mulig. Med større Regn
fattigdom følger Bynkesteppe. 4) Ørkener kaldes 
de regnfattigste Egne med meget sparsom Plante
vækst af Steppernes mest xerofile Arter. 

D e n s u b t r o p i s k e Zone har i den koldeste 
Maaned en Middeltemperatur af mindre end ca. 
16°, men streng Frost forekommer ikke. Den 
falder i et vestligt Omraade med Vinterregn og 
et østligt med Sommerregn. 1) Vinterregns-
omraadet er vanskeligt at skille fra Steppezonen. 
Den sædvanlige Plantevækst er Macchi, Krat af 
smaabladede, stedsegrønne Buske. Kun i særlige 
gunstige Egne findes Skov af xerofile Træer, j 
Steppeplelter findes overalt i dette Omraade. ' 
Kunstig Vanding er overalt almindelig. 2) Sommer- j 
regnsomraaderne findes paa Kontinenternes Øst
sider. Efter Regnmængdens Størrelse ere de 
dækkede med subtropisk Regnskov eller stedse- j 
grønne Savanner. 3) Paa den sydlige Halv- I 
kugles Vest- og Sydkyster findes S. f. Vinter- [ 
regnsomraadet Strækninger (Sydchile, Tasmanien, 
New Zealand) med rigelig Helaarsregn og sub
tropisk Regnskov. Den subtropiske Zones varmere 
Egne tillade Dyrkningen af flere tropiske Kultur- ; 
planter. Hjemmehørende her ere Hvede, Ris, i 
Figen, Oranger, Oliven, Kaffe, Te o. s. v. 

D e n l ø v f æ l d e n d e t e m p e r e r e d e Zone 
(den tempererede i snævrere Forstand) har sin j 
Nordgrænse der, hvor kun 4—41/? Maaned naa 
en Middeltemperatur af over 10". Den mangler 
paa den sydlige Halvkugle og ligeledes paa Nord-
amerika's Vestkyst, hvor kølig Sommer er for
enet med en meget mild Vinter. Den kan deles 
i 1) den sommervarme Underzone, hvor den 
varmeste Maaned har mere end 220 i Middel
temperatur. Her findes Risavl, Vinavl og Skove 
med en stor Artsrigdom og mange Lianer, og 
endelig 2) den koldere Underzone med mindre 
Artsrigdom. Paa den gamle Verdens Vestside 
høre Norditalien, Dele af Balkan-Halvøen, Kau
kasus og det nordlige Lilleasien til den sommer
varme Underzone. 

N a a l e t r æ e r n e s Zone (den boreale Zone) om
fatter de nordlige Egne af den gamle Verdens 
Kontinenter indtil Skovgrænsen, der omtrent falder 
ved Juliisotermen for lo°. Paa den sydlige Halv
kugle optræder den som de smaabladede Bøges Zone 
(Sydvest-Patagonien, Bjærgegne i Australien og 
New Zealand). Som Plantesamfund, der ere karak- ! 
teristiske for de to sidste Zoner, kunne nævnes | 

Enge og Højmoser. Med den arktiske Zone have 
deres oceaniske Vestkyster Hederne fælles. De 
vigtigste Kornsorter ere i denne Zone Rug, Byg 
og Havre. 

P o l a r z o n e n er skovløs. Den sædvanlige 
Plantevækst er aaben Fjældmark, Hede, Mos-
og Lavtundra. Agerbrug findes ikke. I Bjærgene 
vil naturligvis Klimaets Forandring med Højden 
foraarsage en lignende Følge af Zonerne i vertikal 

, Retning, dog med nogen Modifikation. Disse 
i Zoner underafdeles i Regioner, horisontale og 
! vertikale. I de forskellige Verdensdele vil den 

samme Zone naturligvis have forskellige Arter, 
men Samfundene og Livsformerne ere de samme, 
ligesom Kulturplanter fra den ene Verdensdel ville 
trives i samme Zone i en af de andre Verdensdele. 
(Li t t . : H u m b o l d t , »Ideen zu einer Geographie 
der Pflanzen« [1805]; S c h o u w , »Grundtræk til 
en almindelig Plantegeografi« [Kbhvn. 1822]; De 
C a n d o l l e , Geographie botanique raisonnée 
[Paris 1855]; G r i s e b a c h , »Vegetation der Erde« 
[Leipzig 1872]; E n g l e r , »Versuch einer Ent-
wickelungsgeschichte der Pflanzenwelt« [Leipzig 
1879—82]; De Cando l l e , Origine des plantes 
cultivées [1883]; D r u d e , »Atlas der Pflanzen
geographie« i B e r g h a u s »Physikalischer Atlas« 
[Gotha 1887]; samme, »Handbuch derPflanzen-
geographie« [Stuttgart 1890] ; W a r m i n g , »Plante
samfund« [Kbhvn. l895] ;H6ck , »Grundziige der 
Pflanzengeographie« [Breslau 1897]; S c h i m p e r , 
»Pflanzengeographie« [Jena 1898J; Kirchhoff , 
»Pflanzen- und Tierverbreitung« i H a n n - H o c h -
s t e t t e r - P o k o rny, »Allgemeine Erdkunde« [Wien 
og Leipzig 1899]; K o p p e n , »Versuch einer Klassi
fikation der Klimate, vorsugsweise nach ihren 
Beziehungen zur Pflanzenwelt« [»Geographische 
Zeitschrift«, 1900]. En Samling Monografier er 
stadig under Udgivelse under Fællestitelen E n g l e r 
og D r u d e , »Vegetation der Erde«). M. V. 

Plantegifte, Gifte, som forekomme i Plante
riget. Mange Planter indeholde Stoffer, som frem
stillede i ren Tilstand have stærk giftig Virkning, 
men det paagældende Stof er ofte til Stede i saa 
ringe Mængde, at selve Planten er uskadelig. P. 
kunne forekomme enten i hele Planten eller kun 
i enkelte Dele af den (Roden, Bladene, Stænge
len, Barken). Undertiden er P. et Værn for selve 
Planten, idet græsædende Dyr meget almindelig 
sky giftige Planter. En stor Mængde P. anven
des i ren Tilstand i Medicinen; de ere i kemisk Hen
seende af højst forskellig Natur, mange ere Al
kaloider (f. Eks. Morfin, Stryknin, Coniin, Nico-
tin), andre ere Glykosider (Digitalin), Bitterstoffer 
(Santonin), organiske Syrer (Blaasyre, Oxalsyre) 
etc. (se ogsaa Gift og F o r g i f t n i n g ) . A. B. 

Planteglobuliner, Fy tog lo bul in er. I Korn
sorternes, Leguminosernes og mange andre Planters 
Frø findes som Reservestoffer en Klasse Ægge
hvidestoffer som have stor Betydning ogsaa i 
praktisk Henseende; Liebig betegnede disse Stoffer 
som Plantekasein; tidligere Undersøgelser over 
disse Stoffer ere imidlertid udførte ved Hjælp af 
mindre heldige Metoder, fordi man behandlede 
Æggehvidestofferne med Alkalier og derved om
dannede dem saaledes, at Produkterne ikke mere 
havde Modersubstansernes Egenskaber; nøjere 
Kendskab til de nævnte ;Stoffer har man først 
faaet i de senere Aar, og dog hersker der endnu 
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Uklarhed med Hensyn til flere vigtige Punkter, 
navnlig ved man endnu ikke med Sikkerhed, om 
de ere fosforholdige, d. v. s. om det Fosfor, som 
altid findes i dem, hører til Æggehvidemolekulet 
eller er indblandet som Kalciumfosfat. Om 
Legumin er det dog bevist, at det er et Nukleo-
albumin og hører til samme Gruppe som Vitellin. 
Særlig Interesse har Fytoglobulinerne derved, at 
nogle af dem ere til Stede i Frøene i krystallinsk 
Form og kunne faas af deres Opløsninger i krystallinsk 
Tilstand. Fytoglobulinerne ere kun Æggehvide
stoffer og fældes derfor af Syrer, men opløses 
let i Overskud af disse; i Vand ere de tungt
opløselige eller uopløselige; derimod ere de let-
opløselige i fortyndede Saltopløsninger og i for
tyndede Alkalier; de kunne udsaltes ved Kogsalt 
og Magniumsulfat og kunne fældes ved Dialyse 
og Fortynding med Vand; altsaa vise de Globu-
linernes Karaktermærker; ved ca. 750 kunne de 
bringes til at koagulere. I øvrigt give de alle 
Æggehvidestoffernes Farvereaktioner. De i Para
nødder forekommende Æggehvidestoffer indeholde 
52,43 pCt. Kulstof, 7>t2 pCt. Brint, 18^ pCt. 
Kvælstof og o,55 pCt. Svovl. O. C. 

Plantehakke er et Skovbrugsredskab, med 
hvilket man frembringer Huller i Jorden til deri 
at sætte Træplanter med blottede Rødder; Bladet 
paa P. er af Jærn (Staal), spidst hjerteformet, og 
fastgjort til et Træskaft, vinkelret paa Bladets 
Plan; Skaftet maa helst være noget buet, konkavt 
bagud. (L i t t . : S a r a u w i >Tidsskr. f. Skovbrug«, 
Bd. I). C. V.P. 

Plantehul kan være aabent eller »blindt«, D: 
fyldt igen med den opgravede Jord fra Nabo
hullet; P. frembringes med Hakke, Spade eller 
Bor og bruges til deri at nedsætte Træ
planter. C. V.P. 

Plante] ærn kaldes et i Tyskland opfundet 
Redskab til Plantning af smaa Planter; P. har 
Form som en paa langs gennemskaaren omvendt 
Kegle og gaar jævnt over i det vinkelret bøjede 
Haandtag; hele Redskabet er af Jærn og bruges 
paa samme Maade som en Plantepind. C. V. P. 

Plantekase in , se P l a n t e g l o b u l i n e r . 
Plantekasse bruges til Flytning af Træplanter 

dels fra Planteskolen til Kulturarealet, dels fra 
Aflæsningsstedet til de enkelte Plantehuller. I 
første Tilfælde er P. rektangulær, forsynet med 
4 Haandtag og saa stor, at 2 Mand netop kunne 
haandtere den fyldt med Planter; i sidste Til
fælde staa Endefladerne skraat udad, Sidefladerne 
ere forbundne med en Hank og P. er ikke større, 
end at den, fyldt med Planter, let kan bæres i een 
Haand. I P. nedlægges Planterne lagvis med 
fugtigt Mos imellem. C. V. P. 

Planteklo kaldes et lille Redskab, som bruges 
til at rage Jorden med, naar man sætter Træ-
planter i aabne Plantehuller. C. V. P. 

Plantenæring i snævreste Forstand kaldes de 
9 Stoffer: Kali, Kalk, Magnesia og Jærnilte, Fos
forsyre, Kulsyre, Salpetersyre og Svovlsyre samt 
Vand, som ere absolut nødvendige for, at Planten skal 
kunne fuldføre alle sine Livsfunktioner. C. V.P. 

Plantepatologi er den Del af Botanikken, der 
behandler de abnorme Livsytringer hos Planterne; 
da der ikke gives noget skarpt Skel mellem 
abnormt og normalt, er Grænsen mellem P. og 
Læren om de normale Livsytringer, Plantefysio-

I logien, vanskelig at drage. P. tages her i Be-
j grebets videste Omfang; flere Patologer ind-
[ snævre det ved til P. kun at regne de egentlige 
' Plante»sygdomme« (s. d.). Særlig Interesse have 

de abnorme Tilstande hos de dyrkede Planter, 
hvor de ofte gøre megen Skade, sjældnere ere til 
Nytte. P. behandler derfor en Række ret for
skelligartede Problemer, som paa den ene Side 
slutte sig til den almindelige Biologi, paa den 
anden til Plantekulturens Økonomi, saaledes som 
nedenstaaende Oversigt over den almindelige 
P.'s Hovedpunkter vil vise det. 

I . D e a b n o r m e T i l s t a n d e s S y m p t o m e r 
I og F o r l ø b . De for den umiddelbare Iagttagelse 
, tilgængelige patologiske Fænomener, Symptomerne, 
; ere af meget mangfoldig Art og kunne ytre sig ved 
I en Forandring af saa godt som alle Plantens 

Egenskaber: Form (se f. Eks. Figurerne til Art. 
Ga l l e ) , Farve, Konsistens (Haardhed, Fugtighed, 
Smidighed o. s. v.), Lugt, Smag o. s. v. Ligeledes 
kunne Symptomerne være meget forskellig lokali
serede; i nogle Tilfælde er hele Planten angreben, 

I i andre kun Dele af den; Sygdommen kan være 
\ indskrænket til Dele af Blade, Stængler, Rødder, 
; Blomster o. s. fr., eller den kan forekomme alene 

i Plantens Indre (i Veddet af træagtige Planter, 
i det indre af Roer o. s. v.) eller ogsaa være rent 
overfladisk. De forskellige Symptomer ere i for
skellig Grad og Antal forbundne hos de for
skellige Sygdomme, ofte paa en saa karakteristisk 

! Maade, at man alene efter det med det blotte 
j Øje iagttagne kan stille en sikker Diagnose. 

Sygdommens Forløb er ogsaa meget forskelligt; 
j nogle Tilfælde forløbe næsten momentant (f. Eks. 
[ de af Frost o. lign. , fremkaldte Sygdomme), 
; medens andre holde sig i Aarevis hos samme 
l Individ (man har fundet Træer, som i ca. 80 Aar 
I have kæmpet med visse Sygdomme), altsaa en 
j lignende Forskel mellem akutte og kroniske Syg

domme som hos Mennesker og Dyr. 
Hvor der paa samme Lokalitet findes mange 

i Individer, kunne Sygdommene optræde hos et enkelt 
eller ganske faa og ikke brede sig videre; i 
andre Tilfælde antage de Karakter af Epidemie ' r , 
idet de ofte i forbavsende kort Tid brede sig til 
alle Individer og da i Reglen optræde med stor 
Intensitet. 

II. D e e l e m e n t æ r e p a t o l o g i s k e F æ n o -
] mener . Medens Sygdommenes Symptomer og 
• Forløb spille en stor Rolle for Karakteristikken 
• af de enkelte Former og dermed for den specielle 
Patologi, er deres Betydning for den almindelige 

S Patologi mere underordnet, idet de ikke give 
! noget fyldestgørende Indblik i de patologiske 
i Fænomeners Natur; her maa en fysiologisk-
| anatomisk Undersøgelse træde til, og det viser 
! sig da, at man kan opløse Symptomerne i en 
I Række Elementer, fremkomne ved Forstyrrelser 
i i de enkelte Livsytringer hos den angrebne 
! Plantes Celler; disse Livsytringer kunne optræde 
i abnorm høj eller abnorm ringe Grad (pro
gressive eller regressive Forandringer), de kunne 
helt mangle, eller Livsytringer, som ere helt 
fremmede for paagældende Plante, kunne træde til. 

Enhver Plante, ethvert Organ, enhver Celle 
har sin normale L i v s v a r i g h e d . Forstyrrelser 
i denne ere yderst almindelige, især regressive. 
Forlængelse af Livsvarigheden er dog ikke ukendt; 

25* 
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saaledes kunne I-aarige Planter blive 2-aarige, 
hvilket har givet Anledning til Fremkomsten af flere 
Racer af vore Kulturplanter; denne Abnormitet 
kan ogsaa optræde lokaliseret, idet Blade af Byg, 
Ahorn o. a., som angribes af visse Svampe, paa 
de angrebne Steder hold«; sig længere levende 
end paa de ikke angrebne. Almindeligst ere dog 
Forkortelser af Livsvarigbeden; den kan optræde 
mere generelt ved visse Former af Nanisme og Atrofi, 
hvor hele Individet lever kortere end normalt; 
hertil slutte sig f. Eks. Sygdomme hos Naale-
træer, hvor de ellers fleraarige Naale blive en-
aarige (Heksekost hos Ædelgran o. a.). Særlig 
hyppige ere de lokalt optrædende Dødsfænomener 
( N e k r o s e , s. d.); Cellerne miste deres Turges-
cens, Protoplasmaet trækker sig tilbage fra Væggen, 
bliver kornet og uklart, Kernen opløses, og Blad-
grøntfarvestoffet destrueres; hyppig dannes brune 
Farvestoffer ved en af Fermenter iværksat Ilt
ning af Garvestoffer o. a. I tynde Plantedele 
blive de døde Partier tørre og sprøde (mumi
ficerede), i mere massive, saftige eller kødede 
Væv opløses ofte Midtlamellerne mellem Cellerne, 
og det nekrotiserede Væv bliver til en grød
agtig, ofte slimet Masse (Gangræn, »Raad«), der 
ofte gaar i en stinkende Forraadnelse. I visse 
Henseender beslægtede med disse Processer ere 
deDestruktionsfænomener, som iagttages i Træernes 
Ved, foraarsagede af Poresvampe (s. d.) o. a. 

Patologiske Tilstande hos de levende Celler ytre 
sig dels i Forstyrrelser af Stofskiftet, dels i Vækst
fænomenerne. 

Blandt Stofskifteanomalierne maa nævnes den 
feberagtige Tilstand, der indtræder ved Be
skadigelser og mulig ogsaa ved Infektioner; Ned-
brydningsprocessernes Livlighed tiltager, Aande-
drættet bliver stærkere, der dannes rigelige 
Mængder af Amidstof, og Plantens Egenvarme 
forhøjes kendeligt. En Svækkelse af B l a d g r ø n t -
d a n n e l s e n er et af de almindeligste patologiske 
Fænomener og i Reglen det første Tegn paa, at 
Cellen lider; den kan skyldes de mest forskellige 
Aarsager (se H v i d b r o g e d e Blade, E t i o l e m e n t , 
B l a d g r ø n t ) ; en abnorm Nydannelse af Bladgrønt 
(Virtscens) finder Sted i forskellige misdannede 
Blomster og kan ogsaa optræde i Kronbladene, 
uden at disses Former forandres; en forøget Ud
vikling af Bladgrønt i Løvbladene ses f. Eks. 
ved abnorm stærk kvælstofrig Gødning. Kro ma
t i s m e kaldes det Tilfælde, hvor der i Cellerne 
dannes røde eller andre ikke grønne Farvestoffer; 
herved betinges f. Eks. Forekomsten af røde eller 
orangefarvede Pletter paa Blade; ligeledes er den 
røde Farve hos Blodbøg og Rødbede Eksempler 
paa en oprindelig abnorm Udvikling af rød Celle
saft; omvendt kan denne forsvinde ved visse Syg
domme hos normalt røde Planter. I mange Tilfælde 
finder man en abnorm stærk Ophobning af 
S t i v e l s e , i andre en Opløsning af dette Stof; 
ligesaa kan Dannelsen af Krystaller af o k s a l s u r t 
K a l k forøges eller formindskes; i mange Galler 
dannes enorme Mængder af G a r v e s y r e . En 
mangelfuld Udvikling af C e l l e v æ g g e n kan be- I 
tinge, at paagældende Plantedel ikke faar den 
fornødne Fasthed (se Le jesæd) . 

Ved visse Sygdomsformer kan den abnorme 
Stofproduktion blive saa stærk, at vedkommende 
Stoffer i store Mængder flyde ud af Planten; saa- I 

ledes H a r p i k s f l a a d hos Naaletræer (Resinosis), 
der kan skyldes Beskadigelser, Svampeangreb o.s.v. 
og kan gaa saa vidt, at der nydannes Harpikskanaler 

I paa Steder, hvor saadanne ellers ikke findes, 
I eller at Celler, som ellers aldrig danne dette 
Stof, producere Harpiks. Gummif l aad (Gum-
mosis) er ikke sjælden hos Planter af Stenfrugt
familien, Akasier o. a.; Gummien dannes ved en 
Destruktion af Cellevæggen (se Gummi) . Manna-
f laad iagttages hos visse Aske- og Tamarix-
Arter m. fl. (se Manna) . Hos mange af vore 
Træer ses om Foraaret Udflaad af en slimet 

j Vædske (Sl imflaad) ; denne er opfyldt af en 
j en Mængde Mikroorganismer, som leve af Sukkeret 
' i den fra Plantens Ledningsbaner udstrømmende 

Vædske og betinge dens slimede Karakter. 
Enkelte Former af H o n n i n g d u g (s. d.) synes at 
være en sukkerholdig Vædske, som er udskilt af 
Bladets Celler, medens de fleste Tilfælde skyldes 
Bladlus. 

Abnorme Vækstfænomener optræde hos Plan
terne i stor Mangfoldighed; de deles ofte i to 
Grupper: G a l l e r (o: Væktsforstyrrelser, frem
kaldte af levende Væsener) og egentlige Mis
d a n n e l s e r (o: saadanne, hvis Aarsager ere ukendte 
eller ihvert Fald ikke parasitære; Læren herom 
kaldes Teratologi), en kunstig Adskillelse, der 
ikke kan opretholdes fra et almindelig patologisk 
Synspunkt. Her skal kun gives en kort Oversigt 

i over de vigtigste Former; i øvrigt henvises til 
I Art. G a l l e og Speciaiartiklerne om de enkelte 

Arter af Misdannelser. 
Forandringer i V æ k s t r e t n i n g e n iagttages 

bl. a. hos Heksekoste, hvor der paa vandrette 
Grene fremkommer Skud, der mod Sædvane ere 
negativt geotropiske (f. Eks. hos Ædelgran) eller 
ere helt blottede for Geotropisme (hos Birk o. a.); 
hertil høre ogsaa Pyramidetræer, hvor Grenene 
vokse lodret opad, og Hængetræer, hvor de 
vokse nedad. 

Væksten kan blive abnormt stærk, K æ m p e 
v æ k s t (Gigantisme) eller svag, D v æ r g v æ k s t 
(Nanisme, Atrofi); de enkelte Organers Form, 
Stilling o. s. v. forandres ikke herved. I Reglen ere 
Forandringer i Organernes Størrelse dog forbundne 
med Forandringer af anden Art, hvorefter man 
kan adskille en lang Række forskellige Typer, 
saavel progressive som regressive; de progressive 
kaldes med et fælles Navn Hypertrofier. 

De mest indgribende Forandringer kunne oftest 
følges tilbage til den første Vækstfase (s. d.), og de 
kunne give sig til Kende allerede ved Organernes 
første Anlæg. Ser man hen til det enkelte Skuds 
Forhold, da kunne de s i d e o r d n e d e Organer vise 
afvigende Talforhold (Plejofylli, Polyfylli, Afylli, 
Mejofylli), indbyrdes Forhold (fri- eller sammen
voksne: Ascidier, Adhæsion, Fusion, Dialyse) 
eller Kvalitet (Pelorier). P a a h i n a n d e n f ø l g e n d e 
Organer kunne have Afvigelser i Stilling (Divergens
anomalier, som i Knopgaller o. 1.), Aistand og 
indbyrdes Forhold (Knopgaller til Dels, Adhæsion, 
Solution) eller Tal (Plejotaxi, Mejotaxi); den største 
Mangfoldighed hersker med Hensyn til Beskaffen
heden af de paa hinanden følgende Organer og 
derved betingede Forandringer i Skuddets Meta
morfose (Prolifikation, Pseudovivipari, Fyllodi, 
Petalodi, Staminodi, Pistillodi, Heterogami, Hetero-
taxi, Apogami, Apospori, Bevarelse af Ungdoms-
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former hos visse Naaletræer o. fr.). F o r g r e 
n i n g e n kan vise Abnormiteter: den kan være 
abnorm stærk (Polykladi) eller af afvigende Art 
(Gaffelgrening hos Mykorrhizer og Rodknolde, 
og hos de overjordiske Skud af Thuja, der an
gribes af Caeoma deformans) — af andre Mis
dannelser af Skuddet maa nævnes Baanddannelse 
(Fasciation) og Snoning (Kontorsion, Tvangs-
drejninger). 

En Række af mindre indgribende Forandringer kan 
føres tilbage til Forandringer, der sandsynligvis ere 
indtraadte under 2. og 3. Vækstfase, idet Stillings-og 
Forgreningsforhold ere uforandrede, og den angrebne 
Plantes Habitus i det hele og store er uforandret; 
Anomalierne have her en mere l o k a l Karakter. 
Hertil hører den store Række af Svulster og 
svulstlignende Galledannelser, som kan optræde 
paa alle Plantens Organer, samt andre Former 
som: Krusninger, Snoninger og Indrulninger af 
Blade o. 1., mangelfuld Udvikling af Bladkødet 
{var. laciniata), abnorme Udposninger af Blade, 
abnorme Haardannelser (Erineum), Optræden 
af Heksekoste paa Blade (fremkaldte af Taphrina-
Arter hos Bregner), Skurv o. s. v. 

Den indre Differentiering ved Vækstforstyrrel
serne er meget forskellig. De simpleste Til
fælde af Hypertrofi kunne føres tilbage til en 
F o r s t ø r r i n g af Celler; i Reglen skyldes den 
abnorm stærke Vækst en livlig C e l l e f o r m e r i n g . 
Samtidig kan der ske en Forstørring af enkelte 
Celler; der fremkommer da » K æ m p e c e l l e r « , 
ofte med flere Kerner, dannede ved direkte 
Deling af den oprindelige Kerne. De dannede 
Vævselementer ere i Reglen af samme Art som 
hos de normale Dele af Planten; ofte kombineres 
de paa mærkelige Maader, saaledes at man f. Eks. 
kan finde Celleformer fra Rødderne i Bladgaller; 
i nogle Galler findes Elementer, der ere fremmede 
for paagældende Planteart, men findes hos be
slægtede Former, i andre findes Elementer, som 
hidtil ikke ere kendte andensteds fra. Se i 
øvrigt Art. G a l l e . 

Som Eksempler paa Forstyrrelser i de p e r i o 
d i s k e F æ n o m e n e r s Optræden kan nævnes 
Udebliven af Blomstring hos mange Heksekoste, 
Udvikling af ellers overvintrende Knopper om 
Sommeren eller Efteraaret (St. Hansskud, Spiring 
og ny Knolddannelse om Efteraaret hos Kartofler, 
Stokløbere hos Roer, Foraarsblomster om Efter
aaret o. s. v.). 

Som en sidste Kategori maa opføres Forekomst 
af f r e m m e d e L e g e m e r ; disse findes især i 
Træer og ere af meget forskellig Art (Nødder, 
Stene, Mønter, Hjortetakker, Ben, Staaltraad, 
Dele af Stakitter o, 1.). Hertil slutter sig Op
træden af Snyltere og andre fremmede Organismer, 
samt Sekretioner af disse (Spind, » Gøgespyt« o. 1.). 

De anførte patologiske »Elementer« optræde 
saa godt som aldrig alene, men i K o m b i n a t i o n e r 
af et større eller mindre Antal. I adskillige Til
fælde er denne Forbindelse af særlig Art, idet 
en lokalt optrædende Nekrose kan blive skæbne
svanger for hele Individet, derved at f. Eks. Stof
transporten fra Blad til Rod og omvendt standses 
(f. Eks. ved »Sorte Ben«, Angreb af Honningsvamp 
o. a. Svampe hos Træer). 

De patologiske Fænomener ere af meget ulige 
Betydning for Individernes Velbefindende; nogle 

ere uskadelige, andre volde større eller mindre 
Svækkelse, atter andre kunne dræbe det syge 
Individ. Imod saadanne skadelige Paavirkninger 
søger Planten at værne sig paa forskellig Vis 
( S e l v h e l b r e d e l s e ) , hvilket træder særlig tydelig 
frem ved Helingen af Saar (se nedenfor). De be
skadigede eller dræbte Dele afgrænses ved et 
Lag af Saarkork eller Kailus; Karrene tilstoppes 
ved Dannelse af Gummi, Harpiks eller Thy Iler; 
disse Helingsprocesser kræve et forøget Stof
skifte hos de paagældende Væv (Febe r , se 
ovenf.). De ødelagte Dele af Planten afkastes ofte; 
efter pletformede Nekroser hos Blade se disse 
ud, som om de vare gennemhullede ved Hagel, 
idet de døde Vævdele ere faldne ud. Til Erstat
ning for døde Organer udvikles baade ny 
Rødder og Skud (se R e g e n e r a t i o n ) . Kampen 
mellem Planten og nekrotiserende Agentier kan 
vare i lange Tider (hos Træer i indtil 8o Aar), 
hvorved der kan fremkomme ejendommelige 
Sygdomsbilleder (Kræft, s. d.). 

III. D e p a t o l o g i s k e F æ n o m e n e r s Aar-
sage r . De fleste — maaske alle — sygelige 
Fremtoninger skyldes en Samvirken af flere eller 
færre Aarsager. Blandt disse gør en enkelt sig 
i Reglen særlig stærkt gældende og betinger det 
foreliggende Sygdomsbilledes væsentligste Ejen
dommeligheder ; denne kaldes den nærmere, egent
lige Aarsag, de andre de betingende, fjernere 
Aarsager. 

A. De n æ r m e r e S y g d o m s a a r s a g e r . i. 
M e k a n i s k e P a a v i r k n i n g e r . Pladsmangel paa
virker Organer, der vokse i Tykkelse, saaledes 

' at de føje sig efter det givne Rum og derved 
I ofte kunne antage højst afvigende Former, f. Eks. 

Trærødder, der vokse i Klippespalter. Paa 
lignende Maade blive Træer, der ere omslyngede 
af Gedeblad (Lonicera), forsynede med skrue
snoede Fortykkelser som Reaktion mod Trykket 
af Slyngplantens Stængel; hvor denne trykker 
stærkest, nekrotiseres Stammens Bark, hvad der 
kan medføre Træets Død. 

Ved andre mekaniske Paavirkninger frembringes 
Spændinger, der ere saa stærke, at der frem
kommer Saar , d. v. s. der sker Brud paa 
Vævenes normale Sammenhæng, og Partier af 
ellers beskyttede levende Celler lægges i Reglen 
blot. Aarsagerne til saadanne Saar ere mangfoldige, 
dels ydre saasom Beskadigelser ved Omplantning, 

! Beskæring, Podning og Grenekapning, Gnav og 
I Skrabning af Dyr, Gnidning og Pisk fra Nabo-
. planter, Hagelvejr, Skylregn, Sandflugt, Storm-
I skade, Snetryk o. lign., dels indre, fremkaldte 
i ved abnorm Fordeling af Saftspændingen hos 
! kødede Frugter, Rodfrugter o. a. Saarenes Former 

ere forskellige; man skelner meHem Snitsaar, 
Sprækker, Knusninger og Brud. I alle Tilfælde 
udfører Planten et intensivt Arbejde for at hele 
Saaret og regenerere tabte Dele; hurtigst lukkes det, 
naar det er af mindre Omfang eller tilhører de først-

I nævnte Typer. Saarene spille navnlig en Rolle derved, 
at Snyltere let kunne faa Indpas gennem dem, 
hvis de ikke heles hurtig; Afbrydelse af Lednings-

| baner, Tab af Stof (Oplagsnæring f. Eks.) eller 
assimilerende Organer spille kun en Rolle ved mere 

i udstrakte Læsioner. 

2. V a r m e p a a v i r k n i n g e r . For lav Tempe-
• ratur fremkalder de Fænomener, som sammenfattes 
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under Navnet F r o s t s k a d e (s. d.); om for høj 
Temperaturs Virkninger se B a r k s l a g og Brand-
pi et. De af Varme fremkaldte patologiske 
Fænomener ere i Reglen Nekroser af de paa
gældende Væv, dels Saar (se F r o s t r e v n e , 
B a r k s l a g ) , dels kræftagtige Dannelser (se 
F r o s t k r æ f t ) . 

3. L y s p a a v i r k n i n g e r . Se herom: Belys 
n i n g s Indflydelse paa Planter og E t i o l e m e n t . 

4 . E l e k t r i s k e P a a v i r k n i n g e r . Lynned
s l a g frembringer hos Træer ofte meget iøjne
faldende patologiske Fænomener: Sprængninger, 
Spaltninger, Brud, samt nekrotiske Processer af 
større eller mindre Omfang. Ogsaa paa urte-
agtige Planter kan Lynet anrette Skade. 

5. K e m i s k e P a a v i r k n i n g e r . Et af de 
Stoffer, hvis Mangel eller for ringe Tilstede
værelse hyppigst giver Anledning til sygelige 
Tilstande, er Vandet; vandfattig Jordbund eller 
tør Luft fremkalder Dværgvækst eller forskellige 
Former af Nekrose (Toptørhed, Nødmodenhed 
o. a. Visningsfænomener). Lignende Forhold 
fremkaldes af Mangel paa de andre nødvendige 
Stoffer, baade Luftarter, som Ilt (Kvælning) og 
Kulsyre, og mineralske Stoffer (se N æ r i n g s s t o f f e r, 
B l e g s o t ) . Overflod af Vand kan f. Eks. øde
lægge Støvkorn og derved hindre Befrugtning, 
eller bevirke, at Korn spirer i Aksene; ogsaa 
Vækstforstyrrelser synes at kunne udløses ved 
for rigelig Vandtilførsel og nedstemt Fordamp
ning (Intumescenser). For meget Kvælstof i Næ
ringen fremkalder en rig Blad- og Bladgrønt-
udvikling, Nedstemning af den kønnede Formering, 
svag Udvikling af Styrkevæv o. s. v. 

Gi f t e spille en betydelig Rolle som Sygdomsaar-
sager, saaledes Svovlsyrlingen i Kulrøgen i og om
kring store Byer, Industricentrer og Bjærgværker; 
ogsaa Belysningsgassen er skadelig, dels i Stuer, dels 
i det fri, ved at Jorden bliver forgiftet af Gas, der 
strømmer ud af Utætheder i Ledningerne. Jord
bunden kan ogsaa blive giftig, hvor der er Af
løb fra kemiske Fabrikker o. lign., hvor der har 
været Stormfloder, og Saltvand har gennemvædet 
den dyrkede Jord, eller hvor der har været an
vendt Gødningsstoffer, som indeholdt giftige For
bindelser (Arsenik og Perklorater). I nyere Tid 
er der fremkommet en Forgiftningskilde ved An
vendelsen af Kobbersalte, Larvelim o. a. til For
hindring af skadelige Organismers Angreb; ved 
en ukorrekt Anvendelse af disse Stoffer frem
kaldes, som ved alle Forgiftninger, forskellige 
Former af Nekrose. 

6. P a a v i r k n i n g e r fra a n d r e O r g a n i s m e r . 
I enkelte Tilfælde kan en nyttig Organismes Ude
b l i v e n foraarsage Sygdomsfænomener, som f. Eks. I 
Mangel paa Salpeterbakterier i Jorden eller de Bak
terier, som fremkalde Rodknolde hos Ærteblom
strede; visse Former af Sterilitet skyldes Mangel 
af de Insekter, der skulle udføre Bestøvningen. 

Hyppigst maa patologiske Fænomener tilskrives 
T i l s t e d e v æ r e l s e af skadelige Organismer, Dyr 
eller Planter. Nogle af disse staa kun i et 
løsere Forhold til de syge Planter, saaledes 
Ukrudtsplanter (s. d.), der gøre Skade ved at be
røve de dyrkede Planter Lys og Næring, eller 
højere Dyr (og Mennesket), der væsentlig gøre 
Skade ved at forvolde Læsioner af forskellig Art. 

Et mere intimt Forhold findes mellem de syge 

Planter og S n y l t e r e ; disse findes især blandt 
Planter og lavere Dyr. I nogle Tilfælde leve 
de overfladisk og sende kun Sugeorganer ind i 
Plantens Indre (Meldugsvampe, Bladlus o. a.\ 

I De fleste Snyltere findes i Værtplantens Indre, 
oftest intercellulært; mange Svampes Hyfer kunne 
delvis vokse intracellulært, eller de kunne udvikle 
særlige intracellulære Organer (Haustorier). Mest 
intimt er Samlivet hos de helt intracellulære 
Parasitter, af hvilke der kun kendes faa (Protister, 
Plasmodiopkora, Chytridiaceer, Bakterier, Hjuldyr). 

Organismer kunne fremkalde patologiske Fæno
mener af alle Arter, saavel Saar, som Nekroser, 
Degenerationsfænomener og Vækstforstyrrelser 
(saavel regressive som progressive). De Midler, 
ved hvilke disse Fænomener fremkaldes, ere endnu 

i kun lidet undersøgte; i nogle Tilfælde er der 
1 konstateret en Giftudskilning, der formodes at 
spille en Rolle i talrige andre; endvidere for
modes Næringstab, foraarsaget ved Snylternes 
Fortæring af Værtplantens Væv, og de forskellig
artede mekaniske Pirringer, den forvolder, at 
spille en Rolle. Se i øvrigt Art. G a l l e , Rund
orme, Mider , F o r s t i n s e k t e r , L a n d b r u g s -
i n s e k t e r , S n y l t e s v a m p e o. a. 

7. I n d r e A a r s a g e r . Mange Former af Mis
dannelser ere arvelige (Fasciationer, Pelorier o. s. v.) 
og maa antages at skyldes en abnorm Konstitution 
af Kimplasmaet; kun i saadanne Tilfælde kan 
man tale om indre Sygdomsaarsager, Nogle 
Sygdomme, som Brand, Stribesyge o. lign., synes 
at være arvelige, men skyldes i Virkeligheden et 
ved Frøet og Kimen hæftende Smitstof. Talrige 
andre Sygdomme, som tidligere antoges at skyldes 
»indre Aarsager«, have ved forbedrede Under
søgelsesmetoder vist sig at være af parasitær 
Oprindelse. 

B. De f je rnere S y g d o m s a a r s a g e r . Af 
ydre disponerende Aarsager maa først nævnes 
saadanne, der betinge en særlig stærk Optræden 
af patogene Agentier; saaledes er Frost særlig 
farlig paa visse Lokaliteter (»Frosthuller«), Fugtig
hed begunstiger Snyltesvampes Formering og 
Vækst, medens Tørke ofte synes at fremme de 
dyriske Snylteres Angreb. Ernæringsforstyrrelser 
kunne svække Planterne, saaledes en for rigelig 
Kvælstofgødning, der fremmer Angreb af Rust 
o. lign.; en rigelig Ernæring udløser ofte de 
medfødte Anlæg til Misdannelser. Nogle Forhold 
kunne fremkalde ubetydelige Sygdomstilfælde (Saar, 
Næringsmangel, Forgiftning ved Røg, Lysmangel 
o.s.v.), som kunne blive skæbnesvangre, ved at farlige 
Parasitter faa Indpas. Ogsaa indre Aarsager kunne 
være bestemmende for Sygdommes Forløb. Saa
ledes er Træernes Bark i Vintertiden særlig ud
sat for at blive ødelagt a f N e c t r i a ; unge Planter 
eller Skud i Løvspring ødelægges lettere af nogle 
Faktorer (Frost, Snyltesvampe o. a.) end ud-
voksne Organer; over for andre Forhold ere gamle 
Organer netop de mindst modstandsdygtige. Visse 
Individer eller Racer angribes lettere end andre, 
hvilket i nogle Tilfælde kan føres tilbage til 
Bygningsejendommeligheder (tyk Overhud o. lign.) 
eller til særlig tidligt Løvspring o. lign.; oftest 
staa vi dog uforstaaende over for disse For
hold. 

Saavel ydre som indre Forhold kunne endelig 
fremme Planternes Evne til Selvhelbredelse og 
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Regeneration (se ovenfor) og derved formindske 
Sygdommens Farlighed. Alle livskraftige Celler 
synes at have en Evne til at svække eller dræbe 
indtrængende Parasitter (især paavist for Bak
teriernes Vedkommende), saa at kun særlig viru
lente Former kunne faa Indpas i Organismen; men 
selv over for saadanne kan Planten i enkelte Til
fælde (Bælgplanters Knoldbakterier) beskyttes ved 
Infektion med mindre virulente Former. 

IV. De p a t o l o g i s k e F æ n o m e n e r s øko
n o m i s k e B e t y d n i n g . Kun faa patologiske 
Forhold ere nyttige; saaledes skyldes Udvinding 
af Harpiks (Tjære), Gummi og Kork vilkaarlig 
fremkaldte sygelige Processer hos vedkommende 
Planter; nogle af Gallehvepse fremkaldte Galler 
paa Egeblade levere Garvesyre, og mange Mis
dannelser (Fasciationer, fyldte Blomster o. a.) have 
Værdi som Prydplanter. 

I de fleste Tilfælde forringe Sygdommene Vær
dien af de angrebne Planter. Mest iøjnefaldende 
og lettest at vurdere er Skaden, hvor selve de værdi
fulde Produkter ødelægges eller misprydes, saaledes 
Frø, der angribes af Brand og Sklerotier, Rødder 
af Roer med Bakterioser, syge Kartoffelknolde, 
rustbefængte Blade af Fodergræsser eller Halm 
af vore Kornarter, destrueret Ved af vore Skov
træer, »plettede« Frugter af Æbler og Pærer o. s. v.; 
lignende Skade anrettes, hvor hele Planten eller 
store Dele af den dør, f. Eks. ved forskellige 
Sygdomme hos Kimplanter o. a. Tabet er der
imod vanskeligere at vurdere, hvor Skaden er 
mere indirekte; saaledes ved de mange Tilfælde 
af Rust, »Bladpletsygdomme« o. a., der reducere 
de assimilerende Bladfladers Størrelse og der
igennem antagelig bevirke en mindre stærk Er
næring af de værdifulde Dele (Frø, Knolde, 
Stamme o. s. v.). Jo hurtigere Sygdommen breder 
s'g> °g j° hyppigere den kommer igen i Aarenes 
Løb, des føleligere bliver Skaden; saaledes have 
de store Epidemier hos Kartofler, Vinstokken 
o. a. Planter anrettet Tab, der beløbe sig til 
mange Millioner Kr. Man savner dog endnu et 
tilstrækkelig solidt Grundlag til mere bestemt at 
kunne angive de enkelte Sygdomsaarsagers økono
miske Betydning. 

V . D e v i g t i g s t e P r i n c i p p e r for B e 
k æ m p e l s e n af P l a n t e s y g d o m m e . Om en 
H e l b r e d e l s e af syge Planter er der kun und
tagelsesvis Tale; saaledes kan man med Fordel 
behandle Saar eller Kræftangreb hos Træer, som 
af en eller anden Grund ere særlig værdifulde. 

I de fleste Tilfælde vil Plantepatologen være 
henvist til at arbejde paa F o r e b y g g e l s e af 
Sygdomme, og der er i den Henseende arbejdet 
med Held paa forskellige Omraader, om end 
meget endnu staar tilbage at udrette. 

Saaledes kan man ved en passende Gødning 
og Behandling af J o r d e n bevirke, at Planterne 
udvikle sig vel og derigennem faa Kræfter til 
at modstaa Angreb. U d s æ d e n maa nøje kon
troleres for at prøve, om den indeholder Ukrudts- I 
frø, Frø af Snylteplanter eller Sporer af Svampe; I 
ved en passende Bejdsning kan man dræbe Sporer j 
af Brand- og andre Svampe, der følge med Ud- | 
sæden. Ved U d p l a n t n i n g maa kun anvendes ] 
Planter, som ikke ere beskadigede eller befængte i 
med Snyltere. Saa t i den spiller en betydelig j 
Rolle for Optræden af Snyltere i Marken; en j 

' tidlig Saaning er et vigtigt Middel mod Rust og 
Fritfluer i Vaarsæden. U n d e r U d v i k l i n g e n 
maa Planterne nøje kontroleres, saa at man kan 
faa Lejlighed til at kvæle en Sygdom i dens 

I allerførste Stadier, ved Fjernelse og Desinfektion 
af de først angrebne Planter eller Plantedele; 

. ved Afskæring af Heksekoste, Fjernelse af syge 
Grene eller Frugtlegemer paa Træstammer kunne 

! mange Sygdomme standses i deres Udbredelse. 
I andre Tilfælde indsamler man Insektlarver eller 

! andre skadelige Dyr, eller man forebygger Angreb 
af lavere Organismer ved Besprøjtning med 
Bordeauxvædske (s. d.) o. lign. Gifte. En om
hyggelig Saarpleje hemmer Infektion af for
skellige vedødelæggende Svampe og Dyr. Ud
ryddelse af Ukrudt fremmer de dyrkede Planters 
Vækst og hemmer Vedligeholdelsen af flere Snyltere. 
Affald (Stubbe, Halm, nedfaldent Løv, raadne 
Roer o. lign.) maa fjernes og uskadeliggøres. 
Ved i S æ d s k i f t e t at lade de Planter, som an
gribes af stærkt værtbundne Snyltere, komme 
igen med længere Tids Mellemrum udhungres 
adskillige af disse Fjender; ved Indskydelse af 
særlige »Fangplanteafgrøder« kan man faa Bugt 
med Nematoder hos Roer o. a. Man maa til 
Kultur vælge m o d s t a n d s d y g t i g e R a c e r , 
Stammer, Arter, især paa særlig udsatte Lokaliteter; 
Rodsnylteres, f. Eks. Vinlusens Angreb kan fore
bygges ved at pode de dyrkede Former paa 
Underlag, der er modstandsdygtigt mod Angreb. 
V æ r t s k i f t e n d e Rustsvampe, som overføres til 
ikke dyrkede Planter, kunne bekæmpes ved at ud-

i rydde disse. Endelig maa fremhæves en Be-
| skytteise af Snylternes n a t u r l i g e F j e n d e r eller 
: en direkte Overføring af epidemiske Sygdomme 
i til vedkommende Skadedyr. 

VI. O f f e n t l i g e F o r a n s t a l t n i n g e r t i l B e -
' k æ m p e i s e af P l a n t e s y g d o m m e . Trods 
i Plantesygdommenes Udbredelse og betydelige 

økonomiske Betydning er Interessen for dem dog 
I endnu forholdsvis lidt udbredt, og der er derfor 
i fra det offentliges Side kun iværksat faa For-
; anstaltninger til deres Bekæmpelse; Forholdene 
j ere meget forskellige i de forskellige Lande og 
, allevegne i Udvikling. Bestræbelserne gaa især 
| i følgende Retninger: 

Ved Læreanstalter for Plantedyrkere gives der 
i regelmæssig U n d e r v i s n i n g i Plantepatologi; 

for Praktikere gives der Oplysninger gennem 
Foredrag, Flyveblade, Plakater o. lign., ligeledes 
gives der Praktikerne Lejlighed til at faa Vejled
ning i Behandlingen af specielt foreliggende Til
fælde gennem Konsulentvirksomhed. Paa F o r -
sø g s anstalter anstilles Undersøgelser over Syg-
domsaarsager og Bekæmpelsesmetoder. Kun i 
faa Tilfælde griber det offentlige mere direkte 
ind, saaledes ved F o r b u d mod Dyrkning af 
Berberisbuske o. lign., ved Paabyden af Besprøjt
ning af Vinstokken til visse Tider eller Fjernelse 
af Gnomoma-befængte Blade af Kirsebær, ved 
Forbud mod Indførelse af Planter eller Frugt fra 
særlig hjemsøgte Egne eller ved tvungen Tilintet
gørelse og Desinfektion af Kulturer, befængte 
med Vinlus. 

VII. P l a n t e p a t o l o g i e n s H i s t o r i e . P. er 
som selvstændig Videnskab af meget ny Dato; 
de første Oversigter over Planters Sygdomme for
fattedes i 1830—1840 af Unger , W i e g m a n n 
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og M e y e n ; P. stod dengang ligesom Dyre- og 
Menneskepatologien under Humoralpatologiens 
Herredømme, og man opfattede alle patologiske 
Fænomener som fremkaldte ved sygelige For
andringer i Organismens Vædsker; af ydre Aar-
sager tog man især Hensyn til Ernæringsforholdene 
o. lign., en Anskuelse, der især hævdedes a f L i e b i g 
og hans Skole. 

Allerede siden M a l p i g h i ' s Tid var man klar 
over, at mange Galler skyldes Insekters Stik, 
og i første Halvdel af 19. Aarhundrede studeredes 
andre Insektangreb ivrig af Th. H a r t i g , Ra tze -
b u r g o. a.; efterhaanden kom man ind paa j 
Studiet af Snyltesvampene, og ved T u l a s n e ' s , 
Kiihn's og d e Bary 's Arbejder lykkedes det 
omkring 1860 at frigøre P. fra det gamle Dogme ] 
om disse Organismers Fremkomst ved Generatio ! 
spontanea. Hermed var Grundlaget for den 
moderne Patologi lagt, og Forskningen har i den 
følgende Tid udviklet sig med rivende Fart under 
Førelse af Mænd som R. H a r t i g , S o r a u e r , 
F r a n k , B r e f e l d , Mil 1 ar det, P r i l l i e u x o.m.a. 
Der er samlet et kolossalt Materiale af Enkelt
iagttagelser, som man i allernyeste Tid har be
gyndt at bearbejde efter mere almene Synspunkter 
( M a r s h a l l W a r d o. a.). Store Epidemier hos 
Kartofler, Vinranken, Frugttræer o. a. have henledt 
Opmærksomheden paa den praktiske Side af P., og 
særlig i de forenede Stater, Frankrig og Tyskland er 
der i den Henseende udfoldet et energisk Arbejde. 
Her i Norden har P. fundet flere Dyrkere, der 
have frembragt Arbejder af betydelig Værdi, saa-
ledes S c h ø l e r , Ø r s t e d , E r i k s s o n , B r u n -
cho r s t , J . L . J e n s e n , P. Nie l sen , E. R o s t r u p 
o. fl. (L i t t . : M. Ward , Disease in Piants [1901]; 
F r a n k , »Die Krankheiten der Pflanzen« [2. Opl. 
1895—96]; S o r a u e r , »Pflanzenkrankheiten« [2. 
Opl. 1886]; R. H a r t i g , »Lehrbuch d. Pflanzen
krankheiten« [3. Opl. 1900]; Tubeuf , »Pflanzen
krankheiten, durch kryptogame Parasiten verursacht« 
[1895]; P r i l l i e u x , Maladies des plantes agricoles 
[1897]; E. R o s t r u p , »Plantepatologi [1902]. 
Af Tidsskrifter og Litteraturoversigter maa nævnes: 
»Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten«, udg. af 
S o r a u e r [siden 1890] og H o l i r ung , »Jahres-
bericht iiber die Neuerungen und Leistungen 
auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes« [siden 
1898]). F. K, R. 

Plantepind kaldes det Redskab, med hvilket 
man borer Hul i forud gravet Jord for deri at 
prikle smaa Planter, træagtige eller urteagtige, 
som hidtil have staaet i Frøbed; P. er oftest af 
Træ, kegleformet eller med een plan, lodret 
Flade, gaaende ud i eet med det skraatstaaende 
Haandtag. C. V. P 

Plantepresse (bot.)? et Redskab til Tørring 
af Planter (se He rba r ium) . Den simpleste Form 
for en P. er to Brætstykker, hvorimellem de til 
Presningen anvendte Papirark lægges, og som 
belastes med en tung Vægt, en Sten e. 1. I 
Handelen gaa P., der bestaa af to Jærnrammer, 
inden for hvilke der er udspændt et Net af tykke 
Staaltraade; langs Kanten af den ene Ramme findes 
paa visse Punkter fremspringende Tænder, hvortil 
Kæder fra tilsvarende Punkter paa den anden 
Ramme spændes saa stærkt, som Antallet af de 
i Papiret opbevarede Planter eller Planternes Be
skaffenhed kræver det. A. M. 

Planter, K l a t r e n d e , se L ian . 
Planteriget [regmim vegetabile) er det ene 

af de to store, levende Naturriger. Medens man 
tidligere, da man ved »Planter« væsentlig eller 
udelukkende tænkte paa Urter, Buske og Træer 
og heller ikke kendte disses Livsytringer saa-
ledes som nu, da fysiologiske og biologiske Stu
dier udgøre integrerende Afsnit af Botanikken 
eller Læren om Planterne, ansaa Bevægelighed og 
Følelse for specifikt d y r i s k e Egenskaber, kunne 
disse ikke længere vindiceres for Dyreriget alene, 
da vi dels vide, at mange af de højere Planters 
Organer bevæge sig som Følge af, at de kunne 
fornemme visse fysiske Irritationer eller Pirringer, 
dels ved Mikroskopets Hjælp have fundet talrige, 
lavere, selvbevægelige Planter. Det er i vore 
Dage langt vanskeligere at angive Grænsen 
mellem de to Naturriger, for ikke at sige umuligt, 
eftersom det paa Videnskabens nuværende Trin 
bliver mere og mere sandsynligt, at saavel Dyrene 
som Planterne ere oprundne fra meget primitive 
Former, de saakaldte Protister eller Urvæsener. 
For de allerfleste af de som sikre »Planter« er
kendte Væsener bliver vel deres Evne til af 
uorganisk Stof at opbygge deres Legemer en 
særlig Ejendommelighed, hvori de ikke ligne 
Dyrene. V. A. P. 

Plantesamling d. s. s. H e r b a r i u m (s. d.). 
Planteske ligner mest en Murske, men Haand-

taget sidder almindeligvis vinkelret eller skraat 
ud fra Bladet, og dette er oftest ægformet, under
tiden buet; P. bruges til Prikling af Frøbeds-
planter, idet man fører Bladet lodret ned i 
Jorden og frembringer et Hul ved at trække P. 
ind imod sig. C. V. P. 

Planteskole kaldes et Areal, paa hvilket der 
frembringes træagtige Planter til Brug andensteds; 
det er oftest indhegnet og delt i Bede, nogle til 
Saaning, andre til Prikling; undertiden ligger 1/5 
eller 1ji brak hvert Aar eller dyrkes med Lu
piner, som pløjes eller graves ned, naar de staa 
i Blomst. En P. kaldes fast eller flyvende, efter 
som der frembringes mange eller kun faa Gene
rationer Planter i den; de faste lægges nær ved 
Vej og Boliger af Hensyn til Transport og Op
syn; de flyvende lægges paa eller ved den Af
deling, paa hvilken Planterne skulle udplantes, 
og indhegnes ofte ikke. I en P. maa der jævnlig 
gødes og tilføres mulddannende Stoffer; ved de 
sidste maa man passe ikke ogsaa at tilføre 
Ukrudt, især naar man bruger Kompostjord, 
dannet af Aflugningen. En P. skal holdes om
hyggelig ren for Ukrudt, og dette bortluges, før 
det sætter Blomst. C. V. P. 

Planteslim. Med dette Navn maa betegnes 
forskellige Stoffer af Sammensætningen n. CfiH10 0 5 , 
som slutte sig til Gummiarterne, især til Bassorin, 
De findes i Frøets Overhud hos Kvæder og Hør, 
i Rodknolde hos Althæa og Orchisarter, i Bark 
og Blade hos Lind og Ælm; idet hele er P. 
meget udbredt i Planteriget. Med Vand danner 
P. en tyk Slim, som undertiden er en virkelig 
Opløsning; ved Indtørring efterlades en haard, 
sprød Masse. I Alkohol er P. uopløselig. Nogle 
Sorter P. spaltes ved Kogning med fortyndet 
Svovlsyre og give derved Gummi og Cellu
lose. ' O. C. 

Plantesnor kaldes en mellem 2 Pinde stramt 
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udspændt Snor, langs med hvilken man nedsætter 
de Planter, som skulle prikles eller udplantes paa 
Blivestedet. C. V. P. 

Plantespade (Kilespade) kaldes et kileformet 
Redskab med Skaft og Haandtag, som bruges til 
at støde eller vrikke Huller i forud bearbejdet 
Jord med; Planten sættes i dette Hul, og P. 
stødes paa ny ned ved Siden af Hullet, saa dette 
lukkes og Jorden klemmes sammen om Plantens 
Rod; P. kan kun bruges til smaa Planter og 
virker selv paa dem oftest uheldig, men Arbejdet 
gaar hurtig. C. V. P. 

Plantespyd er formet som et Plantejærn 
(s. d.), men har et langt Skaft, som foroven er 
forsynet med Haandtag. C. V. P. 

Plantesygdomme kaldes de abnorme Til
stande hos Planter, som medføre en større eller 
mindre Svækkelse af de angrebne Individer eller 
i særlig ondartede Tilfælde disses Død; se i 
øvrigt P l a n t e p a t o l o g i . F. K. R. 

Plantesystem se Sys t ema t ik , Planternes. 
Plantetalg se M a l a b a r t a l g . 
PlanteteratOlogl er det Afsnit af Plantepato

logien, der behandler Planternes Misdannelser 
(s. d. og P l a n t e p a t o l o g i ) . F. K. R. 

Plantetid er den Del af Aaret, i hvilken man 
udflytter træagtige Planter paa deres Blivested; 
P. bør altid, i den store Praksis, ligge mellem 
Løvfald og Løvspring, oftest om Foraaret fra det 
Tidspunkt, da Jorden ikke længere er for vaad, 
og indtil Planterne begynde at springe ud; derfor 
er P. forskellig og ulige lang for de forskellige 
Træarter. C. V. P. 

Plantevoks d. s. s. V e g e t a b i l s k Voks . 
Plantigråde se D i g i t i g r a d e . 
Plantin [plåtæ'J, C h r i s t o p h e , nederlandsk 

Bogtrykker, født omtr. 1514 i St. Avertin ved 
Tours, død i Antwerpen 1. Juli 1589. Først vir
kede han nogle Aar som Bogtrykker i Frankrig, 
nedsatte sig derpaa som Bogbinder 1549 i Ant
werpen, fra 1555 som Bogtrykker, og tra 1576 
til sin Død havde han sit Trykkeri i et anseligt 
Hus der i Byen. P. arbejdede det efterhaanden 
op til sin Tids største og fornemste Bogtrykkeri 
og Bogforlag, hvis Frembringelser vare lige saa 
talrige som udmærkede i typografisk Henseende. 
Filip II udnævnte ham 1570 til sin Hotbogtrykker. 
Hans Efterkommere, Slægten More tus (eg l . Moe-
rentorf), fortsatte de gode Traditioner, bestandig 
i de samme ærværdige Lokaler ; en Mængde be
rømte lærde og Kunstnere stode i nær Forbin
delse med Firmaets Foretagender. Skønt rigtig
nok selve Forretningen i Aarenes Løb blev ringere 
og ringere, vedbleve den og Huset som et Majorat 
at være i Slægtens Eje lige til 1876, da Byen 
Antwerpen købte den gamle Ejendom og dens 
rige Samlinger for der at oprette det enestaaende 
interessante Musée P.-Moretus, bestaaende af 
kostbare Bøger, Haandskrifter, Kunstsager samt 
hele Trykkeriets arvede Inventarium. Af de store 
Værker, som P. selv udgav, kan fremhæves hans 
Polyglotbibel (8 Foliobind, 1567—72). (Li t t . : 
Max Ro o s es, C. P., imprimeur an-ver sois 
[Antwerpen 1892]; samme, Le musée P.-Moretus 
[smst. 1894]). E. G. 

Plantning er det Arbejde at nedsætte Planter 
i Jorden paa deres Blivested; Hovedsagen er, at 
man derved skader Planterne saa lidt som muligt, 

de maa ikke saares hverken paa Top eller Rod» 
og Rødderne skulle saa vidt muligt lægges i deres 
naturlige Stilling; samtidig skal Arbejdet gaa 
hurtig. Man skelner mellem P. med blottede 
Rødder (Enkeltplantning, Buskplantning), Klump
plantning og Blokplantning; af disse Fremgangs-
maader kan Enkeltplantning bruges ved alle Træ
arter og Plantestørrelser, hvorfor den ogsaa bruges 
mest; ved Buskplantning sættes 3 eller flere smaa 
Planter i samme Hul, hvorfor den næsten altid 
medfører uheldige Sammenvoksninger; ved Klump
plantning flytter man den Jord med, som omgiver 
Rødderne paa en enkelt Plante; er denne stor, 
bruges Spade, er den lille, bruges Bor; man 
kommer let til at afskære de fine Rødder; ved 
Blokplantning tager man I o—20 smaa Planter med 
den Jord, som ligger omkring og imellem Rødderne, 
og opnaar derved størst Sikkerhed for ikke at 
gøre Skade. (L i t t . : »Haandbog i Skovbrug« af 
A. H a u c h og A. O p p e r m a n n ) . C. V. P. 

Plantningsplan er en Oversigt over de Ar
bejder, som skulle udføres ved Tilplantningen af 

! et Areal, der ikke forud har baaret Skov; P. 
oplyser om Træart, Plantealder, Planteafstand, 
Plantemaade og forudgaaende Jordbearbejdning 
samt om de Tidspunkter, paa hvilke hver enkelt 
Afdeling skal tilplantes, for at der kan frem
komme en god Hugstfølge i Skoven. Til P. hører 
derfor et Kort over Arealet, ligesom en detailleret 
Jordbundsundersøgelse er nødvendig Forudsæt
ning for en P. C. V. P. 

Planndes , Maximos , byzantinsk Oldtids-
forsker, er født omtr. 1260 i Nikomedia, men 
opholdt sig mest i Konstantinopel som Munk. Vi 
have af ham foruden en Del græske Oversættel
ser af latinske Forfatteres Værker forklarende 
Bemærkninger til adskillige græske Oldtidsskrifter. 
Mest bekendt er den af ham foranstaltede Sam
ling af græske Epigrammer(se A n t o 1 o g i). H.H.R. 

Plauula se K o r a l l e r S. 915. 
Plånnm se J æ r n b a n e r S. 1094. 
Plaqne [pla! k] kaldes i Medicinen begrænsede 

overfladiske Forandringer paa Hud og Slimhinder; 
P. muqueuse er et Symptom paa Slimhindesyfilis. 
Se S l i m p a p l e r . E. P—«. 

Plaquemine se M i s s i s s i p p i S. 867. 
PlasenCia, By i det vestlige Spanien, Provins 

Caceres, ligger ved Floden Jerte og har en gotisk 
Domkirke, en prægtig Vandledning, Seminarium 
samt Væverier og Pottemagerier. (1897) 8,351 
Indb. H. P. S. 

Plasma (græ.), den flydende Del af Blodet, 
Blodvædsken (se Blod S. 143)-

Plasma s e K a l c e d o n . 
Plasmodiophdra Wor., Slægt af Slimsvampe 

(s. d.), hvis Arter leve i de hypertrofierede 
Rødder af højere Planter; Plasmodierne vokse 
intracellulært og udfylde efterhaanden Vært-
cellerne helt; Sporerne ere kugleformede og ligge 
frit i de angrebne Celler. Den farligste Art er 
P. Brassicae Wor. (Kaa lb r o k s v a m p ) , der 
angriber baade dyrkede Arter og Ukrudtsplandter 
af de korsblomstredes Familie. Om Sygdommens 
Symptomer og Forløb se G a l l e S. 441 (Fig. 8); 
den bekæmpes ved en skarp Kontrol af Planter, 
der skulle plantes ud, og Tilintetgørelse af de 
syge; viser Sygdommen sig alligevel, bør alle 
syge Individer hurtigst fjernes og brændes; intet 
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Affald fra syge Marker eller Haver bør komme 
paa Møddingen eller Kompostbunken; der maa 
føres en energisk Kamp mod »Agerkaal«, idet 
disse Ukrudtarter kunne huse Svampen i Aar, 
hvor Marken ingen korsblomstrede Kulturplanter 
bærer; endelig synes en Tilførsel af brændt Kalk 
til Jorden at have en meget gavnlig Virkning. (Li t t . : 
R o s t r u p , »Plantepatologi«, S. 159 ff.). F. K. R. 

Plasmodium se S l i m s v a m p e . 
Plasmodilim kaldes den Form af Amøber (s. d.), 

som er Aarsagen til Malaria (P. malarias). A. F. 
PlasmolySO, Lægges normale levende Celler 

eller Vævdele i en 5—10 Procents Opløsning af 
Salpeter eller i en anden Oplosning af tilsva
rende osmotisk Beskaffenhed, vil der fra Cellerne 
udtræde Vand indtil Cellesaften har samme os
motiske Koncentration som Saltopløsningen (jfr. 
Opløsning). Derved ophæves Saftspændingen, og 
Væggen trækker sig elastisk sammen. Snart 
efter løsnes Protoplasmet fra Cellevæggene og 
viger tilbage fra disse, idet Saltopløsningen trænger 
ind gennem Væggene, og sluttelig ligger Proto
plasmet som en rund, Cellesaften omsluttende 
Blære frit inde i Cellerummet. Denne Tilstand 
kaldes P. og kan kun indtræde hos levende 
Celler, idet Processen beror paa levende Proto
plasma-Hudlags Uigennemtrængelighed for Salte 
o. 1. i stærk Opløsning. P. er derfor et sikkert 
Bevis for, at en Celle er levende. Har P. ikke 
varet for længe eller været fremkaldt ved alt 
tor voldsom Indviikning af Saltopløsningen, kan I 
den atter gaa tilbage, naar Cellerne bringes i j 
rent Vand. Studiet af P. har haft stor Betyd- i 
ning til Belysning af en Række Spørgsmaal ved- 1 
rørende Vækst og Bevægelse hos Planterne; Hugo I 
de Vries's herhen hørende Undersøgelser have 
ogsaa faaet Betydning m. H. t. Udviklingen af 
Teorien for Opløsning (s. d.). W. J. 

Plasmopåra Schroter, Slægt af Peronospora-
ceae, afviger fra Peronospora ved at have mindre 
strengt gaffeldelte Konidiebærere, og ved at Koni-
dierne enten udvikle Sværmsporer (som hos Phy-
topthora) eller udstøde deres Protoplasma, som 
derefter omgiver sig med Væg og danner Spire
hyfen. Hertil hører bl. a. Vinstokskimmelen eller 
Vinrankens >falske Meldug«, P. Viticola (Berk. 
et Curt.), der 1878 indvandrede til Europa fra 
Amerika; siden da har den bredt sig til alle 
vindyrkende Lande i den gamle Verden, og den 
findes selv i nordlige Lande, hvor Vinranken kun 
dyrkes i Væksthuse. Den gør overordentlig Skade 
derved, at de angrebne Blade, unge Grene, Ranker 
og Bær tørre ind og falde af; Sygdommen be
kæmpes ved Indsamling og Brænding af de visne 
Blade (med Ægsporerne) eller bedre ved Besprøjt-
ning med Bordeaux-Vædske; denne Sygdom har 
givet Anledning til Opfindelsen af det sidstnævnte 
Middel (Millardet). Af andre Arter fremkalder 
P. nivea (Unger) en farlig Sygdom hos de dyrkede 
Skærmplanter. (Li t t . : P r i l l i e u x , Maladies des 
plantes agricoles, I, S. 97 ff.; R o s t r u p , »Plante
patologi«, S. 198 ff.). ' F.K.R. 

Plassey [plS's*], Navn paa den Lokalitet i 
Bengalen, hvor Clive 1757 vandt den Sejr, der grund
lagde det britiske Herredømme i Indien. P. var be
liggende paa venstre Bred af Bhagirathi 160 Km. 
N. f. Kalkutta, men selve Slagmarken er fuldstændig 
forsvunden som Følge af Flodens Erosion. H. P. S. 

Plaster (Emplastrum), Lægemiddel til udvortes 
Brug, er enten en Blyforbindelse af Fedtsyrer (se 
B l y p l a s t e r ) eller en Blanding af Harpiks, Fedt, 
Voks, Olie o. 1., ofte tillige tmed Tilsætning af 
andre Lægemidler. P. er ved almindelig Tempe
ratur en temmelig fast Masse, men bliver ved svag 
Varme blødt, sejt og klæbrigt; udstrøget paa Lærred 
eller Skind klæber P. mere eller mindre fast til 
Huden. Af de mange i Farmacien benyttede P. 
nævnes: Begplaster (Emplastrum Picis), bestaar 

j af Kolofonium, gult Voks, Beg, 8 Dele af hver, 
Faaretalg 1 Del; Blyplaster (s. d.), Gudshaands-

: plaster (s. d.), Gummiplaster (s. d.), Hæfteplaster 
(s. d.), Kvægsølvplaster (s. d.), Køngsplaster (s. d.) ; 
Spanskflueplaster (Emplastrum Cantharidis), 4 
Dele gult Voks, 1 Del almindelig Terpentin, 2 
Dele pulveriseret Spanskflue, 1 Del Olivenolie; 
et andet, langsomt trækkende Spanskflueplaster 
(Emplastrum Cantharidis cum Euphorbio) be
staar af 12 Dele Mastiks, 3 Dele gult Voks, 16 
Dele almindelig Terpentin, 3 Dele Euforbium, 6 
Dele Spanskflue; Sæbeplaster (Emplastrum sapo-
natum), 77 Dele Blyplaster, 12 Dele gult Voks, 
9 Dele medicinsk Sæbe, Kamfer og Olivenolie, 
1 Del af hver. A. B. 

Plaster, Skive af talget Lærred, som ved ældre 
Forladerifler og riflede Pistoler lagdes under Kuglen, 
før den dreves ned med Kølleslag paa en Lade
pind eller med Ladestokken alene. P.'s Opgave 
var dels at forcere Kuglen, dels at forhindre Bly
afsætning i Riffelgangene. F. W. 

Plastik (græ.). P. i videre Forstand betegner 
den billedformende Kunst, der i Modsætning til 
Maleri o. 1. fremstiller Skikkelsen i Volumen, som 
legemlig Masse, og omfatter altsaa Billedhugger-, 
Billedskærerkunst m. m. I snævrere Betydning er 
P. den Kunst at forme Figurer af bløde Masser 
(Ler, Voks o. s. v.). Almindeligvis bruges P. dog 
i samme Betydning som Billedhuggerkunst, Skulp
tur. — I Skuespilkunst er P. Kunsten at føre sit 
Legeme sikkert og tvangfrit og under Hensyn 
til vedtagne Skønhedsbegreber (statuarisk Hold
ning o. 1.). A. Hk. 

Plastisk (græ.), formbar ; i Kunsten : hørende 
til Plastikken, fremtrædende som legemlig Masse 
(Volumen), ofte med Betydning af det skønt og kraf
tig formede. I Maleri og beslægtet Fladekunst: hvad 
der for Øjet viser sig stærkt afrundet, det i Linier 
og Form statuarisk fremtrædende. A. Hk. 

Plastiske Operationer kaldes under eet en 
stor Mængde Operationer, hvis Formaal er en 
Formforandring af en Legemsdel. Denne Form
forandring kan enten være ønskelig af rent ydre 
formelle Grunde, eller der kan med Form
forandringen tilstræbes en Forbedring af Funk
tionen ved paagældende Legemsdel. Endelig fore
tages p. O. efter Udskæring af Svulster for at 
skaffe Hudbedækning paa et Saar efter Ud
skæringen, naar der herved er dannet et saa stort 
Substanstab, at man ikke kan dække det ved 
simpel Sammensyning af Saarets Rande. De 
førstnævnte af disse Operationer, hvor man af 
rent ydre Grunde søger at forbedre Udseendet, 
henregnes ogsaa til de saakaldte k o s m e t i s k e 
(forskønnende) Operationer. Saadanne foretages 
f. Eks., hvor hele den ydre Næse eller en Del af 
den er gaaet tabt ved Sygdom eller Læsion, 
idet man ved Lapper fra Pande, Kinder, Arm 
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søger at fremstille en ny Næse (se R i n o p l a 
s t ik ) . Ogsaa Øren, Næser, Læber, der medfødt 
ere misdannede, kunne blive Genstand for p. O. 
for Forbedring af Udseendet. Efter misprydende 
Ar er der ofte foretaget p. O. — Naar en 
Legemsdel ved medfødt eller erhvervet Mis
dannelse er utjenlig for sin Funktion, gør man 
p. O. for at forbedre denne Funkiion. Saaledes 
Operationer for dybe Hareskaar og Ganespalter, 
Operationer for store sammentrækkende Ar, der 
hindre Bevægelsen af et Lem, Øjelaagene eller 
Munden (smig. B l e f a r o p l a s t i k , C h e i l o p l a -
s t ik , H a r e s k a a r ) . Naturligvis falde disse to 
Grupper, de p. O., der gøres i rent for
skønnende Hensigt, og de, der gøres for Funk-
tionsforbedring, ofte sammen. Mere udtalt for 
Funktionens Skyld gøres p. O. paa dybere Dele, 
hvor man f. Eks. for at forbedre Gangen over
skærer, forkorter og flytter Sener fra Tilhæft-
ningspunkt hen til andre Tilhæftningssteder. 
Disse saakaldte S e n e p l a s t i k k e r have i den 
nyere Tid faaet nogen Vind i Sejlene, men ere 
dog for en Del endnu paa Forsøgets Stadium. 
Ogsaa Knogleoperationer ere nutildags udførte 
som p. O. — de saakaldte osteoplastiske Opera
tioner, Osteoplastik, der udføres for at helbrede 
ikke helede Benbrud, for at forbedre Amputa-
tionsstumper, lukke Substanstab i Hjerneskallen. 
Ved alle disse osteoplastiske Operationer gælder 
det om, at man faar det Stykke Knoglevæv (under
tiden benyttes kun Benhinde), man skal benytte, 
udskaaret i godt Sammenhæng med Hudlappen 
for Ernæringens Skyld. Hvor p. O. udføres for 
Dækning af Saarflader efter Operationer, sker 
»Plastikken« derved, at Hudlapper løsnes andet 
Sted og flyttes over paa det manglende Parti og 
fastsys her. Ved disse Lapdannelser — ligesom 
ved Næsedannelsen — benyttes dels den i n d i s k e 
M e t o d e , hvor Lappen udskæres fra det nærmeste 
Naboskab af det Sted, der skal dækkes, dels den 
italienske Metode, hvor Lappen tages fjernt fra 
det Sted, hvor den skal anvendes (f. Eks. Næse- i 
dannelse fra Armen, Dækning af et Substanstab ] 
paa Armen ved Lap fra Brystet). Ved denne | 
Slags p. O. gøres Hudlappen, der flyttes, tyk, og 
den holdes ved en ikke gennemskaaren »Stilk« 
i Forbindelse med Resten af Huden. Siden 
1870'erne har man som Afløser for disse p. O. 1 
anvendt Overføring af tynde Overhudslapper j 
(se T r a n s p l a n t a t i o n ) . — Som p. O. har man ' 
betegnet visse Operationer paa Tarmen og Maven ' 
for at omlægge en Del af Tarmkanalen (Entero-
plastik) til Forbedring af Passagen eller blot 
Samling efter Udskæringer af Tarmen. Udførelsen i 
af en Del af de p. O. gaar tilbage til Oldtiden, | 
og den Omstændighed, at de ofte udførtes paa \ 
Ansigtet med dettes gode Helingsvilkaar gør, at ] 
de ofte gik godt paa Tider, hvor andre Operationer 
mislykkedes. E. A. T. 

Plas t ron [plastro'] (fr.), polstret Beklædning 
eller Panser, som i tidligere Tider bares enten 
alene eller under Ringbrynjen. Nu forstaas ved 
P. en tynd polstret Madras — 2 Lag Lærred ud
stoppet med Blaar og gennemsyet — med Form 
efter den menneskelige Overkrop, og som paa
spændes som Værn mod Stød og Hug under 
Fægteøvelser. C. II. 

Plat, du [dypla'J, P e t e r H e n r i k Claude, 

I dansk Officer, født 28. Septbr. 1809 i Kjøbenhavn, 
falden ved Dybbøl 18. Apr. 1864. Han blev 
Sekondløjtnant ved Kongens Regiment 1825, ud
nævntes 1829 til Premierløjtnant, 1842 til Kap
tajn ved 5. Batl. Paa en Rejse med Prins Frede
rik af Glucksburg til Rusland fik han Tilladelse 
til at træde i russisk Tjeneste og deltog saaledes 
1847 i Felttoget i Kaukasus. Her saaredes han 
2 Gange og udmærkede sig, saa han bl. a. hæd
redes med Guldkaarden for Tapperhed. Hjem
kommen 1848 blev han ved Krigens Udbrud an
sat som Stabschef ved 2. Infanteribrigade og del-

I tog i Kampen ved Bov og i Slaget ved Slesvig. 
Derefter kom han til Fyn, forfremmedes til Major 
og blev i Juli Adjutant hos General Krogh samt 
senere Kammerherre. 1849 fik P. Kommandoen over 
2. Forstærkningsbataillon og var med ved Ullerup, 
hvor han blev haardt saaret; Aaret efter, da han 

i var bleven karakteriseret Oberstløjtnant, udmærkede 
han sig ved Isted under Stormen paa denne By 
og blev derefter Kommandant i Slesvig samt efter 
Fredsslutningen i Angel og Svansen. Udnævnt 
1851 til Oberstløjtnant og Kommandant for 3. 
Batl. kom han Aaret efter til Altona, blev her 
Pladskommandant, 1856 Oberst, 1860 Generalmajor 
samt Chef for 3. Brigade i Rendsborg. Ved Mo
biliseringen 1863 blev han først Chef for 7. Bri
gade, men kort efter for 2. Division og deltog 
med denne i Dybbøl's Forsvar, særlig i Kampene 
17. og 28. Marts. 16. Apr. søgte han at bevæge 
Overgeneralen Gerlach, der var syg, til at afgive 
Kommandoen, som da var tilfalden P. som ældste 
Divisionsgeneral, hvorefter denne saa den paa
følgende Nat vilde have rømmet Stillingen med 
Undtagelse af en svag Maskering; men Gerlach 
afviste Forslaget, og P., hvis Division fra d. 16. 
holdt Stillingen besat, kom altsaa til at tage mod 
Stormen. Saa snart han fik Melding om Fjendens 
Angreb, lod han 2. Brigade i Brohovedet træde 
til Gevær og begav sig selv hen imod Kamplinien. 
Han saa da, at Skanserne I—VI vare tagne og 
de Danskes venstre Fløj i fuldstændigt Tilbagetog. 
Under Forsøget paa at forhindre, at dette udartede 
til Flugt, blev han dødelig saaret, og samme 
Skæbne ramte hans Stabschef, Major Schau, der 
ilede ham til Hjælp. De danske Forsvarsbrødre 
have ladet hans Billede male til Nationalgaleriet 
paa Frederiksborg Slot. P. Nw, 

Plata se La P l a t a . 

Plataiai (PIatææ), By i Boiotien (Græken
land) i Oldtiden. Den laa i den sydligste Del af 
Landet, paa Nordsiden af Bjærget Kithairon og 
ikke langt fra den attiske Grænse. Oprindelig 
hørte P. til det boiotiske Forbund, men sluttede 
sig omtr. 500 f. Chr. nærmere til Athen, hvis 
Parti det vedblev at følge, medens Forholdet til 
Theben stadig var fjendtligt. Ved Persernes første 
Angreb paa Grækenland var P. den eneste By, 
som kom Athenerne til Hjælp, og en mindre pla-
taiisk Hærstyrke deltog i Slaget ved Marathon 
(490). Xerxes ødelagde Byen (480); men Aaret 
efter stod tæt ved P. det afgørende Slag, hvor
efter Perserne nødtes til helt at forlade Græken
land (479). P. blev nu genopbygget og sluttede 
sig som tidligere til Athen. Under den pelopon
nesiske Krig blev Byen for anden Gang ødelagt 
efter et tappert Forsvar (427). Senere lode Spar-
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tanerne Byen genopbygge, da de vare komne i et 
spændt Forhold til Thebaneme; men disse øde
lagde 374 for tredje Gang P. Det rejste sig dog 
atter og vedblev i lange Tider at bestaa, men spil
lede aldrig nogen betydeligere Rolle. H.H.R. 

Plataléa se I b i d i d a e . 
Platan se P l a t a n f a m i l i e n . 
Platanacéae se P l a t a n f a m i l i e n . 
Platånfamilien (Platanacéae), tokimbladede 

og frikronede Planter af Ordenen Saxifraginae. 
Kun en enkelt Slægt P l a t a n (Platanus L.), an
selige Træer med spredte, langstilkede og store 
Blade, der ere haandlappede (3—5 Hovedribber), 
og med store Akselblade, der ere sammenvoksede 
til en kræmmerhusformet Dannelse, som omgiver 
den ovenfor værende Del af Skuddet; Knopperne 
i Bladenes Hjørner ere skjulte i Stilkenes hule 
Grund. Barken falder af i store Skaller. De 
uanselige og særkønnede Blomster sidde i kugle- J 
formede og meget tætte Stande, der med store 
Mellemram ere fæstede til en lang, tynd og 
hængende Stilk. Enbo. Hanblomsterne have et i 
ubetydeligt Bæger og en lidt større Krone samt , 
nogle faa Støvdragere med meget korte Traade; ! 

Hunblomsterne, der ere omkringsædige, adskille 
sig fra dem ved Mangelen paa Støvblade og ved 
at have 4 Irie Støvveje. Bestøvningen sker ved 
Vindens Hjælp. Frugten er en Flerfoldsfrugt; 
Smaafrugterne Nødder med lange Haar ved 
Grunden. Frøene have en yderst ringe udviklet 
Frøhvide. 2 (eller 4) nulevende Arter. Bladene 
af O r i e n t a l s k P. (P. orientalis L.) have oftest 
5 Hovedribber og Bladlapper, som ere lancet-
dannede. Vokser fra Italien Øst paa til Hima-
laja; en Varietet (cuneata Loud.) gaar dog længere 
Vest paa. Dyrkes i flere Former; den mest 
kendte er acerifolia (Willd.) Ait. A m e r i k a n s k 
P. (P. occidentalis L.) kendes paa de ægdannede 
og ofte ret langt tilspidsede Bladlapper, hvoraf 
der (ligesom af Hovedribber) hyppigst kun findes 
3. Vokser fra Mejico til Canada. Dyrkes lige
ledes i flere Former; Varieteten hispanica (Lodd.) 
Wesmael er især hyppig, den er opstaaet ved j 
Dyrkning i Spanien. Begge de nævnte Arter 1 
kunne dyrkes i Haver, Parker og langs Veje i 
Danmark, i alt Fald i de sydligere Dele og 
under gunstige Forhold. I det sydligste Norge 
kan det amerikanske Platantræ nok trives, ved > 
Christiania dog ikke. Veddet af P. ligner Veddet 
af Løn, men er mindre varigt. Allerede fra 
gammel Tid af har P. været anset for sundheds
farlig, hvilket dog indskrænker sig til, at de 
talrige, stjerneformede Haar, der bedække de 
unge Blade, og som ved Løvspringet falde 
af, kunne virke irriterende paa Aandedræts-
organerne. A. M. 

Slægten optræder først i Kridtperioden; P. 
Heerii Le sq . er kendt fra Kridtet i Bohmen, 
Grønland, Canada og Nordamerika; i Europa's og 
Nordamerika's Tertiær er Slægten rigt repræsen
teret og havde da en langt større Udbredelse 
end nu. Den tertiære P. aceroides Gopp., i 
Europa kendt fra Italien til Island og Spitsbergen, 
i Nordamerika mod Nord indtil Mackenzie-Floden 
og Grønland, er antagelig Stamarten til P. ori
entalis og P. occidentalis, hvis mangfoldige 
Bladformer ogsaa findes hos den fossile Art. 

Foruden Blade af P. kendes ogsaa Frugter, Frugt-
stande og Grene i fossil Tilstand. (L i t t . : 
L e s t e r W a r d , The paleontological history of 
tke genus P., Proceed. U. S., Nat. Mus., XI 
[1888]). N. H. 

P. dyrkes almindeligt i Haver og egner sig 
navnlig til at anbringes fritstaaende paa en Plæne,, 
idet dens smukke Kronbygning ikke kommer til 
sin Ret i Sammenplantning med andre Træer. 
Paa lunt beliggende Steder navnlig i Byer er den 
tillige at anbefale som Allétræ; den holder sig 
smukkere grøn end de fleste andre Allétræer, 
fordi Kulstøv og anden Urenhed ikke er saa til
bøjelig til at sætte sig fast paa Bladene som hos 
Lind o. 1. Formering sker ved Aflæggere, Stik
linger af toaarigt Træ eller ved Frø, men den 
sidste Formeringsmaade er meget vanskeligere. 
De unge Planter maa de første Aar ovenvintres 
frostfrit. L. H. 

Plataui, Flod paa Sicilien, gennemstrømmer 
med sydlig Retning Provinserne Palermo, Calta-
nisetta og Girgenti og udmunder ved Cap Bianco. 
P. er Oldtidens Halykos. H. P. S. 

Platanlsta d. s. s. Ganges-Delfin se De l f ine r . 
Platanus se P l a t a n f a m i l i e n . 
Platanthéra L. C. Rich. (Gøge l i l j e , norsk 

F l a d k n a p ) , Slægt af Orkideer med udelte 
Knolde. Læben i Biosteret er udelt eller lappet 
og har en kort eller lang Spore; Støvknap
rummene ere ved Grunden langt fjernede fra 
hinanden. Over 70 Arter i nordlig tempererede 
Egne, især Nordamerika. P. bifolia Rich. (P. 
solstitialis Boenn., V e l l u g t e n d e G ø g e l i l j e , 
norsk V e l l u g t e n d e F l a d k n a p eller Na tv io l ) 
er 20—35 Cm. høj og har brede, næsten mod
satte Blade. Blomsterne sidde i et tyndt Aks og 
ere hvide eller lidt gulagtige; Læben er linie-
dannet, Sporen lige bred overalt. I Krat og paa 
høje Enge ret almindelig i Danmark og Norge; 
den blomstrer i Juni—Juli. S. montana Schau. 
(P. chloranta Cust., G r ø n l i g Gøge l i l j e ) ad
skiller sig fra foregaaende ved at mangle Duft, 
ved en i Spidsen fladtrykt-kølleformet Spore og 
mere grønligt Bioster. Den findes hist og her i 
Danmark paa lignende Steder. P. obtusata Lindl. 
har kun eet Blad; Sporen er kort og tyk. Enkelt 
Sted i Norge. A. M. 

Platbor, lille cylindrisk Spindel, hvis ene Ende 
fra begge Sider er tilsleben til en Æg, og hvis 
anden Ende har en Angel, der sættes i et lille 
Træskaft. P. bruges til at stikke for med, hvor 
Søm skulle drives ind, dets Æg maa da sættes 
vinkelret paa Træfibrene for at undgaa, at Træet 
spalter. F. W. 

Plateau fplato'] d. s. s. H ø j s l e t t e (s. d.). 
Platean [plato'j, J o s e p h A n t o i n e F e r d i 

nand , belgisk Fysiker, født i Bruxelles 14. Oktbr. 
1801, død i Gent 15. Septbr. 1883. Han blev 
1835 Professor i Eksperimentalfysik og Astronomi 
ved Universitetet i Gent, hvilken Stilling han først 
forlod 1871. P. har især givet sig af med Optik 
og med Undersøgelser over Vædskers Overflade
spænding. En Række Forsøg, der bærer hans 
Navn, anstillede han med Oliedraaber, der svæ
vede i en Blanding af Vand og Vinaand af samme 
Vægtfylde som Olien ; han har beskrevet dem i 
»Statique expérimentale et théorique des liquides 
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scumis aux seules forces moléculaires« [Bruxelles 
1S73]. K.S.K. 

Plateau de Langres [piatodøiaigrøj, et fladt 
Kalkterrain med langagtige Rygge i det nordøst
lige Frankrig. Sydgrænsen er Daldraget omkring 
Burgunderkanalen, der skiller det fra det sydligere 
C6te d'Or. Mod Nord gaar Plateauet over i de 
lave skovrige Argonner og staar ved en smal øst
lig Bue, Mt. Foucilles, i Forbindelse med Ar
dennerne. Skraaningen er stejlest paa Østsiden 
mod Bourgogne og Saone. Vestsiden gennem
føres af Dalene omkring Maas, Marne, Aube og 
Seine, der alle have deres Kilder paa Højsletten. 
Kulminationspunktet, Mont T a s s e l o t (608 M.), 
ligger tæt N. f. Burgunderkanalen, medens Mont 
Aigu længere Nord paa hæver sig til 500 
M. M. Kr. 

Piaten, Adolf, Greve, (1814—89), hannove-
raDsk Diplomat, blev 1849 Sendemand i Wien og 
1852 i Paris, men hjemkaldtes 1855 for at blive 
Udenrigsminister. Han indtog denne Stilling lige 
indtil 1866 under de skiftende Ministerier, nærmest 
som et Redskab for Kong Georg V's personlige 
Politik. Endnu Maj 1866 var han stemt for Neu
tralitet mellem Preussen og Østerrig, men afslog 
i Juli Preussen's Tilbud og fulgte sin Konge til 
Østerrig. Han ledede herfra den welfiske Agita
tion indtil 1870, da Haabet om Hannover's Gen
oprettelse maatte opgives, og bosatte sig derefter 
i Holstein. E. E. 

Piaten, A u g u s t v. H a l l e r m u n d , tysk Greve 
og Digter, født i Ansbach 24. Oktbr. 1796, død 
i Syrakus 5. Decbr. 1835. Han blev 1810 optagen 
i Pageinstituttet i Miinchen, 1814 Løjtnant og 
deltog i Felttoget 1815, men gik 1818 over til 
Universitetsstudiet, især Filologi og Filosofi, og 
blev navnlig paavirket afSchelling. Hans tidligste 
Digte »Ghaselen« [1821], »Lyrische Blatter« [s. A.] 
og »Neue Ghaselen« [1823] vandt ved deres fine 
og korrekte Form Goethe's Opmærksomhed og 
skaffede ham de fleste fremragende tyske Digteres 
Bekendtskab, som ban dyrkede paa sine Ferie
rejser. Som udtalt Romantiker støttede han sig 
for en stor Del til spanske Forbilleder og staar 
som en af de klareste Digtere af denne Skole, 
baade hvad Form og Indhold angaar, især i sine 
Dramaer, som: »Der glaserne Pantoffel«, »Der 
Schatz des Rhampsinit«, »Berengar«, »Treue um 
Treue«. Efterromantikernes taagede og uklare 
Lyrik, den flove og indholdsløse Roman og No
velle og den unaturlige »Skæbnetragedie« vakte 
hans Uvilje og fremkaldte den aristofanisk-ironi
serende Komedie »Die verhangnisvolle Gabel« 
[1826], medens den Kølighed, hvoimed de litte
rære Kredse mødte hans begejstrede Kamp for 
Poesiens Renhed og Klarhed, gjorde ham ked af 
Tilstandene i Tyskland og foranledigede en Rejse 
til og et længere Ophold i Italien (1826—32). 
Herfra fortsatte han Kampen mod Romantikernes 
Epigoner med »Der romantiscbe Odipus«, som 
især var rettet mod Immermann og H. Heine, af 
hvilke navnlig den sidste havde underkastet hans 
Ghaseler en uberettiget og raa Kritik (»Reise-
bilder«, 3. Bd.). I Napoli, hvor P. opholdt sig 
et Aars Tid, skrev han en Del af sine bedste 
lyriske Digte og Oder i antik Verseform, Ballader 
og Romancer, fremdeles Dramaet »Die Liga von 
Cambrai« samt udgav den romantiske Eventyr

digtning »Die Abassiden« [1834, skrevet 1830]. 
Her skrev han ogsaa sine »Polenlieder«, som 
aande et glødende Had til Undertrykkerne, og 
som han under de daværende Censurforhold ikke 
kunde tænke paa at faa udgivne (de udkom først 
efter hans Død). Efter sin Faders Død (1832) 
vendte P. tilbage til Tyskland og opholdt sig et 
Par Vintre i Augsburg og Miinchen, hvor han 
udgav den første samlede Udgave af sine Digte 
[1833], der skaffede ham større og større Aner
kendelse blandt det brede Publikum. 1834 rejste 
P. atter til Italien og opholdt sig mest i Napoli; 
men da han af Frygt for Koleraen flygtede til 
Sicilien, blev han syg i Syrakus og døde i Villa 
Landolina, i hvis Have han ligger begravet. Skønt 
P. ikke var en national Digter i dette Ords al
mindelige Betydning og aldrig naaede at blive 
rigtig populær, lykkedes det ham dog efterhaanden 
at blive ret almindelig anerkendt og værdsat, til 
sine Tider endog overvurderet, paa Grund af sine 
Digtes Formfuldendthed og Velklang. Af de 
mange Udgaver kunne fremhæves: »Samtliche 
Werke« ved K. Godeke [5 Bd. 1847; 2 Bd. 
1882], ved Rediich [3 Bd. 1883 med Biografi og 
Bibliografi], ved WolfT og Schweizer [2 Bd. 1895 
med Biografi og Anmærkninger]. »Poetischer und 
litterarischer Nachlass« ved Minkwitz [2. Opl-, 2 
Bd., 1854]. (L i t t . :Minkwi tz , »Graf P. als Mensch 
und Dichter« [1838]; »Briefwechsel zwischen P. 
und Minkwitz« [1836]; »P.'s Tagebuch 1796— 
1825« [1860]; Besson, P., etude biographique 
et littéraire'[Paris 1894]). C.A.N. 

Piaten, 1) B a l t z a r B o g i s l a u s von svensk 
Greve, Statsmand, født 29. Maj 1766 paa Slæg
tens Stamgods Dornhoff (Rugen), død i Christi
ania 6. Decbr. 1829, blev Fændrik ved Orlogs-
flaaden, var 1782—85 i Koffarditjeneste, og 
deltog i Begyndelsen af den russiske Krig 1788. 
Saaret ved Hogland faldt han i russisk Fangen
skab, af hvilket han først frigaves efter Fredens 
Afslutning. Han avancerede efterhaanden til Oberst
løjtnant ved Admiralitetet og Generalfløjadjutant 
( I795) °g n ø d megen Anseelse som en dygtig 
og indsigtsfuld Søofficer. Misfornøjet med For
holdene i Flaaden tog P. 1800 sin Afsked af 
Krigstjenesten med Obersts Karakter. Samme 
Aar bosatte han sig paa det af ham købte Gods 
Trugaarden paa Niinersnas i Vestergoiland, hvor 
han snart vandt Anseelse som en særdeles driftig 
og dygtig Landmand. Næsten samtidig med 
hans Flytning til Landet opstod hos P. Tanken 
om at virkeliggøre det gamle Forslag om en 
Kanal mellem Østersøen og Nordsøen. 1801 
indvalgt i Bestyrelsen for Trollhåtte Kanalselskab 
fik han Lejlighed til at gøre sig bekendt med 
Daniel af Thunberg's langt tidligere udkastede 
Kanalplan, og fra den Tid satte han Gota-Kanal 
som sit Livs vigtigste Maal. 1806 udgav P. sit 
vigtige Arbejde »Afhandling om canaler genom 
Sverige med sarskildt afseende på Venerns sam-
manbindande med OstersjSn«. Den af Rege
ringen 1808 indkaldte dygtige engelske Kanal-
bygger Thomas Telford tog efter foretagne Un
dersøgelser Ordet for Forslagets Udførelse, og 
saaledes var Kanalspørgsmaalet færdigt til at 
overgaa fra Tanke til Handling, da Revolutionen 
1809 kom imellem. Blandt de saakaldte »Mænd 
af 1809« var P. en af de mest fremragende og 
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særlig nær forbunden med Adlersparre, hvorved 
det blev let nok at gennemføre den Kredit i 
Banken, som ansaas nødvendig for Arbejdets 
Udførelse. P. valgtes paa Rigsdagen 1809 ind i 
Konstitutionsudvalget, blev s. A. Statsraad og i 
Forening dermed Kontreadmiral. Gota-Kanal-
selskab dannedes 1810, og P. blev Direktionens 
Formand. Efter 1812 at have taget sin Afsked 
fra Statsraadet kunde han udelt hellige sine bedste 
Kræfter til Kanalværkets Fuldførelse, altid aar-
vaagen for dets Interesser, stadig slagfærdig over 
for Modstanderne under og imellem Rigdags-
samlingerne, raadgivende i de ofte vanskelige 
Situationer og vel ogsaa nu og da ikke saa lidt 
selvraadig. P. opnaaede at se Gota-Kanals Vest-
gdtalinie aabnet 1822 og Linien mellem Søerne 
Vettern og Roxen 1825. De Planer til Forening 
med Norge, som dog spillede en saa vigtig 
Rolle, saavel som Christian August's Valg til 
Kronprins omfattede P. med sin sædvanlige Iver. 
Han fik ogsaa herved betroet Udførelsen af ad
skillige, yderst vanskelige Underhandlinger og 
kom ved denne Lejlighed i nær og fortrolig 
Berøring med flere af de ledende Mænd i Norge. 
Han tog over for Karl Johan Ordet for For
eningen og valgtes 1814 til en af de svenske 
Kommissærer, hvis Arbejder hidførte Sverige's og 
Norge's Forening. Som Belønning for sine poli
tiske Fortjenester blev P. 1814 udnævnt til Vice
admiral og 1815 ophøjet i Grevestanden. I 
November 1827 udnævntes han til Rigsstatholder 
i Norge, men levede for kort Tid til at naa at 
udrette noget paa denne Post, fra hvilken han 
for øvrigt den halve Tid var fraværende, hjemme 
optagen af Rigsdagsarbejder og Omsorgen for 
Gota-Kanal. P. var en udpræget Karakter med 
grundig Indsigt og uhyre Arbejdsevne, redelig 
og strængt uegennyttig, uforfærdet og resolut, 
men tillige noget despotisk og ret ømtaalig, naar 
det galdt for ham dyrebare Spørgsmaal. Hans 
Liv er et Billede af, hvad en klippefast Vilje 
formaar. (Li t t . : L o u i s de Geer , »Minne af 
statsrådet m. m. grefve B. B. vonP.< [i Svenska 
Akademiens handlingar fra Aar 1886, I. Del 
1887J). 

2) B a l t z a r J u l i u s E r n s t von, svensk Greve, 
Søofficer, Statsmand, foregaaendes Søn, født paa 
Frugården i Vestergotland 16. April 1804, død 
i Stockholm 20. Marts 1875, forlod allerede ved 
14-Aars Alderen Fædrelandet for som Jungmand 
paa et mindre svensk Handelsfartøj under 3 
Aars Sejlads i Middelhavet og Sortehavet at 
lære de første Begyndelsesgrunde af Søvæsenet, 
indskreves derpaa i Flaaden, hvor han 1821 ud
nævntes til Sekondløjtnant, og uddannede sig 
senere i sit Fag gennem yderligere fire Aars 
dels engelsk Orlogstjeneste (1825—27), dels Tje
neste med svenske Koffardimænd. Efter Hjem
komsten 1827 ansattes han som Adjutant først 
hos sin Fader og derefter ved Flaadens General-
adjutants-Ekspedition samt forfremmedes 1830 til J 
Premierløjnant. 1838 tog han sin Afsked af i 
Krigstjenesten. Derefter helligede han sig dels . 
til Varetagelsen af sine egne vidtløftige Affærer | 
— ved Giftermaal med Greve Carl de Geer's 1 
eneste Barn var han bleven en af Sverige's rigeste 
Mænd — dels deltog han i Ledelsen af Gota- ' 
Kanalselskab og >Motala Verkstad«. Paa Rigs- | 

I dagene lagde han en frisindet Opfattelse for 
! Dagen; paa den stormfulde Rigsdag 1840 gjorde 
han sig bemærket som liberal og Oppositions-

j mand samt fremhævede i en > Motion c om Sø
forsvarets Ordning Linieskibenes Ubrugelighed 
og Nødvendigheden af en Skærgaardsflaade, en 
Anskuelse, som han gennem hele sit lange Liv 
stedse havde holdt fast ved. Han fik Lejlighed 
til at virke mere direkte for sin Overbevisning, 
da han 1849 udnævntes til Marineminister og i 
Forbindelse dermed til Kommandør i Flaaden; 

I men da Rigsdagen 1851 forkastede hans Forslag 
I til Flaadens fuldstændige Omdannelse, afgik han 
Jan. 1852 fra sin Plads i Statsraadet. 1857—61 

I virkede P. som svensk—norsk Gesandt i London. 
I Efter Hjemkomsten udnævntes han til Formand 
I i den Komité, som Rigsdagen af 1859 havde be

gæret nedsat til Prøvelse af Forslag til Søfor
svarets Ordning. 1862 udnævntes P. for anden 
Gang til Marineminister og i Forbindelse dermed 
til Kontreadmiral og gennemførte da 1866 Flaadens 
Deling og Skærgaardsartilleriets Oprettelse. Fra 
sit Statsraadsembede afgik han 1868. 1871—72 
var P. Udenrigsminister og 1867—73 Medlem af 
Rigsdagens første Kammer. A. B. B. 

Piater, gammel polsk Adelsslægt, indvandret 
til Livland fra Westfalen i 13. Aarh. I 17. Aarh. 
spaltedes Slægten i to endnu levende Grene. 1) 
Den polsk-livlandske og 2) den samogitiske 
(zmujdzka). — Den første er senere delt i 5 Fa
milier. Af Slægtens ikke faa fremragende Menne
sker skulle her følgende nævnes: 

1) Kaz imie rz K o n s t a n t y P. (1748—1807), 
Medlem af den polske Rigsdag og det »staaende 
Raad« (»rada nieustajijca«), Kongens Ven og 
Raadgiver. P. var den sidste Underkansler for 
Litauen. Blandt hans talrige politiske Skrifter 
bør fremhæves: »Listy posla i konsyljarza« (Breve 
fra et Medlem af Rigsdagen og Raadsforsamlingen) 
[9 Bd., Varszava 1788J, »Kosmopolita do narodu 
polskiego« (en Kosmopolit til det polske Folk), 
endelig en Afhandling om Polen's statsretlige For
hold til Kurland og Semigallien paa Fransk [1792]. 

2) L u d w i k P., foreg.'s Søn, (1774—1846), 
udmærket Forstmand og Geograf; tog som ung 
Del i Kofciuszko's Oprør 1794. Senere var P. 
1807—11 Inspektør over Domæneskovene i Li
tauen. Efter 1815 traadte P. i det nysoprettede 
Kongeriges Tjeneste, blev Statssekretær og Gene
raldirektør for Krongodserne, hvor han ydede 
gode Tjenester, senere blev han Senator; han døde 
paa sit Gods i Posen. Af hans Værker nævnes: 
» Opisanie geografiezno- historyezno-statystyezne wo-
jewodztwa Poznanskiego« (Geogr.-hist.-statist. 
Skildring af Vojvodskabet Posen) [Paris 1841]. 

3) Adam P., Arkæolog og Naturforsker, (1790 
1862). P. har bl. a. udgivet: »Rzut oka na skiad 
geognostyezny Inflant< (Et Overblik over Livland's 
geognostiske Bygning) [Wilna 1832] og »Spis 
zwierztjt sscjcych, ptakøw i ryb krajowyeb« (For
tegnelse over hjemlandske Pattedyr, Fugle og 
Fisk) [Wilna 1852], »Opisanie hydrografiezno-
statystyezne Dz'winy Zachodniej oraz ryb w niej 
zyjucych« [Wilna 1861] (Hydrogr.-statist. Be
skrivelse af Dyna-Floden samt dens Fisk). 

4) W l a d y s l a w P., Greve, (1806—89). P. 
tjente i den polske Hær, men efter Oprørskrigen 
1831 flygtede han over Grænsen til Frankrig. 
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udgav 1833—36 et fransk Dagblad »Le Polonais«. 
Senere bosatte P. sig i Schweiz, hvor han grun
dede det nu navnkundige polske Nationalmuseum 
i Rapperswill. Han var gift med den udmærkede 
tyske Skuespillerinde Karolina Bauer. 

5) Emil ja P., født 13. Juli i8o6iWilna, død 
23. Decbr. 1831. Hun deltog som frivillig Skytte 
i Oprørskampen 1830—31 og var med under sin 
Onkel C é s a r P. i flere Træfninger, blev udnævnt 
til Kaptajn ved 25. Linieregiment som Løn for 
Tapperhed. — Under Forsøget paa at naa over 
preussisk Omraade til Varszava omkom hun af 
Nød og Anstrengelser. Skildring af P.'s Liv ved 
S taszewicz , »EmilieP.« [Paris 1833]. A.M.B. 

Platerésk-Stilen eller Guldsmedstilen (af sp. 
platero, en Guldsmed) kaldes en Arkitekturperiode 
i Spanien fra Slutn. af 15. Aarh. til Midten af 
16. Aarh., hvor de ny Renaissanceformer blan
dedes med de ældre mauriske og gotiske, og her
ved skabtes en dekorativ Stil af en fortryllende 
Ynde og sprudlende Livsfylde. Navnlig i Klostrenes 
og Paladsernes Gaarde blomstrede denne Stil, og 
som et fremragende Eksempel kan nævnes Gaarden 
i Paladset del Infantado i Guadalajara. E. S. 

Platfod er en Misdannelse, som bestaar i, at 
indre Fodrand og Fodpladen er mindre stærkt 
udhulet, end Tilfældet er normalt; i stærkere 
Grader kan Fodranden blive fremstaaende. Denne 
Del af Misdannelsen — Formindskelsen eller 
Udslettelsen af Fodens Hvælving — betegnes 
rigtigst den flade Fod — pes pianus —, som 
dog som Regel ikke bestaar for sig, men er led
saget af en 'Tilbøjelighed til Udadrykning af 
Foden i Forhold til Skinnebenet, den skæve Fod 
— pes valgus. Den almindelige P. — pes piano-
valgus — er saaledes en Kombination af de to og 
betegnes, efter som den ene eller den anden Side 
af Misdannelsen er stærkest fremtrædende, snart 
som pes pianus snart som pes valgus. P., navnlig 
som pes pianus, forekommer som en Raceejen
dommelighed hos visse Befolkninger. Saaledes 
have gennemgaaende de romanske Folkeslag 
stærkere udtalt Fodhvælving end de germanske, 
og mellem disse er særlig den hollandske Gren 
bekendt for at præstere talrige Tilfælde af P. 
og i det hele at have ringe Fodhvælving. Ogsaa 
Danske have kun ringe Fodhvælving. At Slette
lande i Modsætning til Bjærglande her skulde 
spille nogen Rolle er muligt. Overraskende 
vilde da være den Kendsgerning, at Jøderne, op
rindelig et Bjærgfolk, er en temmelig stærkt 
platfodet Race. Denne P. som Raceejendomme
lighed er som Regel ikke forbundet med Gene 
for Bærerne deraf. Anderledes med den P., 
der viser sig som en sygelig Tilstand hos de 
enkelte Individer, idet der hos disse platfodede 
viser sig Smerter paa forskellige Steder af Foden. 
Disse Smerter vise sig hos de platfodede paa 
Tider, da deres Virksomhed medfører langvarig 
Gaaen og Staaen, navnlig ofte naar dette træffer 
sammen med en Udviklingsperiode hos Personen. 
Denne Lidelse, smertefuld P., viser sig saaledes 
ofte hos Læredrenge, navnlig Smedelærlinge, hos 
unge Tjenestepiger, Rekrutter og Sygeplejersker. 
Smerterne have sikkert deres Aarsag i Fodens 
skæve Stilling ud til Siden, hvorved Tyngde
linien gennem Benet falder for langt indad for 
Fodens Trædeflade. For Ligevægten blive nu 

Baand, Sener og Muskler overanstrætigte, og 
Trykket af de enkelte Knogler indbyrdes for
deles ujævnt paa Ledfladerne. — Grunden til Li
delsen kan fra først af ligge i en fejlagtig Dan
nelse af Knoglerne og er saaledes undertiden 
medfødt; fremdeles opstaar vist Knoglernes fejle 
Form ofte af engelsk Syge (Rachitis) i den 
tidlige Barndom. Naar senere hen i Livet 
enten i Vækstperioden eller under Blodmangel 
Knogler og Baand ere eftergivelige, og samtidig 
Foden kommer til at yde et uforholdsmæssig 
stort Arbejde, optræder der Forøgelse af Mis
dannelsen, eller den fremkommer ganske ny og 
giver nu Anledning til Smerter. Men ogsaa i 
den højere Alder, naar gigtagtige Tilfælde ind
finde sig, kan en i mange Aar smertefri P. paa 
en Gang give Anledning til stærke Smerter som 
ved den ungdommelige P. En særlig Form af 
P. indtræder efter Brud ved Ankelknoglerne, 
naar Helingen sker i noget udadrettet Stilling 
{Pes valgus traumaticus). Helbredelse for P. 
eller i hvert Fald Frihed for Smerterne kan op-
naas i de lettere Tilfælde ved særlig afpasset 
Fodtøj, medens man i de sværere Tilfælde maa 
anvende Bandager ; det kan ved disses Anlæggelse 
blive nødvendigt at anvende Bedøvelse for under 
denne at udrette den fejlagtige Stilling og holde 
den fast, til Bandagen er færdig. Ofte maa man 
lade Patienterne ophøre med deres Livsstilling 
paa Grund af P. Platfodethed er i visse Til
fælde Kassationsgrund for Soldater. Lettere 
Grader tages dog med under Navn uskadelig 
P. Folk med P., der ikke ere tjenlige i Fodfolk, 
kunne tjene i flere andre Vaabenarter. E. A. T. 

Platfoden se M i d d a g s v a g t . 
Platfodethed se Platfod. 
Platform (fr.), fladt Tag, en ved Kunst op

højet og jævnet Plads til Udsigt, til »Refuge« paa 
befærdede Gader eta, jfr. P e r r o n ; i Nordamerika 
Talertribune i offentlige Møder, deraf i overført 
Betydning: de politiske Partiers Programmer. 

Platgattet (Søudtryk). Et Skib eller Fartøj 
siges at være p., naar det som f. Eks. paa de 
danske Jagter og Galeaser har et bredt afskaaret 
Agterspejl, uden paa hvilket Roret er anbragt. I 
Modsætning til p. bruges Betegnelsen s p i d s 
ga t t e t . C.L. W. 

Plathov er Betegnelsen for den Hovform, som 
karakteriseres ved en saa flad Saal, at denne 
ligger i samme Plan som Hovranden. Sænkes 
Saalen yderligere saaledes, at den endogsaa 
hvælver sig nedad, siges Hesten at have F u l d 
hov. P. og Fuldhov udvikle sig især hos Heste, 
som af Naturen ere udstyrede med lavdragtede, 
flade Hove, saaledes som Tilfældet er med mange 
svære Heste, fra lavtliggende Egne. Naar saa-
danne Heste skulle arbejde paa haarde, stenlagte 
Veje og Gader, og Legemsvægten — paa Grund 
af Beslaget — kastes over paa Hornvæggen 
alene, giver dennes langsomt voksende, sprøde 
Horn efter, og Saalen sænkes lidt efter lidt. I 
samme Grad som dette sker, bliver Hudsaalen 
mere udsat for at blive trykket og knust. Heste 
med P. og navnlig Fuldhov blive derfor let øm
benede eller ligefrem halte. Det er ikke muligt 
at gengive den syge Hov sin oprindelige, natur
lige Form, men man kan værge sig mod de 
uheldige Følger ved at indrette Beslaget saa-
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ledes, at Saalen skaanes (ved brede, stærkt hul-
slaaede Sko, Læderunderlag o. 1.), samtidig med 
at Straalen bringes til at deltage i Understøttelsen 
(Sko uden Hager eller Ringsko). G. S, 

Plathoved, Søm med meget stort, fladt Hoved. 
Som Beskyttelsesmiddel mod Boremuslingen an
vendes Beslagning af Pæleværkerne med meget 
tætstillede P. F W. 

Platin ell. P l a t i n a (af sp. plata, Sølv, kem. 
Pt., Atomvægt 194,8, efter andre 196,7), et Metal, 
som opdagedes af den spanske Matematiker An
tonio d'Ulloa i det guldholdige Sand fra Floden 
Pinto i Choco (Ny-Granada) i Sydamerika, og som 
antoges for Sølv, indtil den svenske Møntdirektør 
Scheffer bestemte det som et eget Metal. Det 
forekommer kun gedigent og i Columbia, Peru [ 
og Brasilien, desuden i Kalifornien og Oregon, i i 
Australien og paa Borneo, men navnlig i Rusland 
ved Ural; det opdagedes der 1824, og der frem
stilles nu aarlig der indtil 4,400 Kg. raat P., medens j 
Sydamerika leverer ca. 450 Kg. og Borneo ca. 
100 Kg. aarlig. Næsten alt P. gaar til London, 
Paris og Hanau, hvor der er store Fabrikker til 
at forarbejde det videre. Aarsforbruget er ca. 
7,000 Kg., heriindgaa 30—40 p. Ct. brugt P. Prisen 
paa rent P. har i nogen Tid varieret omkring 1,200 Kr. 
pr. Kg. og har været ret foranderlig. Raat P. er en 
Blanding af de saakaldte P l a t i n m e t a l l e r : P., 
Palladium, Rhodium, Osmium, Iridium og Ruthe-
nium, desuden Jærn, Kobber og Bly, og inde
holder 57—86 p. Ct. P. P. udskilles efter Wol-
laston ad en besværlig >vaad« Vej, i nyere Tid 
anvendes mere metallurgiske Processer efter H. 
Deville og Debray. Det er næsten sølvhvidt, glin
sende, hammerbart og strækkeligt og i tyndt Blik 
saa blødt, at det kan klippes med Saksen. Det 
er svejseligt i stærk Hede. Vægtfylden er 2i,504, 
Smeltetemperaturen i,775°- Efter Fremstillings-
maaden benævnes det smeltet eller valset P. Smelt
ningen foregaar i Kalkdigler ved Knaldluftflammen 
eller i senere Tid ogsaa ved den elektriske Strøms 
Varme. P. anvendes til mange kemiske og tek
niske Apparater og Redskaber, som skulle være 
uangribelige af høj Temperatur og kemiske Paa-
virkninger; saaledes haves Platinkedler til Svovl-
syrefabrikation og i Affineringsanstalter Digler, 
Tænger, Skeer, Traad, Lynaflederspidser, elektriske 
Lamper, Plomber til Tænder o. s. v. af P.; dette 
bruges ogsaa ved visse galvaniske Batterier. I 
mange Tilfælde kan P. beholde sit Iridiumindhold, 
fordi det derved bliver baardere og bedre mod-
staar kemisk Indvirkning. Af Syrer angriber kun 
Kongevand P., men smeltende Alkalier angribe 
det med Lethed. Endvidere forbinder P. sig let 
med Halogener med Fosfor, Svovl og letsmelte-
lige Metaller. Ophedes det med Kiselsyre og 
Kul, optager det Silicium; i Gasflammen bliver 
det efterhaanden sprødt, naar den angrebne Over
flade ikke efterhaanden under Brugen skures ren 
med Sand. Anvendelsen af P. til Mønt er opgiven, 
i Rusland begyndte man 1828 at præge Platin
mønt. 

I den seneste Tid er Rusland's Platinproduktion 
stegen, saa at man nu kan regne paa, at der fra 
Ural leveres ca. 95 p. Ct. af al Verdens Raaplatin. 

Der produceredes heraf i Kilogram: 
1891 .. . 4,236 1893 .. . 5,100 
1 8 9 2 . . . 4,573 1894 . . . 5,209 

1895 . . . 4)4*4 1899 . . . 5,962 
1896 .. . 4,930 1900 . . . 5,438 
1897 . • • 5,586 1901 . . . 6,328 
1898 . . . 6,017 

Platinfeltet ligger i Guvernementet Perm og 
har en Udstrækning af hen ved 140 Km. Priserne 
have i de seneste Aar svinget stærkt; Unzen 
(31,1 Gr.) Raaplatin betaltes 1900 i New York 
med 18,9Q Dollars, senere med indtil 21 Dollars 
og 1902 med 19,5 Dollars. Dette forklares ved, 
at Markedet ikke er tilstrækkelig forsynet og at 
Raaplatinet ikke forarbejdes. i,25 Kg. Raaplatin 
giver 1 Kg. fint P. foruden de værdifulde led
sagende Platinmetaller. Paa Platinraffineringen er 
der tjent store Summer. F. W. 

Platin (af fr. piatine, Blik, nu sjældent) 
brugtes om Laaseblik paa Skydevaaben og Døre 
o. s. v. eller om Jærnskinner, hvoraf Baandløb til 
Geværer smededes; endvidere en graa Legering 
til Knapper, bestaaende af ca. 43 p. Ct. Kobber 
og 57 p. Ct. Zink, endelig ved Jaquard-Væven 
Løftekrogene og ved Strømpevæven krogdannede 
Dele. F. W. 

Platina d. s. s. hvidt Messing se Mess ing . 
Platinammoniåkforbindelser se Me ta l -

a m m o n i a k f o r b i n d e l s e r . 
Platinbaser d. s. s. P l a t i n a m m o n i å k f o r 

b i n d e l s e r . 
Platiner se V æ v n i n g . 
Platinere se P l e t t e r e . 
Platinklorid, K l or p l a t inb ri n te ,H 2 PtCl 6 - | -

6H20, faas ved Opløsning at Platin i Kongevand, 
Afdampning af Opløsningen med Saltsyre, til al 
Salpetersyre er fjernet, og Inddampning til Kry
stallisation som gulbrune Krystalnaale, der ere 
henflydende i Luften, idet de tilsuge Vand fra 
denne. P. er Udgangspunkt for Fremstillingen af 
de fleste Platinforbindelser; det finder Anvendelse 
til Platinering, i Fotografien, samt som Reagens 
i den organiske og analytiske Kemi. Med mange 
basiske Stoffer danner det tungtopløselige eller 
let krystalliserende Forbindelser. Ved Tilsætning 
af P. til en Opløsning af Klorammonium (Sal
miak) fremkommer et gult, krystallinsk Bundfald 
af A m m o n i u m p l a t i n k l o r i d , (NH4)2PtClg, 
ogsaa kaldet P l a t i n s a l m i a k , som er tungt
opløseligt i Vand og uopløseligt i Alkohol, og 
som under Mikroskopet viser sig at bestaa af 
regulære Oktaédre. Paa tilsvarende Maade faas 
K a l i u m p l a t i n k l o r i d , K2PtCl6, af P. og Klor
kalium ; det sidstnævnte Salt har samme Krystal-
form som Ammoniumsaltet og er ligeledes tungt
opløseligt i Vand, men uopløseligt i Alkohol. 
Derimod er N a t r i u m p l a t i n k l o r i d , Na2PtCl6 -}-
6H20, baade letopløseligt i Vand og i Vinaand, 
hvorfor en Klornatriumopløsning ikke fældes af 
P. — Det egentlige P l a t i n k l o r i d , PtCl4, faas 
ved Indvirkning af Overskud af Klor paa Platin 
ved meget høj Temperatur som et gult Beslag, 
der lader sig sublimere i en Klorstrøm. O. C. 

Platinkloryre, P l a t i n o k l o r i d , faas ved Op
hedning af Platinklorid (Klorplatinbrinte) til 300« 
eller ved Ophedning af Platinsvamp i tør Klor 
til 240—250°. Det er et grønliggraat Pulver, som 
er uopløseligt i Vand. K a l i u m p l a t i n k l o r y r e , 
K2PtCI4, kan faas ved Reduktion af Kaliumplatin
klorid med Cuproklorid (Kobberforklor) eller med 
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oxalsurt Kali; det danner smukke rubinrøde Pris
mer, som ere opløselige i Vand og anvendes i 
Fotografien samt til Fremstilling af forskellige 
Platinforbindelser. O. C. 

Platlnlegering er. Platin forener sig med 
mange Metaller til letsmeltelige Legeringer. Sær
lig er P l a t i n i r i d i u m af Betydning; denne Le
gering er haardere end Platin og mere modstands
dygtig mod Indvirkningen af Reagenser. En 
Legering af 10 Dele Iridium og 90 Dele Platin 
anvendes derfor til Fremstilling af Normalmaal 
og Normallodder. — Legeringer af Platin, Sølv 
og Kobber bruges til Tandkit og til Fremstilling 
af modstandsdygtige Skrivepenne samt til saadanne 
Dele af Urværker, som ikke maa blive magnetiske. 
En Legering af Platin og Nikkel med lidt Guld 
og Jærn kaldes P l a t i n i d . Til Spidser og Tapper 
til Skibskompassets Naal bruges en Platinlegering, 
som væsentligst bestaar af Osmium og Iri
dium. O. C. 

Platinmetaller, Betegnelse for Metallerne 
Iridium, Osmium, Ruthenium, Rhodium og Palla
dium, som ledsage Platinet. F. W. 

Platinocyanid, P l a t i n c y a n y r e , Cyan-
p l a t i n b r i n t e, H2Pt(CN)4, kan faas ved Sønder
deling af det tilsvarende Baryumsalt med fortyndet 
Svovlsyre; man inddamper til Tørhed, udtrækker 
Resten med Æteralkohol og lader Opløsningen 
henstaa ved almindelig Temperatur ; derved ud
skilles enten pragtfulde cinnoberrøde Prismer med 
blaalig Fluorescens, som have Sammensætningen 
H.2Pt(CN)4 + 5H20, eller gulgrønne Krystaller 
med Kobber- eller Guldglans, som ere mere vand
holdige. Det tilsvarende K a 1 i u m s a 11, K2Pt(CN)4-f-
4H20, danner lange rombiske, gule Prismer, som 
vise blaalig Fluorescens og ere letopløselige i 
varmt Vand. B a r i u m p l a t o c y a n i d , BaPt(CN)4-\-
4H20, danner store rombiske Krystaller, som vise 
grønlig og blaalig Fluorescens. O. C. 

PlatinOld, Handelsbenævnelse for en Legering 
af Nysølv (5 Dele Kobber, 2 Nikkel, 2 Zink) 
med en ringe Mængde Volfram, som det paastaas 
er uforanderlig i Luft. F. W. 

Platinotypi se F o t o g r a f i . 
Platinsalmiak se P l a t i n k l o r i d . 
Platinsort er en meget fintdelt Form af Platin, 

som faas ved at dryppe en Opløsning af Platin
klorid (Klorplatinbrinte) i en kogende Blanding 
af Kali og Glycerin. Det kan ogsaa faas paa 
andre Maader. P. besidder stor Absorptionsevne 
for Ilt (Surstof); den saaledes absorberede Ilt 
virker ved almindelig Temperatur stærkt iltende 
(som Ozon). O. C. 

Platinspejl, Overtræk af Platin, navnlig paa 
Glas. Platinet er uforanderligt i Luften; modsat 
ved Kvægsølv- og Sølvspejlene lægges det paa 
Glassets forreste Flade, Glasset bliver saaledes 
kun Spejlets Underlag. B a s s e r o t mætter La
vendelolie med Borsyre, tilsætter ti til femten 
Gange i Vægt tørt Platinklorid, fordeler Vædsken 
paa Glasset, som naar Fotografen overtrækker 
sin Plade med Kollodium. Glaspladen tørres i 
fuldstændig støvfrit Lokale, opvarmes langsomt i 
Muffelovnen (s. d.), til den begynder at blive 
blød, og Platinovertrækket, som først er sort, 
antager en lys skinnende Farve. Dodé fremstiller 
Spejle af Platin med Tilsætning af Guld. Uden 
Anvendelse af Smeltemidler kan P. fremstilles 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

] ved at opløse Platinklorid i stærk Alkohol, ind
dampe til Tørhed og flere Gange gentage dette; 
naar man til sidst tilsætter Alkohol paa ny, faar 
man en Opløsning af Elayl-Platinkloryre, som 
man lader løbe ud paa Glasset, tørrer og ind
brænder. Ved denne Fremgangsmaade kan man 
frembringe Spejle af overordentlig stor Holdbar
hed, baade plane og hule, paa saavel Glas og 
Porcelæn som emailleret Jærnplade. F. W. 

Platinsvamp, en graa svampet, porøs Form 
af Platin, som faas ved Glødning af Platinsalmiak. 
Det har Evne til at fortætte Luftarter (særlig 

j Ilt) paa sin Overflade. Det benyttes derfor bl. a. 
i D o b e r e i n e r ' s Fyrtøj (s. d.). Ved Svejsning 

I ved Hvidglødhede lader P. sig sammenhamre 
i til kompakt Platin. Før den Tid, da man ind

førte Smeltning af Platin i Teknikken, blev ofte 
1 Platin fremstillet paa denne Maade. O. C. 

Platitude [platity'd] (fr.), Plathed. 
Platlask (Søudtryk). To Bjælker, der skulle 

• forbindes i hinandens Forlængelse, skæres skraat 
af ved de sammenstødende Ender; disse lægges 
over hinanden og sammenholdes ved Bolte eller 
Nagler, der drives gennem begge; ere Bjælkernes 
Endeskraaninger dannede som jævne Skraaplan, 
kaldes denne Forbindelsesmaade for P.; ere de 
derimod skaarne som skraa Trappetrin, der gribe 
ind i hinanden, betegnes Forbindelsen med Navnet 
»hollandsk Lask«. CL. W. 

PlatlOd (forældet Søudtryk), en Blyplade, der 
lagdes over Skibskanonens Fænghul, naar den 
Kanonlaas, hvormed tidligere Skytset paatændtes, 
ikke var paaskruet. C. L. W. 

Platner, E rns t , tysk Filosof, født I I . Juni 
1744, død 27. Decbr. 1818 i Leipzig, blev 1770 
Professor i Medicin, 1780 i Fysiologi og 1801 i 
Filosofi. P. tilhørte den Leibniz-Wolffiske Skole 
og søgte navnlig gennem Undersøgelsen af den 
menneskelige Erkendeevne at sikre Muligheden af 
en gyldig Erkendelse af de højeste Ting. Størst 
Betydning fik hans Skildring af de moralske Ka
rakterer, der findes i sidste Del af hans Aforismer. 
Af hans Skrifter skal nævnes >Phil. Aphorismen 
1776—82« [2 Bd., 1793—1800]. (Li t t . : He inze , 
»E. P. als Gegner Kant's« [Leipzig 1880]; Rohr , 
»E. P. und Kant« [Gotha 1890]; W r e s c h n e r , 
»E. P. und Kant's Kritik d. r. V.« [Leipzig 
1893]). C. St. 

PlatO d. s. s. Platon. 
Platon, græsk Filosof, født i Athen eller paa 

Øen Ægina omkring Aar 430 f. Chr. og død 347, 
sysselsatte sig i sin Ungdom væsentlig med Kunst 
og Poesi, indtil han gennem Sokrates blev vunden 
for Filosofien. Før den Tid havde han særlig 
stiftet Bekendtskab med Heraklit's Lære om det 
evig flydende og foranderlige; i Sokrates'es Om
givelser lærte han gennem Euklid den eleatiske 
Filosofi at kende, der saa stærkt betoner Enheden 
og Uforanderligheden af det absolutte og hen
lægger Mangfoldighed og Foranderlighed til 
Skinnets Verden. Under Sokrates'es Indflydelse 
kom han særlig til at tage Stilling over for den 
sofistiske Tidsaand, baade i dens filosofiske Ytringer 
som den kritiske Skepsis og empiriske Forsknings 
Krav og i dens praktiske Udslag i det offentlige 
Liv, med al den Halvhed, Forvirring og Opløs
ning, den drog efter sig. Medens P.'s filosofiske 
Forudsætninger bleve bestemmende for den Form, 
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han gav sine Ideer, udvikledes hans Karakter og 
hele Livssyn sikkert fortrinsvis ved alt det, der 
gjorde sig gældende i det offentlige Liv; den 
demokratiske politiske Fallit under Krigen med 
Sparta, de 30 Tyranners kortvarige og blodige 
Herredømme, Demokraternes fornyede Ledelse af 
Staten og deres Evneløshed og Nedværdigelse. 
Mest af alt har vel Oplevelsen af den Skæbne, 
som ramte Sokrates, paavirket hans Sind. I Gor-
gias, en af hans første Dialoger med dens kraft
fulde Skildring af Sokrates i Modsætning til den 
afvandede Modetaler Gorgias, ser man denne In
dignation over de uforstandige, der domfælde den 
vise og overøse den uværdige med Rigdom. Den 
Blanding af Optimisme og Pessimisme, som findes 
hos enhver Idealist, Troen paa det største og 
bedste som raadende Magt og inderste Kraft i 
Tilværelsen og Sorgen over at se, hvor svært 
denne Magt har ved at sejre i den smaaborgerlige 
Verden, vi leve i, denne Blanding er Grundtonen 
i P.'s Filosofi. 

Efter Sokrates'es Død flygtede P. med flere 
andre af hans Elever til Megara. Senere drog 
han til Kyrene og har muligvis ogsaa besøgt 
Ægypten. Gentagne Gange gæstede han ogsaa 
Dionysernes Hof i Syrakus og kom en Stund 
til at spille en fremtrædende politisk Rolle hos 
Dionysos II og efter dennes første Forjagelse. 
Da P. var henved 50 Aar gi., stiftedes Akademiet 
i Athen 380, og her tilbragte han sine sidste 
Leveaar beskæftiget med at undervise. Flere af 
hans Hovedværker skrive sig fra denne Tid. 

Det, P. i sine Dialoger stiller frem som For
billeder for Menneskene, er det, som han synes, 
at de raadende i hans Tid i saa høj Grad mangle, 
nemlig de bekendte 4 Kardinaldyder: Visdom 
(ffoqpto), Mod (CCVSQUU), Maadehold (cojcpgoGvvj]) 
og Retfærdighed (Stxaiocvvrf). Om disse drejer 
hele hans Tanke sig, at erkende dem, at under
søge Betingelserne for deres Herredømme og 
Grunden til deres Tilværelse, det er Indholdet i 
hans Metafysik med dens Sondring mellem Ideernes 
og Materiens Verden og i hans Morallære og 
Politik. I alt det mangfoldige, som strømmer 
forbi Mennesket og udgør Indholdet i hans Er
faringer, er kun det værdifuldt, som har Sammen
hæng med eller er Afbillede af det evige. Først 
og fremmest gælder det at trænge ind bag det 
mangfoldige i selve vore Indtryk og Meninger, 
saa de ikke staa som modsigende eller forvirrende. 
Dertil tjener Dialektikken, Kritikken eller den 
logiske Nøjagtighed. Men ved denne dialektiske 
Kunsts Hjælp er det ogsaa muligt at naa frem til 
sande og gyldige Erkendelser. Gennem Tingenes 
Mangfoldighed ser man det væsentlige skinne frem 
som det, der giver dem Sammenhæng og Værdi. 
Det er Ideerne. En Idé have vi overalt, hvor vi 
have noget evigt og værdifuldt, som ikke er af
hængigt af Tid og Sted og Omstændigheder. Der
for ere de enkelte Tings Ideer deres Artsbestem
melse i Modsætning til den konkrete Ting. Ideens 
Sag er det at herske, Materiens at bøje og ind
ordne sig og modtage Ideens Stempel. Derfor er 
Materien en blot Masse (vlrj), det i sig værdiløse 
(vo/j,rjov). Ideerne eksistere uden for og uafhængig 
af Materien; hine ere Enhedens Princip, denne 
derimod Mangfoldighedens. Hos Mennesket mødes 
Ideernes og Materiens Verdener paa en særlig 

Maade, idet Mennesket er en Sjæl, som bor i et 
Legeme. Sjælen er dels et aandeligt Væsen, For
nuften, som har sit Sæde i Hjernen, og hvis Funk
tion er at tænke, dels et legemligt Væsen, Liden
skaberne, der bo i Hjertet, og Drifterne, der bo 
i Underlivet. Som Personlighed udfolder Mennesket 
sig først, naar disse sjælelige Funktioner frem
træde efter deres rette Natur og i deres rette 
Forhold. Tankens Sag er Overvejelse og Indsigt 
(Klogskab), Hjertets Sag er Modet, Driftens at 
underordne sig i Maadehold. Og denne Harmoni 
udgør det, vi kalde Retskaffenhed. 

Et ejendommeligt Træk kommer her frem hos 
P., nemlig den Rolle, han tildeler den store Eros. 
Eros er Betagetheden, Entusiasmen, den Kraft, 
hvorigennem Guddommen tænder Sindet i Glød, 
saa Vejen beredes for Ideernes Virksomhed. 

Som det enkelte Menneskes Liv bestemmes ved 
dets Forhold til Ideerne, bestemmes ogsaa deres 
Samliv derved. P.'s Politik, som den fremstilles i 
»Staten« og mere konkret i »Lovene«, er kun en 
Forlængelse af hans Morallære om de 4 Kardinal
dyder. Til de underordnede Drifter svare de ba-
nausiske Virksomheder, til Modet svarer Krigerens 
Gerning, til Tanken den vise, ledende Styrelse. 
Naar P. tildeler Filosofferne den styrende Rolle i 
Staten, vil dette ikke sige andet, end at han 
kræver, at alle Statsledere skulle være Filosoffer, 
o: have dygtiggjort sig til deres Gerning, saa de 
ikke blot have Evne til at se, hvad der varigt 
tjener til Statens Velfærd, men ogsaa Vilje til at 
gennemføre det og Fasthed til at blive staaende 
derved. 

Af Udgaverne af P.'s Værker skulle særlig 
nævnes S c h l e i e r m a c h e r [1—6, Berlin 1804 — 
10, 1817—28] og H. Mul ler ' s med S t e i n h a r t ' s 
Indledninger [Leipzig 1850—66]. Bestemmelsen 
af, hvilke af Dialogerne der ere ægte, og hvilke 
ikke, og i hvilken Rækkefølge de ere skrevne, 
skyldes særlig S c h l e i e r m a c h e r (Indledning til 
hans Oversættelse). (Li t t . : Ast, »P.'s Leben u. 
Schriften« [Leipzig 1816]; K. S t e i n h a r t , >P.'s 
Leben« [Leipzig 1873]; Gro te, Plate and the 
other companions of Socrates [1865]). C. St. 

Platonisk Aar se Aar. 
I Platoniske Legemer (mat.) kaldes undertiden 
, de fem regulære Polyedre (se Po ly ed er). De 
, have faaet Navn efter Platon, fordi denne be-
i nytter dem i en af sine Dialoger. Chr. C. 

Platonisk Kærlighed, Kærlighedsforhold, 
i hvortil sanselig Attraa ikke er knyttet. Udtrykket 

stammer fra Platon's Lære om Kærlighed. 
PlatOU, 1) L u d v i g S t o u d , norsk Skole

mand, Universitetslærer og Embedsmand, født i 
Slagelse 28. Marts 1778, død i Oslo Ladegaard 
30. Novbr. 1833, blev Student 1795, under
kastede sig 1803 den befalede Skoleembeds
eksamen og fik Ansættelse ved Christiania Kate
dralskole først som Adjunkt, senere (1806) som 
Overlærer. Efter Enevold Falsen's Død overtog 
han 1808 Udgivelsen af det officielle Blad »Bud
stikken«, der blev Organ for »Selskabet for 

j Norge's Vel«, i hvis Stiftelse han det følgende 
I Aar tog ivrig Del, og i hvis Virksomhed han 
I senere greb ind som en af de ledende. Efter Op

rettelsen af det norske Universitet blev han Januar 
1813 udnævnt til Professor i Historie og Stati-

I stik; han udførte tillige en Del af Kvæstors Forret-
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ninger. 1815 blev han Ekspeditionssekretær i 4. 
Departement (Indredepartementet) med Bibehold 
af sin halve Professorgage for at holde Fore
læsninger over Statsøkonomi, Statistik og Geo
grafi. Fra 1825 beklædte han Embedet som Stats
sekretær, hvori han 1817—21 havde været kon
stitueret. Blandt hans mange andre offentlige 
Gøremaal skal nævnes, at han repræsenterede 
Akershus Amt paa Stortinget 1824. Ved sin 
Virksomhed som Redaktør af de forskellige 
Rækker af »Budstikken« og af de Tidsskrifter, 
Selskabet for Norge's Vel udgav, som frugt
bar Lejlighedsdigter, men fornemmelig som For
fatter af historiske og geografiske Lærebøger, 
der gennem Decennier dannede Grundlaget for 
Undervisningen i Landets Skoler, har han 
Plads i Litteraturen. (Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.«, 
IV). O. A. 0. 

2) C a r l N i k o l a i S toud , foreg.'s Søn, norsk 
Embedsmand, født i Christiania 26. Juni 1809, 
død i Bergen 11. Septbr. 1888, blev Student 
1827, cand. jur. 1832. Indtraadte det følgende 
Aar som Kopist i Justitsdepartementet, hvor han 
1839 blev Fuldmægtig, var 1844—46 Brigade-
auditør i Christianssand, derefter 1846—53 As
sessor i Bergen's Stiftsoverret og blev det sidst
nævnte Aar Borgemester i Christianssand. Fra 10. 
Maj 1860 til sin Død var han Borgemester i 
Bergen. Som første Magistratsperson i de nævnte 
to Byer indlagde han sig betydelige Fortjenester 
af Kommunalvæsenets Udvikling, og flere tids
mæssige Reformer skyldtes hans kraftige Initiativ 
og energiske Arbejde. Han repræsenterede Chri
stianssand paa Stortingene 1857 og 1858. Han 
udgav 1831 i Faderens Navn en kortfattet Jord
beskrivelse for Almueskoler, der udkom i en 
Mængde — i alt 14 — Udgaver, de sidste i hans 
eget Navn. Til det historiske Samleværk »Norske 
Samlinger«, I—II, meddelte han en Del af Korre
spondancen mellem Frederik VI og Prins Chri
stian August fra Aarene 1807—09 samt V. F. K. 
Christie's Dagbog under Rigsforsamlingen paa 
Eidsvold fra 10. Apr. til 11. Maj 1814. Han var 
1848—53 Medredaktør af »Bergenske Blade«.— 
Hans Datter, V a l b o r g E l i s e P., født i Oslo 
29. Aug. 1839, har dyrket historiske og sprog
lige Studier og har siden 1883 med stor Dygtig
hed forestaaet Bergen's offentlige Bibliotek, som 
under hendes Ledelse har haft en usædvanlig 
Fremgang. O. A. 0. 

3) F r e d e r i k C h r i s t i a n S t o u d , foreg.'s 
Broder, norsk retslærd og Embedsmand, født i 
Christiania 17. Febr. 1811, død 23. Juni 1891, 
blev Student 1830, cand. jur. 1839. 1833—42 
indehavde han en Kopistpost i Finansdepartementet, 
blev 1843 Lektor i Lovkyndighed, 1849 Pro
fessor og udnævntes 1862 til Assessor i Højeste
ret. 1864 overtog han Nes Sorenskriveri paa 
Romerike, men fungerede i den følgende Tid 
jævnlig som ekstraordinær Assessor i Højesteret 
og var 1873—84 konstitueret Generalauditør. 
1880 udnævntes han til Justitiarius i Christiania 
Stiftsoverrets 2. Afdeling, hvilket Embede han 
først 1884 overtog, efter at hans Konstitution i 
Generalauditørembedet var hævet. Han var 1881 
Medlem af Interimsregeringen. Som Medlem af 
den 1854 nedsatte kongelige Kommission til Ud
arbejdelse af Forslag angaaende Omordning af 

Straf- og Varetægtsfængselsvæsenet skrev han den 
Indstilling, som lagdes til Grund for Lov om 
Fængselsvæsenet af 12. Oktbr. 1857. Han var 
ligeledes Medlem af den norsk-svenske Unions-
komité af 1865 og Formand i Kommissionen af 
1873 til Revision af Lovgivningen om den mili
tære Retspleje. Hans vigtigste retsvidenskabelige 
Arbejder ere »Om Besiddelse efter norsk Ret« 
[1863] og »Bemærkninger til Loven af 12. Oktbr. 
1857 om Jords og Skovs Udskiftning af Fælles
skab« [1865]. (Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.«, 
IV). O. A. 0. 

4) Osca r L u d v i g S toud , foreg.'s Søn, er født 
i Christiania 16. Juli 1845. Han blev cand. jur. 
1869, var i et Aar Sorenskriverfuldmægtig og 
derefter indtil 1875 Amanuensis ved Universitets
biblioteket. 1872—74 opholdt han sig dog med 
Stipendium i Leipzig, Gottingen og Paris, hvor 
han særlig studerede Romerret og Handelsret. 
1875 konkurrerede han med B. Getz om en Pro
fessorpost i Lovkyndighed, og i December 1876 

j blev han kreeret til Dr. jur. (han var den første, 
der underkastede sig den juridiske Doktorprøve 
ved Christiania Universitet). Han var imidlertid 
efter nogen Tids Konstitution i Juli s. A. ud
nævnt til Assessor i Christiania Byret, hvilket 
Embede han beklædte, indtil han 4. Oktbr. 1890 
udnævntes til Professor i Lovkyndighed. Som 
saadan har han navnlig foredraget Søret, Arveret, 
Selskabsret og Privatrettens almindelige Del. Han 
har endvidere ved Siden af sin Embedsvirksom
hed i stor Udstrækning været anvendt til Ud
førelsen af særlige offentlige Hverv. Han var 
saaledes Medlem af den nordiske Sølovkommission 
af 9. Decbr. 1882 og af de kgl. Aktie- og For-
sikringslovkommissioner af 8. Jan. 1881 og 22. 
Decbr. 1883 — i sidstnævnte Kommission var 
han Formand fra 1894 —, samt endvidere af den 
departementale Kommission 1891—92 til Ud
arbejdelse af en ny Lov om Enkekassen. Ved de 
internationale Handelsretskongresser i Antwerpen 
1885 °g Bruxelles 1888 mødte han som den 
norske Regerings delegerede. I en Aarrække har 
han været Medlem af Komiteen til at føre Tilsyn 
med private Forsørgelses- og Understøttelses-
selskaber, hvilken Stilling han i Lighed med 
Komiteens øvrige Medlemmer frasagde sig 1900. 
Siden 1889 er han kontrollerende Medlem af 
Direktionen for den norske Livrenteforening. Han 
er Medlem af Christiania Videnskabsselskab og 
korr. Medlem af »Vereinigung fur vergleichende 
Rechtswissenschaft« i Berlin og af Société de la 
législation comparée i Paris. 1897 deltog han 
som Stifter af Cotnité maritime international, 
og 1899 stiftede han sammen med Direktør i 
Skibsassuranceforeningen i Christiania, Anton 
Paulsen, den norske Afdeling af dette internatio
nale Selskab. Endelig har P. været et virksomt og 
interesseret Medlem af Norsk Jæger- og Fisker-
forenings Bestyrelse. 

P. har været en meget frugtbar Forfatter navn
lig paa de Omraader, der omfattes af hans oven
nævnte Studier ved fremmede Universiteter, hans 
Forelæsningsfag og de ham tildelte offentlige 
Hverv. Han har for det første en meget væsent
lig Andel i de Lovforslag med Motiver, der ere 
afgivne af de Kommissioner, hvoraf han har været 
Medlem, og som for en væsentlig Del ere byggede 
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paa hans til Brug for Kommissionen udarbejdede 
og som Manuskript trykte foreløbige Lovudkast 
med Motiver samt andre Forarbejder. Disse ere 
benyttede i det danske Udkast til Aktielov (1901) 
samt i det for de tre nordiske Lande fælles Ud
kast til Lov om Livsforsikringsvirksomhed, ud
arbejdet af en skandinavisk Komité, af hvilken 
han var Medlem. Af større videnskabelige Værker 
har han udgivet >Forelæsninger over norsk Arve
ret« [1899] og »Forelæsninger over norsk Søret« 
[1900]. Af hans mange mindre Afhandlinger, der 
for det meste ere offentliggjorte i »Norsk Rets-
tidende«, til Dels tillige i Særtryk, kunne frem
hæves hans med Kronprinsens Guldmedaille be
lønnede Afhandling: »Det navngivne Handels
selskabs Retsforhold ligeoverfor Tredjemand« 
[1875], som han senere forsvarede for Doktor
graden, hans Prøveforelæsning over selvvalgt 
Emne under Professorkonkurrencen: »Udsigt over 
Principperne for Syn og Skjøn« [1875] og hans 
Tiltrædelsesforelæsning ved Universitetet: »Om 
det sammenlignende Retsstudium, dets Øjemed og 
dets praktiske Resultater« [»Tidsskrift for Rets
videnskab«, 1892], endvidere »Studier over Com-
manditselskabet« [1882] og »Om Commandit-
selskabets Udvikling« [1885], »Om Livsforsikrings-
kontraktens Natur« [»Bilag til Aktielovkommis-
sionens Betænkning«, 1887], »Bemærkninger om 
enkelte Punkter i Skadeserstatningslæren« (Kom
pensation af Culpa) [1879] og »Bemærkninger 
til Skadeserstatningsreglerne i (Norsk) Udkast til 
Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs 
Ikrafttræden 1896« [»Tidsskr. f. Retsv.«, 1897], 
»Forelæsninger om Ægteskab og Skilsmisse« 
[1899] samt hans Artikler »Om Invaliditets- og 
Alderdomsforsikring for det norske Folk« [Kritik 
af den parlamentariske Arbejderkommissions For
slag, 1899] i »Aftenposten«, Foraaret 1900, og-
saa i Særtryk. I »Annales de droit commercial« 
[Paris] har han siden 1892 givet Oversigter over 
de nordiske Landes Lovgivning og Litteratur paa 
Formuerettens Felt. (Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.«, 
IV). H. S. 

PlatOV, Matve j I v a n o w i t s c h , Greve, russisk 
General og Ataman for de donske Kosakker, født 
17. Aug. 1751 i Asov, død 15. Jan. 1818 ved 
Don. Som 13-aarig Dreng indtraadte P. i Kosak
hæren, kæmpede med Dygtighed 1770—71 mod 
Tyrkerne, 1782—83 under Suworow og ud
mærkede sig paa en saadan Maade i Krigsaarene 
1788—90, særlig ved Stormen paa Oczakow, ved 
Akjerman, Bender og Ismail, at han 1801 ud
nævntes til Generalløjtnant og Ataman for de 
donske Kosakker. Han deltog herefter i Kampene 
mod Napoleon saavel 1805—07 som 1809, men 
hans største Virksomhed falder dog i Krigsaarene 
1812—14. Under Franskmændenes Tilbagetog 
beredte han dem med sin talrige Kosakhær be
tydelige Vanskeligheder, erobrede efter at have 
overskredet den russiske Grænse flere preussiske 
Byer og slog General Lefévre 1813 ved Alten
burg. Efter Slaget ved Leipzig fulgte han Fjenden 
til Rhinen, trængte ind i Frankrig, hvor han 
kæmpede med Held ved Laon og Nemours, be
satte Arcis og Versailles og deltog i de allieredes 
Indtog i Paris. (L i t t . : S m i r n o i har givet en 
Skildring af P.'s Liv [Moskva 1821]). B. P. B. 

Platsilke se Garn S. 508. 

Platte, Hængeplatte, det lodrette Led i en 
Gesims (s. d.). E. S. 

Platte, efter moderne Sprogbrug Plader af 
Porcelæn, der anvendes til Vægprydelser og for 
det meste ere lavede til Minde om en eller anden 
historisk Mærkedag; i sidste Retning have de i 
Danmark næsten afløst Prægning af Medailler. De 
kjøbenhavnske Porcelænsfabrikker (den kgl. Porce
lænsfabrik og Bing og Grøndahl) have især 
indlagt sig Fortjenester i denne Henseende og 
i Løbet af 1890'eme udsendt en stor Sam
ling P. R. B. 

Plattenslager, en Person, der slaar Plader, 
narrer Folk for Penge ved usandfærdige Fore
givender. 

Platten-Sø, ungarsk B a l a t o n (af slavisk blato, 
Sump), den største Sø i Ungarn og i Mellem
europa, strækker sig i nordøstlig Retning mellem 
Komitaterne Somogy, Zala og Veszprem, har en 
Længde af 75 Km., en Bredde af 30 Km. Den 
ligger i en Højde af 106 M. o. H. og dækker 
med de tilstødende Sumpe et Areal af 1,320 Q 
Km. Dens Dybde beløber sig kun fra 4 til 11 M. 
Paa Grund af de hyppige Storme er Skibsfarten 
ringe. Kysterne ere mod Nord høje med en 
Række vinbevoksede vulkanske Kegler, mod Syd 
flade og sumpede. Halvøen Tihany skyder sig 
fra Vest med stejle Bredder langt ind i Søen og 
deler den i et mindre nordligt og et større syd
ligt Bassin. Paa Halvøen findes det 1134 stiftede 
Benediktiner-Abbedi Tihany, nordligere ligger 
Badestedet Fiired (s. d.). Joh. F. 

Platter, Ju l iu s , østerrigsk-schweizisk National
økonom og Socialpolitiker, er født 27. Decbr. 
1844 i Tyrol, var 1877—79 Professor i Statistik 
i Czernowitz, men har senere virket som Professor 
i Statsvidenskaber i Ziirich, først ved Universi
tetet, siden 1884 ved Polyteknikum. P.'s Under
søgelser have navnlig omfattet Samtidens social
politiske Spørgsmaal; herom har han, overvejende 
i Tidsskrifter, offentliggjort talrige Afhandlinger, 
der udmærke sig ved vægtigt Indhold og sleben 
Form, ofte med polemisk Tilsnit. Et Udvalg af 
dem foreligger i »Kritische Beitrage zur Erkennt-
niz unserer socialen Zustande und Theorien« 
[Basel 1894]. K. V. H. 

Platte River [pla'tri'va] se N e b r a s k a R ive r . 
Platteværk, lille Valseværk af Staalskiver, 

anvendes til at udplatte Guldtrækkertraad til 
Lahn. F. W. 

Platting (Søudtryk), fladt Tovværk, flettet af 
Kabelgarn (se Garn S. 511), bruges om Bord til 
Surringer, Sejsinger o. 1., som skulle have større 
Styrke end den, der kan opnaas med Skibmandsgarn 
(s. d.), Hyssing e. 1. Der skelnes mellem P l a t -
p l a t t i n g , som flettes af 9 Garn, og S e i s i n g -
p l a t t i n g , hvortil bruges 22 Garn. CL. W. 

Plattnerit(BrunBlyoxyd, T u n g b l y m a l m ) , 
et sort halvmetallisk Mineral med brun Pulver-
farve, tetragonal Krystalform og meget høj Vægt
fylde (8,5), bestaar af Blydioxyd Pb0 2 og findes ved 
Leadhills og Wanlockhead i Skotland. N. V. V. 

Piattsburgh [pla'tsba.g], By i U. S. A., Stat 
New York, ligger ved Lake Champlain og er af 
strategisk Vigtighed, da den behersker Vejen fra 
New York til Montreal. P. har store Kaserner, 
en Del Fabrikker og driver levende Handel. 
(1900) 8,434 Indb. H.P.S. 
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Plattsmouth [pla'tsma'up], By i U. S. A., Stat 
Nebraska, ligger ved Missouri og har store Jæm-
støberier. (1900) 4,964 Indb. II. P. S. 

Plattysk, dagligdags Benævnelse for de neder-
tyske Dialekter, dog med Udelukkelse af det 
mellem- og nederfrankiske omkring Nedre-Rhin. 
Navnet P. skriver sig fra »das platte Land«, idet 
det tales i hele det nordtyske Lavland fra Hol- j 
land's Grænse til KOnigsberg (dog med en 
mellemtysk Enklave i Østpreussen) og begrænses 
mod Syd af en Linie, der kan tænkes dragen 
omtrent fra Solingen eller Barmen mod Østnord
øst til Østpreussen's Grænse imod Rusland. 
Grænsen danner imidlertid hverken nogen lige 
Linie eller skarp Adskillelse; der findes hele 
Vejen igennem indtil Posen's Grænse mere eller 
mindre ubestemmelige Overgange til de mellem
tyske Dialekter, der strække sig i et bredt Bælte 
fra Elsass-Lothringen imod Østnordøst til Bohmen 
og Schlesien. De vigtigste Forskelligheder imellem 
P. og Højtysk bestaa i, at det P. er blevet uberørt 
af de overtyske Lydforskydninger (se XI Bd., 
S. 1139), i Udviskningen af Forskellen mellem 
Dativ og Akkusativ, samt i Mangelen af Omlyd 
i højtysk Forstand; imidlertid kan der paa mange 
Steder og i flere Henseender, navnlig i nyere Tid, 
spores større eller mindre Paavirkning af Højtysk, 
især i det skrevne Sprog. De indbyrdes For
skelligheder imellem de plattyske Dialekter ere 
ikke ubetydelige, navnlig med Hensyn til Vokali-
sationen; de vigtigste af disse Dialekter ere: 
Vestfalsk, Kurhessisk, Hannoveransk, Holstensk 
(op til Flensborg), Mecklenburgsk, Pommersk, 
Brandenburgsk(Tysk»Mårkisch«), Preussisk og den 
mest omfattende af dem alle, Nedersachsisk; men 
der findes desuden en hel Mængde Smaadialekter 
og lokale Idiomer; særlig mærkelige ere de plat
tyske Sprogøer i de slaviske Lande og i Ungarn-
Siebenburgen. 

Den ældste Form, under hvilken vi kende 
nedertysk Sprog, er det saakaldte Oldsachsisk, 
nærmest beslægtet med Oldengelsk (Angelsachsisk) 
og Oldnordisk, der er bevaret i det ældste be
kendte tyske Daabsløfte, i den berømte stav
rimede Evangelieharmoni, kaldet »Heliand« (8. 
Aarh., nedskrevet af en westfalsk Munk i 9. 
Aarh.) og i nogle Interlinearversioner af Salmerne. 
Sin rigeste Blomstring naaede det nedertyske 
Sprog i det Middelnedertyske (13. —16. Aarh.), 
dog ikke som Digtersprog, idet det Middelhøj
tyske saa godt som havde Monopol i denne Hen
seende, og selv nedertyske Digtere benyttede dette 
Kunstsprog. Med Undtagelse af enkelte Dramaer, 
som: »Spil van der Upstandinge«, »Theophilus«, 
Heltedigtet >Konine Ermenrikes dot«, Lære- og 
Stridsdigtet »De dudesche Slomer«, en Omplant
ning af de æsopiske Fabler, den nedertyske Ugl-
spil og det berømte Fabel digt »Reinke de Vos« 
(omdigtet fra Nederlandsk), er det især i Prosaen, 
det nedertyske Sprog har faaet sin største Ud
vikling, hvilket falder sammen med Hansa-
forbundets største Magtudvikling. Der nedskreves 
Byretter og Lovbøger, som: »Sachsenspiegel« 
(den ældste nedertyske Lovbog) og en Mængde 
Lands- og Bykrøniker (nogle til Dels rimede), 
som Liibeck's, Hamburg's og Magdeburg's (i 
»Chroniken der niederdeutschen Stådte«); den 
ældste plattyske Bibel blev trykt i Liibeck 1494, 

den yngste i Luneburg 1622. Det middelneder
tyske Sprogs Omraade var betydelig større end 
det nuværende P.'s, idet det ogsaa omfattede 
Nederlandene (Middelnederlandsk), men disse til 
Dels med Frisisk blandede Sprog have siden 
1600, især ved litterær Paavirkning, udviklet sig 
til selvstændige Sprog (Hollandsk og Flamsk). 
Om den betydelige Indflydelse, som P. i Hanse
stædernes Blomstringstid og længe derefter har 
haft paa det danske Sprogs Udvikling, henvises 
til »Dansk Sprog« (IV Bd., S. 979). I Løbet 
af 16. Aarh. blev det P. efterhaanden trængt til
bage af det dengang moderne højtyske Kancelli
sprog, og fra ca. 1.600 maa det sidstnævnte anses 
for det sejrende som Stats- og Regeringssprog; 
som Kirkesprog holdt det P. sig noget længere; 
endnu i Slutn. af 16. Aarh. stredes man om, 
hvorvidt det ene eller det andet burde vælges 
til Prædikesprog, men efterhaanden blev det 
Mode at ansætte Højtysk talende Prædikanter, som 
Menighederne da maatte forstaa saa godt, de 
kunde; i Flensborg prædikedes allerede 1600 paa 
Højtysk, og det oven i Købet af en Holstener; 
den sidste Præst, som prædikede P., var Johan 
Biester i Hamburg (1628—64). 

I den paafølgende 200-aarige Tilbagegangs
periode gøres der saa godt som intet for at be
vare det plattyske Sprogs offentlige Stilling; 
ingen Ordbog eller Grammatik ser Lyset før 
efter 1750, ingen litterære eller videnskabelige 
Bestræbelser gøres til Fordel for dets tidligere 
Stilling; det bliver udadtil fuldstændig overfløjet 
af det Højtyske og til sidst anset for et ringere, 
et simplere Sprog, saaledes at »platt« faar en ny, 
nedsættende Betydning; men det vedbliver at 
leve med fuld Styrke Mand og Mand imellem og 
i Hjemmene i alle sine Dialekter og Afskyg
ninger; det bliver ligesom en Livssag for de P. 
talende Befolkninger, ikke at lade deres gamle 
Modersmaal bukke under for det »lavede« ny, 
næsten som et fremmed Sprog følte Højtysk; 
dette sidste bliver uomstridt det officielle Sprog, 
det P. bliver Hjertesprog. Først efter 1750, med 
større Kraft efter 1800 begynder der at vaagne 
Bestræbelser for at genopfriske Sprogets gamle 
Liv. Der samles Ordbøger for alle plattyske 
Dialekter; der skrives litteraturhistoriske, gram
matiske og sproglige Afhandlinger, der opstaar 
den ene Forfatter efter den anden, ganske vist 
ikke mange fremragende, men dog nok til at 
hævde det for dette Sprog særegne gemytlig
satiriske Element, nok til at puste Liv i Sproget. 
Iblandt de mange kunne særlig fremhæves Bar
mann, Bornemann, Brinkmann, Cl. Groth, Fritz 
Reuter og W. Schroder. Sproget underkastes nu 
videnskabelig Undersøgelse og Behandling, og 
man samler flittig alt Sprogstof, baade gammelt 
og nyt. Der hæver sig endog Stemmer for at 
tilbageføre det plattyske Sprogs gamle Ligeberet
tigelse med Højtysk, men disse Bestræbelser maa 
siges, især efter Genoprettelsen af det tyske 
Riges Enhed, at være ganske haabløse. Til Op
lysning om det plattyske Sprogs Kamp imod det 
overmægtige Højtyske kan især henvises til: 
Lubben, »Das Plattdeutsche in seiner jetzigen 
Stellung zum Hochdeutschen« [1846], Cl. Groth's 
»Briefe tiber hochdeutsch und plattdeutsch« 
[1858], Socin, »Der Kampf des niederdeutschen 
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Dialekts gegen die hochdeutsche Schriftsprache« 
[1888]. Siden 1875 virker »Verein fur niederd. 
Sprachforschung« ved sin »Jahrbuch« og sin 
»Korrespondenzblatt« samt ved Udgivelsen af 
ældre og yngre platlyske Bøger og Skrifter med 
stor Kraft for dette Sprogs videnskabelige Ud
bytning og litterære Vækst. 

Af Hjælpemidler til det plattyske Sprogs Stu
dium kunne især fremhæves: i) Litteratur- og 
Sproghistorie: K i n d e r l i n g , »Geschichte der 
niederdeutschen oder sogenannten plattdeutschen 
Sprache« [1800]; W. S e e l m a n n , »Die platt-
deutsche Litteratur des 19. Jahrh.'s« [i »Niederd. 
Jahrb.«, XXII, S. 49] ; J e l l i n g h a u s , »ZurEin-
teilung der niederd. Mundarten« [1848; samt 
»Nd. Jahrb.«, II 1]; Al len , »Uber Sprache und 
Volkstiimlichkeiten im Herzogtum Schleswig oder 
Siidjiitland« [1848]; Tuxen , »Det plattyske Folke
sprog i Angel« [1857]; L y n g b y , »Plattysk i 
Slesvig« ["»Nord. Tidsskr. for Filol.«, ny R., IV]. 
2) Ordbøger: S c h m e l l e r , »Heliand« med Glos
sar og Gram. [1830—40]; M. H e y n e , »Heliand« 
med Glossar [1866]; S c h i l l e r og L u b b e n , 
»Mittelniederd. Worterbuch« [6 Bd., 1875—81]; 
H. B e r g h a u s , »Sprachschatz der Sassen« [2 Bd., 
1880—83; ufuldendt]; (Ti l ing) »Versuch eines 
bremisch-niedersachsischen Worterbuchs« [6 Bd., 
1767—71; Suppl. 1869]; Richey, »Idioticon Ham-
burgense« [1755]; Schi i tze , »Holsteinisches Idio
tikon« [4 Bd., 1800—1806]; W o e s t e , »Worterbuch 
der westfalischen Mundart« [1882]; V i lmar , 
»Kurhessisches Idiotikon« [1868]; S c h a m b a c h , 
»Worterbuch der niederd. Mundart der Fiirsten-
tiimer Gdttingen u. Grubenhagen« [1858]; Dah-
ner t , »Plattd. Worterbuch der pommerschen u. 
rugischen Mundart« [1781]; (S ibe th) »Worter
buch der mecklenburgisch-vorpommerschen Mund- ; 

art« von »Mi«« [1876]; Danne i l , »WSrterbuch ' 
der altmårkisch-plattdeutschen Mundart« [1859]; 
F r i s c h b i e r , »Preussisches Worterbuch« [2 Bd., 
1883—85]; 3) af Grammatikker kunne især frem
hæves: N e r g e r , »Grammatik des mecklen-
burgischen Dialekts« [1869] og J e l l i n g h a u s , 
»Westfalische Grammatik« [1885]. C.A.N. 

Platurus se Gift snoge . 
Flatycercidae en Familie af Papegøjer, I 

F l a d h a l e d e P . 
Platycerium se A c r o s t i c h u m . 
P l a t y c n n u s se S ø l i l j e r . 
PlatygonilS se N a v l e s v i n . 
Platyrrhina d. s. s. V e s t a b e r (s. d.). 
Plat} sma, H a l s e n s H u d m u s k e l , er en 

bred, men flad og tynd Muskelplade, der, fra 
Egnen om Mundvigen og Underkæben neden for 
denne, forløber lige under Halsens Hud, til 
hvilken den er nøje fæstet, ned til den øverste 
Del af Brystet neden for Nøglebenet, hvor den 
hæfter sig til den store Brystmuskels Fascie. Ved 
visse Bevægelser af Halsen ser man dens Omrids 
tegne sig gennem Huden. — Denne Muskel maa 
opfattes som en af de faa Rester, der hos 
Mennesket er tilbage af det hos Pattedyrene i 
Reglen stærkt udviklede System af H u d m u s k l e r , 
hvis Virkemaade man ofte kan iagttage f. Eks. ', 
hos Hesten, idet det er ved deres Hjælp, at den 
rynker sin Hud for at bortjage Fluer. S. B. 

Platææ d. s. s. P l a t a i a i . 

Plan, By i Storhertugdømmet Mecklenburg- | 
Schwerin ved Elde's Udløb af P.-Sø, har (1900) ; 

4,200 Indb. Maskin- og Klædefabrikation, Kalk
brænderi, Savskæreri og Skibsfart. Joh. F. 

Plaudi te (lat.), »klap saa!«, den staaende Op
fordring til Publikum, hvormed de gamle latinske 
Komedier ende. H. H. R. 

Planen (im Vogt land) , By i Sachsen's Kreis-
hauptmannschaft Zwickau, 36 Km. S. V. f. Zwi-
ckau, ligger for største Delen paa en Højslette, 
ved venstre Bred af Eister og ved Jærnbanelinierne 
Leipzig—Hof, Reichenbach—Eger og Gera— 
Weischlitz og har (1900) 73,900 Indb. P. har 
3 evangeliske Kirker, hvoriblandt Johannes-Kirken 

i (genopbygget 1556), samt et gammelt højtliggende 
Slot (Hradschin), og er Sæde for en Landret med 
Kammer for Handelssager, et Handels- og Er-
hvervskammer og en Filial af Rigsbanken. Der 
findes et Gymnasium, et Seminarium, en Industri-

1 og en Handelsskole. P. er en af de vigtigste 
Fabrikbyer i Sachsen og Midtpunkt for Væveri 
af hvide Bomuldsvarer (Plauenske Varer), Gar
diner og Konfektionsvarer, endvidere findes 
Musselinfabrikation, Bomulds- og Vigognespinderi, 
Farveri, Maskin- og Cementvarefabrikation. P. 
er sandsynligvis grundlagt af Sorberne og nævnes 
1122 første Gang under Navn af vicus Pla-we 
(aaben Flække). Afvekslende har P. staaet dels 
under arvelige Fogeder, dels under bøhmisk og 
dels under sachsisk Herredømme. Ved indvandrede 
Schweizere blev Bomuldsindustrien grundlagt i 
16. Aarh. Joh. F. 

Plan g (norsk) d.s.s. Plov. 
Plausibel (lat.), værdig til Bifald, antagelig. 
PlaUStrnm (lat.), hos Romerne: en to- eller 

firhjulet Fragtvogn ell. Arbejdsvogn. H. H. R. 
Plantns, T i t u s Maccius , romersk Komedie

digter, er født i Sarsina i Umbrien i Midten af 
3. Aarh. f. Chr. og døde i Rom 184. Han blev 
i sin Ungdom Tjener hos et Skuespillerselskab i 
Rom; senere gav han sig af med Handelsforret
ninger; men da han satte sin Formue til, maatte 
han tage Arbejde hos en Møller. Her fandt han 
Lejlighed til i sin Fritid at digte Komedier, som 
han fik opført ved de offentlige Fester i Rom, 
og de gjorde saa stor Lykke, at han kunde op
give sin Tjeneste i Møllen og alene hengive sig 
til Digtervirksomheden. P.'s Komedier hørte til 
den Klasse Skuespil, som Romerne kaldtepalliatae, 
d. e. de vare oversatte eller bearbejdede efter det 
Græske. De Originaler, som P. benyttede, til
hørte den yngre attiske Komedie, og da de der
hen hørende Værker nu alle ere tabte, beror vort 
Kendskab til dem netop for en stor Del paa P. De 
Digtere, hvis Værker han tog til Mønstre, vare især 
Filemon, Menandros og Difilos; ofte ere vi dog 
ikke i Stand til at angive, hvorfra P. har taget 
sit Stof. Men Behandlingen er i Reglen meget 
fri, og P. omtaler ofte romerske Forhold og 
skildrer sine Personer i Overensstemmelse med de 
Iagttagelser, han selv havde gjort blandt sine 
Omgivelser. P., som selv var udgaaet af Folkets 
brede Lag, vidste nok, hvad Slags Skæmt det 
store Publikum mest yndede, og hans Løjer ere 
ofte temmelig grovkornede. Men han raader over 
en uimodstaaelig komisk Kraft, der lægger sig 
for Dagen saa vel i Skildringen af Karaktererne, 
hvoraf de lavere, som Slaver og Snyltegæster, i 
Reglen lykkes ham bedst, som i Fremstillingen 
af de forskellige Situationer. Der er altid Liv 
og Fart i Udviklingen; Sproget er jævnt og 
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naturligt. Da P.'s Komedier høre til det ældste 
af den opbevarede latinske Litteratur, have de 
ogsaa i rent sproglig Henseende stor Interesse 
for os. Sproget afviger betydelig fra den senere, 
klassiske Form, og Versene ere byggede med 
langt større Frihed, end de senere romerske 
Digtere tillode sig. 

P.'s Komedier vedbleve at opføres i Rom længe 
efter Forfatterens Død. Men ved de senere Op
førelser hændte det ofte, at de undergik For
andringer eller forsynedes med Tilføjelser, især 
Prologer, saa at det for Eftertiden ikke er ganske 
let at afgøre, hvordan deres oprindelige Skikkelse 
har været. Desuden hændte det, at ogsaa 
Komedier af andre Forfattere kom til at gaa 
under P.'s Navn. Men allerede Oldtidens Forskere 
søgte at udsondre disse. Den romerske Gram
matiker Varro delte alle de plautinske Komedier 
i tre Grupper: de afgjort ægte, de tvivlsomme og 
de uægte. Til den første Gruppe hørte 21, og 
disse ere paa een nær (»Vidularia«) blevne op
bevarede til vor Tid. Deres Titler ere: Amphi-
truo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Curculio, 
Casina, Cistellaria, Epidicus, Bacchides, Mo-
stellaria, Menaechmi, Miles gloriosus, Mercator, 
Pseudolus, Poenulus, Persa, Rudens, Stichus, 
Trinummus og Truculentus. De fleste Komedier 
ere Intrigestykker, hvis Stof er hentet fra Hver
dagslivet. Kærlighedshistorier, strenge Fædre, 
der narres af en listig Slave, forbyttede Børn o. 1. 
spille en stor Rolle i Stykkerne. Enkelte af dem 
have dog et mere alvorligt Indhold, som Captivi > 
(»Krigsfangerne«) og Trinummus (»Skatten«). ! 
En Særstilling indtager Amphitruo, hvis Stof er I 
taget fra Mytologien, men behandlet med stor | 
Kaadhed. Fra P. have senere Digtere i stort i 
Omfang taget Stoffet til deres Komedier, men 
saaledes, at de have stillet sig lige saa frit som 
P. selv over for deres Forbilleder. Det kan saa
ledes nævnes, at Moliére i »Amphitryon« og I 
»L'Avare« har taget Stoffet fra P.'s Amphitruo 
og Aulularia, og Holberg i »Abracadabra« og 
»Diderich Menschenskræk« fra P.'s Mostellaria •• 
og Pseudolus, og desuden ere i andre Stykker 
mange enkelte Scener eller Personer laante fra 
P. Endelig har Shakespeare i sin »Comedy of 
errors« bearbejdet P.'s Menaechmi. 

Udgaver af P.'s Komedier ere bl. a. leverede ; 

af Gronovius [Leyden 1664 og oftere], Bothe [4 i 
Bd., Berlin 1809—11], Naudet [4 Bd., Paris 1830], ! 
Ritschl [3 Bd., Bonn 1848—54; ny Udg. under ; 
Medvirkning af Lbwe, Gotz og Scholl, 4 Bd., 
Leipzig 1878—94], Ussing [5 Bd., Kbhvn. 1875 — 
86] og Leo [2 Bd., Berlin 1895—96]. Lexika i 
(ufuldendte) ved Waltzing [Louvain 1900 ff.] og 
Lodge [Leipzig 1901 ff.]. Danske og norske 1 
Oversættelser af enkelte Stykker ere leverede af 
Guldberg [4 Bd., Kbhvn. 1812—13], Worm | 
[Kbhvn. 1834], Gjertsen [Chra. 1873], Forchhammer i 
[2 Bd., Kbhvn. 1884-86] og Waage [Kbhvn. 
1897]. (L i t t . : F. R i t s c h l , Parerga Plautina \ 
[Leipzig 1845]; A- Spenge l , Titus Maccius Plau- i 
tus [Gottingen 1865]; F. L e o , »Plautinische | 
Forschungen« [Berlin 1895]). H. H. R. 

Playiair [pleMfæ.a], Lyon , engelsk Kemiker, 
er født 21. Maj 1819 i Bengalen, uddannede sig 
under Graham's og Liebig's Vejledning og blev 
1843 Professor i Kemi ved Royal Institution i ' 
Manchester, senere Kemiker ved Roy. Agricultural' 

I society og ved Museum of practical Geology, 
I derefter Professor i Kemi ved Government School 
, of Mines i London; 1848 blev han Medlem af 
Royal society; fra 1853—58 var P. General
inspektør for Museer og Skoler, 1858—68 Pro
fessor i Kemi ved Universitetet i Edinburgh og 

; St. Andrews, 1880 og 1881 Chairman of House 
of Commons; 1857 Præsident for Chem. society, 
1873 Generalpostmester, 1880—83 tillige Deputy 

i Speaker i Underhuset. P. var Medlem af talrige 
i videnskabelige Selskaber. Han har udført en 
I stor Række Arbejder, bl. a. over forskellige Fedt-
| stoffer og Fedtsyrer, over Atomvolumen og Vægt

fylde, om Ferricyankalium og Nitropruseider. P. 
I var ganske særlig virksom for London-Verdens

udstillingen 1851 ; han udgav et Arbejde om 
denne og holdt en Række Forelæsninger over de 
ved denne Udstilling vundne Resultater. 1892 blev 
P. som Lord optaget i Pairstanden. O. C. 

Play Or pay [plelJå'.peli] se I n d s k u d . 
Pleasant-Øerne [ple'zant] danne en Gruppe 

af Gilberts-Øerne (s. d.), men staa i Modsætning 
til disse siden 1888 under tysk Højhed. De ere 
kun 5 • Km. med (1890) 1,324 Indb. De om
gives af Koralrev og ere uden Ankerpladser. Af 
vulkanske Kræfter ere de oprindelig lave Koral
øer hævede 70 M. over Vandspejlet. Øerne ere 
rige paa Kokospalmer, men Høsten mislykkes ofte, 
da Regnen kan udeblive 2—3 Aar i Træk. M. Kr. 

Plebejer kaldtes i det antikke Rom den uade
lige Stand i Modsætning til de adelige Patricier 
(s. d.). Medens disse førte deres Slægtregister 
tilbage til Rom's ældste Tider, stammede P. 
hovedsagelig ned fra de Slægter, som senere vare 
indvandrede og optagne i Borgersamfundet, til 
Dels vistnok ogsaa fra Patriciernes Klienter. P. 
betragtedes oprindelig som staaende uden for det 
romerske Borgersamfund; men Kongerne af den 
tarquiniske Slægt begunstigede dem, og i den 
Inddeling af Folket, som lagdes til Grund for 
Ordningen af Hærvæsenet og Afstemningen i 
Folkeforsamlingen, og som tilskrives Servius Tul-
lius, fik P. Plads ved Siden af Patricierne, lige
som der ogsaa optoges P. i Senatet. Republikkens 
Indførelse (510) betegner en Tilbagegang for P., 
som ikke fik Adgang til Statens højeste Embede, 
Konsulatet. Ligesom hidtil betragtedes P. halv
vejs som Udlændinge, idet de end ikke kunde 
indgaa lovgyldigt Ægteskab med Patricierne, og 
endelig vare P. ogsaa for en stor Del i økonomisk 
Afhængighed af Patricierne. I Republikkens første 
Aarhundreder høre vi da om stadig Strid imellem 
de to Stænder; gentagne Gange gav P.'s Mis
fornøjelse sig Luft ved midlertidige Udvandringer 
(»Secessioner«). 494 oprettedes der et plebejisk 
Embede, Folketribunatet, som Modvægt mod det 
patriciske Konsulat; i Tribunerne fik P. Tals
mænd, som med Iver varetoge deres Interesser. 
Et mislykket Forsøg paa en Udsoning mellem 
Stænderne foretoges 451 ved Indsættelsen af 
Decemvirer (s. d.); derimod gennemførtes 445 
ved den canulejiske Lov P.'s Ret til at indgaa 
Ægteskabsforbindelser med Patricierne, og des
uden fik de af Tribunerne ledede Tribuscomitier, 
hvor P. havde størst Indflydelse, stadig mere Be
tydning ved Siden af de ældre Centuriecomitier. 
Til sidst koncentrerede P. deres Anstrengelser om 
Retten til at opnaa Konsulatet. I nogen Tid 
søgte man at udskyde Afgørelsen ved ikke at 
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vælge Konsuler, men overlade deres Myndighed 
til folkevalgte Krigstribuner, som ogsaa kunde 
tages af P., men 367 opnaaede P. endelig ved de 
liciniske Love (s. d.) Adgangen til Konsulatet. 
Efterhaanden fik P. da ogsaa Adgang til de 
øvrige Embeder, f. Eks. Præturen 337, og ved 
den ogulniske Lov fik de tillige Adgang til de 
fleste Præsteskaber lige med Patricierne (300). Ad
skillelsen mellem Patricier og P. har derefter ingen 
videre Betydning mere. H. H. R. 

PlebiSCit se F o l k e a f s t e m n i n g . 
Plebs (lat.), Almue, var oprindelig ensbetydende 

med P l e b e j e r (s. d.); men efter at Forskellen 
mellem Plebejer og Patricier var udvisket, brugtes 
Betegnelsen P. ogsaa om de romerske Borgere, 
som, fordi de ikke havde den dertil fornødne 
Formue, stode uden for de to højere Stænder, Se
nator- og Ridderstanden. H. H. R. 

PlecOtUS se F l a g e r m u s S. 669. 
Plectogyne d. s. s. A s p i d i s t r a . 
PlectrånthUS L'Hérit., Slægt af Læbe-

blomstrede, Buske, Halvbuske eller Urter, af for
skelligt Ydre med smaa eller middelstore Blomster. 
Omtr. 90 Arter i Troperne. Flere have spiselige 
Knolde og dyrkes af Hensyn dertil. Andre ere 
officinelle i deres Hjemlande, f. Eks. P.fruticosus 
Wight (fra Kap), der ogsaa dyrkes som Stueplante, 
paa Grund af dens Ry for at fordrive Møl. A. M. 

Plectraphones, ofte brugt Slægtsnavn for en 
Gruppe af Værlinger. 

PlegatiiS, en Slægt af Ibis'er. 
Pleiaderne, en Gruppe af 7 kvindelige, gud

dommelige Skikkelser, der i Sagnene kaldes 
Døtre af Atlas og Okeanos'es Datter Pleione. De 
vare fødte paa Bjærget Kyllene i Arkadien; i ; 
Karakter lignede de Nymferne, i Virksomhed Ho-
raerne, idet de antoges at fremme Høsten. Af 
Sorg over deres Faders haarde Skæbne som 
Bærer af Himmelen bleve de forvandlede til Stjerner 
(Syvstjernen). Hos Pindar fortælles, at de havde 
truffet Jægeren Orion, der derefter i 5 Aar for
fulgte dem over al Verden, indtil Zeus satte baade 
P. og Orion samt hans Hund som Stjerner paa 
Himmelen. Naar Syvstjernen og Orion en Tid 
lang ses sammen paa Himmelen, er det, fordi han 
fortsætter sin Forfølgelse. I Odysseen fortælles, 
mulig i Overensstemmelse med dodonæiske Fore
stillinger, at P. vare blevne til en Flok Duer, 
der hvert Aar hentede Zeus Ambrosia fra Oke-
anos. Paa Vejen maa de flyve mellem de be
vægelige Klipper, Plankterne. Hver Gang om
kommer een, men Zeus skaber straks en ny. Dette 
Sagn stod utvivlsomt i Forbindelse med, at den 
ene af Stjernerne regelmæssig er svagere end de 
andre. Alle P. bleve Mødre og Stammemødre 
til berømte Kongeætter. Maia var ved Zeus 
Moder til Hermes, E l e k t r a til Dardanos, Dar-
danidernes Stammefader, og Eetion, T a y g e t e 
til Lakedaimon, den første Konge i Landet af 
samme Navn; Alkyone ' s Søn med Poseidon var 
Hyrieus, Eponym for Byen Hyria; K e l a i n e 
blev Moder til Lykos og Nykteus, medens S t e r o p e 
anføres som Moder til Oinomaos, hvis Fader 
Åres var; M e r o p e var gift med Sisyfos og 
Moder til Glaukos. H. A. K. 

Pleiaderne, Stjernehob i Tyren, indeholdende 
6 for det blotte Øje synlige Stjerner, hvoraf den 

klareste, Alkyone, er af 3. Størrelse, de 5 øvrige 
(Maia, Atlas, Elektra, Merope og Taygeta) af 4. 
til 5. Størrelse. Et skarpt Øje kan se 3 Stjerner 
til (Asterope, Celeno og Pleione), enkelte have talt 
til 12, Moestlin, Kepler's Lærer, saa 14 og kort
lagde 11 før Kikkertens Tid. Med Kikkert saa 
Galilæi mere end 40, og efter som Kikkertens 
Forstørrelse blev øget, saa man flere og flere 
Stjerner. Fotografier af Henry have vist 2,326 
Stjerner inden for 3 Kvadratgrader, de af Bailey 
inden for 2 Kvadratgrader med Alkyone som 
Centrum 3,972 Stjerner. Det første Kort i den 
teleskopiske Tid er givet af Galilæi, senere har 
Cassini tegnet ind 64, Wolf i Paris katalogiseret 
571 og Pritchard 40 Stjerner. Det nyeste Kort 
er leveret af Mellor med 100 Stjerner. De nøj
agtigste Positioner ere givne af Bessel, bestemt 
heliometrisk, for 52 Stjerner i Forhold til Alky
one og af Elkin for 69 Stjerner. De første Foto
grafier ere tagne af Rutherfurd 1866, de ere 
udmaalte af Gould for 40 Stjerner i Forhold til 
Alkyone, senere Fotografier fra 1872 og 1874 
ere udmaalte af Jacoby for 75 Stjerner; af andre 
fotografiske Udmaalinger kan nævnes Gould: 
»Cordoba photographs« med 69 Stjerner. Ved at 
sammenligne disse Maalinger viser det sig, at de 
klareste, og en Del af de svagere Stjerner, have 
en fælles egen Bevægelse af 7" i Aarhundredet; 
andre derimod deltage ikke i denne. Efter dette 
bestaa P. af to Systemer af Stjerner, som ere 
uafhængige af hinanden, staa langt fra hinanden, 
og kun tilfældig for os vise sig i samme Retning. 
Lysstyrken hos de klareste Stjerner er fotometrisk 
bestemt af Lindemann, Pickering og Pritchard; 
Muller og Kempf have givet en Fortegnelse over 
Lysstyrken hos 96 P.-Stjerner. Gaultier har af 
Fotografier udledet Lysstyrken for 300 Stjerner 
og tillige meddelt de tidligere visuelle Be
stemmelser af Lysstyrken i Tidsrummet 1650 til 
1882. 19. Oktbr. 1859 fandt Tempel en Stjerne-
taage, der strakte sig Syd over fra Merope; denne 
blev mangen Gang forgæves søgt, af andre, som 
d'Arrest, omtalt som den svageste Stjernetaage, 
af andre, som Schiaparelli, set over et større Om-
raade, medens Swift altid kunde se den. I Decbr. 
1885 fandt Henry ad fotografisk Vej en Taage 
ved Maja, den blev ogsaa funden visuelt 1886 
med Pulkova's store Kikkert. Senere have Wilson 
og Barnard fotografisk paavist, at hele P.-Klyngen 
er indhyllet i Stjernetaage, hvilket Goldschmidt 
allerede 1860 havde henledet Opmærksomheden 
paa, og at denne strækker sig langt uden for P., 
hvis Taagemasse er den centrale Del af denne, 
der dækker mindst 100 Kvadrat grader af Himmelen. 
Max Wolf har fundet, at der er to Hovedgrene, 
den ene udgaaende fra Maia først i nordlig, der-
paa med mange Bugtninger i østlig Retning, den 
anden fra Merope i mere østlig Retning, den 
første er den lysstærkeste. I vestlig Retning ud-
straaler der radialt fra P. Taage i lige lysstærke 
Striber. I spektralanalytisk Henseende tilhøre de 
hidtil undersøgte P.-Stjerner Spektraltypen la. 
Pleione har et Dobbeltspektrum, foruden det 
nævnte ogsaa lysende Vandstoflinier. P., hos os 
almindelig kaldt Syvstjernen, kendes af alle 
Folkeslag saavel i Nord som Syd; hos enkelte, 
som Beboerne af Selskabs- og Tonga-Øerne, re
gulerer den Aaret, der deles i to Åarstider, det 
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ene, hvori P. ses efter Solnedgang, det andet, 
hvor den ikke viser sig paa Aftenhimmelen. 
Grækerne havde enkelte af deres Templer, som 
Parthenon-Tempelet, orienteret efter den Kompas
streg, hvori P. stod op, medens andre, som 
Bacchus-Tempelet, vare byggede efter den Retning, 
hvori P. gaar ned. Navnet mente man skulde 
komme af nkflv (sejle), fordiP.'s heliakiske (s.d.) 
Opgang i Maj angav Tiden for Skibsfartens Be
gyndelse, deres akronyktiske Nedgang (Nedgang 
ved Solopgang) i November dens Ophør. Navnet 
kommer sandsynligere af det græske nXeiog, episk 
Form af srAecog, »fulde, i Flertal >mange«. P. 
nævnes allerede 2357 f. Chr. af Kineserne, omtales 
hos Hiob og ere et af de faa Stjernenavne, som 
forekomme hos Hesiod og Homer. (Li t t . : A l l e n , 
Star-Names and their meanings [New York 
1899]); J- Fr. S. 

Pleias (»Syvstjernen«) kaldte de alexandrinske 
Grammatikere syv græske Tragediedigtere fra den 
alexandrinske Periode. Deres Navne vare L y k o-
fron, A l e x a n d r o s , D i o n y s i a d e s , H o m e r o s , 
Sos i f anes , S o s i t h e o s og F i l i s k o s . Uagtet 
de ansaas for Tidens ypperste Tragediedigtere, 
blegnede deres Glans dog hurtig, og ingen af 
deres Tragedier ere bevarede. H. H. R. 

Pleinairisme [plænæri'sme] (af fr. fleinair, 
»fri Luft«), ret almindelig Betegnelse for Frilufts-
maleriet (tysk Hellmalerei, Freilichtmalerei, Fri-
lysmaleri). Ved Friluftsmaleri tænker man paa 
en realistisk malerisk Retning, der søger at frem
stille Naturen under aaben Himmel saa nær op 
ad Virkeligheden som muligt, saa Billedet efter 
Lys- og Farveindtryk fremtræder som et Stykke 
skaaret ud af Naturen; i Stedet for de vedtægts
mæssige brune og mørke Atelierfarver bruger 
man lyse kølige Farvetoner, hvor det blaalige 
ofte spiller en fremtrædende Rolle, for at skaffe 
»Luft« ind i Maleriet. P. har naturligvis sine 
Rødder i ældre Kunst. Som en bevidst Parti
retning former den sig dog først i 19. Aarh. Mænd 
som Constable og Turner samt Barbizon-Skolen 
(s. d.) ere dens Forløbere; sin mest udprægede 
Repræsentant faar den i Bastien-Lepage (s. d.). 
Fra Frankrig breder den sig forfriskende, men 
ogsaa ofte med Tilsætning af Manér og Mode
recepter, over andre Landes Kunst. I den seneste 
Tid, under Brydningen med den bevidst stiliserende 
Kunst, bragt lidt i Miskredit hævder den dog sin 
Plads som en vigtig Nydannelse, der, selv om 
dens Princip er alt andet end enegyldigt, vil be
vares som en værdifuld kunstnerisk Metode. Jfr. 
I m p r e s s i o n i s t e r . A. Hk. 

Plein-poilVOir [plæpuvwa.r] (fr.) d. s. s P i en i -
p o t e n s . 

Pleione kaldes en Datter af Okeanos, ved 
Atlas Moder til P l e i a d e r n e (s. d.). H. A. K. 

PleiSSe, højre Biflod til Eister i Kongeriget 
Sachsen, udspringer ved Ebersbrunn 8 Km. 
S. S. V. f. Zwickau, strømmer fordi Leipzig, hvor 
den optager Parthe, og udmunder efter et Løb 
paa 90 Km. N. V. f. Leipzig. Joh. F. 

Ple ls thenes hørte til Atridernes Kongeæt. 
Han var Søn af Atreus, men blev af dennes Broder 
Thyestes opdraget, som om det var hans egen 
Søn. Da Fjendskabet mellem Brødrene ret brød 
ud, sendte Thyestes ham til Atreus i Mykene for 

at myrde denne. Anslaget blev imidlertid op
daget, og P. dræbt af Atreus, der først bagefter 
fik at vide, at det var hans egen Søn. H. A. K. 

PleistOCæne kaldes de ældste forstenings-
førende Kvartæraflej ringer. Undertiden bruges dog 
ogsaa denne Betegnelse for hele Kvartærperioden. 
Se i øvrigt D i l u v i u m og K v a r t æ r f o r m a -
t ion. 

Plej Mer d. 
Plejebørn, 

opdragelsen 

J. P. R. 
s. s. P l e i a d e r . 

T i l s y n med. Medens Børne
alle moderne Stater efterhaanden 

er naaet frem til at blive betragtet som en af de 
vigtigste Samfundsopgaver, i Erkendelse af, at 
Spirerne til Samfundets største moralske Onder, 
Forbrydelse, Usædelighed, Alkoholisme m. v. ikke 
mindre end til Individets fysiske Sygdomme for 
en stor Del lægges i Barndommen, er samtidig 
selve Samfundet undergaaet Forandringer, som i 
høj Grad vanskeliggøre en tilfredsstillende Børne
opdragelse navnlig inden for de brede Lag. Det 
moderne Fabrikarbejde sluger i en før ukendt 
Grad Forældrenes Virksomhed fra Morgen til 
Aften og prisgiver saaledes Børnene for Gade-
og Kasernelivets usunde Impulser, samtidig med 
at Forlæggelsen af Forældrenes Virksomhed fra 
Hjemmet til Fabrikken svækker disses egen Inter
esse for alt Hjemmet vedrørende og særlig deres 
Ansvarsfølelse over for Børnene. En omfattende 
Ret til Indgriben i Forældremagten, eventuelt 
dens Overførelse til Samfundsorganer, bliver der
for en stedse mere bydende Nødvendighed for 
Statens og Efterslægtens Velfærd, og som For
udsætning herfor fremtræder i første Række et 
skærpet Tilsyn med Forældremyndighedens Ud
øvere. Med særlig Styrke gøre disse Hensyn sig 
gældende over for Børnenes Pariaklasse, de uægte 
Børn. Disses Forsørgelse paahviler legalt Moderen, 
og de ere saaledes paa Forhaand henviste til den 
økonomisk allerslettest stillede Del af Befolk
ningen, Kvinderne, hvis Forhold kun undtagelses
vis tillader dem selv at opdrage Barnet. Dette 
maa derfor anbringes hos fremmede, hvis eneste 
Interesse for P. ofte vil være den økonomiske. 
Saaledes begynde disse Børn som Regel Til
værelseskampen endog uden den Støtte, som dog 
er deres ægtefødte Lidelsesfæller given, For
ældrenes naturlige Kærlighed til Afkommet. De 
rædselsfulde Forbrydelser over for P., som Stor
stæderne stadig opvise (»Englefabrikker«), vise 
ogsaa Tilsynets specielle Nødvendighed paa dette 
Punkt. Dette er da ogsaa gennemført i Danmark, 
hvor Opgavens andre Sider ellers endnu stedse 
ere sørgelig forsømte. Tilsynet er i Kjøbenhavn 
først ordnet ved Sundhedsvedtægt af 15. Juni 
1886 med flere Tillæg, for hele Landet ved L. 
af 1. Marts 1895. Alle P. under 14 Aar ere 
Tilsyn undergivne i Reglen ved Kommuneraadene 
med Bistand af dertil egnede Mænd og Kvin
der, som Kommuneraadene kunne formaa der
til. I Kjøbenhavn føres Tilsynet af Sundheds
kommissionen, hvis Organer ere Kredslægerne, 
Politiet og et Antal af Sundhedskommissionen 
ansatte tilsynsførende Damer. Intet P. maa an
tages for Betaling uden Sundhedskommissionens 
Tilladelse, der gives eller nægtes paa Grundlag 
af Politiets og Kredslægens Undersøgelser. Til
ladelsen, hvis Benyttelse kontroleres af de nys-
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nævnte Tilsynsdamer, kan naar som helst tages 
tilbage og skal tilbagekaldes i Tilfælde af ufor
svarlig Behandling og indtrædende Forandringer 
i Plejemoderens Forhold, der antages at være 
skadelige for Barnet. Tilladelsen skal inden 24 
Timer meldes paa Politistationen ligesom enhver 
Bopælsforandring. Dødsattester for P. forevises 
forinden Begravelsen for og paategnes af Politi
assistenten, der kan anstille nærmere Undersøgelse. 
31. Decbr. 1901 havde 1,511 Kvinder i Kjøbenhavn 
Tilladelse til at have Børn i Pleje for Betaling; An
tallet af indskrevne P. var 1,361. A. GI. 

I N o r g e har ifølge L. af 6. Juli 1892 Sund
hedskommissionerne at føre Tilsyn med uægte 
Børn, der udsættes til Forplejning mod Betaling, 
og herunder navnlig at paase, at Barnet anbringes 
forsvarlig og forplejes ordentlig. Til at føre det 
nærmere og stadige Tilsyn kan Sundhedskommis
sionen beskikke en Mand eller Kvinde, der bor 
i Nærheden, ligesom den kan give nærmere Be
stemmelser om dette Tilsyn. Finder Sundheds
kommissionen, at Barnet ikke bliver forsvarlig 
behandlet, kan den paalægge Stedets Fattig
kommission at sørge for, at det anbringes paa 
tilfredsstillende Maade andensteds. H. S. 

Plejehjem betyder i al Alm. Hjem, der mod
tager fremmede Børn i Pleje, men i Særdeleshed 
forstaas derved Hjem, der for Betaling modtager 
dels hjemløse, dels forsømte eller moralsk vild
farende Børn til Opdragelse og Underhold. Denne 
Form for Opdragelse, der adskiller sig fra Op
læreise i Børnehjem og Vajsenhuse derved, at 
Familielivet helt kan gennemføres med det i Pleje
hjemmet anbragte Barn, har allerede været kendt 
i den ældste kristne Kirke, hvor det paalaa Bi
skoppen paa Menighedens Vegne at faa forældre
løse Børn anbragte hos Personer af Menigheden, 
der ikke selv havde Børn. Udviklingen af Klostrene 
medførte imidlertid, at der i Ly af disse op
blomstrede Børnehjem og Opdragelsesanstalter, 
der toge Sagen paa en helt anden Maade, og den 
lille Spire til P. fra Oldtidens Dage stod derfor 
længe i Stampe. Det viste sig imidlertid, at der 
klæbede forskellige Ulemper ved at samle mange 
Børn i en Anstalt, og man kom saa i Midten og 
Slutningen af 18. Aarh. ind paa at forsøge at faa 
Børn anbragte i Familier. Saaledes baade i 
Frankrig, Tyskland og England. I Danmark bleve 
endog 1799 for en Tid alle Vajsenhusbørnene 
satte i Pleje. Men rigtig Fart i Sagen kom der 
først ved Stiftelsen af »Foreningen af 1837 til 
forsømte Børns Frelse<, der i Aarenes Løb har 
anbragt over 2,000 forsømte kjøbenhavnske Børn 
i gode Hjem, navnlig hos Bønder paa Landet; 
den har en Formue paa ca. 500,000 Kr. og en 
aarlig Indtægt af ca. 40,000 Kr., hvoraf ca. 10,000 
Kr. Legatrenter. 1867 stiftedes Langeland's For
ening for Plejebørn, 1884 Viborg Stifts og Amts 
Forening, og derefter følge i det sidste Tiaar af 
19. Aarh. næsten alle Landets øvrige Amter det 
givne Eksempel. Samtlige disse Plejeforeninger 
og Foreningen af 1837 have 1897 dannet en 
Fællesorganisation (1901: 26 Foreninger), til 
hvilken Staten for Finansaaret 1902—03 ydede 
et Tilskud af 15,000 Kr. Tilsammen havde disse 
Foreninger ved Udgangen af 1901 ca. 1,600 Børn 
under Forsørgelse, med en Aarsudgift af 135,000 
Kr.; foruden Staten bidrage hertil Amter, Land-

og Bykommuner, private Personer samt for Kjøben-
havn's Vedkommende Kriminal- og Politiretten. 
(Li t t . : Alf. Kaae , »Hjem for Børn« [Kbhvn. 
1900]; 8. Aarsberetning for de danske Plejehjems-
foreninger). F. B, 

I Norge betegnes med P. dels de private Hjem, 
hvori forsømte eller vanartede Børn kunne an
bringes paa Kommunens Bekostning, efter at de 
ved Beslutning af et kommunalt Værgeraad (s. d.) 
ere tagne fra Forældrene (L. 6. Juni 1896), dels 
saadanne Familier, hos hvilke Børn (for den 
overvejende Del uægte fødte) udsættes for privat 
Betaling af Forældre eller andre til Forplejning 
under Sundhedskommissionens Tilsyn. I Christiania 
vare 1901 af saadanne Børn 1,044 udsatte i 
Pleje. Medens Interessen i private Kredse for 
Anbringelse af hjemløse Børn i Børnehjem (s. d.) 
har været meget levende, har den været lidet 
fremtrædende i Retning af at skaffe dem Ophold 
i gode P. Nævnes bør dog Erik Børresen's 
Stiftelse i Drammen, for hvis Regning der 1902 
var udsat 86 Børn til Opfostring. K. F. 

Plejl (norsk: S lege l , S l iu l eller S le ie l 
m. m.), et Haandredskab til Sædens Aftærskning. 
P. bestaar af to Hoveddele, S l ag l en (norsk S1 a g-
vol) og P l e j l ska f t e t (Haandstokken, Handelen, 
norsk H å n d vol). Disse to Dele ere forbundne ved 
H i lden , et Slags Hængsel af Læder, som er saaledes 
indrettet, at Slaglen ved Brugen frit kan svinge op og 
ned, uden at dog Tærskemandens Herredømme over 
Svingningens Retning derved mistes. Slaglen maa 
være af sejt og stærkt Træ, der tillige er noget 
elastisk; dens Længde er omtr. 1 M., dens Tvær
snit er rektangulært med let afskaarne Kanter, 
Bredden og Tykkelsen tage jævnt til fra oven, 
hvor den ved Hilden er forbunden med Skaftet, 
og til den nederste Ende, hvor den omtrent er 5 
Cm. bred og 3 Cm. tyk. Plejlskaftet, der lige
ledes er af Træ, er lidt længere end Slaglen, 
cylindrisk og ganske lige, det maa være stift og 
stærkt. Dets Diameter er omtr. 2 /̂2 Cm. Ved 
Brugen fattes Plejlskaftet med begge Hænder, og 
gennem dette og Hilden sættes Slaglen i Sving fra 
neden bagud op forbi Siden af Brugeren og over 
dennes Hoved, her bevæger den sig altsaa fremad 
og senere nedad, saa den med Kraft kan ende 
paa den paa Gulvet udbredte Sæd, der skal 
tærskes. Slagets Kraft forøges ved, at Tærske
manden under Nedsvinget med den forreste Haand 
lægger forøget Vægt paa Skaftet. Der hører en 
Del Øvelse til at bruge en P. paa rette Maade, 
saa at Slaget baade med Fynd rammer, hvor det 
skal, og der dog ikke ødsles med Kraften. Naar 
to tærske sammen, maa Arbejdet ske i Takt, saa
ledes at de skiftevis ramme omtrent paa samme 
Sted af den paa Gulvet udbredte Sæd; dog maa 
Slagretningerne krydse hinanden, hvorved Virk
ningen forøges, ligesom det ogsaa derved lettest 
undgaas, at de ramme hinanden eller hinandens 
Redskaber. Tærske flere sammen, maa alligevel 
helst to og to følges ad som ovenfor nævnt, men 
det hele bør ske i samlet Takt. Selv om der 
derfor er mange, hører man kun fra Loen disse 
taktfaste noget dumpe Slag, blot noget stærkere 
jo flere der er. I ældre Tid, inden Tærske
maskinerne kom i Brug, hvor det altsaa var langt 
hyppigere, at mange tærskede sammen, ledsagedes 
ikke saa sjælden Plejltærskningen af en Violin 
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eller andet Instrument, som saa naturligvis spil
ledes i Takt med Tærskningen. Plejltærskning 
anvendes dels i de smaa Brug, hvor Avlen er saa 
lille, at det ikke betaler sig at have Tærske
maskine, og dels ogsaa i de større Brug, naar 
man har særlig Anledning til at skaane Straaet, 
som f. Eks. naar det skal bruges til Langhalm, 
da maskintærsket Halm som Regel er meget mere 
brækket og urede end den plejltærskede. H. D.-P. 

Plejlslagle eller S l a g v o l d e r er det yderste 
Led at en Plejl, ofte dannet af en tynd Ege-
stamme med vedhængende Rodhals, hvorfor Stød
skud egne sig bedre til P, end Træer komne af 
Frø. I de jydske Egekrat vindes mange P. C.V.P. 

Plejlstang se D a m p m a s k i n e . 
Pløjoc/kl isk (bot.) er en urteagtig Plante, der, 

ligesom en- og toaarige Urter, afslutter Livet med 
Blomstring og Frøsætning, og hvis eneste Forme-
ringsorgan er Frøet; men medens toaarige Urter 
som Regel afslutte Tilværelsen i Løbet af to 
Vækstperioder, udstrækker den p. Urt det over 
mere end to, og der kan gaa et ubestemt Antal 
Aar, inden dens Udvikling er helt tilendebragt. 
En Del Skærmplanter og Kurveblomstrede (Burre, 
Bladhoved o. fl.) nævnes som Eksempler derpaa; 
de ere dog vist tvivlsomme og kunne som oftest 
være under normale Forhold toaarige, men under 
særlig ugunstige Forhold p. (eller p o l y c y k l i s k e ) . 
Betegnelsen er oo. A. M. 

Plejofylll (græ.) er i Plantepatologien Betegnel
sen for en Misdannelse, der bestaar i et forøget 
Antal Smaablade i et sammensat Blad; P. findes 
f. Eks. hos Papilionaceer (»Firkløver«), Fragaria 
o. a. F. K. R. 

Plej 0taksi (græ.) kaldes i Plantepatologien det 
Forhold, at Antallet af Kredse af en bestemt Art 
Blade forøges ud over det normale; saaledes bi
drager P. af Kronbladene til mange Tilfælde af 
»fyldte« Blomster. P. af de skælformede Høj
blade hos Hindbær, Nellike o. a. betinger i 
Forbindelse med Undertrykkelse af Blomsterne 
et ejendommeligt rakle- eller akslignende Ud
seende af Blomsterstandens Grene (»Aks-Nel
like«). F. K. R. 

Pléktron (græ.), et Redskab (af Træ, Horn, 
Elfenben o. 1.) til at slaa Citherens Strenge 
med. H. H. R. 

Pienar (nylat.), fuldtallig. Bruges mest i Sammen
sætninger, f. Eks. P l e n a r f o r s a m l i n g , se P le 
num. H.H.R. 

Plener, Ignaz v., østerrigsk Finansmand, er 
født 21. Maj 1810 i Wien, indtraadte 1836 i 
Statstjenesten og blev 1857 Landsdirektør for 
Finansforvaltningen i Galizien samt 1859 Geheime-
raad. 1860 optoges han i det forstærkede Rigs-
raad og overtog foreløbig Finansernes Styrelse; 
blev Decbr. 1860 Finansminister under Schmer-
ling indtil Juli 1865 og Decbr. 1867 Handels
minister indtil Apr. 1870. Desuden var han siden 
1861 Medlem af den bøhmiske Landdag og valgt 
af den til det østerrigske Underhus, indtil han 
1873 blev livsvarigt Medlem af Herrehuset. — 
Hans Søn E r n s t v. P., er født 18. Oktbr. 1841 i 
Eger, var 1865—73 i diplomatisk Tjeneste (sidst 
som Legationssekretær i London) og valgtes der
efter til den bøhmiske Landdag, hvor han var en 
af Førerne for det tyske Parti, og til Underhuset, 
hvor han tog vigtig Del i Drøftelsen af alskens 

Finansspørgsmaal. Novbr. 1893 blev han Finans
minister indtil Juni 1895 og derefter Formand 
for den fælles østerrig-ungarske Regnskabsret, 
medens han trak sig tilbage fra det politiske 
Liv. E. E. 

PienipOténs (lat., fr. plein pouvoir), uind
skrænket Fuldmagt. 

Plénipotentiaire [plenipåtasiælr] (af lat. pie
nus potentia) bruges i det diplomatiske Sprog navn
lig i Sammensætningen ministre plénipotentiaire om 
en enten fast akkrediteret eller i et enkelt bestemt 
Hverv optrædende Statsudsending, som er forsynet 
med Fuldmagt til ved det fremmede Hof at handle 
paasinSuveræns Vegne (se M i n i s t e r). C. V.N. 

Pleno Choro (lat.), med et fuldtalligt Kor. 
Pleno jfire (lat.), med fuld Ret. 
Plenum (P l ena r fo r saml ing ) (lat.), Møde eller 

Forsamling af en hel Korporation, f. Eks. et Rigs-
dagskammer eller en Domstol, i Modsætning til 
et Udvalg eller en enkelt Afdeling. H. H. R. 

Plénus venter non studet libénter (lat. 
Mundheld), »med fuld Mave studerer man ikke 
gerne«. H.H.R. 

Pleo- (af græ. pleon, mere) betyder i sammen
satte Ord: Overmaalet o. 1. 

Pleokroisme (græ.: »Flerfarvethed«) kaldes 
den hos visse gennemsigtige og farvede Krystaller 
optrædende Egenskab, at Lyset absorberes paa 
forskellig Maade efter den Retning, hvori det 
gennemløber Krystallen; disse Krystaller have 
derfor forskellig Farve eller forskellig Grad af 
Gennemsigtighed, efter som man ser igennem 
dem paa den ene eller den anden Led. P. findes 
kun hos dobbeltbrydende Stoffer; den ytrer sig 
i ulige Grad hos forskellige Stoffer og desuden 
paa noget forskellig Maade, efter som Stoffet er 
optisk enakset eller toakset. Hos optisk en-
aksede Krystaller er Farven ens for alle Lys-
straaler vinkelret paa Hovedaksen, men forskellig 
derfra, naar Lyset følger Hovedaksens Retning. 
P. hos disse Krystaller kaldes derfor ogsaa Di-
kroisme (Tofarvethed), og Krystallerne dikroitiske. 
Saaledes vise mange Berylkrystaller sig grønne i 
de førstnævnte, blaa i den sidstnævnte Retning. 
De optisk toaksede Krystaller vise i tre paa hin
anden vinkelrette Retninger tre forskellige Farver 
(Trikroisme). Et fortrinligt Eksempel haves i 
Cordierit; tildanner man en Krystal af dette Mi
neral i Form af en Terning, saaledes at Terning
fladerne svare til de krystallografiske Endeflader, 
viser den sig blaagraa, naar den betragtes gen
nem det ene Par Terningflader, indigoblaa gen
nem det andet og gul gennem det tredje. —Til 
nøjere Undersøgelse af P. maa benyttes polariseret 
Lys. Et bekvemt Instrument til dette Brug er 
det af Haidinger opfundne D i k r o s k o p ; dette 
bestaar af et langagtigt Spaltestykke af klar Kalk
spat, indesluttet i et Rør, saaledes at man kan 
betragte Krystallen, som til denne Undersøgelse 
bør have Pladeform, igennem Kalkspaten. Di-
kroskopet viser to Billeder af Krystallen, og disse 
ville fremtræde med ulige Farve, naar Krystallen 
er pleokroitisk; ved at dreje Krystallen i For
hold til Kalkspatens Hovedsnit kan man undersøge 
Absorptionsforholdene for forskellige Retninger i 
Krystallen. N. V. U. 

Pleomorfi (græ.) kaldes det ejendommelige For
hold, som findes hos adskillige lavere Planter, især 
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Svampe, at Arten kan udvikle flere vidt forskel- j 
lige Former af Forplantningsorganer (kønnede og 
især ukønnede); de enkelte Formers Fremkomst | 
er hyppig betinget af særlige ydre Kaar, og 
nogen bestemt Rækkefølge af dem behøver ikke 
at finde Sted; smig. G e n e r a t i o n s s k i f t e . 
(Li t t . : K l e b s , »Die Bedingungen der Fort-
pflanzung bei einigen Algen und Pilzen« [Jena 
1896]). F.K.R. 

Pleonarkl (græ.), Mangeherredømme, Udart
ning af Aristokratiet. 

Pleonasme (græ.) kaldes et Ord eller et andet 
sprogligt Led, der er brugt overflødigt, idet dets Be
greb er udtrykt i det Ord eller Led, hvortil det I 
er føjet, f. Eks. en gammel Olding, en r u n d I 
Cirkel. R.K.T. I 

Pleonåst se Sp ine l . 
Pleoråma (græ.) se P a n o r a m a . 
Pleospora Rabenh., Slægt af Sphaeriaceae, 

har smaa sorte, enlig stillede Sporehuse, der først 
ere indsænkede i Substratet og senere bryde frem; 
Sporerne ere langstrakte, ellipsoidiske-tendannede, 
gule eller brune, baade med Tvær- og Længde
vægge. Man har tidligere haft ganske overdrevne 
Forestillinger om denne Slægts Pleomorfi; men nøj
agtige Forsøg have nu vist, at kun saadanne 
Konidieformer som Macrosporium, Alternaria og 
enkelte andre ere Led i P.-Arters Udvikling. Af 
de talrige Arter ere de allerfleste Saprofyter; blandt 
Parasitterne kan nævnes P. putrefaciens (Fuckel) 
Frank hos Bede (»Bedens Branddug«), der dog 
ikke gør særlig megen Skade. Større Betydning 
har en Række Arter, der af nogle regnes til en 
særlig Slægt {Pyrenophora), idet disses Konidie
former (Helminthosporium ter es, gramineum o. a.) 
fremkalde farlige Sygdomme hos flere Græsser 
(Byg, Havre, Kvik, Hejre o. a.) se B l a d p l e t 
syge og S t r i b e s y g e . (L i t t . : D i e d i c k e i 
s Centralblatt fur Bakteriologie etc«, II Afdeling 
[Bd. 9, 1902]). F.K.R. 

Pierom (bot.). Med dette af Hanstein 1868 
dannede Navn betegnes hos Blomsterplanterne det 
indre Væv i Stængelens og Rodens Vækstspids; 
det omsluttes af Periblemet og er dannet af 
Celler, som ere tydelig ordnede i Længderækker, 
der dog i selve Vækstpunktet ikke ere kappe-
formet sammensluttede, men danne et uordnet 
Meristem ; hos enkelte Planter (med slank Stængel
spids) har man ment at kunne paavise een enkelt 
Pleromtopcelle. Af P. synes (i det mindste i 
mange Tilfælde) hele Stængelens og Rodens 
Centralcylinder at opstaa. V. A. R 

Pleroma (græ.), en nyplatonisk Begrebsbestem
melse, der betyder Urgrunden, den uendelige Fylde, 
det store Lyshav, hvorfra alt andet udstraaler. C. St. 

PleschtSChejef, A l e k s e j N i k o l a j e v i t s c h , 
russisk lyrisk Digter, er født 22. Novbr. 1825 
i Kostroma. P.'s Fader var en mindre Godsejer 
af gammel adelig Æt ; sin Barndom henlevede P. 
i Nishnij Novgorod, men kom 14 Aar gi. til St. 
Petersborg som Elev ved Kadetskolen, hvorfra han 
dog snart overgik til Universitetet, uden imidler
tid at fuldbyrde noget Studium. I 17 Aars Al
deren traadte P. frem som Oversætter af Riickert's 
Digte, og tre Aar efter udgav han sine egne 
yngste Poesier 1846, som indbragte ham Yndest. 
Hans Poesi var fyldt af Samtidens bedste og dri
stigste Følelser. Som Aandsfælle af Nekrasof 

nærede han den samme Harme og de samme store 
Haab som denne, Barn, som han var, af de Aars euro
pæiske Strømninger. For P. maatte alt i Livet vige, 
personlig Stræben og Kærlighedslykke over for de 
hellige Pligter mod Samfundets smaa. Men alle
rede 1849 styrtede Ulykken over P. Med de for
bundne i Petrasefski's Kreds, Dostojefskij, Palm 
o. a. fængsledes P., dømtes til Døden, benaadedes 
vel, men sendtes som menig Soldat til Kosakhæren 
i Ural, hvor han under Savn og Lidelser hen
levede til 1858. P. deltog i farlige Tog og Kampe 
mod Turkomaner og Khivoter. Først 1857 blev 
han fritagen for Militærtjenesten og endelig helt 
benaadet. Efter lang Tids Ophold i Moskva flyt
tede P. 1872 til St. Petersborg. En Tid lang var 
han Medredaktør af »Otecestvennyja zapiski »(Fæd
relandske Optegnelser), senere af »Scverny Vést-
nik« (Nordens Budbringer). Her fremkom mange 
af P.'s Digte. Alt, hvad P. skrev efter sin Befri
else, er helt præget af det Mismod, den Følelse 
af forgæves Kamp, af Afmagt, der snigløb Dig
teren i hans Ulykkestid. Al Fortrøstning er vegen 
bort for en tung, men stolt Haabløshed. Hans 
Digte ere som en dødssaarets Klage over, at alt 
er forbi for ham, hans Venner sveg eller ere 
faldne, alt om ham er mørk Nat, hans egen Kraft 
brudt, hans Liv snart udrundet, uden at han øjner dets 
Frugt. I Formen ere disse Digte rene og skønne 
og gemme i deres enstonige, tunge Suk Menneske
hedens Klage over spildte Dage, tabt Liv. P.'s 
Noveller og Lystspil ere ubetydelige. — Højt staa 
derimod hans mange Oversættelser, blandt mange 
andre af Heine's, Lenau's, Sefcenko's Digte og 
Hebbel's L^rama »Magdalena«. A. M. B. 

PlesiOSåurer se S v a n e ø g l e r . 
Pieskov se Pskov . 
Plessen, von, tysk Adelsslægt, af hvilken en 

Linie i 17. Aarh. fra Mecklenburg forplantedes 
til Danmark, hvor den i 18. Aarh. kom i Be
siddelse af store Godser, der som Fideikommisser 
endnu delvis ejes af Familien, medens denne selv 
nu atter er næsten helt tysk, idet den danske 
Linie med en enkelt Undtagelse er gaaet tilbage 
til Tyskland og i Holsten, hvor den har sit Hjem
sted, er Herre over udstrakte Jordejendomme. 
Blandt dens Medlemmer fremhæves følgende: 

1) C a r l Adolf v. P., født 18. Marts 1678, død 
30. Jan. i758,Sønafnedenn. C. S. v. P. (død 1723), 
fik sin Uddannelse i Tyskland og fulgte derefter 
med Christian V's yngre Søn, Karl (s. d.) paa 
hans 3-aarige Udenlandsrejse, efter hvis Tilende
bringelse (1699) han blev ansat som Hofmarskal 
(1708 blev han Overkammerherre) hos Prinsen, til 
hvem han snart kom til at staa i et inderligt 
Venskabsforhold, der ogsaa udstraktes til Prinsens 
Søster, Hedevig Sofie, og saa længe disse 
fyrstelige Personer levede, var P. deres uadskille
lige Ledsager, hvorfor ogsaa Frederik IV engang 
spøgende skal have sagt: »Se, der kommer Prins 
P. og min Broder Carl«. Af Hengivenhed for 
Prinsen søgte han ikke, trods sin grundige Dan
nelse og betydelige Evner, Statsembede, og da 
de to Søskende, efter at Anna Sofie Reventlow 
var bleven Dronning (1721), forlode Hoffet og 
toge Ophold paa Vemmetofte, fulgte P. med og 
var nu i en Aarrække den egentlige Styrer og 
Leder paa det smukke Herresæde, hvor han med 
en sjælden Uegennyttighed ofrede sin Tid og sine 
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Kræfter for sit Herskab; efter 1723, da han ved 
sin Faders Død kom i Besiddelse af en stor For
mue, vilde han ikke modtage nogen Gage, og de 
Laan og Forskud, han under Prinsens hyppige 
Pengeforlegenhed efterhaanden havde ydet, vare 
ved Karl's Død (1729) løbne op til henved 400,000 
Kr. Lige saa trofast og tjenstvillig var han der
efter mod Hedevig Sofie, med hvem han efter et 
dengang almindeligt, men ugrundet Rygte endog 
skulde være hemmelig gift; han hjalp hende med 
Raad og Daad ved Oprettelsen af Vemmetofte 
Frøkenkloster, og det skyldes væsentlig ham, at 
denne Institution kunde træde i Kraft efter Prin
sessens Død (1735), idet han, der var den ene af 
Stiftelsens Kuratorer, skød Penge til af sine egne 
Midler i Klosterets første trange Aar. Naturligvis 
var P. ved sin varme Tilslutning til Vemmetofte-
Hoffet, hvis Forbitrelse mod Anna Sofie han fuldt 
ud delte, ikke vel anskreven bos Frederik IV, 
der paa sit Dødsleje forgæves søgte at stemme 
ham gunstig for Anna Sofie, idet han hængte 
Elefantordenens Baand om hans Hals og bad ham 
tale godt for hende hos Christian VI. Men hos 
den ny Konge maatte selvfølgelig P.'s velkendte 
Uvilje mod Enkedronningen være en udmærket 
Anbefaling, og en Uges Tid efter Tronskiftet blev 
daP. udnævnt til Medlem af Konseillet, dog uden 
at han samtidig hermed overtog noget Fagmini
sterium; desuden blev han Overkammerherre ved 
det kgl. Hof (17. Oktbr. 1730). Det er rimeligt 
nok, at P.'s Antipati mod Anna Sofie har været en 
vægtig Bevæggrund for Christian VI til at sætte 
ham ind i Konseillet, men Kongen maa ogsaa j 
have erkendt, at P. besad Egenskaber, der satte 
ham i Stand til at gøre god Fyldest paa den ham 
betroede Post. Han var nemlig en særdeles dannet 
og kundskabsrig Mand, der forenede klar For
stand og Viljekraft med praktisk Sans og betyde- I 
lig Arbejdsevne, og da han ved Siden heraf var 
en alvorlig Kristen, nobel og rettænkende, trofast 
og paalidelig i al sin Færd, skulde det synes, at 
han ret maatte være en Mand efter Christian VI's 
Hjerte, og at Samarbejdet mellem dem maatte 
blive af længere Varighed; men det blev dog ikke 
Tilfældet. Allerede efter et Aars Forløb begyndte 
der at vise sig Misstemning fra begge Sider, idet 
Kongen ikke kunde forsone sig med den ud
prægede Selvstændighed og stærke Selvfølelse, 
hvormed P., der som rig Godsejer var en uaf
hængig Mand, hævdede sin Mening lige over for 
ham, undertiden med en saadan Skarphed, at det 
ikke kunde undgaas, at Kongen følte sig ilde be
rørt deraf, medens P. paa sin Side ikke kunde 
finde sig i, at Enkemarkgrevinden af Bayreuth, 
Kongens Svigermoder, paa hvis Mening Christian VI 
lagde stor Vægt, ofte fik en utilbørlig Indflydelse 
paa Statssagernes Afgørelse. P.'s Misfornøjelse 
herover blev til sidst saa stærk, at han tog sin 
Afsked (27. Apr. 1733); der blev vel bevilget 
ham en Pension, men Kongens Uvilje mod ham 
var nu stegen i den Grad, at han senere atter 
inddrog den. Resten af sit Liv tilbragte P. som 
Privatmand, dels optagen af sine litterære Inter
esser (han ejede et stort Bibliotek), dels beskæf
tiget med Bestyrelsen af sine Godser, hvor han 
oprettede Almueskoler, over hvis Trivsel han 
vaagede med stor Omhu. Da han var ugift, gik 
hans store Formue, der satte ham i Stand til at 

øve en udstrakt Godgørenhed, og faste Ejen
domme, derimellem »Blaagaard« uden for Kjøben-
havn's Nørreport, efter hans Død over til hans 
Broderbørn. (Li t t . : Brasch , »Vemmetofte's Hi
storie« [Kbhvn. 1863]; E. Holm, »Danmark-
Norge's Historie 1720—1814« [ i . og 2. Del, 
Kbhvn. 1888—93]). 

2) C h r i s t i a n L u d v i g v. P., født 10. Decbr. 
1676, død 30. Aug. 1752, foreg.'s ældre Broder, 
blev, efter at have studeret i Tyskland, 1696 
Kammerjunker hos Prins Vilhelm, Christian V's 
yngste Søn, men forlod efter faa Aars Forløb 
Hoftjenesten og blev 1702 udnævnt til Stiftamt
mand i Aarhus, i hvilket Embede han forblev til 
1725, da Frederik IV (8. Oktbr.) gav ham Sæde 
i Konseillet. I sin ny Stilling viste han sig som 
en Mand af fremragende Dygtighed, hvad Kongen 
paaskønnede ved allerede 1727 at tildele ham 
Elefantordenen. Hvis Frederik IV ved denne 
Naadesbevisning mulig ogsaa har villet drage P. 
bort fra det mod Anna Sofie fjendtlige Parti, der 
sluttede sig til Kongens Søskende og Kronprinsen, 
lykkedes det ikke, og P. lagde saa lidet Skjul 
paa sin bitre Stemning mod Dronningen og hendes 
Tilhængere, at han ganske naturlig maatte komme 
i første Række blandt de Mænd, Christian VI 
kunde ønske at omgive sig med efter sin Rege-
ringstiltrædelse, og P. beholdt da ogsaa efter 
Frederik IV's Død sin Plads i Konseillet, hvortil 
nu ogsaa hans Broder Carl Adolf v. P. (se ovenf.) 
blev kaldet; desuden blev han stillet i Spidsen 
for Finans- og Kommercevæsenet (26, Oktbr. 
I73°)- I Konseillet holdt han, ligesom under 
Frederik IV, fast ved sin Mistro over for Sverige, 
der efter hans Mening blot lurede paa en Lej
lighed til at komme Danmark til Livs, og først 
i Slutningen af sin Funktionstid som Minister for
andrede han sin Mening saa vidt, at han billigede 
Underhandlingerne om et Forsvarsforbund mellem 
Danmark-Norge og Nabomagten; i Forholdet til 
Vestmagterne foretrak han en Alliance med Eng
land fremfor en Tilslutning til Frankrig. Sit 
særlige Ministerium ledede han med Besindighed 
og klarsynet Fasthed, hvad der i høj Grad kom 
Statskassen til gode; i toldpolitisk Henseende 
delte han ikke Datidens Forkærlighed for Be
skyttelsessystemet, og Nedsættelserne i Toldtariffen 
af 1732 vise, at han paa fiere Punkter satte sin 
Mening igennem. Der kan ikke være nogen Tvivl 
om, at det vilde have været til Held for Staten, 
hvis P. havde faaet Lov til i en længere Aar-
række at varetage dens økonomiske Interesser, 
men desværre kunde han lige saa lidt som Broderen 
og af samme Grund i Længden arbejde sammen 
med Christian VI, for hvem P.'s Væsen og Op
træden, der ganske synes at have manglet Hof-
mandstonen og det Præg af Underdanighed, Kongen 
krævede af en Undersaat, var alt andet end be
hageligt, og i hvis Svigermoder, Enkemarkgrev
inden af Bayreuth, Ministeren havde en Fjende, 
fordi han, men forgæves, søgte at modarbejde 
hendes Indflydelse hos Kongen. Følgen heraf 
blev, at P. tre Fjerdingaar efter sin Broder tog 
Afsked fra Statens Tjeneste (8. Jan. 1734) og 
trak sig tilbage til Privatlivet, som han ikke mere 
forlod. Han ejede store Godser baade paa Sjæl
land, i Jylland og i Holsten og døde som en af 
Landets rigeste Mænd. Fra ham nedstamme de 
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nulevende til dansk Adel henhørende Plessen'er 
og Scheel-Plessen'er (det sidste Navn hidrører fra 
P.'s Giftermaal med en Datter af Mogens Skeel 
til Fusingø), der nu alle med Undtagelse af en 
Søn af nedenn. Baron Otto v. P. ere tyske Under-
saatter, medens deres Stammefader og hans Broder, 
skønt tysk fødte og opdragne, vare danske af 
Tænkemaade og betragtede sig som Danske. (L i 11.: 
E. Holm, »Danmark-Norge's Historie 1720— 
1814« [1. og 2. Del, Kbhvn. 1888—93]). 

3) C h r i s t i a n S igf red v. P., født 1648, død 
22. Jan. 1723, var Søn af en mecklenburgsk Gods
ejer og tjente, efter at have studeret og rejst i 
Tyskland og Frankrig, først nogle Aar som ad
ministrativ Embedsmand i sit Hjemland, indtil 
han 1677 i et Familieanliggende (en Broder, der 
var dansk Officer, var falden s. A. ved Malmø) 
kom til Danmark, hvor han tog imod et Tilbud 
om en Ansættelse som Kammerjunker hos Chri
stian V's Broder, Prins Jørgen, hos hvem han 
kort efter blev Overkammerherre. Han bestyrede 
Prinsens Pengesager med udmærket Dygtighed og 
omfattede ham med varm Hengivenhed, der ikke 
kølnedes, efter at Prinsen som Prinsesse (senere 
Dronning) Anna's Gemal havde taget Ophold i 
England, hvor hans Død (1708) vakte den dybeste 
Sorg hos P. Lige indtil dette Tidspunkt vedblev 
denne, sin Embedsvirksomhed i Danmark uanset, 
at staa i Tjenesteforhold til Prinsen, der ofte 
kaldte ham til London, naar han trængte til sin 
trofaste Raadgivers Støtte og Vejledning, og det 
ikke blot i Pengesager; ligeledes var Administra
tionen af Prinsens Apanagegodser i Danmark 
stadig lagt i P.'s Haand; og det er ikke usand
synligt, at det var hans fortrinlige Forvaltning af 
disse ligesom af Prinsens øvrige Formue, der 
bragte Christian V til at betro ham Finansmini
steriet, idet han (Jan. 1692) udnævnte ham til 
Præsident i Rentekammeret og Medlem af Kon-
seillet. Det viste sig snart, at Kongens Valg var 
faldet paa den rette Mand; thi P. blev en af de 
dygtigste Finansministre, Danmark nogen Sinde 
har haft. Men det var med stor Selvovervindelse 
og med liden Glæde, han modtog Kongens Kald; 
Finanserne befandt sig nemlig ved hans Embeds-
tiltrædelse i den ynkeligste Forfatning, Skat
kammeret var tomt, Statens Kredit borte, Renter 
og Lønninger i lang Tid ikke betalte og Skatte
byrden saa trykkende, at en Forøgelse af den 
ikke var mulig; og dog lykkedes det P. efter 
knap to Aars Forløb ikke alene at bringe Balance 
mellem Statens Indtægter og Udgifter, men ogsaa 
at skaffe et klækkeligt Overskud til Veje, idet 
han for det første afhjalp den øjeblikkelige Penge
mangel (selv ydede han Kongen et Laan, der 
efter Nutidens Værdiforhold vilde svare til henved 
1 Mill. Kr.), dernæst sørgede han for streng 
Orden i Forretningsgangen, indførte et nyt og 
bedre Opkrævningssystem og fik Kongen til at 
lette Skattebyrden for at sætte Befolkningen i 
Stand til virkelig at udrede et Afgiftsbeløb, der 
nogenlunde passede til dens økonomiske Vilkaar. 
Ved disse og lignende Foranstaltninger blev Penge
væsenet bragt paa en saa god Fod, at Staten 
kunde tilfredsstille sine Kreditorer og i rette Tid 
udbetale Lønninger og Renter, ligesom ekstra
ordinære Udgifter (f. Eks. til Hærens Udvidelse, 

uden Vanskelighed kunde dækkes ved de ordinære 
Indtægter, idet Befolkningen blev forskaanet for 
al Slags Ekstraskat. P.'s Anseelse som Finans
mand og hans personlige Kredit vare da ogsaa 
saa store, at Udlandets Pengemarkeder stode ham 
aabne, og flere af Europa's Monarker, f. Eks. 
Karl XI af Sverige, August II af Polen og Kejser 

i Leopold, søgte at drage ham over i deres Tjeneste, 
hvad han dog afslog, skønt hans Uvenner ved 
Hoffet i Danmark gjorde ham saa ked af hans 
besværlige Stilling, at han 1694 ansøgte om Af
sked, hvad Christian V heldigvis ikke gik ind 
paa; tværtimod viste Kongen sin Tilfredshed med 
hans udmærkede Tjeneste ved det følgende Aar 
at gøre ham til Elefantridder, ligesom han til
kendegav sin usvækkede Tillid til ham ved næsten 
hvert Aar at betro ham diplomatiske Sendelser 
til Udlandet. Denne Side af P.'s Virksomhed var 
ikke velset af den daværende Udenrigsminister 
(Chef for det tyske Kancelli) Th. v. Jessen, og 
da denne nærede franske Sympatier, medens P. 
stadig holdt paa et Forbund med England, blev 
Jessen's Stemning mod P. til sidst saa fjendtlig, 
at han greb enhver Lejlighed, der frembød sig, 
til at undergrave P.'s Stilling, og da Frederik IV 
havde besteget Tronen, lykkedes det endelig Jessen 
at mistænkeliggøre sin Modstander i den Grad, at 
den ny Konge til største Skade for Staten af
skedigede ham som Finansminister (Jan. 1700). 
Dog benyttede Kongen flere Gange P., ogsaa 
efter hans fuldstændige Udtrædelse af dansk 
Tjeneste (Aug. 1703), som Diplomat, skønt denne 
ikke billigede den Retning, den danske Politik 
havde taget. Han bosatte sig nu i Hamburg, 
hvad der muligvis for en Del kan have haft sin 
Grund i, at den alvorlige og kristelig tænkende 
Mand, hvis Karakter roses af hans samtidige lige 
saa meget som hans Intelligens og praktiske Evner, 
har følt sig forarget ved Frederik IV's skanda
løse Kærlighedsforbindelser og derfor har ønsket 
at holde sig borte fra Hoffet i Kjøbenhavn; naar 
undtages Rejseophold i England og Holland, for
blev han i Hamburg til sin Død. 

4) C h r i s t i a n Sigfred v. P., født 22. Septbr. 
1696, død 9. Apr. 1777, Søn af foreg., ejede 
Næsbyholm og andre Godser paa Sjælland, men 
forlod etter sin Hustrus Død (1729) Danmark og 
opholdt sig til sin Død i Udlandet, hvor han 
mistede sin eneste Søn. Han nævnes her, fordi 
det er ham, Joh. Ewald lader optræde i »Fiskerne« 
under Navn af Odelhjem, der af Digteren be
rømmes som en »ædel Dansk«, hvis Slægt var 
kendt for sin Kærlighed til Danmark og alt, hvad 
dansk var. Anledningen hertil var, at P., som 
dengang opholdt sig i Sydfrankrig, havde sendt 
en anselig Belønning til de fem Fiskere i Horn
bæk, der (1774) ved deres kække Optræden under 
en forrygende Storm reddede Kaptajnen paa et 
strandet engelsk Skib, en Bedrift, som gav Ewald 
Impulsen til hans berømte Syngespil. 

5) Lou i se v. P., født 22. Apr. 1725, død 14. 
Septbr. 1799, blev født i Wien, hvor hendes 
Fader, Christian Berckentin (senere Greve) den
gang var dansk Gesandt, ægtede 1744 Amtmand 
over Kjøbenhavn's Amt Christian Sigfred v. P. 
(død 1755) og blev 1766 udnævnt til Overhof-
mesterinde hos Dronning Karoline Mathilde. P., 

Kronprinsens Giftermaal, kostbare Ambassader) i der var en hæderlig og rettænkende Dame, nærede 
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oprigtig Hengivenhed for Dronningen og søgte 
efter bedste Evne at holde hende uden for Be
røring med det slette Selskab, der omgav Chri
stian VII; men uheldigvis var hun ikke i Be
siddelse af tilstrækkelig Takt i sin Optræden over 
for Kongen, hvem hun mod sit Ønske kom til at 
fjerne fra Dronningen, og hvis Uvilje mod P. til 
sidst voksede til et saadant Had, at hun Foraaret 
1768 blev afskediget med Ordre til straks at for
lade Hoffet. Efter fiere Aars Ophold paa sin 
Ejendom Kokkedal (ved Hørsholm) fik hun Be
faling til at forlade Landet og drog da til Celle 
i Hannover, hvor hun døde i en høj Alder efter 
at have overlevet Karoline Mathilde i 24 Aar. 

6) O t t o v. P., Baron, født 3. Apr. 1816, død 
3. Apr. 1897, var tredje Søn af Geheimekonfe-
rensraad Mogens v. P., der 1830 under Navn af 
Scheel-P. fik dansk lensgrevelig Titel, hvorfor 
hans to yngre Sønner, den nedenn. Carl og Otto, 
førte Titel af Baroner. Efter at have studeret i 
Kiel blev han 1841 Attaché ved det danske Ge
sandtskab i St. Petersborg, 1843 Legationssekre
tær, 1846 Chargé d'affaires og 1849 Gesandt 
smst. Som født Holstener blev han pinlig berørt 
af Begivenhederne i Hertugdømmerne 1848, men 
bevarede, trofast og pligtopfyldende som han var, 
fuldt ud sin Loyalitet mod Danmark's Konge og 
bad blot aabent og ærlig om ikke at blive be
ordret til at gøre Skridt, der vare direkte rettede 
mod det Land, hvor han var født; ellers stillede 
han sig i enhver Henseende til Regeringens Raadig-
hed. Det skyldes væsentlig ham, at den russiske 
Kejser 1848—50 stillede sig paa Danmark's Side 
°g '^53 billigede det paa Prins Christian af 
Gliicksburg faldne Valg til Tronfølger. Ved det 
russiske Hof indtog han en meget begunstiget 
Stilling, navnlig efter sit Giftermaal med en for
nem russisk Dame; men efter at Kejser Nikolaj I 
var død (1855), aftog hans Indflydelse, og da 
Danmark 1863 søgte Hjælp hos Rusland, kunde 
han ikke hindre, at Regeringen i St. Petersborg 
støttede Preussen og derved hidførte det danske 
Monarkis Sønderlemmelse. Dybt nedbøjet her
over søgte P., der som udpræget Helstatsmand 
altid havde misbilliget Eider-Politikken, sin Af
sked, men lod sig dog efter Ministeriet Bluhme's 
Dannelse (Juli 1864) bevæge til at blive paa sin 
Post indtil Decbr. 1866, da han trak sig tilbage 
til Privatlivet. Sit Undersaatsforhold til Danmark's 
Konge vilde han ikke opgive og bosatte sig ikke 
i Holsten, ligesom hans Søn skulde opdrages som 
Dansk og knyttes til Danmark, hvad ogsaa skete 
(Sønnen, Baron Sergius v. P., er dansk Kammer
herre og er bosat i Danmark). P., der 1876 blev 
Elefantridder, opholdt sig mest i Baden-Baden og 
døde der. 

7) C h r i s t i a n L u d v i g S c h e e l v. P., født 21. 
Decbr. 1741, død 25. Oktbr. 1801, Søn af Over
ceremonimester Mogens v. P. (en Søn af ovenn. 
Christian Ludvig v. P.), der, uden kgl. Tilladelse, 
antog Navnet Scheel v. P., blev 1765 ansat i 
Rentekammeret, hvorfra han 1769 gik over i Gene-
rallandvæsenskollegiet og 1770 til Generalland-
væsenskommissionen; 1773 blev han Amtmand over 
Kjøbenhavn's Amt, et Embede, han opgav 1799, 
to Aar før han døde. Han fortjener at erindres 
som en virksom Bondeven, baade som deputeret i 
Generallandvæsenskollegiet, hvor han arbejdede 

I hen til en bedre Ordning af Hoveriet, og som 
. Medlem af den store Landbokommission (1786), 
I hvor han hævdede meget frisindede Anskuelser, 
i ligesom han paa sine Godser i Jylland og paa 

Sjælland gav Bønderne Arvefæste og Hoverifrihed 
paa særdeles billige Vilkaar. 

8) Car l T h e o d o r A u g u s t v. Scheel-P. , 
Greve, født 18. Marts 1811, død 7. Juni 1892, 

1 ældre Broder til ovenn. Otto v. P., førte ligesom 
denne oprindelig Titel og Navn af Baron v. P., 

! men fik 1853 kgl. Tilladelse til at kalde sig 
i Scheel-P. og blev 1888 preussisk Greve. Efter 

at have studeret ved tyske Universiteter og taget 
'juridisk Embedseksamen i Kiel blev han 1837 
: ansat under Finansministeriet i Kjøbenhavn, 1841 

i Kabinetssekretariatet og 1843 udnævnt til Amt-
! mand over Sønderborg og Nordborg Amter, men 
, 1846 kaldet tilbage til Kjøbenhavn som depu

teret i Rentekammeret. Marts 1848 underhandlede 
i P. G. Bang under sine forgæves Forsøg paa at 
: danne et Ministerium med ham om at overtage 

Ministeriet for Holsten og Lauenburg, og 23. 
Marts indtraadte P. i A. V. Moltke's Kabinet som 
Minister for alle tre Hertugdømmer, men tog sin 
Afsked allerede den følgende Dag, da han ikke 

•• var enig med sine Kolleger om det Svar, der 
skulde gives den slesvig-holstenske Deputation, 
der var ankommen fra Kiel, men forblev i Kjøben
havn til Ministeriets Raadighed. 1849 ^lev han 
anvendt som Underhandler i Berlin og var s. A. 

l adjungeret den midlertidige Regeringskommission 
I i Sønderjylland, ligesom han 1850 og 1852 blev 
I sendt til Lauenburg og Holsten for at forberede 

Indsættelsen af en lovlig Regering. 1853 udnævntes 
han til Overpræsident i Altona, men da han som 
Præsident i den holstenske Stænderforsamling drev 
en heftig Opposition mod Regeringen og i Rigs-

: raadet i Kjøbenhavn ved sin Optræden umulig
gjorde en frugtbringende Forhandling, blev han 
Juni 1856 afskediget fra sit Embede. De følgende 
Aar, i hvilke han stadig var Præsident i Holsten's 
Stænderforsamling, var han Sjælen i Oppositionen 
mod Regeringen, hvis Handlinger han angreb med 
skarp og, set med tyske Øjne, dygtig Kritik; han 
krævede Hertugdømmernes nøje Forbindelse ind
byrdes og det tyske Forbunds Myndighed udstrakt 
til Sønderjylland, men holdt som Helstatsmand 
fast ved en Personalunion med Danmark, og dette 
Standpunkt hævdede han endnu 1863. Men det 
følgende Aar opgav han det og forlangte nu, idet 
han i Modsætning til sine loyale Brødre ganske 
brød med den danske Krone, med stor Styrke 
Hertugdømmernes Tilslutning til Preussen. Dette 
vakte naturligvis den største Tilfredshed i Berlin, 
og da Preussen 1866 havde annekteret Hertug
dømmerne, blev P., som den preussiske Regering 
i eet og alt kunde stole paa, udnævnt til Rege-
ringspræsident i den ny Provins Slesvig-Holsten. 
Efter at han 1879 havde taget sin Afsked som 
Regeringspræsident, blev han livsvarigt Medlem 
af det preussiske Herrehus, og 1888 ophøjedes 
han i den preussiske Grevestand. P. var, da han 
døde, en af Holsten's største Godsejere og besad 
betydelige Fideikommisgodser i Danmark. 

9) W u l f H e n r i k B e r n h a r d Scheel-P. , Greve, 
født 16. Febr. 1809, død 7. Juli 1874, ældre 
Broder til foreg., blev, efter at have studeret i 
Tyskland, 1836 Legationssekretær i Stockholm; 
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1847 Gesandt i Berlin, som han maatte forlade 
1848, og udnævntes 1851 til Gesandt i Stockholm, 
hvor han indtog en fremragende Stilling i Sel
skabslivet og mellem Diplomaterne. Han arbejdede 
med Glæde hen til et Forbund mellem de tre 
nordiske Riger, og det var ikke hans Skyld, at 
der ikke kom noget Resultat ud af Forhand
lingerne. Som loyal Holstener blev han greben 
af dyb Smerte ved Begivenhederne 1864, og efter 
at han af Sundhedshensyn 1872 havde taget sin 
Afsked af dansk Statstjeneste og bosat sig paa 
sine Godser i Holsten, vedblev han at bevare en 
dyb Ærefrygt og inderlig Hengivenhed for Chri
stian IX. ' C. F. 

Pless iméter se P e r k u s s i o n . 
P less i t er den nikkelfattigste af de Jæmnikkel-

legeringer, som sammensætte Meteorjærn. N. V. U. 
PleSZ, By i preussisk Provins Schlesien ved 

Psinka nær den østerrigske Grænse, har (1900) 
4,900 Indb. Residensslot for Fyrsten af P. Gym
nasium, Seminarium, Spritfabrikation og Mølle-
drift. Joh. F. 

Plet (af eng. plate), Varer, fremstillede ved 
Plettering (s. d.), navnlig Sølvpiettering, eller 
ogsaa Metallet selv. Den galvaniske Forgyldning, 
Forsølvning, Fornikling o. s. v., hvis Produkter, 
fortrinsvis forsølvede, kaldes Elektroplet eller 
sjældnere Galvanoplet, fortrænge mere og mere 
egentlig P. og tilegne sig endog dets Navn. F. W. 

Plethon, G e o r g i o s Gemis tos , byzantinsk 
Filosof i 15. Aarh. P., der havde været Raad-
giver for de græske Fyrster paa Peloponnes, 
deltog i Koncilet i Firenze 1438 og udtalte sig 
da med Skarphed imod Unionen mellem den 
græske og latinske Kirke. Mest Betydning fik 
dette og et senere Ophold i Italien ved, at han 
indførte det græske Aandsliv og særlig den pla
toniske Filosofi ved Medicæernes Hof, hvor han 
fandt gæstfri Modtagelse. Han var Stifter af 
Medicæernes berømte Akademi og nød i sin 
Levetid stor Anseelse for sin Lærdom og Vel
talenhed, men hans Værker, hvori han sætter den 
hedenske Filosofi over Kristendommen, have 
ingen selvstændig Værdi. J. L. 

Piethora se F u l d b l o d i g h e d . 
Plethron, gammelgræsk Længdemaal, = i/6 

Stadion = 3°)S3 M., og Flademaal, = °>095 
Hekt. N. J. B. 

Pletsch, Oska r , tysk Tegner og Illustrator, 
(1830—88), Elev af Bendemann i Dresden, har 
vundet Navn ved sine vidt udbredte, elskværdige 
Illustrationer — til Dels i Ludw. Richter'sk 
Manér — til Børnebøger; hans Tegninger ses 
saaledes ogsaa benyttede i danske Børneblade. 
Bekendtest ere Suiterne: »Allerlei Schnick-
Schnack«, >Wie im Hause geht n. d. Alphabet«, 
»Kleines Volk« o. a. A. Hk. 

Ple tskurv er den danske Benævnelse paa 
Tinea tricophytina maculosa. 

Plett, P e t e r , født i Slesvig 1766, død 1823, 
er bleven bekendt ved, at han, der var Lærer i 
Holsten, 1791, fem Aar før Jenner, benyttede 
Kokoppevaccine, ledet dertil ved ganske lignende 
Iagttagelser som Jenner. Hans Opdagelse førte 
imidlertid ikke til noget. G. N. 

Plettéring, P l a k e r i n g eller D o u b l e r i n g , 
Beklædning af Overfladen af et uædelt Metal med 
en mere eller mindre tynd Plade af ædelt Metal, 

! saaledes at der fremkommer et uadskilleligt Hele. 
j Man kan plettere paa den ene eller paa begge 

Sider af den uædle Metalplade (enke l t eller 
d o b b e l t P.). Almindeligst er det at plettere 
Kobber med Guld eller Sølv, og Nysølv med 
Sølv (Guldplettering og Sølvpiettering). Ved 
Forgyldning og Forsølvning (s. d. Art.) dannes 
Overtrækket af ædelt Metal ved at udfælde det 
af en Opløsning eller ved at fordampe et Amal
gam (s. d.). Ved P. lægges de to Plader med 
omhyggelig rengjorte Overflader mod hinanden, 
Ædelmetallets Rande bøjes om det uædle Metals, 
der glattes ud, saa at Luftblærer undslippe, op
varmes til Rødglødhede i Muffelovnen, presses 
over med et krykkedannet Værktøj og valses 
gennem et kraftigt Valseværk i hed Tilstand og 
gentagne Gange. Der fremkommer herved en 

j fuldstændig Vedhængning og tillige en Strækning. 
For at sikre P. med Guld og Sølv paa en 
Kobberplade overstryges denne henholdsvis med 
en Opløsning af Guldklorid og Sølvnitrat, hvor
ved der dannes en fin Hud af Guld eller Sølv, 
som bevirker lettere Forbindelse med Ædel
metallet, der lægges paa. Pletteret Traad frem
stilles ved Trækning af en Kobberstang, over 
hvilken der er skudt et varmt Rør af tyndt Sølv. 

I Tyskland, navnlig i Hanau, Pforzheim og 
Schwåbisch-Gmund, findes en stor Industri af 
Smykker, fremstillede af guldpletteret Sølv, 
D o u b l é v a r e r (or double), for hvilke der er 
stor Afsætning i Østerrig, Rumænien og Serbien. 
I Frankrig er Double forbudt, da det let giver 
Anledning til Bedragerier. Doublévarerne ere ofte 
frembragte ved Stanzning og af tynd Plade, hvor
for de da fyldes med Harpiks, Kit eller Skrift
metal for ikke at ødelægges under Brugen. Da 
guldpletterede Genstande af Sølv ved tilstrække
ligt Slid blive hvide, anvendes ofte en guld-
lignende Messinglegering, Ta lmi , af ca. 90 p. Ct. 
Kobber og 10 p. Ct. Zink, til Fremstilling af saa-
kaldt æ g t e G u l d p l a k e eller T a l m i g u l d . 
Varen regnes for god, naar den holder 1 p. Ct. 
Guld. P. af Sabler, Geværløb o. 1. med Guld og 
Sølv foregaar ved i den graverede eller ætsede 
Fordybning at nedlægge et Stykke Bladguld eller 
Bladsølv, presse til med Polerstaalet og fortsætte 
med Indlægningen, til Fordybningen helt er fyldt 
med Guld eller Sølv. 

S ø l v p i e t t e r i n g anvendes paa Kobber og 
Messing og i senere Tid hyppig paa Nysølv. 
Pletteret Nysølv kan, hvad Varighed og Skønhed 
angaar, staa Maal med ægte Sølv, og Sølvover
trækket er langt haardere og tættere end paa 
Elektroplet. Sølvpiettering eller Sølvplake egner 
sig navnlig til Tebakker, Te- og Kaffeservicer, 
smaa Smykker, Uniformsknapper, fint Beslag til 
Seletøj o. s. v. Ved Kunstsager er Sølvet ca. */10 
af Vægten, ved Servicer i/jg, Knapper, Beslag 
o. s. v. i/70. 

P l a t i n p l e t t e r i n g eller Platinplake anvendes 
ikke til Smykker, da Platin ikke har nogen smuk 
Farve, men i den senere Tid har man begyndt 
at anvende platineret Kobber i den kemiske 
Industri; for bedre at faa Platinet til at hæfte 
paa Kobberet forsølves dette først. 

N i k k e l p l e t t e r i n g af Jærn har i den senere 
Tid faaet stor Betydning, da adskillige Lande frem -
stille Kapperne til Geværprojektiler af Nikkelplet. 
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Tin p le t t e r ing af Bly, navnlig i Form af 
Rør, gøres af Sundhedshensyn, oftest dog kun paa 
den indvendige Side; inden i det korte og tykke 
Bly rør støbes et Tinrør, man trækker saa længe, 
til Røret har faaet ønsket Længde. 

Særlig Betydning har P. ved Guldtrækker-
traaden, hvor »ægte Guld« betegner guldpletteret 
Sølv, »demifin« Guld paa sølvpletteret Kobber-
traad, nu ofte nikkelpletteret Kobbertraad, »uægte« 
Guld paa Kobber. Sølvet er enten »ægte«, o: 
massivt, eller »uægte«, o: pletteret paa Kobber. 
Ogsaa her gør Elektropletteringen sig gældende 
paa den egentlige P.'s Vegne. (Se for øvrigt Guld
t rækn ing , Lahn, leoniske Vaser , Metal« 
t raad o. 1. Art.). 

Hattemagerne »plettere« den grove Filt med 
et Lag af Bæver- eller Odderhaar, Bomuldsgarn 
»pletteres« med Silke. F. W. 

Plettet Rørhøne {I'orzana maruettd) se Rør
høns. 

Pleura d. s. s. Brys th inde (s. d.). 

Pieuri tis se B r y s t h i n d e b e t æ n d e l s e . 

Pleurocårpi se Mosser S. 1062. 

Pleurococcacéae se Alger S. 514-
Pleurodictynm er en til Gruppen Tdbulata 

hørende sammensat Koral, hvis Stok er lav, 
skiveformet og hyppig fastvokset til et eller 
andet ormeformet Legeme. De enkelte Dyrs 
Celler ere lave, kantede, indsnævrede nedadtil; 
Skillevægge mangle helt eller ere antydede ved 
svage Lister. P. er funden i devonske Aflejringer 
i Tyskland og Nordamerika. y. P. R. 

Pleurodéuter kaldes største Parten af de nu
levende Krybdyr, idet Tænderne sidde fæstede 
til Kæbens indre Side, i Modsætning til Akrodonter 
(f. Eks. Kamæleonerne og den gamle Verdens Le
guaner : Agamerne), hvor de ere fæstede paa Kæbens 
Rand, og Thecodonter (Krokodillerne), hvor de 
sidde i virkelige Tandhuler. JZ. H.-P. 

Pleurodyne se Brysts t ing. 

Pleuron, By i Ætolien (Grækenland) i Old
tiden, allerede omtalt i de homeriske Digte. H. H. R. 

Plenronectes se F lynder f i sk S. 739. 

Pleuronectldae se Flynderf isk . 

Pleuroperitoneålhulen. Paa et tidligt Trin 
af Fosterudviklingen dannes Legemshulen (Krop
hulen, Coelomet, se Foster Fig. 3,6) mellem 
Somatopleura (Fig. 3,4) og Splanchnopleura (Fig. 
3,5). Efterhaanden som det oprindelig flade Foster
anlæg ruller sig sammen mod Bugsiden, og Hjerte, 
Tarm og Lunger udvikle sig mere, omdannes 
Legemshulen til de serøse Huler (se Hinde), 
der senere i Form af Hjertesækshulen(Pericardial-
hulen), Bughulen (Peritonealhulen) og Lunge
hulerne (Pleurahulerne) omgive de nævnte Or
ganer. Paa et vist Trin af denne Udvikling staar 
Bughulen ved en Kanal paa hver Side i For
bindelse med de to Pleurahuler og kaldes da P. 
Under den videre Udvikling skyder Mellemgulvet 
sig frem og aflukker Peritonealhulen fra Pleura
hulerne. S. B. 

Pleuropneumoni (græ.), Brysthindebetændelse 
i Forbindelse med Lungebetændelse (s. d.). 

Pleuiosigma se Alger S. 518. 
Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Plevna, mindre By i Bulgarien ca. 5 Km. 
0. f. Floden Vid, særlig bekendt paa Grund af 
Osman Pasha's haardnakkede Forsvar i de felt-
befæstede Stillinger omkring Byen under den 
russisk-tyrkiske Krig 1877—78. Efter Russernes 
Fremtrængen over Balkan og Besættelse af Niko-
polis nødsagedes de til at standse den videre 
Fremmarch paa Grund af Osman Pasha's hurtige 
Tilsynekomst med ca. 14,000 Md. vedP., hvorfra 
den russiske Tilbagetogslinie truedes. Russerne 
angreb 20. Juli den tyrkiske Stilling, men An
grebet afvistes. Osman Pasha forstærkede nu sin 
Stilling og trak Forstærkninger til sig. Russernes 
Angreb fornyedes i Dagene 30.—31. Juli, de 
sloges tilbage med meget betydelige Tab. 11. 
Septbr. forsøgte de nu forenede Russere og Ru
mænere at storme Fjendens Stilling, og det lykkedes 
dem efter blodige Ofre at sætte sig i Besiddelse 
af 3 af de tyrkiske Værker, af hvilke imidlertid 
de to tilbageerobredes af Tyrkerne den følgende 
Dag. Der udspandt sig herefter forskellige Kampe, 
uden at det lykkedes Russerne at tage de med 
relativt saa svage Kræfter besatte og kun felt-
befæstede, tyrkiske Stillinger. Man besluttede sig 
nu til helt at cernere P. og begynde paa en 
formelig Belejring mod den med Mandskab og 
Materiel noget forstærkede Modstander. Et talrigt 
russisk Artilleri beskød vedholdende Værkerne, 
og Angrebsarbejderne lededes fra 6. Oktbr. af 

I General Totleben. Da de let byggede Værker 
ikke i Længden kunde modstaa den stærke Be-

j skydning, og da det var lykkedes General Skobe-
lev 5. og 9. Novbr. at sætte sig i Besiddelse af 
henholdsvis Stillingen ved Brestovica og det 
grønne Bjærg, besluttede Osman Pasha sig til at 
forsøge et Gennembrud af de russiske Linier. 
Gennembrudet forsøgtes 10. Decbr. mod Cerne-
ringslinien ved Vid, men strandede. Russerne 
satte sig samtidig i Besiddelse af de tyrkiske 
Skanser, og Osman Pasha maatte efter det 
heltemodige Forsvar kapitulere med ca. 35,000 
Md. (Litt.: K u r o p a t k i n Krahmer, »Kritische 
Ruckblicke auf den russisch-turkischen Krieg 
1877 78« [Berlin 1885]; OsmanPasha, »Défense 
de P. d'apres les documents réunis par Mouzaffer 
Pasha et Taalat Bey« [Paris 1889]; J. F. 
Brandt , »Skitseret Fremstilling af Kampen 
om den befæstede Lejr ved P.« i »Milit. Tidsskr. 
1878-79). B.P.B. 

Plexus (lat.). I Alm. sker Forgreningen af Kar 
og Nerver »træformet«, idet de større Stammer 
efterhaanden opløse sig i finere og finere Grene; 
ikke sjælden forgrene Vener, Lymfekar og Nerver 
sig dog ogsaa netformet, som P. (»Fletninger«), 
idet Grenene efter at have skilt sig fra hver
andre atter føje sig sammen, hvilket kan gen
tage sig flere Gange. Navnlig for Nervernes Ved
kommende spiller Plexusdannelsen en stor Rolle. 
Dels danne de fleste Nerver store P. kort efter 
deres Udtrædelse fra det centrale Nervesystem, 
dels danne de fintmaskede P. i Organerne nær 
Nervegrenenes Ender. Gennem disse Nerveplexus 
udveksle Nervestammerne Traade indbyrdes, og 
det bliver derfor i mange Tilfælde meget vanske
lig at følge den enkelte Nervetraads Forløb. 
Som Eksempler paa større Nerveplexus kunne 
nævnes: p. axillaris, der fra Halsen strækker 
sig ned bag Nøglebenet i Retning af Armhulen, 
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og af hvis Masker de store Armnerver fremgaa; 
p. lumhalis og p. sacralis, der udsende de tal
rige og store Nerver til Underlemmerne. Som 
Eksempel paa de fine Nerveplexus i Organerne 
kan nævnes P. myentericus i Tarmvæggen (se 
Tarm) . S. B. 

Pleyel, i) I g n a z J o s e p h , en for sin Tid 
meget frugtbar og anset Komponist, Musik
forlægger og Klaverfabrikant, født I. Juni 1757 
som 24. Barn af en Landsbyskolelærer i Ruppers-
thal (Nedreøsterrig), død 14. Novbr. 1831 paa 
sin Landejendom ved Paris. Grev Erdody tog 
sig af den musikalske Dreng og satte ham i 
Huset hos Haydn, hvis Undervisning han nød 
godt af i fem Aar. 1777 drog han til Italien, 
hvor han gjorde sig bekendt med den herskende 
Operasang, 1783 blev han Domkapelmester i 
Strassburg, og 1792 kaldtes han til London som 
Leder af de forestaaende Popular Concerts, et 
Slags Konkurrenceforetagende til de berømte 
Salomon Concerts, ved hvilke Haydn's Symfonier 
kom til Opførelse. 1795 gik P. til Paris, hvor 
han kastede sig over Musikhandelen, og 1807 
grundlagde han en Pianofortefabrik, der hurtig 
vandt et stort Ry, som den bevarede og øgede, 
medens forskellige Musikere efterhaanden ind-
traadte i Ledelsen, P.'s Søn C a m i l l e , Pianisterne 
Kalkbrenner og Auguste Wolff; efter dennes 
sidstes Indtræden antog Firmaet Navnet P., Wolff & 
Co. Som Komponist gav P. i Begyndelsen rige 
Løfter; Haydn kaldte ham sin bedste Elev, og 
Mozart omtalte ham i et Brev til sin Fader i 
meget smigrende Udtryk; efterhaanden forfaldt 
han imidlertid til Masseskriveri og Leflen med 
Publikums mindre sikre Smag. Hans Værker om
fatte 29 Symfonier, henved hundrede Kvartetter, 
Trioer, Duetter, for Strygeinstrumenter, Sonater, 
Koncerter o. s. v. Som Forlægger kom P. i For
bindelse med Tidens første Navne, og i hans 
Koncertsal — S a l l e P l e y e l — gav Tidens be
rømteste Virtuoser, særlig Chopin, deres Kon
certer. Hans Søn 2) Cami l le , født 18. Decbr. 
1788 i Strassburg, død 4. Maj 1855 i Paris, har 
skrevet en Del Instrumentalmusik og deltog i 
den gamle P.'s Musikforretning og Klaverfabrik, 
som han overtog efter Faderens Død. (L i t t . : 
Ose. C o m e t t a n t , Un nid d'autografihes [Paris 
1886]). 

3) Marie F é l i c i t é Denise , kendt under 
Navnet Madame P leye l , fransk Pianistinde, gift 
med ovenn. Camille P., født 4. Septbr. 1811 i 
Paris, død 30. Marts 1875 ved Bruxelles, var 
allerede som Mile. Moke en fremragende Virtuos 
(Elev af Herz, Moscheles og Kalkbrenner) og 
fejrede store Triumfer paa sine Tourneer rundt 
om i Europa. 1848—72 var hun Lærerinde i 
Klaverspil ved Konservatoriet i Bruxelles. S. L. 

Pli (fr.: »Fold«), Brevomslag, Holdning, be
leven Optræden, god Levemaade. 

Pligt er en meget omstridt Bestemmelse, idet 
nogle opfatte den som det Grundlag, der bærer 
alt moralsk Liv, andre derimod mene, den kun 
betegner en Overgangstilstand og vil forsvinde i 
samme Grad, som det moralske Liv fuldkommen
gøres. Til Grund for al Pligtfølelse ligger Be
vidstheden om et Krav, man ikke uden Brud 
med det væsentlige i ens Natur kan komme uden 
om. Bliver man staaende herved, maa man som 

Kant i P. se den moralske Grundbestemmelse. 
Moral bliver ensbetydende med, at man føler og 
anerkender et ubetinget Du skal! Heri ligger 
som en Tankemulighed, at man skulde, selv om 
man muligvis nødig vilde. Det er ikke nødvendigt, 
at ens Lyst gaar i en anden Retning end P.'s 
Bud, men skete det, skulde man følge P. Gaar 
man derimod videre og mener, at denne Fore
stilling om en Modsætning mellem Lyst og P. 
forudsætter, at der er en virkelig Modstrid mellem 
dem til Stede i Personens Indre, saa bliver P. et 
Udtryk for, at Menneskets moralske Udvikling 
ikke er naaet saa vidt, som det kan ske; med 
en fuldkommen Moralisering vil P. forsvinde. 
Dette Synspunkt hævdes af Spencer. Ud fra 

1 Kant's Opfattelse bliver der ingen Mening i at 
1 spørge, om man kan gøre mere end sin P.; der-
I imod ville ud fra Spencer's Opfattelse de væsent

ligste, mest ophøjede og grundfæstede Sider af 
det moralske Liv netop udfolde sig der, hvor P. 
hører op. Forstaaelsen af, hvorledes Pligtfølelsen 
bliver til, vil være af væsentlig Betydning for 
Afgørelsen af, hvad der er P.'s Indhold. Efter 
Kant's Opfattelse vil P. stille samme Krav over
alt og til alle; Spencer gør mere Rede for, hvor
ledes P. kan forme sig forskellig efter Tid og 
Sted og efter de forskellige Individer. Kravet 
om P.'s Individualisering er særlig blevet stillet 
af Høffding, idet han hævder, at det kommer an 
paa den Kraft og Retning, Individet styrer frem 
med mod det moralske Ideal, men ikke paa det 
moralske Fuldkommenhedspunkt, hvorfra han gaar 
ud. Men i denne Konsekvens af det Spencer'ske 
Grundsyn gøres der ikke tilstrækkelig Rede for 
den Side af Pligtlivet, som vender udad mod 
andre. I Menneskets Natur maa Kilden til P. 
ligge, Kravet til ham maa tage Hensyn til de 
Kræfter, han raader over, men Dommen over 
ham maa ogsaa tage Hensyn til, paa hvilket Trin 
af Udvikling han befinder sig. C. St. 

Pligt (Søudtryk). I fordums Tid brugtes Be
tegnelsen at p l i g t e for at lodde. P. er den for
reste (i Reglen trekantede) Tofte (o: Bænk) i en 
Baad. Den Rorgænger, der sidder paa denne, 
benævnes P l i g t h u g g e r e n ; hans Opgave er 
det at tage mod Stød, naar Baaden lægger 
til Bolværk, Skib e. 1. P l i g t a n k e r e t : se 
Anker . CL. W. 

Pligtarbejde. Ved P. forstaas det Arbejde, 
der af Brugerne af Landejendomme ydes dels i 
Henhold til privat Vedtagelse til Ejeren af den 
paagældende Ejendom, d e l s i Henhold til Lov
givningen til Staten, til Kommunen eller und
tagelsesvis til private. Med Hensyn til den første 
Art af P. mærkes dansk Frd. af 27. Maj 1848, 
hvorefter der for Fremtiden ikke ved Bortleje af 
Huse og Boliger paa Landet maa betinges Ar
bejde som Vederlag for Brugen. I øvrigt ere 
Vedtagelser om P. gyldige, men P. ifølge Ved-

1 tagelse spiller i det hele langtfra den Rolle nu 
som tidligere, efter at Hoveriet for største Delen 
er afløst (jfr. H o v e r i ) . Heller ikke det Land
boerne i Henhold til Lovgivningen paahvilende 
P. har længere den Betydning som i tidligere 
Tid. De vigtigste danske Lovbestemmelser, der 
hjemleP., ere: Forordning om, hvad der i Strandings-
tilfælde bør iagttages, af 28. Decbr. 1836, For
ordning om Fribefordringsvæsenet i Danmark af 
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26. Juni 1844, Lov om Brandpolitiet paa Landet 
af 2. Marts 1861, jfr. Lov af I. Marts 1889, Lov 
om Sandflugtens Dæmpning af 29. Marts 1867 
§ 8, Lov om Vejvæsenet af 21. Juni 1867 § 9 
samt Lov om Snekastning af 9. Apr. 1891. H Gr. 

Som tilsvarende n o r s k e Lovbestemmelser kunne 
nævnes foruden de ældre Brandanordninger Lov 
om Brandvæsenet af 26. Aug. 1854 og Lov om 
Indskrænkning i Brug af Ild i Skov og Mark 
m. v. af 14. Juli 1893 og 27. Juli 1896, Lov om 
Strandinger af 20. Juli 1893, Vejloven af 15. 

Plinius, romerske Forfattere. 
1) Gajus P. S e c u n d u s , født i Comum 23 

e. Chr., død 79 ved Vesuv's Udbrud, var en højt-
staaende civil og militær Embedsmand; en Tid 
førte han en Rytterafdeling i Germanien, senere 
fik han med Finansforvaltningen at gøre, og i 
sine sidste Aar kommanderede han den Afdeling 
af Flaaden, som havde Station ved Forbjærget 
Misenum. Ved Vesuv's Udbrud 79 sejlede han 
med et Par Skibe over til Stabiae for at komme 
den derværende Befolkning til Hjælp; men han 

Septbr. 1851, Lov om Skydsvæsenet af 14. Juli ; omkom, inden det lykkedes at slippe bort. P. 
'893. — Kontraktmæssigt P. kendes navnlig i 
Husmandsforholdet. H. S. 

Pligthugger se Pligt (Sø). 
Pligthuse. Medens der efter dansk Ret gælder 

den Regel, at Bøndergaardene skulle opret-

var en overordentlig flittig Mand og anvendte al 
sin Fritid til litterær Virksomhed. Han skrev 
foruden nogle mindre Skrifter af militært og anti
kvarisk Indhold to store historiske Værker om 
Romernes Krige med Germanerne og om hele 

holdes som selvstændige Avlsbrug (jfr. Bonde- Romerrigets Historie under de nærmest fore
jord) , staar det som Regel Ejeren af et Hus 
paa Landet (jfr. Hus) frit at nedrive Bygningerne 
og forene Jorden med anden Ejendom, selvfølgelig 
dog under Forudsætning af, at han ikke herved 

gaaende Kejsere (rimeligvis i Aarene 41—71). 
Medens alle disse Værker ere tabte, have vi 
endnu hans store Naturalis historia i 37 Bøger, 
hvori han har søgt at samle hele sin Samtids 

tilsidesætter Bestemmelsen om, at Bondejord ikke j Viden paa det naturhistoriske og kulturhistoriske 
maa drives under Hovedgaardsjord. En Undtagelse Omraade. Han fremstiller først sine Anskuelser 
i saa Henseende gælder dog med Hensyn til de : om hele Verdensbygningen, om Astronomi, Me-
saakaldte P l i g t h u s e o: Huse, som bestandig 
skulle vedligeholdes med Bygninger og Beboere. 
Oprettelse af P. finder Sted, naar Bøndergaarde 
nedlægges eller sammenlægges, for at tjene som 
Vederlag for den eller de Gaarde, der forsvinde 
ved Nedlægningen eller Sammenlægningen. Saa-
ledes skal der ifølge § 11 i Frd. af 27. Septbr. 

teorologi o. 1.; dernæst kommer et udførligt geo
grafisk Afsnit, hvorefter han beskriver Menneske
legemets Bygning og endelig med stor Udførlig
hed behandler Dyr, Planter og Mineraler, saaledes 
at han indlader sig stærkt paa den Anvendelse, 
Menneskene gøre af dem: Behandlingen af Dyre
riget og Planteriget giver ham saaledes Anledning 

1805, naar en Godsejer nedlægger en Fæstegaard . til vidtløftig at omtale Tilberedelsen af Læge
for at indtage dens Jorder til Fredskov, udlægges midler, og til Omtalen af Mineralriget knytter 
2 P., hvert med et Tilliggende af mindst 3 Tdr. ; han kunsthistoriske Meddelelser. Sine Noticer 
Land Middeljord. Ligeledes skal der ifølge § 3 \ har han samlet fra talrige Kilder; men da han 
i L. af I I . Maj 1897, naar der meddeles Bevil
ling til Nedlægningen af en Selvejerbondegaard, 
i samme Kommune udlægges I P. med et Til
liggende af mindst 3 Tdr. Land Middeljord, og 
ifølge § 17 i samme Lov skal der, naar der 
meddeles Bevilling til Sammenlægningen af 2 eller 
3 Bøndergaarde, for hver Gaard, der ved Sammen
lægningen nedlægges, i samme Kommune oprettes 

paa de fleste Omraader ikke var særlig sag
kyndig, er hans Kritik ofte meget mangelfuld. 
Stilen er i Reglen meget knap og skematisk; men 
undertiden hæver han sig til temmelig svulstige 
moraliserende Betragtninger. For os er hans Værk 
af meget betydelig Interesse ved de talrige Op
lysninger , som det giver paa Omraader, der 
ellers sjælden behandles af Oldtidens Forfattere. 

1 P. med et Tilliggende af mindst 3 Tdr. Land Udgaver ere bl. a. leverede af Gronovius [3 Bd., 
Middeljord. I de to sidstnævnte Tilfælde kan Leyden 1669], Franz [10 Bd., Leipzig 1778—91], 
Landbrugsministeriet dog efter Omstændighederne 
efter vedkommende Kommunalbestyrelses An
befaling frafalde Fordringen om Oprettelse af P. 
Ligeledes kan Ministeriet efter vedkommende 
Kommunalbestyrelses Anbefaling meddele Tilladelse 
til Nedlægningen af bestaaende P. Om Udstyk
ningen af P. jfr. U d s t y k n i n g . Som en særlig 
Art af P. kunne endvidere nævnes de i Henhold 
til Loven om Tilvejebringelse af Jordlodder for 
Landarbejdere af 24. Marts 1899 oprettede H u s 
m a n d s b r u g . H. Gr. 

Pligtlod se T v a n g s a r v . 
Plimsoll [pli'msål], Samuel , engelsk Filan

trop, (1824—98), oprindelig Jurist, blev 1854 
Kulhandler i London. Han valgtes 1868 til Under
huset som udpræget liberal og blev særlig be
kendt ved sin Iver for at værge Sømændene mod 
egennyttige Rederes Brug af usødygtige, men højt-
forsikrede Skibe (»Plimsoll'ske Ligkister«, som 
de nu bleve kaldte); fremkaldte 1876 en Lov for 
at hindre den. 1880 trak han sig tilbage fra det 
offentlige Liv. E. E. 

Sillig [8Bd., Gotha 1851—58], Detlefsen [5 Bd., 
Berlin 1866—73] og Jan og Mayhoff [6 Bd., 
Leipzig 1870—97]. 

2) Gajus P. C a e c i l i u s S e c u n d u s , foreg.'s 
Søstersøn og Adoptivsøn, er født i Comum 62 
og døde omtr. 113. Han optraadte som Taler og 
Sagfører og opnaaede høje Embeder; i sine sidste 
Aar var han Statholder i Bithynien og Pontos. 
Vi have af ham Panegyricus, en temmelig svul
stig Lovtale over Kejser Trajan, holdt i Anled
ning af P.'s Tiltrædelse af Konsulatet. Fremdeles 
have vi en Brevsamling i 9 Bøger, hvortil slutter 
sig en Bog, som indeholder den Brevveksling, 
P. som Statholder førte med Trajan. P.'s Breve, 
som ere rettede til en talrig Mængde af hans 
Venner, synes at være nedskrevne med Tanken 
om Udgivelse. De vise ham som en elskværdig 
og aandrig, men ogsaa noget forfængelig Mand; 
hans Stil er ofte noget affekteret. Vi faa gennem 
disse Breve fyldige Oplysninger om det daglige 
Liv i Rom's fornemme Kredse og om Tidens 
litterære Forhold. Interessante ere ogsaa de to 

27* 
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Breve, hvori han efter Selvsyn skildrer Vesuv's I 
Udbrud i 79, hvorved hans Morbroder fandt j 
Døden. Brevvekslingen med Trajan giver os ; 
værdifulde Oplysninger om Provinsforvaltningen, i 
— Udgaver ere besørgede af Gesner [Leipzig | 
1770], Gierig [smst. 1806], Doring [2 Bd., Frei- | 
berg 1843] og Keil [Leipzig 1870]. Brevene ere 
oversatte paa Dansk af Schmidt [Kbhvn. 1754], 
Panegyricus af Guldberg [Sorø 1763]. (Lit t . : 
G r a s s e t, Pline lejeune [Montpellier 1865]; Ben-
der, »Der jungere P.« [Tiibingen 1874]). H.H.R. 

Plinlimmon [plinli'm^n], Bjærggruppe i Wales 
paa Grænsen mellem Cardigan- og Montgomery-
shire. Den naar en Højde af 756 M. og for
binder Bjærgene i Nord- og Syd-Wales. Her 
have Severn, Wye og flere mindre Floder deres 
Kilder. M. Kr. 

Plint (græ. flinthos, egl. Teglsten) kaldes det 
kvadratiske eller rektangulære Led, som danner 
Fodstykket for en Søjlebasis, en Statue, Vase e. 1. 
P. opstaar oprindelig i den ioniske Stil. E. S. 

PliOCæn er i den stratigrafiske Geologi Be
tegnelsen for den yngste af Tertiærsystemets Af
delinger. Sammen med den miocæne Afdeling 
kaldes den neogen i Modsætning til p a l a e o -
gen, hvorunder sammenfattes Tertiærsystemets to 
ældste Afdelinger (eocæn og oligocæn). I Europa 
have de p. Aflejringer i Reglen ikke saa stor en 
Udbredelse som de miocæne, hvilket tyder paa, 
at Havet har trukket sig tilbage; i nogle Egne 
(f. Eks. Dele af det nordvestlige Frankrig, i Bel
gien, England samt i Italien) er Niveauforandringen 
dog gaaet i modsat Retning. — S t e n a r t e r . 
Hyppigst træffer man glimmerholdigt eller jærn-
holdigt Sand, Sandmergel eller Lermergel, under
tiden Konglomerater ; i underordnede Lag findes 
af og til kalkholdige Stenarter, ofte rige paa 
Bryozoer; ligeledes træffes hyppig Lag af tørve-
agtigt Brunkul samt undertiden vidtstrakte Gips
lejer. Af Eruptiver spiller særlig Basalt en stor 
Rolle. — P l a n t e - og D y r e v e r d e n e n nærme sig 
i Løbet af den p. Tid meget stærkt til Nutidens: 
i Middelhavslandene f. Eks. faar den omtrent 
samme Udseende som den nulevende. Af Planter 
træde her i Europa de nordamerikanske For
mer mere tilbage, medens de mediterrane og asi
atiske Former træde mer og mer i Forgrunden; 
henimod Slutningen af Tidsrummet har Plantever
denen allerede antaget et nærmest til den nuvæ
rende sydeuropæiske svarende Udseende. Noget 
anderledes forholder Dyreverdenen sig. Den 
sammensættes nemlig til Dels af kæmpemæssige, 
planteædende Pattedyr og har endnu et tropisk 
Præg med mange afrikanske Slægter og flere nu 
fuldstændig uddøde Grupper, kendte bl. a. fra 
P i k e r m i f a u n a e n (s. d.); ved Siden heral op
træde ogsaa sydeuropæiske Typer. Særlig kunne 
fremhæves Dinotherium, Hipparion, Mastodon, 
Rhinoceros, helladotherium, Machairodus (Sa
belkat), mange Aber , Hes te , H j o r t e , H y æ n e r 
o. s. v.; henimod Slutningen af den p. Tid frem
komme ægte Eletanter. Land- og Ferskvands-
konkylierne have et ganske sydeuropæisk Præg, 
idet de tropiske Former her mangle. Mærkelig er 
arktiske Molluskers Indvandring til England og 
til Dels ogsaa til Middelhavslandene. I n d d e 
l ing og U d b r e d e l s e se under T e r t i æ r f o r 
mat ionen. J.P.R. 

Pl i s sé (fr.) kaldes et Stykke Tøj, der er lagt i 
saa skarpe Læg, at disse kunne holde sig uden at 
være syede ned. R. H. 

PliSSOlophidae (Plictolophidae), Familienavn 
for Kakaduer; se P a p e g ø j e r . 

PlOCeldae se Væver fug le . 
PlOCk, P lozk, i ) G u v e r n e m e n t i russisk Polen, 

grænser mod Nordvest og Nord til Preussen, mod 
Øst til Guvernementet Lomsha og mod Syd og 
Sydvest til Varszava. Arealet, der for nylig er 
formindsket med 1,432 • Km., der er føjet til 
Guvernementet Varszava, er nu 9,446 • Km., og 
Befolkningen er (1897) 556,877 Indb. eller 59 
pr. • Km. Man regner, at 445,000 ere Polakker, 
4,600 Tyskere, 3,500 Russere og Resten Jøder. 
Guvernementet har helt igennem et sletteformet 
Terrain, der højner sig mod Midten, hvor man 
træffer Strækninger paa 2—300 M. Paa hele 
Syd- og Sydvestgrænsen strømmer Weichsel, der 
er den vigtigste Færdselsaare, og som fra P. op
tager flere Tilløb, der dels ere sejlbare, dels 
spille en Rolle for Tømmertransporten. Endnu 
skulle ca. 20 p. Ct. dækkes af Skov, der dog er i 
stærk Aftagen. Sumpe og Søer udgøre en meget 
betydelig Brøkdel at Arealet, og Resten bestaar af 
sandede og lerede Jorder, der til Dels ere frugtbare. 
Der dyrkes Rug, Hvede, Havre og Kartofler, men 
Landbruget staar paa et lavt Trin, skønt det 
føder den største Del af Befolkningen. Kvæg
bestanden udgjorde 1897 90,000 Heste, 213,000 
Stykker Hornkvæg, 393,000 Faar, 75,000 Svin 
og 1,000 Geder, og yderligere maa nævnes 22,000 
Bistader. Fraregnet lidt Lignit og Skifer ud
vindes ingen Mineraler, og af industrielle Virksom
heder findes kun Møller, Teglværker og Sukker
fabrikker. Handelen et ubetydelig og drives endnu 
væsentligst paa Markederne, af hvilke der aar-
ligt afholdes 170. P. deles i 8 Kredse, der dog 
ere smaa og ubetydelige sammenlignet med Kredsene 
i de store russiske Guvernementer. Guvernementets 
2) H o v e d s t a d P. ligger paa den stejle, højre Bred 
af Weichsel 101 M. o. H. (1897) 27,073 Indb. 
P. bestaar af en gammel og en ny Bydel, har en 
Domkirke fra I I . Aarh., Synagoge, Seminarium, 
Gymnasium og Teater og driver en Smule Industri 
og Handel. P. er en af Polen's ældste Byer og 
var tidligere Masovien's Hovedstad; men dens 
Opkomst er stadig bleven hemmet ved de gen
tagne Plyndringer af Preussere, Litauer og 
Svenskere. H. P. S. 

PlOCkhorst, B e r n h a r d , tysk Maler, er født 
2. Marts 1825 i Braunschweig. P. har gennem-
gaaet en righoldig Skole, bl. a. under Piloty og 
Couture; han virkede en Tid som Professor i 
Weimar, senere i Berlin. Hans religiøse Arbejder 
have sikret ham et stort Publikum; de ere lidet 
særprægede og ret udvendige i Følelsen, men 
fortælle klart og ganske kønt i et akademisk
tilvant Formsprog: »Maria og Johannes ved Christi 
Grav«, Hovedværket »Kamp mellem Michael og 
Satan om Moses'es Lig« [Koln's Mus.], »Christi 
Opstandelse« (Marienwerder), »Disciplene i Em-
maus« og »Christus viser sig for Maria Magdalene« 
(der begge i Stikgengivelse have fundet ret stor 
Udbredelse i danske Borgerhjem), »Luther Jule
aften« [1887] etc. Ogsaa Portrætter: Vilhelm I 
og Kejserinden (Berlin's Nationalgal.), Liszt 
m. fl. " A. Hk. 
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Ploérmel [ploærmæ'l], By i det nordvestlige 
Frankrig, Dep. Morbihan, ved Duc, Vestbanen 
og Orléans-Banen, med en gotisk Kirke, et Col
lege, Skiferbrud, Handel med Kvæg, Uld og 
Hamp og (1896) 5,900 Indb. M.Kr. 

PI og (norsk) d. s. s. Plov. 
Plojest i , P loe sc i , By i Rumænien, Land

skabet Store Valachiet, ligger 58 Km. N. N. V. f. 
Bukarest og er Jærnbaneknudepunkt. (1894) 
37,391 Indb. P. har Lyceum og Seminarium, 
Teglværker, Petroleumsraffinaderier samt betydelig 
Handel paa Transilvanien. H. P. S. 

Plomb du Cantal [plodykata'l] se C a n t a l . 
Plombe (af lat. plumbum, Bly), Blysegl, hvor

med Vareforsendelser forsegles ved Toldstationer 
(se T o l d ) . — Se endvidere T a n d f y l d n i n g . 

P lombér ing se T a n d f y l d n i n g . 
P lombiéres les Bains [plobiælrlebåY], øst-

fransk By, Dep. Vosges, og berømt Badested, 
ligger 430 M. o. H. i en smuk Dal ved den 
lille Flod Augronne, staar ved en Sidelinie i For
bindelse med Østbanen, har en meget smuk Kirke, 
et Hospital, der er oprettet af Kong • Stanislavs 
Leszcinski, et Kasino og et Teater, driver Fabrika
tion af Kurvevarer, Jærnvarer og Kniplinger, 
havde 1896: 1,900 Indb. L æ g e k i l d e r n e , der 
mest søges af nervesvage og reumatisk lidende, 
vare allerede kendte af Romerne. Foruden en 
kold Jærnkilde, hvis Vand holder I o", findes 27 
Kilder, der holde forskellige Temperaturer: 20— 
74O. Den betydeligste af de 7 Badeanstalter 
byggedes 1857. I Luftbadene holdes en Tempe
ratur paa 650. Omegnen har mange smukke 
Spadsereveje, og V. f. Byen er der indrettet en 
større Park. Det var i P., at den Sammenkomst 
fandt Sted 20. Juli 1858, ved hvilken Napoleon III 
og Cavour aftalte Betingelserne for Frankrig's 
Deltagelse i en mulig Krig med Østerrig. M. Kr. 

Plomme, Plommetræ (norsk) s e B l o m m e t r æ . 
Ploil Iplo'j, Eugéne , fransk Kunstforfatter og 

Boghandler, født i Paris 1836, død 30. Marts 
1895. P., der var Deltager i det af Faderen 
P h i l i p p e H e n r i P. (1806—72) grundede 
ansete Forlag »E. Plon, Nourrit et Co.«, 
var en ret flittig Forfatter: »B. Cellini« 
[1882, Tillæg 1884] og »Les maitres italiens au 
service de la maison d'Autriche: Leone Leoni et 
Pompeo Leoni« [1886]. For Danske har han 
særlig Interesse ved sine to Arbejder »Le sculpteur 
danois Vilhelm Bissen« [1870, 2. Opl. 1871] og 
»Thorvaldsen, sa vie et son æuvre« [1867, 2. 
Opl. 1874, oversat paa Tysk o. a. Sprog]. Han 
blev 1868 Medlem af det danske Kunstakademi. 
Paa hans Forlag udkom store Værker om fransk 
Historie, Memoirer og Kunsthistorie. A. Hk. 

Plongée [ploze'] er i Befæstningskunsten 
Benævnelsen paa den Hældning, som et Bryst
værns øverste Flade, Brystværnskronen, danner 
med Horisontalplanen. Denne Hældning, som i 
Reglen har en Størrelse mellem 1 : 12 og 1:6, 
er ønskelig for at formindske det ubeskudte Rum 
— den døde Vinkel — som fremstaar umiddel
bart foran Brystværnet. A. G. N. 

Plongerende Ild [plår,sje'rene-], en Skyde-
maade, hvorved man søger at ramme et Maal 
bag en Dækning. 

Plon-Plon [ploplo'], Øgenavn for »Prins 
Napoleon«, Nap. Joseph Charles Poul (se Bona
p a r t e S. 325 c)). 

PlOOS Van Amstel[plo!sfana'mstel],Cornelis, 
hollandsk Tegner og Stikker, født 1726 i Amster
dam, død 1798 smst. P. v. A., der var en ivrig 
Kunstsamler, vandt Ry ved sine skuffende Facsi-
miler (i Kobberstik) efter Tegninger; fornemme
lig vare de udførte i Akvatintamanér, men han 
benyttede ogsaa blandede Metoder (og har dog 

\ aabenbart desuden til Tider retucheret med Pensel 
og Farve). En af P. v. A. selv besørget Udgave 
fra 1765 indeholder 46 Facsimiles, en nyere (af 
1821) 104, væsentlig efter bekendte hollandske 
Kunstnere, men ogsaa efter egen Tegning. Et 
Par Blade i Kobberstiksamlingen i Kbhvn. Bio-

. grafi ved v. Alten (Leipzig). A. Hk. 
Ploråbel (lat.), begrædelsesværdig, til at be

klage. 
Plotlna, den romerske Kejser Trajan's Gemal

inde. Af Samtid og Eftertid roses hun højt for 
sin ædle Karakter. H. H. R. 

PlotlDOS, græsk Filosof, født i Lykopolis i 
Øvreægypten ca. 205 e. Chr., død ca. 270. I en 
Alder af 26 Aar sluttede han sig til Ammonius, 
hvis Forelæsninger i Alexandria han hørte. For 
at lære Persernes og Indernes Filosofi at kende 
deltog han i Kejser Gordian's Felttog, men den 
uheldige Udgang af dette havde nær kostet P. 
Livet. Efter heldig at være kommen tilbage ved 
Flugt rejste han til Rom, hvor han i den følgende 
Tid nød stor Anseelse. Som Taler rev han sine 
Tilhørere med sig ved sin Varme; hans Fore
læsninger vare ikke en systematisk Fremstilling 
af hans filosofiske Ideer, men lejlighedsvise Rede
gørelser for, hvad der i Øjeblikket optog ham. P. 
blev Skaberen af den nyplatoniske alexandrinske 

i Filosofi (se Nyp la ton i smen) , som førles videre 
af Porfyrios. C. St, 

Plo tus se S k a r v e r . 
Ploug, P a r m o C a r l , dansk Digter, Journalist 

og Politiker, født 29. Oktbr. 1813 i Kolding, død 
• 27. Oktbr. 1894. Hans Fader var Overlærer ved 
Kolding Latinskole, og fra denne Skole dimitteredes 
han 1829 til Universitetet. Han studerede først 
Filologi, siden Historie, men dels fordi saa meget 
af hans Tid optoges af Arbejde for sit og efter 
Faderens Død tillige for Familiens Underhold, 
dels fordi hans Interesser hurtig spredtes over 
saa stort et Felt, tog han aldrig nogen afsluttende 
Eksamen. Med sin livlige Intelligens, sin letvakte 
Begejstring for Tidens ny Ideer og sin ualminde
lige Evne til at udtrykke sine Tanker baade paa 
Vers og i Prosa kom han snart til at spille en 
betydelig Rolle i Studenterlivet, saaledes som det 
rørte sig paa Regensen og i den oppositionelle 
Studenterforening Academicum, som han var Med
stifter af. Han besad tidlig en Del af de Egen
skaber, som gøre en Mand til Fører for sine jævn
lige : Sikkerhed paa egne Meningers absolutte Ret, 
Herskelyst, ildnende og fremaddrivende Evne. Han, 
der ogsaa vedblev at staa i Studenternes Kreds, 
længe efter at de fleste af hans jævnaldrende havde 
forladt den, blev da ikke blot Studenternes Sanger 
og Festtaler, men ogsaa deres ubestridte Fører. 
Fra 1839 blev han Medarbejder ved »Fædrelandet« 
og fra 1841 dets ledende Redaktør. Bladet indtog 
allerede dengang Førstepladsen inden for den da 
i øvrigt kun lidet udbredte liberale Presse, og P. 
fæstnede og hævede yderligere dets Anseelse ved 

[ sin nære Forbindelse med de politisk ledende 
! liberale og ved sine betydelige Evner som politisk 
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Journalist. Det var ikke som Nyhedsblad eller 
overhovedet ved den journalistiske Teknik, »Fædre
landet« paa den Tid hævdede sin Stilling, men 
ved de ledende og indsendte Artiklers Vægt og 
fremfor alt derved, at Bladet i saa høj Grad var 
af een Støbning og saa konsekvent forfægtede 
sine Ideer. De tre politiske Grundtanker, som 
for P. vare de ledende, vare de tre nordiske 
Folks nærmest mulige politiske Sammenslutning, 
Slesvig's Tilknytning til Kongeriget og Adskillelse 
fra Holsten og Indførelsen af en fri Forfatning, 
nærmest efter den norske Grundlovs Mønster. 
Derimod nærede han en ringere Interesse for den 
rent indre Lovgivningsvirksomhed og for sociale 
Spørgsmaal i det hele, og han har paa disse Om-
raader ikke præsteret noget af selvstændig Be
tydning, ligesom han her savnede tilstrækkelig 
indgaaende Kundskab. Dette udelukkede dog 
ikke, at han over for flere af Tidens sociale Op
gaver, saaledes den liberale Landbolovgivning og 
Løsningen af den gamle Told- og Næringslov-
givnings Baand, indtog en velvillig og tilskyndende 
Holdning. Størst personlig Indflydelse øvede P. 
paa den skandinaviske Bevægelse. Han var 
Studenternes Leder og Ordfører paa det bane
brydende Tog til Upsala 1843 ligesom ved 
Studentermødet i Kjøbenhavn 1845; gennem sine 
Sange, Artikler og Taler øvede han den virk
somste Agitation for den skandinaviske Idé og 
formede for en væsentlig Del dens Program, og 
endelig blev han ved sine vidtstrakte Forbindelser 
i de to andre Lande Bevægelsens naturlige Midt
punkt. 

1848—49komP. til paa mere end een Maade at 
spille en fremtrædende Rolle. »Fædrelandet«'s 
Kontor blev under Martsbevægelsen Samlings
stedet for den liberale Oppositions Ledere, og 
herfra udgik f. Eks. Beslutningen om Kasino
mødet 20. Marts og det Lehmann'ske Udkast til 
Borgerrepræsentationens Adresse. Ved selve Kasino
mødet var P. en af Hovedtalerne. Da Marts-
ministeriet var kommet til Roret, steg »Fædre-
landet«'s Indflydelse og Anseelse overordentlig, 
og det ansaas almindeligt for Ministeriets Organ, 
hvad P. dog, af Frygt for at miste sin Uafhængighed, 
ikke ønskede, det skulde være. I Vinteren 1848— 
49 kom han paa Kant med største Delen af sine 
tidligere Meningsfæller ved i en Række Artikler 
at forfægte Slesvig's Deling som et mindre Onde 
end den slesvigske Selvstændighed, som da stod 
paa Dagsordenen. Skønt P. som Regel stod paa 
sit Partis venstre Fløj, gjorde han, da »Bonde
vennerne« i Sommeren 1848 udskilte sig som 
særligt Parti, bestemt Front imod dem; han, som 
de øvrige nationalliberale, kunde ikke forsone 
sig med Tanken om, at jdet politiske Førerskab 
kunde ligge andensteds end i de »intelligente« 
Klasser. I den grundlovgivende Rigsforsamling 
indvalgtes P. som Repræsentant for Kolding-
Kredsen, og han var her en af de nationalliberale, 
som optraadte kraftigst til Gunst for den alminde
lige Stemmeret. 

I de følgende Aar vedblev P. paa forskellig 
Maade at øve en betydelig Indflydelse. »Fædre
landet« bevarede i den almindelige Mening sin 
politiske Førsterangsstilling, selv om det jour
nalistisk distanceredes af »Dagbladet«. Mindre 
fremtrædende var P.'s Indflydelse paa Rigsdagen, 

hvor han 1854—57 havde Sæde som Folketings
mand for Svendborg-Kredsen og fra 1859 som 
Landstingsmand for Fyn. Ved Studentermødet i 
Upsala 1856, hvor han var Studenternes Ord
fører over for Kong Oskar, kom han i personlig 
Forbindelse med denne, og han fik en ikke ringe 
Indflydelse paa Kongens skandinaviske Planer, som 
gav sig Udslag i det bekendte Alliancetilbud. 
Den danske Regerings Afvisning, som skyldtes 
Helstatspolitikken, gjorde P. end bitrere stemt 
mod denne, og han stillede sig i det væsent
lige oppositionelt til det Forsøg, som efter Ørsted's 
Fald gjordes med »den konstitutionelle Helstat«. 
Ogsaa Hall's langsomme og forsigtige Gliden 
over mod Eider-Staten gennem »Indrømmelsernes« 
Politik syntes ham fordægtig; han vilde en 
hurtig og resolut Afgørelse med Overskæring af 
det Baand, som forbandt Danmark-Slesvig med 
Holsten, og hans Motiv var først og fremmest, 
at han følte sig overbevist om, at en saadan 
Politik var Betingelsen for den skandinaviske 
Alliance, som han ogsaa under Karl XV's Re
gering og gennem stadig Forbindelse med denne 
Konge og hans personlige Omgivelser søgte at 
fremkalde. Jo mere Skandinavismen og Eiderstats-
Tanken traadte i Forgrunden i hans Politik, jo 
mere underordnede han sin Optræden i andre 
Sager under Hensynet til dem Og traadte ved 
flere Lejligheder i Forbindelse med den Fløj af 
Venstre, som stod disse Ideer nær. Dette viste 
sig f. Eks. ved hans forholdsvis velvillige Hold
ning over for det Rottwit'ske Ministerium, hvis Uden
rigsminister, Blixen Finecke, var ivrig Skandinav, 
og siden, da han sammen med en Del, navnlig 
grundtvigske Elementer af Venstre, stiftede den 
ultra-eiderdanske Dannevirkeforening. Det maa 
ogsaa fremhæves, at han skarpt optraadte imod 
de Coninck's Fordømmelse af Venstre og hans An
greb paa den almindelige Valgret. Hans uafhængige 
Stilling ved disse og andre Lejligheder og hans ofte 
unødig skarpe Angreb paa de Personer, som til 
forskellige Tider modsatte sig den Politik, han 
kæmpede for, gjorde ham til Genstand for ret 
stærk Uvilje i adskillige nationalliberale Kredse, 
uden at han til Gengæld vandt sikkert Rygstød 
hos de andre Grupper og Partier, som jo i end 
højere Grad fik hans hvasse Pen at føle. 

Aar et 1864 bragte det endelige Forlis af den 
Politik, P. havde kæmpet for, og særlig var den 
skandinaviske Alliances Svigten et Hjertestød for 

1 ham. Efter Fredsslutningen arbejdede han som 
1 Medlem af Rigsdagen og Rigsraadets Landsting 

for en Grundlovsreyision, der indskrænkede Juni
grundlovens almindelige Valgret, og fra 1866 til 
1890 havde han Sæde i den reviderede Grund-

I lovs Landsting som Medlem for Kjøbenhavn. 
Han tilhørte her den nationalliberale Gruppe, og 
efter Sammenslutningen mellem denne og Gods
ejergruppen blev han Medlem af og en Tid For
mand for Landstingets samlede Højre. Han ind
tog en skarp Kampstilling over for det forenede 
Venstre og støttede efter Ministeriet Estrup's 
Dannelse dettes Politik. Fra 1887 til 1893 

, var han Formand for »Højres Arbejder- og 
i Vælgerforening«. Ogsaa mod den ny litterære 

Retning, som repræsenteredes af G. Brandes, 
rettede han sine Vaaben. Hans Blad »Fædrelandet« 

I var i en Række Aar stadig gaaet tilbage i Abonnent-
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tal, og 1881 traadte han tilbage som dets Re
daktør. 1877 havde Lund's Universitet udnævnt 
ham til Æresdoktor som Anerkendelse af hans 
Fortjenester af den skandinaviske Sag. N. iV. 

Betegnende for P.'s eget Syn paa sit Værd og 
sin Virksomhed som Dig te r , er denne Ytring: 
»Fortjener jeg ikke at mindes som Mand, maa 
man for mig gerne glemme mig som Sanger«. 
For Eftertiden stiller Sagen sig imidlertid saa-
ledes, at denne skarpe Adskillelse vanskelig kan 
gennemføres; thi P. er netop udpræget »Manden« 
blandt Sangerne, han er den danske Digter, hvis 
Sang har staaet i inderligst Vekselvirkning til 
hans Livs Gerning. Man vil lægge Mærke til, at 
det som oftest er en bestemt Foranledning, der 
giver P. Harpen i Haand; og dog er det (som 
det rigtig er set) mindre P., som griber Lejlig
heden, end Lejligheden, som griber P. P.'s Digt
ning er derfor i højeste Grad knyttet til Be
givenheder inden for Danmark eller Norden i 
samme Tidsrum, ja saa stærkt, at man næsten vil 
kunne skrive et Stykke af 19. Aarh.'s Danmarks-
Historie paa Grundlag af den. En Inddeling, der 
følger Begivenhedernes Gang, frembyder sig da 
af sig selv. Først er der Ungdomsaarene, da P. 
var Regensianernes kaarne Sanger, derefter skriver 
og digter (»Atellaner«, alle utrykte) for videre 
Kredse i Studenterverdenen, og derpaa det Øje
blik, da Skandinavismen ved 1840'ernes Be
gyndelse tager et saa kraftigt Tag i P., at den 
aldrig slipper ham. Fra denne Tid ere Sange som 
»Længe var Nordens herlige Stamme«, »Unge 
Genbyrds Liv« og »Dejlige Øresund«. Saa vidt 
det gik an, fulgte P. ogsaa den danske Politik 
og Begivenhederne i Slesvig i sine Sange med 
vaagent Blik. Af Digte, der ikke ere knyttede til 
nogen Lejlighed, kan fra Tiden inden Krigs-
aarene særlig nævnes det kendte Digt om Karo
line Mathilde. En Del af denne Ungdomsproduk-
tion udgav P. som »En Samling Viser og Vers« 
[1847] under sit almindelige Pseudonym P o v l 
R y t t e r . Krigsaarene modnede P. som Sanger og 
gav hans Digtning videre Felter. Blandt de mange 
Digte om Sejre og Nederlag mindes nu især 
»Slaget ved Slesvig«, »Christian den ottende«, og 
den store Cyklus om Fredericia-Slaget. Medens 
P. saaledes i første Række maa karakteriseres 
som en objektiv Digter, der ikke giver Plads for 
nogen Stemningslyrik, som synes at være blind 
for Naturens Foreteelser og helt at mangle Sansen 
for det erotiske, lyder der dog baade i denne 
Periode og op til hans sidste Aar Sange fra hans 
Strengeleg, som aabne for en stille, og trofast 
Varme og Glæde over Hustruen og Hjemmet. 
Disse »Sonetter« ere sikkert de blandt P.'s Digte, 
som længst ville blive erindrede. P. var i det hele 
i denne Tid (1850'erne og i86o'erne) ret frodig; 
han skrev bl. a. nogle udmærkede historisk for
tællende Digte som »Dronning Margrethe« og 
»Griffenfeld« og det nydelige Genrebillede »Et 
Kys«. Aarene efter 1864 maatte give den offent
lige Sang, som skulde tone i Danmark, et Præg 
af Sorg eller Vemod i Røsten; den findes ogsaa 
i P.'s Digtning fra disse Aar, men han er for 
meget Mand til at klage — han betoner stadig 
Soneskylden og Nødvendigheden af at samle sig 
til nyt Arbejde, særlig i de »Tre Tidsdigte« 
(Skumring-Gry-Morgendrømme). De ny Strøm

ninger, som brød ind over Danmark henimod 
1870'ernes Midte, fandt i P. en hidsig Modstander, 
som ikke alene i sin Avis, men ogsaa i Poesi 
indlod sig i en vidtspændende Polemik (særlig 
med Schandorph). Af P.'s Lejlighedsdigte fra de 
senere Aar er der særlig Grund til at nævne den 
smukke Universitetskantate fra 1879. — Af det, 
som her er sagt, vil fremgaa, at P. er en monu
mental Digter, hos hvem den mandige Patos er 
den herskende Egenskab. Meget af hans Poesi 
er vistnok blevet til i Hast, men P. havde en 
medfødt Sans for den festlige Rytme og den 
klingende Periode, som særlig gjorde ham skikket 
og skattet som Lejlighedssanger. Metriske Finesser 
finder man sjældent hos ham, og heller ikke al
mindelig det usædvanlige Ord eller det fint 
gennemtænkte Billede; P. vælger uden megen 

; Vragen det Ord, som bedst giver hans Hjertens 
j Mening. Han udmærker sig ikke ved en Enkelt

hedernes Rigdom som Chr. Richardt, men er mere 
helhedssøgende, hvad maaske en Eftertid, der 
læser æstetisk — og uden for Lejligheden — 
næppe i samme Grad kan vurdere. — Den første 
Samling fra 1847 efterfulgtes af en anden [1854] 
og tredje [1861], der tilsammen optryktes som 
»Samlede Digte« [1862; 5. Udg. 1876]; derefter 
ere udkomne >Nyere Sange og Digte« [1869], 
»Nye Digte« [1883] og en Samling »Efterladte 
Digte« [1895], indledet med en Karakteristik af 
P. som Digter ved E. v. d. Recke. En Standard-
Udgave i to Bd. af P.'s Digte er besørget af 
hans Søn, Hother P. [1901]. (Li t t . : Bo rch 
senius , »Fra Fyrrerne«, I [1878]; ovennævnte 
Essay af E. v. d. R e c k e , optrykt i To-Binds 
Udgaven af Digtene; H. P l o u g i V. Malling's 
Antologi: »Fra Holberg til Chr. Richardt« 

[1901]). y.ci. 
PlOV er et Agerdyrkningsredskab til Vending 

og Brydning af Jordsmonnet ved Hjælp af Trække-
kraft. Blandt Trækkeredskaberne spiller den 
derfor omtrent samme Rolle som Spaden blandt 
Haandredskaberne. Den er og har altid været 
det vigtigste Agerdyrkningsredskab, i gamle Dage 
vel omtrent det eneste, og det er ikke med Urette, 
at den betragtes som et Sindbillede paa Ager
dyrkningen. Den større eller mindre Fuldkommen
hed af de benyttede P. karakteriserer selve det 
paagældende Agerbrugs større eller mindre Fuld
kommenhed. 

Hvor tidlig P. har været brugt, og hvor dette 
først er sket, kan ikke oplyses; men den omtales 
allerede i første Moseb. paa Josefs Tid, og der 
findes meget gamle ægyptiske og kaldæiske Af
bildninger af den. Ligeledes findes i Norden 
tidlige Afbildninger af plovlignende Redskaber. 
Efterhaanden udvikler P. sig gennem Middelalderen 
(Fig. 1) til den i flere Aarhundreder benyttede 
Træhjulplov (Fig. 2). Denne var imidlertid tung 
og krævede derfor betydelig Trækkekraft, 4 til 8 
Heste eller Stude, og endda udrettede den hverken 
godt eller meget Arbejde. Nærmest ved Land
husholdningsselskabets Initiativ bleve 1770 de 
første S v i n g p l o v e indførte til Danmark, men i 
lang Tid holdt man alligevel med stor Sejhed fast 
ved de gamle Hjulplove, og det var egentlig først 
Indførelsen af den a m e r i k a n s k e S v i n g p l o v 
1821 (Fig. 3), der efterhaanden bragte Vægt-
skaalen til at synke til Fordel for denne, idet 
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den ved Prøvepløjninger viste sin store Over
legenhed baade i Arbejdets Udførelse og i det 
mindre Krav til Trækkekraften. Det er dog først 
fra Midten af 19. Aarhundrede, at man kan 

regne, at Svingploven er trængt sejrrig igennem 
overalt, nogle enkelte afsides liggende Egne 
maaske undtagne. Men endnu saa sent som ved 
de første Landmandsforsamlinger 1845—4^ er der 

Fig. 2, 

enkelte Røster, der endnu hæve sig til Forsvar for 
Træhjulploven. Svingploven er da nu den alminde
ligst benyttede; men i de sidste Aartier er der 
dog fremkommet andre Plovforme, hver med deres 
Fordele. Ved nogle af disse er man atter vendt 

Fig. 3. 

tilbage til at benytte Hjul, de saakaldte Karre
plove, og Hensigten her er da delvis den, at ind
rette P. saaledes, at den selv under en ukyndig 
Kørers Haand kan udrette tilfredsstillende Arbejde, 
hvad der ikke kan opnaas ved Svingploven, som 

I netop fordrer en dygtig og kyndig Plovmand for 
1 at yde god ensartet Pløjning. 

Ved P. vender og bryder man altsaa Jorden, 
! og det sker ved, at den under Fremføringen af

skærer og vender en Strimmel Jord med 
rektangulært Tværsnit. Højden af denne 
Jordstrimmel vil altsaa betegne den Dybde, 
hvortil man pløjer Jorden, ligesom Bred
den er den Bredde af Arealet, man hver 
Gang afskærer. Den Rende, der ved 
Pløjningen bliver i Jordsmonnet mellem 
den pløjede og ikke pløjede Del af Ageren, 
kaldes P l o v f u r e n ; men i overført Be
tydning benyttes ogsaa denne Betegnelse, 
eller oftere den forkortede Betegnelse 
F u r e n om den Jordstrimmel, som er 
vendt af P. 

P.'s Hoveddele ere selve P l o v l e g e 
met med Skære , Muldf jæ l , Saa l og 
L a n d s l i d eller L a n d s i d e , Aas en med 
L a n g j æ r n e t og Stillebøjlen, samt 
S t j e r t e n eller Stjertene. De skærende 
Dele ere Skæret og Langjærnet, af hvilke 
Skæret besørger den vandrette og Lang

jærnet den lodrette Skæring. Muldfjælen, der 
er formet som en Del af en hul Cylinder eller 
Skrueilade, besørger Vendingen af Jorden, idet 
denne ved at glide hen over Muldfjælen efter-

haanden vendes og til sidst aflægges 
med det øverst, som tidligere var nederst. 
Ved selve Vendingen strækkes Furen, 
hvorfor den, da Sammenhængskraften 
sjælden er. synderlig stor, ogsaa brydes 
mere eller mindre, mest naar Vendingen 
er brat, som Tilfældet er, naar Muld
fjælen er kort, mindst naar Vendingen 
bliver langsommere ved lange Muldfjæl. 
Saalen er den nederste Del af Plov
legemet , hvorpaa hele P. fremføres 
glidende paa Jorden i Bunden af Plov
furen. Landsliddet er en Jærn- eller 
Staalplade, der under Pløjningen vender 
ind mod den Del af Jorden, som endnu 

ikke er pløjet. Det holder igen paa Jorden, at 
den ikke skal falde for meget ned i Plovfuren, 
og bidrager til Styringen af P. Disse fire nævnte 
Dele ere fast forbundne til et Hele, som kaldes 
Plovlegemet. Fra Forenden af dette udgaar Aasen, 

en massiv som oftest noget knæbøjet 
Jærnstang, i hvis forreste Ende Stille
bøjlen er anbragt. Denne kan have 
mange forskellige Konstruktioner, men de 
gaa alle ud paa, at man ved Trækkets 
forskellige Anbringelse, højere eller 
lavere, mere til den ene eller anden 
Side, kan regulere Dybden og Bredden 
af Plovfuren. Paa Aasen, noget foran 
Plovlegemet anbringes Langjærnet, hvor
for Aasen maa sidde saaledes paa P., 
at den under Pløjningen passerer hen 
over Jorden, der, hvor Furen skal af
skæres, og da saa godt som alle P. 
vende Jorden fra venstre til højre, maa 

Aasen tillige med Langjærn og Landslid ligge i det 
Plan, der begrænser P. fra venstre Side. Langjærnet 
maa kunne stilles til at være mere eller mindre dybt-
gaaende, dels efter den attraaede Dybde af Plov
furen, dels efter Jordsmonnets Beskaffenhed. Det 

Kg. l. 
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er derfor anbragt flytteligt paa Aasen, i Alm. I 
ved en Bøjle, som fastskrues om det og Aasen, | 
og som holder det urokkeligt i den for Formaalet 
ønskede Stilling. Fra Plovlegemet eller fra den 
bageste Ende af Aasen udgaar Stjerten eller | 
Stjertene bagud. De ere i deres øverste og I 
bageste Ende forsynede med Haandtag, som Plov
manden holder i for at styre P. Er der, hvad 
oftest er Tilfælde, to Stjerte, saa ere de for Af
stivningens Skyld forbundne med een eller flere 
tyndere Tværstænger. Da de forskellige Dele af 
P. slides ulige meget, ere de som oftest samlede 
ved Bolte og Skruer, for at man let skal kunne 
udtage den eller de Dele, der ere opslidte, og er
statte dem med ny. 

Som kortelig omtalt foran er der i de senere 
Aar fremkommet adskillige ny Former af P., navnlig 
fra Amerika, og flere af disse have ogsaa vist sig 
at være gode i forskellige Retninger, saasom 
lettere Styrbarhed, fuldkomnere Arbejde og større 
Ydelse med samme Trækkekraft. Nogle af dem 
have to Hjul, et større til at gaa i Plovfuren og 
et mindre til at gaa paa det upløjede; andre have 
et enkelt Styrehjul. Indstillingsapparatet er ofte 
noget mere kombineret, men ogsaa fuldkomnere 
end det, man ellers har i Stillebøjlen. 

Ved Siden af de almindelige P. har man ogsaa 
P. med særlige Formaal og derfor ogsaa med 
Konstruktioner, der i væsentlige Henseender af
vige fra de almindelige P. Som de vigtigste af 
saadanne kunne nævnes: R a j o l p l o v e n med to 
Plovlegemer, et mindre foran, som pløjer det 
øverste af Jordsmonnet og lægger dette i Bunden 
af Furen, og et større, der af samme Fure pløjer 
det nedre, som lægges oven paa det, der er vendt 
af det forreste. D o b b e l t p l o v e n ligeledesmed 
to Plovlegemer, men hver af disse tager sin Fure; 
den benyttes i Stedet for Enkeltploven, hvor 
Jordsmonnet er saa løst og den attraaede Fure
dybde noget mindre, saa at den tvefurede Pløj
ning kan udføres uden at overanstrenge Træk
dyrene. S k r æ l l e p l o v e n eller den f l e r f u r e d e 
P. med tre eller flere Plovlegemer, der hver tage 
sin Fure. Disse Plovlegemer ere forholdsvis smaa, 
sidde paa en vertikal Stang, der igen er fast
skruet i en Ramme paa i Alm. tre Hjul. Den 
benyttes til meget let Pløjning. U n d e r g r u n d s -
p l o v e n er egentlig ikke nogen rigtig P., men 
snarere en stor Grubbetand. Den benyttes, 
hvor man vil give Jorden en særlig dyb Bearbejd
ning, og den fremføres i den samme Fure, som 
en forangaaende almindelig P. har pløjet, saaledes 
at den arbejdende Tand bearbejder Jorden i 15 
å 25 Cm. Dybde under den egentlige Plovfure. 
H y p p e p l o v e n med to Muldfjæle, der kaste 
Jorden til begge Side, bruges til at hyppe løs 
Jord op om Kartofler, Rodfrugter o. 1. Vand-
f u r e p l o v e n ligeledes med to Muldfjæle, der 
kaste Jorden til begge Sider; skiller sig kun fra 
den forrige deri, at den er noget større og stærkere. 
Den benyttes til at pløje Vandfurer med, men gaar 
mere og mere af Brug, efterhaanden som den meste 
Jord bliver drænet. Ved begge de to sidste ere 
i Alm. de to Muldfjæle ikke fastsiddende, men be
vægelige om et Hængsel foran, saaledes at de 
kunne stilles mere eller mindre ud fra P.'s Midt
linie, efter som man vil have Jorden kastet mere 
eller mindre ud til Siderne. 

I det foregaaende er nærmest beskrevet P. til 
Fremføring ved Trækdyr; men i større Brug an
vendes ogsaa undertiden mekanisk Trækkekraft. 
I saa Fald benyttes enten to Kraftmaskiner, een 
ved hver Ende af det Areal, der skal pløjes, 
eller en Maskine, som da maa understøttes af en 
saakaldet Ankervogn, der bærer en Skive, hvorom 
Trækketovet gaar. I alle Tilfælde trækkes nem
lig Arbejdsmaskinen af Staaltraadtove skiftevis 
fra den ene og den anden Ende. Selve Arbejds
maskinen ser ud, som Fig. 4 viser, det er, hvad man 
kalder en Kippeplov med to Hjul, et større til at gaa 

Vig. i. 

i Furen og et mindre til at gaa paa den upløjede 
Jord. Disse Hjul bære en stærk Ramme, til 
hvilken almindelige Plovlegemer ere befæstede, 
indtil 6 (paa Fig. her 3) paa hver Ende, vendende 
modsat. Ved Fremføringen i den ene Retning 
benyttes det ene Sæt, og ved Fremføringen i den 
modsatte Retning benyttes det andet Sæt P. Naar 
Skiftningen ved Enden skal foregaa, forskydes 
Rammen over Akslen, saaledes at den faar Over
vægt til den Side, der skal arbejde, og under 
Gangen styres Hjulene i den rette Linie ved de 
paa Figuren viste Haandsving af en Mand, der 
sidder paa Maskinen. (Li t t . : > Tidsskrift for 
Landøkonomi«, IV R. 3. Bd.: J. C. la Cour , 
»Svingplovens Indførelse i Danmark«). II. D.-P. 

PlOVSkat er i Middelalderen en ekstraordinær 
Skat paa fast Ejendom, der paahviler alle Under-
saatter, ogsaa Gejstlighed og Adel, og som ud
rededes med et vist, hver Gang Skatten paalagdes, 
fastsat Beløb af hver Plov, det vil jo i Virkelig
heden sige af saa stort et Stykke Jord, som kunde 
dyrkes med een Plov. P. kendes baade i England 
og Danmark og anvendes ikke alene af Staten, men 
ogsaa af Gejstligheden. P. var som den første 
direkte Statsskat paa Jorden meget forhadt, og 
det er bekendt, at Kong Erik Plovpenning fik sit 
Tilnavn efter den P., han 1249 udskrev, men P. 
er i øvrigt allerede paalagt under Valdemar Sejr, 
ja maaske endog før hans Tid. Skattens Størrelse 
var i 13. Aarh. moderat, men under Erik Menved 
udskreves den gentagne Gange med saa betyde
lige Beløb som 1 Mark Sølv af hver Plov, hvor
for Christoffer II ogsaa ved sin Haandfæstning 
af 1320 maatte forpligte sig til ikke at opkræve 
P.; desuagtet udskrev han 1325 atter P., men senere 
høre vi intet om denne Statsskat. Ydelser til 
Gejstligheden af Ploven, som Plovkorn og Plovbrød, 
vedblev man at opkræve indtil Christian III's Re
ces 1536. Ludv. H. 

P l o v s k æ r b e n e t {vomer) er en uparret, rombe-
formet, næsten papirtynd Knogle, der danner en 
Del af Skillevæggen mellem de to Næsehuler. 
Det er opadtil i Forbindelse med Sibenet og 
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Kilebenet, fortil med den bruskede Del afNæse-
skillevæggen; nedadtil hviler det paa Overkæbe-
og Ganebenene, medens dets bageste Rand vender 
frit ud mod Næsesvælgrummet, dannende Grænsen 
mellem de to bageste Næsebor. S. B. 

Ployere [ploajere], sammenfolde, er en elemen
tær taktisk Bevægelse, ved hvilken man gaar fra 
Linien til Kolonnen ved, at Liniens forskellige Led 
skydes ind bag hinanden. Indskydningen kan ef
ter Omstændighederne ske mod een af Fløjene 
eller mere ind mod Midten af Linien. B. P. B. 

PlOZk se Plock. 
Pludderhoser se Dragt S. 445. Fig. 30. 
Plukllligst drift kaldes den Behandling af Skov, 

ved hvilken man borttager enkelte Træer, spredt 
paa et stort Areal, hvis Bevoksning derved bli
ver sammensat af Træer i alle Aldere, tilfældig 
blandede mellem hverandre; store Skovdistrikter 
inddeles ofte i f. Eks. 5 Stykker, og der hugges 
da hvert Aar paa 1 af dem. Foryngelsen foregaar 
oftest ved Selvsaaning, undertiden ved Plantning. 
Næsten alt Skovbrug er begyndt som P., men 
gaar efterhaanden over til regelmæssig Højskovs-
drift; dog kan P. endnu være rimelig i Værn
skove og Lystskove, hvor Hovedsagen er, at al 
Jorden altid er træbevokset, samt i afsidesliggende 
(Bjærg-) Skove, hvor kun de største Træer have 
Værdi, og hvor der ikke kan sættes Arbejde ind 
paa Foryngelsen. C. V. P. 

Plum., ved Plantenavne Forkortelse for Ch. 
PI umier (1646 —1704), en Franciskanermunk, 
som gjorde tre Rejser til Amerika i videnskabe
ligt Øjemed, og fra hvem der foreligger tre Be
skrivelser af amerikanske Planter. A. M. 

Plum, P e t e r A n d r e a s J u l i u s , dansk Læge, 
er født 19. Maj 1829 i Kjøbenhavn, blev 1854 
Læge, 1863—66 Reservekirurg ved Frederiks Ho
spital. 1866 blev han Dr. med. og fungerede 
1866—67 som Livlæge hos Storfyrstinde Maria 
Feodorowna (Prinsesse Dagmar) i St. Petersborg. 
1866—73 var han en afHospitalstidendesRedaktører. 
1869—72 var han Docent i Kirurgi, 1872 udnævntes 
han til Lektor, 1876 til Overkirurg ved en nyoprettet 
Afdeling af Frederiks Hospital, 1880 til Prof. ord. 
Han trak sig tilbage fra Overkirurgstillingen 1892 
og fra Professoratet 1899. Hans mest bekendte 
Afhandling er hany Doktordisputats om Brokin-
karceration. Som Docent i Operationslære lagde 
han særlig Vind paa at lære de studerende de 
Operationer, som enhver Læge kan komme til at 
udføre, og som kunne udføres uden særlige For
dringer til kostbart indrettede Operationsstuer. Ved 
sit livlige Foredrag og sin vittige Slagfærdighed 
forstod han at holde sine Elevers Opmærksom
hed fangen. G. JV. 

Plum, Pov l Augus t , dansk Genremaler, født i 
Kjøbenhavn 13. Maj 1815, død i Fredensborg 
27. Juli 1876, udstillede som Elev af Kunstaka
demiet i 1834 sit første Billede: >En Dreng, som 
sælger Cigarer«, der vakte en Del Opmærksomhed; 
næste Aar købte Kronprins Christian hans »En 
gammel Kone, som læser i Bibelen« ; og fra de 
følgende Udstillinger erhvervedes ikke faa af hans 
Arbejder til Kunstforeningens Bortlodninger; to 
Billeder af ham solgtes til Statens Samling, men 
ere nu begge ophængte paa Kronborg. Fra 
1845—47 deltog han i Galathea's Jordomsejling 
og udførte en Mængde Landskabs- og Figurteg
ninger ; efter Hjemkomsten fik han Rejsestipen

dium og tilbragte et Par Aar i Udlandet, særlig 
i Dusseldorf, af hvis Kunst han modtog saa 
stærk Paavirkning, at hans efter denne Rejse ud
førte Billeder have vanskeligt ved at tiltale en 
senere Slægt; de ere gennemgaaende tableauagtige 
Kompositioner, konventionelle i Formen, glatte 
og karakterløse i Foredraget. P. hørte imidler
tid i en Række af Aar — han udstillede sidste 
Gang i 1873 — til vore meget skattede og efter
spurgte Genremalere. S. M. 

Plumage [plyma'z] (fr.), Fjer; Fjerprydelse 
paa Hatte o. 1. 

Plumatélla se Mos dyr. 
Plunibaginacéae se H i n d e b æ g e r f a m i l i e n . 
PlumbågO, en ældre Betegnelse dels for Gra

fit, dels for Blyglans. 
Pllimbåti, ogsaa kaldet »Martiobarbuli«, smaa 

Kastespyd, der anvendtes af det sværtbevæbnede 
romerske Fodfolk og bares paa Skjoldets Inder
side. P. bestod af en lille Spydspids, forsynet med 
Modhager, derunder en Blykugle for at give 
Kastet Kraft, samt et kort Skæfte, forsynet med 
Styreflige. — Lignende svære Kastespyd benyttes 
endnu i vore Dage af indfødte Elefantjægere i 
Centralafrika. C. H. 

Plumbogummit d. s. s. Blygummi. 
Pl l imbokalci t er en blykarbonatholdig Varietet 

j af Kalkspat fra Bleiberg i Karnthen og Leadhills 
! i Skotland. N. V. U. 

Plumbudding har faaet sit Navn efter de 
mange Rosiner (eng. plums), den indeholder. Den 
er Englændernes Yndlingsret og bestaar af Mel 
eller udblødt Franskbrød, Talg, Sukker, Rosiner, 

i Korender, forskellige Krydderier e tc , der alt er 
sammenrørt med Æg og Mælk. R. H. 

Plumosit d. s. s. J ameson i t . 
Plumpstang se Aa le jærn . 
Plunket [planket], Wi l l i am Conyngham, 

irsk Politiker og Jurist, født I. Juli 1764, død 
4. Jan. 1854. Han blev 1787 Sagfører i Dublin 
og valgtes 1798 til det irske Parlament, hvor han 
optraadte som en afgjort Modstander af Unionen 
med Storbritannien. Da denne var gennemført 
1800, sluttede han sig dog snart til Regeringen, 
blev 1803 Solicitor- og 1822 Attorney-gener al 
for Irland og sad 1807—27 i Underhuset, siden 
1812 søm Repræsentant for Dublin's Universitet. 
Han var en ivrig Talsmand for Katolikkernes 
Ligestilling, men støttede ellers Tory-Ministeriet. 
1827 blev han ophøjet til Peer og Over
dommer i Irland, 1830 Lordkansler for Irland 
indtil 1841. Han var en ypperlig Sagfører og 
dygtig Dommer, samt regnes blandt England's 
første Parlamentstalere. E. E. 

Plurål- eller Plaralitétsafsiemiiing se Af
s temning. 

Pluråle tantuin (lat.; Plur. Pluralia tantum) 
kaldes i Grammatikken et Substantiv, der kun 
bruges i Flertal, f. Eks. F o r æ l d r e , B r i l l e r , 
Bukse r , Penge , Lø je r , O p t ø j e r . P. K. T. 

Pluralis se Numerus . 
Pluralis majeståtiS (lat.) kaldes den fra æld

gammel Tid nedarvede Brug af Vi i Stedet for 
J e g i kongelige Kundgørelser. P. m., brugt af 
Forfattere og Talere, kaldes undertiden P. m o d e-
stiae. P.K.T. 

Pluralitet (lat.), Flertal. 
Pluripara (lat.), flergangfødende, en fødende, 

der har født før. 
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Plus (mat.) se Add i t i on , P o s i t i v og Mate
m a t i s k e Tegn . 

PlUSia se Ugler . 
Pluskvamperfektum se Tempus. 
PlUS Ultra (lat.: stadig fremad), den spanske 

Krones Valgsprog. 
PlutårchOS (P lu ta rk) , græsk Historiker og 

Populærfilosof, født i Chaironeia i Boiotien ca. 
46 e. Chr. af en anset og velhavende Familie. I 
Athen fik han den Tids sædvanlige retoriske Ud
dannelse, men kastede sig med større Iver over 
Filosofien og sluttede sig til den akademiske Fi
losof Ammonios. Han besøgte gentagne Gange 
Rom og knyttede Venskabsforbindelser med an
sete Romere; han blev ogsaa vel anskreven ved 
Hoffet: Kejser Trajan hædrede ham med Titelaf 
Konsular, og ogsaa Hadrian skal have givet ham 
en Udmærkelse. Hans varme nationale Følelse 
og hans Lokalpatriotisme fastholdt ham imidlertid 
i hans Fødeby, hvor han beklædte talrige Tillids
hverv; her døde han efter et smukt og lykkeligt 
Liv i en høj Alder omkring 120 e. Chr. Han 
havde som sin Landsmand i snævrere Forstand, 
Digteren Pindar, staaet i nøje Forbindelse med 
Oraklet i Delfoi, og Athen havde hædret ham 
med Æresborgerskabet. 

P.'s omfattende Forfatterskab, hvoraf endda en 
Del er gaaet tabt, falder i to Hovedafdelinger, de 
sammenlignende Biografier (fiioi nagåXlrjloi) og 
de saakaldte Moralia (ij-frtxa), filosofisk-litterære 
Afhandlinger. 

I. Biografierne udgøre nu i alt 50 Levneds
skildringer, hvoraf kun de 4 (Artaxerxes, Aratos, ! 
Galba og Otho) ere isolerede; de andre 46 ere 
sammenstillede i Par, bestaaende af en Græker og 
en Romer (Theseus og Romulus, Lykurgos og 
Numa, Solon og Valerius Publicola, Themistokles 
og Camillus, Perikles og Fabius Maximus, Alki- | 
biades og Coriolanus, Timoleon og Æmilius Pau
lus den Yngre, Pelopidas og Marcellus, Aristeides I 
og Cato den Ældre, Filopoimen og Flaminius, 
Pyrrhos og Marius, Lysandros og Sulla, Kimon 
og Lucullus, Nikias og Crassus, Eumenes og Ser-
torius, Agesilaos og Pompejus, Alexander den 
Store og Cæsar, Fokion og Cato den Yngre, Agis 
og Kleomenes, Tiberius og Cajus Gracchus, De-
mosthenes og Cicero, Demetrios Poliorketes og 
Antonius, Dion og Brutus); Sammenstillingen er 
som oftest velbegrundet. De fleste Par af Bio
grafierne afsluttes med en særlig Sammenligning 
af de to skildrede Personligheder. — P. viser sig i 
i disse Levnedsskildringer ikke som egentlig Hi
storiker; hans Hovedformaal er at skildre den 
enkelte Personlighed, og tillige forfølger han den 
bestemte Tendens gennem sine Skildringer at mo
ralisere og opdrage til praktisk Dygtighed. Sam
lingen er af stor Betydning, for det første derved, 
at den hviler paa historiske Kilder, som for største 
Delen ere tabte; ganske vist ere de undertiden 
benyttede temmelig ukritisk, og det anekdot-
mæssige kan stundom brede sig for meget, men 
for mange græske og en Del romerske Personlig
heders Vedkommende give disse Skildringer lige
som Kød og Blod til det Skelet, som de mere tørre . 
historiske Beretninger stille til vor Raadighed, og 
næst efter Herodot og Thukydid bliver P. vor 
Hovedkilde til Grækenland's Historie i det vig
tigste Tidsrum. For det andet har P. i sin om-

[ fattende Dannelse og sit varme Hjerte haft ud-
I mærkede Forudsætninger til at skildre saa for-
] skellige Personligheder, og fra disse Biografier 
j have da ogsaa mange Digtere hentet Stof (f. Eks. 

Shakespeare i »Julius Cæsar« og »Coriolan«), lige
som de have fundet talrige Efterlignere (i Dan
mark Holberg i Helte- og Heltindehistorierne). 

II. Moralia, der oftest have den fra Platon laante 
Dialogform, spænde over højst uensartede Felter, 
af hvilke her de vigtigste skulle nævnes, i) De 
filosofiske Afhandlinger behandle dels Emner fra 
Platon's Skrifter, dels vende de sig polemisk mod 
Stoikerne og Epikuræerne. I andre, der have en 

I mere selvstændig Karakter, drøftes specielle Spørgs-
| maal af moralsk Art; Grundlaget for dem er en 
I ikke bevaret Psykologi, og de indeholde mange 

fine Iagttagelser og træffende Bemærkninger. 2) 
Hertil slutte sig 3 Trøsteskrifter og forskellige 
religionsfilosofiske Afhandlinger, hvori han med 
Bekæmpelse af Overtroen søger at forene Religion 
og Filosofi. 3) Færre og mindre vigtige ere de 
fysiske Afhandlinger; i en af dem (»Om Ansigtet 
i Maanen«) meddeler han Samieren Aristarchos'es 
Verdensanskuelse. 4) Af de politiske Skrifter have 
flere Karakteren af Lejlighedsskrifter; i eet giver 
han en ung Mand praktiske Anvisninger til po
litisk Virksomhed, i et andet raader han en ældre 
Ven fra at opgive sine borgerlige Tillidshverv. 
5) Under Filologi i videre Forstand høre to vig
tige Skrifter; i det ene, om Herodot's Ondskabs
fuldhed, angriber han som god Boioter Herodot, 
fordi han har taget Parti for Athen mod Theben; 
i det andet, om Musikken, er han for hele Afsnits 
Vedkommende afhængig af de betydeligste For
fattere om dette Emne. Et tredje Skrift {Sympo-
siaka) behandler i Form af Samtaler ved Bordet 
fint og aandrigt meget blandede Emner. 

Under P.'s Navn gaa desuden en Del ret vigtige 
Skrifter, der nu afgjort betragtes som uægte: de 
10 Taleres Levned, Homer's Liv og Digtning, 
Filosoffernes Læresætninger samt forskellige mindre 
Arbejder. 

P.'s Stil adskiller sig paa en fordelagtig Maade 
fra flere samtidige Forfatteres ved sin Naturlighed 
og Frihed for retorisk Effektjageri, men kan ofte 
blive noget tung; han ynder at oplive sin Frem
stilling med Citater, og gennem ham ere talrige 
Digterfragmenter bevarede. 

Alle P.'s Skrifter ere udgivne af R e i s k e [12 
Bd., Leipzig 1774—82] og af D o h n e r og Diib-
ner [5 Bd., Paris 1855—77]; Biografierne af 
S i n t e n i s [5 Bd., Leipzig 1839—46, 2. Udg. 
1864]; Moralia af W y t t e n b a c h [5 Bd., Leipzig 
1796—1834] og af B e r n a r d a k i s [7 Bd., smst. 
1888 — 96]; »Om Musikken« af V o l k m a n n [smst. 
1856], W e s t p h a l [Breslau 1865] og W e i l og 
Re inach [med fransk Overs., Paris 1900]. — 
Biografierne ere oversatte paa Dansk af T e t e n s 
[4 Bd., 1800-11] og et Udvalg (11) af UH-
mann [3 Bd., Arendal og Kbhvn. 1876—90]. 
(Li t t . : Volkmann , »Leben, Schriften und Philo-
sophie des P.« [Berlin 1869]; G r a u x i Indled
ningen til Særudgave af Demosthenes og Cicero 
[Paris 1881]; T r e n c h , P., kis life, his parallel 
lives and his morals [Lond. 1874]). K. H. 

PlutårcllOS fra Athen, græsk Filosof, født ca. 
365 e. Chr.. død 436, forkyndte den nyplatoniske 
Lære i Athen. Han knyttede denne til Aristoteles 
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og Platon, men for de nærmest indviede aaben-
baredes den højeste Viden i de kaldæiske Orakler, 
der fejredes som mystiske Fester i hans snævreste 
Familiekreds. Proclos var hans Elev og Efter
følger. C. St. 

Plutokrati (af græ. flutos, Rigdom), Penge
herredømme, Pengemandsvælde. 

Pluton, >Rigdoms Giver«, Navn for H a d e s 
som den, der hersker under Jorden og giver Kor
net Magt til at bryde frem. Navnet findes hos 
Digtere fra 5. Aarh. og bruges senere i Flæng 
med Ordet Hades. Det fremkom som Udtryk 
for mildere Forestillinger om Underverdenens 
Hersker, som først opstod i Eleusis, men der
fra bredte sig saavel mod Øst, til Lilleasien, som 
til Makedonien mod Nord. Saaledes er P. oftere 
i Kunsten fremstillet sammen med Persefone med 
Overflødighedshorn eller Aks. Mere og mere 
tænktes Hades-P. som den store Folkesamler, der 
har det rummelige Herberge, som gæstfrit mod
tager alle, der komme; dog bryde af og til ogsaa 
de ældre Forestillinger igennem; hans Navn væk
ker Uhygge, og han tænkes som Jægeren, der 
forfølger sit Bytte, eller han indhenter Menneskene 
med sin hurtige, med sorte Heste forspændte 
Vogn. Smig. U n d e r v e r d e n e n . H.A.K. 

Plutoniske Dannelser kaldes visse kiselsyre
holdige Bjærgarter (Granit, Syenit, Gabbro, Dio-
rit, Diabas, Porfyr o. a.), som man paa Grund 
af deres kemisk-mineralogiske Sammensætning og 
deres Optræden i Gange eller som Strømme og 
tillige paa Grund af deres Mangel paa indeslut
tede organiske Levninger anser for analoge med 
Nutidens vulkanske Stenarter. At Vulkankegler, 
Lapilli og andre af Vulkanerne udslyngede Pro
dukter i Reglen mangle, forklares ved den stærke 
Forvitring og Denudation, der har fundet Sted, 
siden disse Vulkaner vare virksomme. De p. D. 
anses altsaa for D y b d e b j æ r g a r t e r , dannede i 
stor Dybde af det samme Magma, som ved Over
fladen dannede O v e r f lade b j æ r g a r t e r ; mellem 
disse to Grupper af Bjærgarter findes Overgange. 
Ved Erosion ere Overfladebjærgarterne fra Forti
dens Vulkaner førte bort, saa at Dybdebjærgarterne 
nu danne Overfladen. J. P. R. 

Plutonisme, en geologisk Teori, hvis Til
hængere ( P l u t o n i s t e r n e ) hævdede, at ved Siden af 
Vandet havde ogsaa et endnu ikke afkølet og størk
net Jordindre haft Indflydelse paa Jordskorpens 
Dannelse. Smig. N e p t u n i s m e . J. P.R. 

PlntOS, Personifikation af Rigdommen (græ. 
nlovTog), oprindelig specielt den, som kommer af 
Agerdyrkning; hos Hesiodos fortælles, at han var 
Søn af Demeter og lasion, paa Kreta »avlet paa 
den tre Gange pløjede Brakmark«. Han frem
stilledes af Kunsten i Reglen som et Barn og med 
Overflødighedshorn, saaledes bl. a. paa et Vase
billede, hvor han ses sammen med andre eleusinske 
Guddomme. En i Oldtiden anset Statue af Ke-
fisodotos, kendt dels fra Mønter, dels fra en Kopi 
i Miinchen, fremstillede Eirene (den personifice
rede Fred) med P.-Barnet paa Armen (Afb.Bd. X 
S. 341), og i Thespiai saas hans Billede 
sammen med et af Athene som Haandværkets 
Beskytter. Ogsaa sættes han i Forbindelse med 
Tyché, Lykken. Ofte tænkes han som blind. 
Aristofanes'es Komedie Plutos har Navn efter 
ham. Smig. P l u t o n . H.A.K. 

Plutus, Rigdommen, en sjælden nævnt ro
mersk Guddom, er identisk med Grækernes Plu
tos. H. A. K. 

Pluviåle (lat. af pluvta, »Regn«), egentlig 
Regnkaabe, dernæst en Kaabe, som romersk-ka-
tolske gejstlige bære ved særlige kirkelige Hand
linger. A. Th. J. 

Pluviogråf, P l u v i o m e t e r , er en selvregistre
rende Regnmaaler, o: et Apparat, der selv skriver 
den faldne Nedbør paa hvert Tidspunkt af Døgnet 
(se R e g n m a a l e r ) . W. J—n. 

Pluvidse [plyvio! z] (fr.), Regnmaaned, den 5. 
Maaned efter den franske Revolutionskalender, 
den 2. Vintermaaned, fra 20. Jan. til 18. 
Febr. 

PluviUS eller p l u v i a l i s , Tilnavn til Juppiter 
(s. d.) som den befrugtende og opretholdende 
Regngud. H. A. K. 

PlUCker, Ju l iu s , tysk Matematiker, født 1801 
i Elberfeld, død 1868 i Bonn, var 1834—36 
Professor i Matematik i Halle og fra 1836 til sin 
Død Professor i Matematik og Fysik i Bonn. 
Han har fremfor nogen Fortjenesten af at have 
skabt den moderne analytiske Geometri. I sit 
første store Værk: »Analytisch-geometrische Ent-
wickelungen« [1828] viser han, hvorledes man i 
mange Undersøgelser kan opnaa en umaadelig 
Simplifikation ved at bruge afkortede Betegnelser 
for Kurvers og Fladers Ligninger. Trekants-
koordinaterne (se K o o r d i n a t e r ) i den nu 
gængse Form skyldes P., der fremstillede og an
vendte dem i »System der analytischen Geometrie« 
[1835]. Han havde i det hele klart Blik for det 
store Udbytte, som man kan opnaa ved i et Bevis, 
ført f. Eks. i Punktkoordinater, at lade disse be
tyde ikke blot Liniekoordinater, men ogsaa Koordi
nater af anden Art. Efter at have benyttet Tre-
kantskoordinaterne til Udvikling af Teorien om 
et Punkts Polarer med Hensyn til en vilkaarlig 
plan algebraisk Kurve (Crelle's Journal, Bd. 5) op
stillede han i »System der analytischen Geometrie« 
og »Theorie der algebraischen Curven« [1839] de 
vigtige Plucker'ske Ligninger (se K u r v e r og 
Geometr i ) , der danne Fundamentet for Antal-
geometrien og for Læren om de algebraiske Kurvers 
Transformation. De to sidstnævnte Værker inde
holde en Klassifikation af Kurverne af tredje og 
fjerde Orden efter Udseendet. I »Neue Geometrie 
des Raumes« [1868—69] har han givet Grund
laget for Liniegeometrien (s. d.). P. har videre 

i skrevet »System der Geometrie des Raumes« 
! [1846] samt en Del Afhandlinger, til Dels om 
; fysiske Emner, som Videnskabernes Selskab i 

Gottingen har foranlediget udgivne samlede 
[1895—96]. Chr. C. 

Pliicker'ske Ligninger se Pliicker. 
Plnddemann, He rmann , tysk Maler, (1809 — 

68), uddannet under Begås i Berlin og paa 
Diisseldorf-Akademiet (Schadow), fra 1848 knyttet 
til Dresden, har paa ægte Diisseldorf-Manér malet 
en Mængde Historiebilleder: »Columbus øjner 

I Land« [1836, Berlin's Nationalgal.], »Konradin paa 
Skafottet« [Stettin] o. s. fr. Fresker i Schloss Hel-
torf og Elberfeld's Raadhus. Han virkede ogsaa 
som Illustrator. A. Hk. 

Plnddemann, M a r t i n , tysk Komponist, 
(1854—97), var Elev af Leipzig's Konservatorium 
og virkede som Sanglærer i Prag og senere i Berlin. 
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Hans Evner kom næppe til fuld Udvikling inden 
hans tidlige Død, men han skaffede sig et Navn 
som Komponist af Sange, Korværker og navnlig 
af Ballader, der sættes højt af hans Landsmænd. 
For deres Udbredelse er stiftet en >P.-For
ening«. W. B. 

Plymouth [pli'm°b], By ved den engelske 
Kanalkyst, paa Grænsen af Devonshire, ved 
P l y m o u t h - S u n d , en 4 Km. bred Bugt, der op
tager Floderne T a m a r og Plym og nogle mindre 
Vandløb. Vestligst ligger Tamar's Fjordmunding, 
H a m o a z e , der er indrettet til Krigshavn og saa 
rummelig, at 100 Skibe kunne ankre i Række. 
Østligere findes Plym's Fjordmunding, C at w at er , 
hvor Koffardifartøjerne søge hen, for saa vidt de 
ikke foretrække de mellemliggende mindre Bas
siner S u t t o n Pool , Mi l l Bay og S t o n e s e a 
P o o l . Takket være denne rummelige Havn, der 
mod Stormen værnes af de omliggende Højder, 
er P. nu den største af de engelske Kanalbyer 

og Rigets næstvigtigste Flaadehavn. Til Be
skyttelse mod Oceanbølgerne, der saa nær ved 
Cornwall's Vest punkt kunne foraarsage den frygte
ligste Søgang, har man ved Indgangen til Sundet 
med en Bekostning af i l / 2 Mill. L. St. anlagt en 
mægtig Bølgebryder paa over i,5 Km.'s Længde. 
Indsejlingen mærkes af to Fyr paa Bølgebryderen 
og det fjerntliggende Eddystone-Fyr (s. d,). — P. be-
staar af 3 nu sammenbyggede Byer, østligst det 
egentlige P., der 1901 havde 107,509 Indb., 
vestligst ved Hamoaze Devonport med (1901) 
69,674 Indb. og i Midten East Stonehouse med 
15,401 Indb., der saaledes tilsammen tælle 192,584 
Indb. — D e t e g e n t l i g e P. er den ældste af de 
3 Byer, og her finder man de fleste snævre og 
stejle Gader. Blandt de mere fremtrædende Byg
ninger ere St.-Andreas-Kirken med et Taarn fra 
15. Aarh. og et nyopført gotisk Raadhus. Byen 
har 2 Latinskoler, et Seminarium for Dissidenter, 
Western College, et Museum, Biblioteker, et stort 
Teater, et Sygehus o. s. v. Sundet beherskes af 
det paa en Højde, Hoe , liggende gamle Citadel 
fra 1670, hvortil slutter sig en prægtig Have med 

Mindesmærke for Francis Drake, der 1577 lige
som senere James Cook 1772 herfra foretog sine 
Opdagelsesrejser. Midt i Plymouth-Sund ligger 
den stærkt befæstede 0 St. Nicholas. Fra Slottet 
M o u n t E d g e c u m b e , der rummer en større 
Malerisamling og er omgivet af en smuk Park, 
er der en henrivende Udsigt. D e v o n p o r t er 
en Flaadeby med store Kaserner, et Raadhus med 
doriske Søjler og en katolsk Katedral. I det 
mægtige Søarsenal beskæftiges 4,000 Arbejdere. 
Et lignende Præg har Eas t S t o n e h o u s e , den 
yngste af de 3 Byer, med Marinekaserner og et 
stort Søkrigshospital(l,20oSenge). Royal William 
Victualling Yard, der spænder over 5,7 Hekt. 
og omfatter flere Bryggerier og Bagerier, er et 
Provianteringsdepot for Flaaden. For Grund
læggeren, Vilhelm IV, er der ved Indgangen rejst 
en Statue. — P. er en af England's stærkeste Fæst
ninger. Foruden de gamle Volde omkring Devon
port, Mont Wise Fortet og det gamle Citadel, 
findes der Panserbatterier ved Indgangen til Havnen, 
og en Række fremskudte Forter omgive Byen 
paa Landsiden. Værkerne ere besatte med 900 
Kanoner og behøve til deres Forsvar en Besæt
ning paa 15,000 Mand. Fraset de offentlige 
Virksomheder er Byens I n d u s t r i ubetydelig og 
nærmest indskrænket til Skibsbygning, hvorved 
der 1891 beskæftigedes 1,650 Arbejdere. Som den 
af England's Byer, der har den korteste Vej til 
de store Have, har den ikke alene faaet Betyd
ning som Orlogshavn, men ogsaa som en For-
havn til London paa Handelens Omraade. Rejsende 
og Udvandrere vælge med Forkærlighed P. som 
Udskibningssted for at afkorte Sørejsen. Im
p o r t e n omfatter navnlig Korn (fra Argentina), 
Petroleum, Sukker, Faarekød, Hamp og Salpeter. 
1894 søgtes Havnen af 3,634 Skibe med 876,318 
Tons, og de fra Udlandet indførte Varer havde 
en Værdi af 1,3 Mill. L. St., medens Udførselen 
kun opførtes med 312,700 L. St. Den i P. 
hjemmehørende Koffardiflaade bestod 1894 af 344 
Skibe paa tilsammen 42,160 Tons foruden 264 
Fiskerbaade. P. og Devonport danne et eget 
Shire, P., medens Stonehouse vedblivende hører 
til Devonshire. Byens Navn var i Sachsertiden 
T a m e o r w o r t h og senere S u t t o n (Sydby). 
Navnet P. forekommer første Gang 1434, da Byen 
fik sine Privilegier. I 14. og 15. Aarh. led P. 
gentagne Gange ved franske Angreb og fik 1512 
sine Befæstningsanlæg forstærkede. I Krigen mod 
Karl I stod P. paa Parlamentets Parti og blev 
forgæves belejret af de kongeligsindede. 26. 
Aug. 1652 slog den hollandske Admiral Ruyter 
den engelske Flaade under Ayscue uden for P. 
og sikrede derved Hollænderne fri Fart gennem 
Kanalen. Først i824blev Devonport erklæret for en 
By. De nuværende Fæstningsværker paabegyndtes 
1862. (Li t t . : Jewi t t , History of P. [Lond. 1873]; 
W o r t h , History of P [1891J). M. Kr. 

Plymouth [pli'maj)], 1) By i U. S. A., Stat 
Massachusetts, ligger 59 Km. S. 0. f. Boston. 
(1900) 9,592 Indb. P. har en Havn, der dog 
kun kan modtage mindre Fiskerfartøjer, og driver 
en Del Industri. P., der er Ny England's ældste 
By, opstod, da de saakaldte »Pilegrimsfædre« 22. 
Decbr. 1620 landede paa P.-, eller Forefathers-
Rock. Paa denne Klippe rejstes 1888 en Statue 
for Troen. 2) By i U. S. A., Stat Pennsylvania, 
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ligger ved Susquehanna i en Egn, der er rig paa 
Anthracitkul. (1900) 16,649 Indb. H. P. S. 

Plymouth [pli'msp-]- Brødre er Navnet paa en 
kristen Sekt, som fremkom i England 1820—30, 
og som navnlig i Plymouth vandt mange Til
hængere. Det var Sorg over Kirkens Udvorteshed, 
som drev fromme Mænd af de højere Stænder 
sammen til Møder, hvor de samledes til fælles 
Opbyggelse og holdt Nadvere sammen. En Fører 
fik de i Præsten Darby (s. d.), men hans Virk
somhed faldt for største Delen i Schweiz; num-
merisk har Sekten aldrig været stærk, og gen
tagne Spaltninger have yderligere svækket den. 
Nogle af dens bekendteste Tilhængere have George 
Muller i Bristol, Dr. Tregelles og Dr. Grattan 
Guinness været. De ere Modstandere af enhver 
kirkelig Ordning og mene, at Aanden taler 
gennem alle enkelte Kristne; Forventningen om 
Herrens Genkomst er stærkt fremme. (Li t t . : 
H e r z o g , Les frer es de Plymouth et John 
Darby [Lausanne 1845]). H- °—d-

Plymouth Rocks [pli'maprå'ks] se H ø n s S. 
275-

Plymoilth-Sund [pli'msb-] se P l y m o u t h . 
Plympton [pli'mtn] M a u r i c e , By i det 

sydlige England, Devonshire, tæt ved Floden Plym 
og 7 Km. 0. f. Plymouth, har Slotsruiner, en 
gammel Latinskole og (1891) 1,150 Indb. Maleren 
Joshua Reynolds er født i P. M. Kr. 

Plyndring, den Handling med Vold ifølge 
Krigens eller den stærkeres Ret at tilegne sig 
fremmed Ejendom fremtræder, ihvorvel den ogsaa 
undtagelsesvis nævnes i de borgerlige Love (Brand
stiftelse for at fremme Oprør eller P. ; Udplyndring 
af Lig), i Reglen som en militær Forbrydelse og 
behandles udførlig i Straffelovene for Krigs
magten, for D a n m a r k ' s Vedkommende L. 7. Maj 
1881 §§ 147—55, for Norge ' s L. 22. Maj 1902 j 
§§100—io7,forSverige 'sL.7.0ktbr . I 8 8 I § I 0 5 . 
I Motiverne til »militær Straffelov for Kongeriget 
N o r g e « , hvilken er bestemt til fra 1. Jan. 1904 
at afløse den gældende af 23. Marts 1866, frem- j 
hæves det med Føje som Særkende for denne 
Forbrydelse, at Gerningsmanden har benyttet 
Krigsfrygten eller den øjeblikkelige militære 
Overlegenhed til sit Øjemeds Opnaaelse. Lige
som dette Moment derfor ikke kommer til sin 
Ret, naar man som i svensk Lov indskrænker 
Begrebsanvendelsen til de Tilfælde, hvor, som det 
hedder, »Stad, Fæstning eller Lejr indtages« eller 
til »under og efter Slag«, saaledes kræver Konse
kvensen, at den udvides, bl. a. til egenmægtig 
og i egennyttig Hensigt foretagen Udskrivning af 
Krigsydelser og Kontributioner, fremdeles til en 
under samme Forudsætning sket Nægtelse af at 
meddele de vedkommende behørigt Modtagelses
bevis for borttaget eller restitueret Ejendom o. 1. 
Derimod falder Tilegnelsen af Levnedsmidler, 
Foder, Brændsel o. s. fr., naar denne ind
skrænkes til Øjeblikkets Behov, uden for Plyndrings-
forbrydelsen , hvorhos det overhovedet er For
udsætningen, at Gerningen iværksættes lige over 
for det fjendtlige Lands B o r g e r e ; øves den der
imod mod fjendtlige K r i g s m æ n d , bliver den 
uden for de Tilfælde, hvor Hjemmel indeholdes i 
Reglerne for lovligt Krigsbytte, selvfølgelig ogsaa 
at straffe, men under et andet Synspunkt, der 
endog kan føre til skærpet Straf, saasom, naar 

; den begaas mod de faldne eller saarede paa Val-
J pladsen, mod de til Bevogtning overgivne Krigs-
I fanger, mod de syge paa Lazaretterne eller 
I Krigshospitalerne (se Gen f e r k o n v e n t i o n e n ) 
1 o. s. fr. C. V. N. 

Plynteria, Vadskefesten, en Højtidelighed, der 
fejredes i Athen umiddelbart efter Festen K al lyn
ter i a, i Slutningen af Maaneden Thargelion (Maj— 
Juni), mulig den 25. Ved Kallynteria foregik den 
højtidelige Renselse af Tempelet for Athena Polias, 
Erechtæet. Den Kultushandling, der foretoges 
ved P., var den aarlige Renselse af det gamle 
Træ-Athena-Billede i Tempelet. Dets Peplos 
blev af de saakaldte Praksiergider taget af Gude
billedet og vadsket i Havet ved Faleron. Mulig 
rensedes ogsaa selve Gudebilledet, og i hvert 
Fald gjaldt Dagen som uheldig, idet Gudinden 
ikke var i Athen. I Processionen til og fra 
Faleron bares Figner. Der bragtes Athena et 
Soningsoffer. H. A. K. 

Plys se Fløjl. 
PliitSChau, H e i n r i c h , dansk Missionær, 

(1676—1746). Sammen med Hiegenbalg drog P. 
ud som den første danske Missionær til Tranke-
bar 1705. Han var dog kun en kort Tid i Indien 
og døde som Præst i Holsten. ( L i t t : J. F. 
F e n g e r , »Den Trankebar'ske Missions Historie« 
[1843];- H. O—d. 

Plæd se P la id . 
Plæde d. s. s. S l e t t e n ; se F l y n d e r f i s k 

S. 739-
Plædere se P l a i d e r e . 
Planer kaldes en i Nærheden af Harz og i 

Sachsen (den saakaldte »subhercyniske Provins«) 
forekommende rødlig eller hvidlig, mergelagtig 
Kalksten, som er rig paa organiske Levninger; 
den hører til det yngre Kridt (Turon). y. P. R. 

Pløg (P10 k), Stift eller Bolt, beregnet til at drives 
ned i anden Genstand. P. er ofte af Træ, f. Eks. 
Te l t p løggen , i hv i l ken de Liner fæstes, der holde 
Teltet. Den mest bekendte P. er vel S k o m a g e r -
p i øg gen, som i lange Tider har været anvendt 
til Befæstelse af Hælen og siden 1844 er bleven 
almindelig brugt til Befæstelse af Saalen til Over
læderet. F. W. 

Pløjning. Ved P. forstaas den Bearbejdning, 
som gives den dyrkede Jord ved Ploven. Denne 
Bearbejdning bestaar som anført under P lov 
væsentligst i en Vending og Brydning af Jord
skorpen (se ogsaa under L an db ru g, Afsn. »Jordens 
Forberedelse« og »Den aarlige Gang« XI Bd. S. 
408 og 409). 

Fig. 1 og 2 vise skematisk, hvorledes Vendingen 
af Furen gaar for sig, efterhaanden som Ploven 
skrider frem. Fig. 1 viser Virkningen af en lang 
Muldfjæl; Tallene o—11 betegne Billeder af 
sammensvarende, lodrette Snit i lodret og vandret 
Projektion. Ved o begynder Plovens Paavirkning; 
omtrent ved 3 har Plovskæret arbejdet sig ind 
med sin fulde Bredde, og Furen drejer sig nu 
opad om den tilbageværende smalle Kant som et 
Hængsel og glidende paa Muldfjælen. Derved 
vendes den efterhaanden, til den i Stillingen 11 
er lagt helt over paa den foregaaende Fure. Fig. 
2 viser paa lignende Maade, hvorledes Vendingen 
foregaar mere brat ved en kortere og mere stejl 
Muldfjæl. Det er let at se, at mellem Snittene 2 
og 11 paa Fig. 1 og Snittene 1 og 6 paa Fig. 2 
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ere Furens skruevundne Kanter betydelig længere 
end den oprindelig rette Linie mellem de til
svarende Tal. Furen er altsaa bleven strakt, og 
desto mere, jo brattere Vendingen er foregaaet, 
hvorfor Jorden i tilsvarende Grad er bleven brudt. 
Ved Rajolpløjning lægges Jorden som vist i Fig. 
3, hvor den øverste Jordstrimmel i vendes af 
den forreste Plov og kommer til at ligge nederst, 
medens den underste Jordstrimmel 2 kommer til 
at ligge øverst vendt af den bageste Plov, og 
dette enten de to Plove ere samlede paa eet Red
skab, eller Rajolpløjningen foretages af to selv
stændige efter hinanden kørende Plove. 

P.'s Udførelse paa Marken foregaar sædvanlig 
paa den Maade, at Marken inddeles i parallelle 
Agre med en vis Bredde, sædvanlig io—15 M., 
som almindelig er konstant paa den samme Mark, 

for saa vidt 
FiS- !• der ikke er 

Grøfter at tage 
Hensyn til. 

Man begynder 
da med »at 
fure op « enten 
efter udstukne 
parallelle Li
nier eller efter 
tidligereAger-
rener. Der

efter pløjes 
frem og til
bage paa Age
ren, til P. af 
denne er fær
dig, og P. af 

den sidste 
Fure kaldes 

Afpløjning. 
Paa en saadan 
færdigpløjet 

Ager vil alt
saa Halvdelen 

af Furerne 
ligge til den 
ene Side og 
Halvdelen til 
den anden og 
med en For

dybning, 
Agerrenen, i Midten, der har en Bredde 
af omtrent to Plovfurers Bredde. Selv om 
P. udføres med de nyere og i visse Henseender 
fuldkomnere Karreplove, saa egne disse sig 
ikke saa godt til Opfuring og Afpløjning, som 
derfor i Alm. maa udføres med Svingploven og 
af en særlig dygtig Plovmand. Til god P. kræves, 
at denne er foretagen med retlinede Furer, og at 
disse helt igennem have haft samme Bredde og 
Dybde, hvad temmelig let kan ses paa en færdig
pløjet Ager, hvorfor man ved at iagttage P. paa 
et Jordstykke til en vis Grad kan danne sig et 
Begreb om vedkommende Brugers Dygtighed som 
Landmand. Grunden til ovennævnte Krav er dels 
og væsentligst den, at Jordstykket skal være saa 
ens som muligt baade af Hensyn til den bedst 
mulige Paavirkning af de efterfølgende Mark
redskaber og derigennem af Hensyn til Jordens 

Kig 

ensartede Tilstand for den efterfølgende Afgrøde, 
og dels ogsaa den, at der ved retlinet P. ikke 
bliver noget Arbejdsspild ved Agerens Afpløjning. 
Til Vendeplads ved Agrenes Ender afsættes de 
saakaldte F o r p lø jn ing er, de strække sig altsaa 
langs Markens 
to modsva

rende Sider, 
og de gives i 
Alm. en Bred
de af 4—5 M. 
De kunne jo 
kun da være 
retlinede, naar 
Markens til

svarende 
Grænser ere 
det, ellers maa 
de følge disses 

Retninger. 
Forpløjning -

erne maa i 
Alm. pløjes 
sidst, for at 
Trækdyrene 

ikke skulle til
trampe dem, 
efter at de ere 
pløjede. Und

tagelsesvis 
pløjes de først, 
naar det er sej 
Græsjord, der 
pløjes. Hvor 
Jordstykket, 
der skal pløj
es, er frit for Grøfter eller andre lignende 
Forhindringer, kan man ogsaa pløje hele Stykket 
paa een Gang, begyndende udvendig fra og kørende 
rundt paa det hele; men af forskellige praktiske 
Grunde sker det dog kun sjælden uden ved 
Skrællepløjning med flerfurede Plove, hvor det 

Fig. 3. 

netop meget hyppig praktiseres og har adskillige 
Fordele, navnlig Arbejdsbesparelse. Med en Hastig
hed af en M. i Sekundet vil P. af 1 Hekt. vare 
henholdsvis ca. 13, 16 eller 21 Timer, eftersom 
Furebredden er 25, 20 eller 15 Cm. Ved Bereg
ningen er tillagt 15 p. C. til Vendinger, Ophold 
og andre Forsinkelser. Med samme Hastighed 
og Furebredder vil P. af 1 Td. Land vare hen-
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holdsvis ca. 7, 9 eller 12 Timer. Med Hastig
heder af o,8 eller i,2 M. pr. Sek. ville Tids
rummene være henholdsvis at forøge med 25 p. Ct. 
eller at formindske med ca. 17 p, Ct. 

Damppløjning udføres som beskrevet i Slutningen 
af Art. P lov. Ved Damppløjning lægges alle Furer 
til samme Side, idet de to modsvarende Systemer 
af Plovlegemer paa Kippeploven vende modsat 
og derfor netop lægge Furerne til samme Side. 
Forpløjningerne ved Damppløjning maa dog som 
Regel pløjes med almindelige Plove. De blive 
naturligt her, især ved den Side hvor Lokomobilet 
har staaet, noget bredere end ellers. H.D.-P. 

Pløjning (tekn.), at høvle Bræder paa Kanten 
og samtidig forsyne den ene Kant med en frem
springende Liste (Fjeder), den anden med en 
Rende (Not), som tjene til Brædernes Samling 
til en større Flade saasom til Gulv. P. foretoges 
tidligere ved Haandhøvling med P l o v h ø v l e n , 
nu oftest paa Maskine, som kan være indrettet til 
samtidig at høvle Brættets brede Flader, Høv le -
og PI ø j emask ine . F. W. 

Pløk se P løg . 
Pltin, By i preussisk Provins Schleswig-Holstein, 

25 Km. S. 0. f. Kiel, smukt beliggende mellem 
store og lille Plon-Sø, ved Jærnbanelinien Kiel— 
Eutin, har (1900) 3,700 Indb. Kadetanstalt ide t 
tidligere Slot, Gymnasium med Alumnat, en 1891 
grundet biologisk Station ved store Pl5n-Sø; 
Tobak-, Soda-, Sæbe , Vognfabrikation og Handel 
med Træ, Korn og Fisk. P. benyttes meget som 
Sommeropholdssted. Den nævnes allerede 1071 
som en fast vendisk Plads paa en 0 i Søen. I 
Læ af den af Holstenerne paa Bischoff berg 1173 
anlagte Borg blomstrede Byen op osj fik 1236 
Stadsret. Ved den plønske Sidelinies Uddøen 
1761 hjemfaldt Byen og Amtet til Frederik V af 
Danmark. Joh. F. 

Pioner Sø, Slore, den største Indsø i preussisk 
Provins Schleswig-Holstein, 10 Km. lang og 8 Km. 
bred, adskilles ved en Landtange, paa hvilken Byen 
Plon ligger, fra lille P. S. og har gennem Schwentine 
Afløb til Kiel-Bugten. Joh. F. 

Pldssl, Simon, østerrigsk Optiker, født i 
Wien 19. Septbr. 1794, død smst. 30. Jan. 1868. 
Efter at have arbejdet hos Optikeren Voigtlander ' 
i Wien nedsatte han sig, 1823, som optisk Instru
mentmager i Wien. Han vandt et Navn ved sine 
fortrinlige Instrumenter, især Mikroskoper og 
Kikkerter. Den dialytiske Kikkert (se K i k k e r t 
S. 418), som han efter Forslag af Littrow fabri
kerede fra 1832 af, var en Tid meget an
vendt. K. S. K. 

P. BI., Forkortelse for lat. pro memoria, til 
Erindring, eller for Pontifex maximus; p. m.~o\ 
pro mille (af Tusinde) eller post meridiem (efter 
Middag). 

Pnenma (græ.) d. s. s. A a n d e . 
Pneumaticitet se Fugle S. 236. 
Pneumåtikere kaldes Repræsentanterne for 

en medicinsk Retning i 1. Aarh. e. Chr. De fleste 
af disse Læger vare Stoikere. Sjæl, Dyd, Last \ 
og alle andre abstrakte Begreber betragtedes som 
noget legemligt. Gud og Natur var for dem eet, 
Elementerne vare udviklede af den selvstændige 
og forstandige Verdenssjæl, først Ildluften (Pneuma) ; 

og af denne Luften, Vandet og Jorden. Deres 
Lære er meget spidsfindig. Stifteren var Athenaios 
fra Attalia. Allerede hans nærmeste Efterfølgere 
forandrede hans Lære betydelig. G. N. 

Pneumatisk (græ.), indeholdende Luft eller 
virkende ved Hjælp af Luft. 

Pneumatiske Baner (Lu ftt ry kb an er),Baner, 
hvor Vognene drives frem ved Lufttryk paa Bag
siden, idet de bevæge sig i et Rør (Tunnel) og 
slutte nogenlunde tæt mod Rørets Vægge. Prin
cippet er bragt til Anvendelse ved den saakaldte 
Rørpost, til Befordring af Breve, Pakker o. 1. 
mellem forskellige Postkontorer i store Byer, først 
(1863) i London, senere flere andre Steder (Paris, 
New York, Berlin); Rørene have her kun !/2— 
il/o M. Diameter. Der er gjort forskellige For
søg paa og Forslag til Personbefordring paa 
samme Maade, men uden videre Held. 1864 
anlagdes saaled.es en 548 M. lang Forsøgsbane 
ved Krystalpaladset i London (Sydenham) af 
Rammel , hvor der anvendtes en muret Tunnel, 
3 M. høj, 2,73 M. bred, og Vogne, der kunde 
rumme 30—35 Personer. Ved de her anstillede 
Forsøg blev Princippets Anvendelighed vel be
vist, hvad Hovedsagen angaar, men yderligere 
Resultater (angaaende de bedste Konstruktioner 
af Enkelthederne) opnaaedes næppe, og de for
skellige Projekter, der fremkom i den første Tid 
heretter, bleve da heller ikke bragte til Udførelse 
(f. Eks. et Par underjordiske Baner i London og 
en Bane under North-River i New York). Nu 
har Konstruktionen — anvendt til Personbefordring 
— kun historisk Interesse. A. O—d. 

Pneumatiske Knogler. Medens Knoglernes 
Indre i Reglen er udfyldt af Benmarv, findes der 
i nogle Knogler luftfyldte Hulrum, der ere op-
staaede paa den Maade, at bestemte Dele af 
Luttvejenes Slimhinde, f. Eks. i Næsen, under 
Opvæksten have bugtet sig ind i vedkommende 
Knogle, samtidig med at Knoglevævet i tilsvarende 
Grad er svundet bort (er blevet »resorberet<). 
Saaledes opstaa hos Mennesket og Pattedyrene 
Næsens Bihuler (se Næse). Ved Udviklingen af 
saadanne Hulrum opnaas navnlig, at vedkommende 
Knogler blive lettere, hvorved Hovedet vinder i 
fri Bevægelighed, ligesom dets Afbalancering ved 
Anvendelse af mindst mulig Muskelkraft lettes. 
Hos Fuglene ere ogsaa mange andre Knogler end 
Hovedeis luftfyldte (se P n e u m a t i c i t e t under 
Art. »Fugle«, Bd. VII, S. 236, Sp. 1). S. B. 

Pneumatisk Fundering se Fundering. 
Pneumatisk Fyrtøj se Fyrtøj S. 295. 
Pneumatisk Klokke \ s e A a n d e d r æ t s k u r e . 
Pneumatisk Kur / 
Pneumatisk Maltgøreri se Malt. 
Pneumatisme (græ.) se S p i r i t u a l i s m e . 
PneumatOCéle, L u f t s v u l s t , t r a u m a t i s k 

Emtysem, H u d e m f y s e m (se Emfysem); ej 
at forveksle med Pneumonocele. 

Pneumatoder (bot.) betegne i den fysiologiske 
Planteanatomi Lultvævets Udførselsveje eller de 
Organer, gennem hvilke Lutten, som er fornøden 
til Plantens Aanding, kan finde Adgang til Inter-
cellularrummene i Plantens Indre. Den vigtigste 

http://saaled.es
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og mest udbredte Form af P. ere Spalteaab-
ningerne (s. d.), en anden meget udbredt Form 
ere Lenticellerne (se K o r k p o r e r ) . En Del, 
især tropiske Planter, som vokse i Mudderbund 
(f. Eks. Sonneratia, Laguncularia), samt enkelte 
Palmer have særegne Rødder, som vokse opad, 
og hvis Overflade helt eller delvis er indrettet 
paa Luftoptagelse; disse kaldes A a n d e r ø d d e r 
(eller P n e u m a t o f o r e r ) . Paa mange epifytiske 
Orkideers af det saakaldte Velamen omhyllede 
Luftrødder findes ligeledes særegent byggede P., 
for at Rødderne, naar deres Hud er helt fyldt 
med Vand, ikke skulle sættes ud af Stand til at 
aande. Ordet P. er dannet afjost 1887. V.A.P. 

Pnénmatofor se P n e u m a t o d e . 
Pneumato graf, Apparat til Bestemmelse af 

Aandedræt ved Tegning af Kurver. 
Pnenmatologl (græ.), Læren om Aander. 
Pnenmatoly t i sk (af græ. ITVIVJIU, udstrøm

mende Luft) kaldes efter Bunsen's Forslag en 
Mineraldannelsesproces, som iværksættes af vul
kanske Dampudstrømninger (Eks. Dannelsen af 
Svovl og Alunsten ved Solfatarer). I den senere 
Tid anvendes Betegnelsen efter Brøgger's Forslag 
i videre Forstand, omfattende alle Mineraldannelses
processer', som kunne tilskrives de saakaldte 
agents minéralisateurs eller de flygtige Stoffer, 
som indeholdes i Magma (ildflydende Bjærgarter), 
og som frigøres ved Størkningen, hvad enten 
denne sker ved Jordoverfladen eller i Dybet. P. 
Processer antages bl. a. at have været af største 
Betydning for Dannelsen af de primære Tinsten-
lejer og Pegmatitgangene. N. V. U. 

Pnenmatolytisk Kontaktmetamorfose se 
K o n t a k t m e t a m o r f o s e . 

Pneuma tomé te r , Apparat til Maaling af 
Luftens Tryk i Lungerne. 

PneumatOSiS se L u f t a n s a m l i n g . 
Pneumato te rapI , pneumatisk Behandling, se 

A a n d e d r æ t s k u r e . 

P n e n m a t u r l , Indtrængen af Luft i Urinblæren 
(fra Tarmen) og Udtømmelse med Urinen ved 
Vandladningen, findes undertiden, hvor der paa 
Grund af Betændelsestilstande er opstaaet For
bindelse mellem Urinblæren og Tarmkana
len. A. F. 

PnenmoCOCCUS se P n e u m o n i b a k t e r i e r . 

Pnenmolft, Lungesten (s. d.). 
Pneumon (græ.) d. s. s. Lunge (s. d.). 
Pnenmonia (Pneumoni) se L u n g e b e t æ n d 

else . 
Pnénmon lbak te r i e r . Som Pneumoniens ka

rakteristiske Smittebærer er den af Frankel 
paaviste Diplokok (Diplococcus lanceolatus eller 
capsulatus, Pneumococcus) at anse for sikkert 
fastslaaet. Den udmærker sig særlig ved at være 
forsynet med en Slags Kapsel, en ved Farv
ningen mindre stærkt farvetagende Zone, som dog 
ikke skal findes paa dem, der dyrkes paa kunstig 
Bund, men findes ved Bakterierne i Opspyttet. 
Pneumokokken har i de senere Aar vist sig at have 
Betydning som Sygdomsvækker langt uden for 
Lungerne, idet saavel Halslidelser som Abscesser 
under Huden, Suppuration i Underlivshulen kunne 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

hidrøre fra denne Bakterie. — Foruden den karak
teristiske Frankel'ske P. kunne ved Pneumoni 
andre Bakterieformer optræde som selvstændige 
Sygdomsvækkere eller i Blanding med den rette 
P. Ogsaa skal der være konstateret Epidemier, 
hvor en fra den sædvanlige Frankel'ske P. for
skellig Bakterie var Smittebærer. Den Omstæn
dighed, at P. er giftig for visse Dyr, har hjulpet 
til ved Undersøgelserne over den. E. A. T. 

PnenmonOCele, L u n g e b r o k , Hernia pul-
monalis, en meget sjælden Lidelse, der kan op-
staa ved Spaltedannelser i Brystvæggen, oftest 
efter store Skudlæsioner, hvorefter det dannede 
Ar undertiden bliver drevet frem af Lungetrykket 
indvendig fra (smig. Brok). Fejlagtig ser man 
for P. skrevet Pneumatocele. E. A. T, 

Pneumonokoni6ser,Støvinhalationssygdomme, 
ere Sygdomme i Lungerne opstaaede ved Ind-
aanding (Inhalation) af Støvpartikler. Den hyppigst 
forekommende Form er den, der opstaar ved 
Indaanding af Kulpartikler, og hvorved Lunge
vævet farves mere eller mindre sort (Anthracosis 
pulmonum). Dette iagttages især hos Kul
arbejdere; men i sine lettere Former er denne 
Affektion meget almindelig, og det er en bekendt 
Sag, at Byboernes Lunger ere meget mørke i 
Sammenligning med Landboernes. Det indaandede 
Kulstøv sætter sig fast i Lungevævet, danner 
smaa Knuder. Tilsvarende Tilstande opstaa ved 
Indaanding af Kalkstøv, Kiselstøv o. 1., saaledes 
som det ses hos Stenhuggere, Stenslibere, Murere, 
Gipsere o. fl., idet der i disses Lunger dannes kalk
agtige, lyse Smaaknuder; deraf Navnet Stenhugger
lunge, Gipserlunge (Chalicosis pulmonum). Hos 
de Arbejdere, der have med Jærn at gøre (File-
huggere, Staalslibere o. fi.), optages paa lignende 
Maade Jærnpartikler i Lungerne, der derved faa 
et rødligt Anstrøg, Jærnlunge (Siderosis pulmo
num). Hvor det indaandede Støv bestaar af et 
blødere Materiale, f. Eks. Mel, opfanges Støvet 
paa Luftrørsgrenens indvendige Side og formaar 
ikke at trænge dybere ind i Lungen. Der frem
kaldes da kun en Bronkitis, saaledes som den 
kendes almindelig hos Møllere, Bagere; men og
saa Arbejde i Lokaler, hvor der er megen Støv 
af anden Art, f. Eks. i Tobakfabrikker, kan 
fremkalde lignende Tilstande. Arbejderne kunne 
beskytte sig ved Anlæggelse af Respirator; men 
bedre er det, at der tilvejebringes en kraftig 
Ventilation i Arbejdslokalerne (se Art. A r b e j d e r -
hyg ie ine ) . A. F. 

Pnénmonométe r , Apparat til Maaling af den 
udaandede Luft. 

Pnéumoper ikard inni , Luftansamling i Hjerte
posen. 

Pneumoper i tonænm, Luftansamling i Under
livshulen. Har som Regel sin Aarsag i Gennem
brud af Fordøjelseskanalen, hvorved dennes Gas
arter kunne trænge ud i Underlivshulen. Men 
blot Infektionen af Underlivshulen med luft-
dannende Bakterieformer kan medføre P. Læsioner, 
hvorved Lungen træder i Forbindelse med Under
livshulen, ere i sjældne Tilfælde fundne som Aar-
sagen til P. E. A. T. 

Pneumothorax , Tilstedeværelsen af Luft i 
Lungesækken, opstaar enten ved Læsioner, hvor-
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ved Luften udvendig fra trænger ind i denne 
(Stiksaar, Skudsaar), eller ved indvendige Be
skadigelser (Brud af Ribbenene) eller Bristninger 
paa Lungernes Overflade, saa at Luften faar Ad
gang fra Luftrørsgrenene til Lungesækken. Dette 
sker hyppigst under Forløbet af Lungetuberku
losen, idet overfladisk liggende Hulrum i Lungen 
(Kaverner) pludselig briste. Luften strømmer da 
ind i Lungesækken og fylder denne. Der opstaar 
derved en stærk Smerte i Siden og en meget 
betydelig Aandenød. Den paagældende Brystside 
udvides, og de nærliggende Organer (Hjerte, Lever, 
Milt) forskydes. Hvis det lille Hul, hvorigennem 
Luften er trængt ind, atter lukkes, kan Luften 
i Lungesækken forsvinde igen ved Opsugning. 
Hvis ikke, holder den sig, og der fremkaldes da 
en Betændelse af Lungehinden (Pleuritis) med 
Udtrædning af Vædske, som i Alm. bliver stærkt 
materieholdig, saa at det kan blive nødvendigt at 
udtømme den ved Operation. Er Vædsken klar, 
kaldes Affektionen Seropneumothorax; er den 
purulent: Pyopneumothorax. A. F. 

Pnenmotoml, Lungesnit, Operation for at 
trænge ind i Lungen for at udtømme en Lunge
absces e. 1. Se L u n g e k i r u r g i . E. A. T. 

Pnom se Moi. 
Pnom Perth (Panompeng) , Hovedstad i den 

franske Vasalstat Kambodja i det sydlige Bag
indien, ligger ved højre Bred af Mekong og har 
ca. 35,000 Indb. I Byen findes et kongeligt 
Slot, et smukt Tempel og flere Regerings
bygninger, men for øvrigt kun uanselige straa-
tækte Hytter. M. V. 

Pnyx er Navnet paa det Sted i det antikke 
Athen, hvor Folkeforsamlingerne sædvanlig holdtes 
i S- og 4. Aarh. f. Chr. Dets Beliggenhed kan 
ikke med Bestemthed fastslaas. Sikkert er det 
kun, at det maa have ligget i den vestlige Del 
af Byen, paa en af Højderne V. f. Akropolis 
eller i Nærheden af dem. En halvkredsformet 
Terrasse paa en af de nævnte Højder, støttet af 
en Mur af svære Stenblokke (se A t h e n S. 234), 
udgives sædvanlig for P., men Stedets Natur 
synes lidet egnet til Afholdelsen af Folkeforsam
linger, og det har sandsynligvis haft en ganske 
anden Bestemmelse. H. H. R. 

Po, den største Flod i Norditalien, har en 
Længde paa 570 Km., afvander ca. 75,000 • 
Km. og har en Vandmængde, der er større end 
Rhinen's. (Om Løb, Tilløb og Opland se I t a 
l ien) . P. udspringer paa en Højde af 1,952 M., 
men er allerede ved Optagelsen af Ticino naaet 
ned til 66 M. o. H., og her begynder P.'s træge 
og langsomme Nedreløb, der er rigt paa krat
bevoksede Holme. Bredden veksler stærkt. Mellem 
Ticino og Adda er den 445—530 M. med en 
Middeldybde af 2—4,73 M., ved Cremona er den 
910 M., ved Guastalla endog 1,326 M. Østligere 
indsnævres den dog atter, saa at den mellem 
Oglio og Mincio kun er 225—350 M., men sam
tidig stiger Dybden til 10—12 M. Skønt der 
allerede efter Foreningen med Ticino findes Diger 
hist og her, er det dog først hinsides Cremona, 
at Floden indespærres mellem en uafbrudt Dige-
række. Sin laveste Stand har P. i Januar og 
August, sin højeste i Maj og Oktober, og den 
er mest tilbøjelig til at gaa over sine Bredder i 

! Oktober, naar Efteraarsregnen bringer Alpe-
\ floderne til at svulme. Anlægget af Digesystemet 

gaar tilbage til de ældste Tider. Lucan omtaler 
1 Digerne, som om de havde eksisteret fra Urtiden, 

og rimeligvis eksisterede de allerede, da Kelterne 
trængte ind i Landet. Romerne fortsatte Arbejdet, 

• men i de urolige Aarhundreder efter Folke
vandringen forfaldt Digerne. Først langt hen i 
Middelalderen begyndte Arbejdet paa ny, og om
trent 1450 var P. igen indhegnet med et fuld
stændigt Digenet. Hvad Betydning disse Volde 
have, forstaar man, naar man erindrer, at de be
skytte et Areal paa 12,000 • Km. mod den 
sikre Oversvømmelse og muliggøre en aarlig Ager
brugsindtægt paa over 200 Mill. Kr-, der ved 
Landets stigende Udbytning er i stadig Vækst. 
Ved de vigtigste Overgangssteder over P. har der 
fra gammel Tid ligget betydelige Byer, af hvilke 
særlig nævnes Torino, der ligger paa det Sted, 
hvor den gamle Handelsvej over Mont Cenis 
passerer Floden, samt Piacenza, der ligger ved 
det sidste bekvemme Overgangssted, hvorfor den 
fra Oldtiden har været en vigtig Fæstning. I tid
ligere Tid vare Byerne, der alle ligge paa højere 

I Steder, kun lidet truede, og det er egentlig først 
I fra Beg. af 19. Aarh., at den stadige Hævning 
j af Flodspejlet har tvunget Beboerne til at om

give en hel Række Byer langs P. med Volde. — 
Navnet P. afledes af det latinske Padns, der 
rimeligvis er af venetisk Oprindelse. Hos Ligu
rerne hed den Bod incus , den bundløse Flod. I 
det hele taget nærede man i Oldtiden overdrevne 
Forestillinger om den. Vergil kalder den rex 

fluviorum, og Strabo antager, at P. er den 
største Flod i Europa efter Donau. H. P. S. 

Poa se R a p g r æ s . 

Pobjedonoszef, K o n s t a n t i n , russisk Stats
mand, er født 1827, blev tidlig Professor i Rets
videnskab ved Moskva Universitet og 1860 Lærer 
for Alexander II's Sønner; fulgte 1863 den 
ældste, Storfyrst Nikolaj, paa hans Rejser i Rus
land. 1872 blev han Senator og 1880 Prokurør 
for den hellige Synode, desuden Geheimeraad og 
1884 Medlem af Rigsraadet, 1891 af Minister-

j raadet; endelig 1894 Statssekretær, dog med 
Bevarelse af sine andre Stillinger. Han har vist 
stor Iver for at højne det russiske Præsteskabs 

j aandelige og sædelige Liv, saavel som paa at 
forbedre dets timelige Kaar; men har ogsaa øvet 

; en afgørende Indflydelse paa den øvrige Stats
styrelse, især under Alexander III's — hans tid
ligere Lærlings — Regering. Udpræget ortodoks 
og lige saa yderlig Storrusser og Tilhænger af 
Enevælden har han haft væsentlig Del i de mange 
Undertrykkelser, som siden 1880'erne ere øvede 
mod alle ikke ortodokse og storrussiske Under-
saatter. Ogsaa over Kejser Nikolaj II har han 
stor Magt og fik ved Afsløringen af Mindes
mærket for Alexander II i Moskva August 1898 
Tilkendegivelse af hans særlige Tak. Han regnes 
for at være en grundig Kender af russisk Civilret 
og har udgivet en ypperlig Fremstilling heraf, 
endvidere en Oversættelse af Thomas a Kempis 
»Christi Efterfølgelse« [1890] og >En russisk 
Statsmands Tanker« [1898]. E. E. 

Poccetti [pottset'ti], B e r n a d i n o B a r b a t e l l i , 
kaldet P., italiensk Maler, født i Firenze 1542, 
død smst. 1612, var Elev af Ridolfo Ghirlandajo 
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og uddannedes, særlig som dekorativ Kunstner, 
under Paavirkning af Rafael (Farnesina-Freskerne). 
En Række Lunettefresker i Firenze (S. Marco, S. 
Maria Novella, Annunziata, Confraternitå di S. 
Pietro Martire) viser dygtige og livfulde Figur
kompositioner fra hans Haand. Betydeligst er P. 
dog i sine rent dekorative Arbejder — Facade-
malerier, Væg- og Loftsbilleder —, der i deres 
rige fantasi- og lunefulde Enkeltmotiver vidne om 
P.'s frodige Skaberevner paa dette Omraade. Af 
disse Værker nævnes Loftsarabeskerne i Uffizii, 
Hvælvingen i Forhallen i Innocenti, andre i Sa-
kraments- og S. Antonius-Kapellet i S. Marco, i 
Palazzo Pitti (Stukarbejder) og Palazzo Vecchio 
(Hvælvingsdekorationerne i Quartiere di Leone X 
o. a. St.). A. E. 

POCCi [pot'tsi], F r an z.Greve, tysk Tegner.Digter 
og Musiker, født i Munchen 7. Marts 1807, død 
smst. 7. Maj 1876. Han var fra 1830 kgl. Cere
monimester, fra 1847 Hofmusikintendant, 1864 
Overkammerherre, og stod Kong Ludvig I meget 
nær. Af hans Kompositioner kan fremhæves: 
Operaen »Der Alchimist«, af hans poetiske Ar
bejder: »Jagerlieder« [2. Opl. 1854], »Studenten-
lieder« [1845], men især hans illustrerede Børne
skrifter: »Rosengårtlein« [Bønnebog, 3. Opl. 1868], 
»Lustiges Bilderbuch«, »Lustige Gesellschaft«; 
desuden »Dramatische Spiele« [2. Opl. 1883], 
»Neues Kasperltheater« [1855], »Lustiges Ko-
modienbiichlein« [6 Bd., 2. Udg. 1893]: Folke
skuespillene: »Gevatter Tod« [1855], »Der Kar
funkel« [1860]; fremdeles »Der Landsknecht« 
[1861], »Totentånze in Bildern und Spruchen« 
[1862], »Namenbilder« [1865], »Herbstblatter« 
[1867]. Endelig har han leveret Raderinger til 
Grimm's Eventyr, Illustrationer til Kobell's 
»Schnadahiipfln« o.fi. (Li t t . : H o l l a n d , »Franz 
Graf P.« [1890]). C.A.N. 

Poche [på'éj se K r i n o l i n e . 
Poche [på'sj d. s. s. P o c h e t t e (s. d.). 
Pochette [påsæ't] ffr. egl. »en lille Lomme«, 

tysk »Taschengeige«, ital. sordino, eng. kit), 
Lommeviolin, Dansemesterviolin, en lille Violin, 
som kunde gemmes i en Lomme, og som Danse
lærerne — navnlig i Frankrig under Ludvig XIV 
og XV — benyttede ved Undervisningen. De 

fandtes i mange forskellige Former, langstrakte 
uden Indsnit paa Siderne, i almindelig Violin
form, eller ogsaa i ganske fantastiske Former. 
Paa deres Udstyrelse blev der anvendt megen 
Omhu; de fremstilledes ofte af Elfenben, Ibentræ, 
indlagt med Skildpadde, Perlemor eller ædle Me
taller og Ædelstene og smykket med udskaaret 
Arbejde. , S. L. 

Pochwalski, K a s i m i r , polsk Maler, er født 
23. Decbr. 1856 i Krakov. Han arbejdede i sin 
Fødeby under Matejko, derefter i Munchen (A. 
Wagner), Paris o. a. St. og slog sig 1892 ned i 
Wien, ved hvis Akademi han fra 1894 virker som 
Professor. P. har malet en Del Genrebilleder og 
dekorative Arbejder, men det er dog først og 
fremmest ved sin indtrængende og karakterfulde 

Portrætkunst med dens kraftige Modelering, at 
han har vundet sit Ry, saaledes Gang paa Gang 
paa de store aarlige Kunststævner. Portrætter af 
v. Popiel [Krakov's Nationalgal.], Grev Pininski, 
Forfatteren Sienkewicz, Rektorerne Zoll og Teich-
mann [Krakov's Universitet] o. s. v. A. Hk. 

POCO (ital.), lidt; poco a poco, lidt efter lidt, 
efterhaanden; pochettino, en lille Smule. 

Pococke [po!ukak], 1)Edward,engelsk Orien-
talist, født 8. Novbr. 1604, død 16. Septbr. 1691. 
P., der som alle Datidens Orientalister tillige var 
Teolog, opholdt sig gentagne Gange længere Tid 
i Orienten, først i Aleppo, senere i Konstanti
nopel, og blev en for sin Tid sjælden grundig 
Kender af orientalske Sprog, navnlig Arabisk. 
For hans Skyld oprettedes der i Oxford et Pro
fessorat i dette Sprog, og senere føjede han hertil 
Stillingen som Lærer i Hebraisk. Urolighederne 
under Cromwell bragte ham i Nød; ved Stu
denternes og Professorernes Mellemkomst lykkedes 
det ham at bevare sin Stilling i Oxford, dog 
med stærkt beskaarne Indtægter. Hans talrige 
Arbejder, der nu naturligvis kun have Interesse 
for Fagvidenskabens Udviklings Historie, om
fatte Udgaver af arabiske og hebraiske Digtere, 
Historikere og Filosoffer. 

2) E d w a r d , ovenn.'s Søn, født 1647, var 
ligeledes Orientalist, men opgav senere Studiet, 
da han ikke opnaaede den eftertragtede Stilling 
som Faderens Efterfølger i Oxford. Han har ud
givet et Udtog af den arabiske Historiker Ab-
dallatif om Ægypten's Historie. J. 0. 

Pococke [po! ukak] ,Richard, engelsk rejsende 
og protestantisk gejstlig, født 1704 i Southhamp-
ton, død paa en Visitatsrejse i Septbr. 1765 i 
Charleville i Irland. Efter at have studeret i Ox
ford blev han 1725 ansat som Præst ved Lismore 
Katedralkirke. Fra 1733 foretog han flere Rejser 
i Frankrig, Italien og andre Lande i Europa. 1737 
kom han til Alexandria og berejste derpaa Ægyp
ten indtil Øen Filæ. P. besøgte derpaa det hellige 
Land, Grækenland og andre Lande og beskrev 
sine Iagttagelser i et med mange Kobbertavler 
udstyret, meget læst Værk, »Description of the 
East and some other countries« [Lond. 1743— 
45]. P. blev siden Ærkedegn i Dublin og 1756 
Biskop i Ossory, hvorfra han kort før sin Død 
forflyttedes til Bispesædet i Meath. Han berejste 
senere Schweiz, besteg Bjærge og vandrede over 
Jøkler, ligesom han ogsaa undersøgte Skotland's 
mindst kendte Bjærgegne. Han er en af Grund
læggerne af de britiske Øers Topografi. Af hans 
efterladte Manuskripter ere en Del i de sidste 
Aar blevne udgivne. V- S. 

Podagra se A r t h r i t i s . 
PodaleiriOS, Søn af Asklepios, Broder til 

Machaon, nævnes i de trojanske Sagn som be
rømt Læge, og det hedder, at han deltog i 
Toget som en af Førerne for Thessalerne. Efter 
Toget skal han have bosat sig i Karien. En 
Helligdom for ham fandtes i Apulien. H. A. K. 

Podarge, den fodrappe, en af H a r p y i e r n e 
(s. d.). 

Podargldae se N a t r a v n e . 
Podbié i sk i , E u g e n A n t o n T h e o p h i l , 

preussisk General, født 17. Oktbr. 1814 i Kope
nick, død 31. Oktbr. 1879 i Berlin. Han ind-

28* 
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traadte 1831 i Rytteriet og blev 2 Aar senere 
Officer, forrettede fra 1855 Tjeneste som Major 
i Generalstaben indtil 1858, da han fik Komman
doen over et Rytterregiment. 5 Aar derefter fik 
han en Rytterbrigade, men ansattes ved Udbrudet 
af den dansk-tyske Krig som Overkvartermester 
hos General Wrangel. Efter Krigen forblev han 
i Hertugdømmerne, indtil han 1865 blev General
major og Aaret efter Departementschef i Krigs
ministeriet, hvilken Virksomhed afbrødes under 
Felttoget 1866, i hvilket han fungerede som 
Generalkvartermester. I Krigsministeriet udfoldede 
han en betydelig Virksomhed i organisatorisk 
Henseende, forfremmedes 1868 til Generalløjtnant 
og var i den fransk-tyske Krig atter General
kvartermester. P. har desuden været General
inspektør for Artilleriet, i hvilken Stilling han 
ogsaa har indlagt sig store Fortjenester. Senere 
udnævntes han til General af Kavaleriet. B. P. B. 

Podebusk, H e n n i n g , dansk Drost, død omtr. 
1388. P., der tilhørte en adelig Slægt fra Ry gen, 
traadte 1350 i Valdemar Atterdag's Tjeneste; 
Kongen fattede Tillid til ham og benyttede hyppig 
i den følgende Tid hans Tjeneste; da Drosten 
Klavs Limbæk sluttede sig til Oprøret mod 
Valdemar, gjorde denne (omtr. 1365) P. til Drost. 
Snart efter drog Valdemar udenlands, idet han 
veg for det store Forbund af nordtyske Fyrster 
og Stæder, og P. førte under Kongens Fraværelse 
Styret sammen med Rigsraadet. Han benyttede 
sig med Snildhed af Modsætningen mellem Fyrster 
og Stæder og fik de sidste til at slutte en sær
skilt Fred i Stralsund (1370), der dog kun kunde 
opnaas mod store Indrømmelser. Men Rigets 
Fjender vare splittede, og Valdemar kunde snart 
efter vende tilbage. Da Kongen døde (1375), 
traadte P. atter i Spidsen for Rigets Styrelse og 
havde sikkert en Hovedandel i, at Oluf (s. d.) 
toges til Konge. I de følgende Aar var han en 
Hovedstøtte for Margrete i hendes Regerings 
Førelse, ikke mindst over for de nordtyske 
Stæder. Han døde kort efter den unge Kong 

Oluf. y. O. 
Podejord, Ymp ej ord, Muld, der forudsættes 

at indeholde saadanne 
Mikroorganismer, der 
fremme Plantevækst
en, og som i smaa 

Mængder tilføres 
Jorder, der antages 
at mangle disse Or
ganismer. P. finder 
navnlig Anvendelse 
ved Dyrkning af 

B æ l g p l a n t e r . 
Under Kvæls tof -
fe t s A s s i m i l a t i o n 
(11. Bd. S. 195) er 
det omtalt, at Bælg
planterne ved visse 

Bakteriers Hjælp 
kunne faa deres Kvæl
stofforsyning fra Luf-

To Kulturer af Hestebønne paa t e n ' Dette Forhold 
Mosejord, til venstre uden og til forklarer den Erfa-

højre med .Podejord. ring, a t Bælgplanter, 
f. Eks. Lupiner, formaa at vokse kraftig til paa 
de magreste Sandjorder, der ere yderst fattige 

paa Kvælstofnæring, og at en saadan Bælgplante
afgrøde netop er i Stand til at forøge Jordens 
Beholdning af kvælstof holdige Stoffer. Betingelsen 
herfor og for at Bælgplanter overhovedet skulle 
vokse paa Jorder, der ere fattige paa tilgængelig 
Kvælstofnæring, er imidlertid, at den paagældende 
Jord indeholder de nævnte kvælstofassimilerende 
Bakterier. De for de almindelig dyrkede Bælg
planter — Kløver, Ærter, Vikker — fornødne 
Bakterieformer forekomme vistnok i omtrent al 
ældre Agerjord. At adskillige mere sporadisk 
dyrkede Bælgplanter, saasom Sneglebælg-Arter, 
ofte ikke ville trives, selv paa gode, sunde Jorder, 
beror vistnok stundom paa, at de fornødne Bak
terier savnes. Men navnlig kan det forudsættes, 
at >Bælgplantebakterierne« ofte eller vel endog 
som Regel savnes eller forekomme sparsomt i 
nyopdyrkede Hede- og Mosejorder. Overalt, hvor 
man har Grund til at tro, at de fornødne Bak
terier savnes, kan Mangelen afhjælpes ved Til
førsel af P., og Erfaring viser, at Bælgplanterne 
i mange Tilfælde derefter trives, forudsat at der 
ikke tillige mangler anden Plantenæring. Som P. 
benytter man simpelt hen Muld fra en Mark, hvor 
man ved, at de Bælgplanter, man agter at dyrke, 
trives godt og pleje at være velforsynede med 
Rodknolde. Man tilfører 2,000—4,000 Kg. Muld 
pr. Hekt., spreder det jævnt ud og blander det 
s t r a k s med Jorden ved Harvning, for at det 
ikke skal være udsat for Solskin. Tilførselen 
foregaar helst om Foraaret, kort før Arealet skal 
tilsaas. I Stedet for P. benyttede man for faa 
Aar siden N i t r a g i n (s. d.), men Virkningen heraf 
var usikker, og Fremstillingen deraf er for Tiden 
(1903) ophørt. IC. H—n. 

Podést (ital.) eller P e d e s t , en Fodhviler, en 
vandret Afsats paa en Trappe, særlig, hvor Løbet 
tager en ny Retning. Repos. E. S. 

Podestå (ital., egl. Magt, lat. fotestas), Be
nævnelse paa en højere municipal Embedsmand i 
nogle italienske Byer, omtrent det samme som 
Borgemester. I Middelalderen betød P. . op
rindelig visse Embedsmænd, som Kejser Frede
rik I Barbarossa paa sit Hærtog til Italien satte 
til at repræsentere Kejsermagten i de fleste lom
bardiske Stæder; kun een ad Gangen fungerede, 
og det maatte ikke være nogen af vedkommende 
Stads egne Borgere. P. var samtidig Overdommer 
og politisk Leder. Senere hen, efter at Forholdene 
i Italien havde forandret sig (henimod Slutn. af 
12. Aarh.), bibeholdtes ved Byernes eget Initiativ 
P. som en Vogter for deres Rettigheder, men det 
var altid en fremmed, der valgtes hertil. E. G. 

Podetium (bot.), Betegnelse for den mere 
eller mindre stærkt grenede eller trompetformede 
Del af Cladonia- og Stereocaulon-Arter, der 
bærer Apothecierne. Nogle regne P. med til 
Løvet, andre til Frugtlegemet. A. M. 

P6dex (lat.), Bagdel. 
Podgoritsa, P o d g o r i c a , By i Montenegro, 

ligger 24 Km. 0. f. Cettinje. (1896) 6,534 Indb., 
der væsentligst ere Muhamedanere. P. er en vigtig 
Markedsplads for den frugtbare Omegn. Byen, 
der er opstaaet i 15. Aarh. omkring et befæstet 
Slot, ligger i Nærheden af det gamle Dioclea, 
Kejser Diocletian's Fødeby. Paa Grund af sin 
Beliggenhed, hvorved den behersker Adgangen 
til det indre Montenegro, har den stedse været et 
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Stridens Æble mellem Tyrkere og Montenegrinere, 
hvilke sidste endelig fik den 1879. II. P. S. 

PodøOFZe, By i østerrigsk Galizien ved Weich-
sel, over hvilken Frants-Josef-Broen fører til det 
ligeoverfor liggende Krakov, har (1890) 13,100 
hovedsagelig polske Indb., hvoriblandt 4,300 Is
raelitter; Statsgymnasium, Salteri og Læderfabri
kation. Joh. F. 

Podhajce, By i østerrigsk Galizien ved den 
til Dnjestr løbende Koropiec, har (1890) 5,600 
hovedsagelig polske Indb., hvoraf 3,900 Jøder. 
Maskinfabrikation, Kornhandel. Joh. F. 

P o d i d p e s se L a p p e d y k k e r e . 
Podiebrad, Geo rg , bøhmisk Konge 1458— 

71, (1420—71). Allerede 1438 optraadte P. paa 
Utrakvisternes Side og støttede deres Tronpræten
dent Kasimir af Polen mod Katolikkernes, Al
brecht af Østerrig. Under Kong Vladislav Postu-
mus'es Mindreaarighed blev han (1444) Utra
kvisternes Fører og kæmpede med Energi og List, 
uden Hensyn til Midlerne, for sit Parti. Det lyk
kedes ham at indtage Prag ved Overrumpling 
(1448), og faa Aar efter blev han Bohmen's Rigs
forstander (1452). Efter den unge Konges Død 
( r457) s a t t e han sit eget Valg til Konge igennem 
med List og Magt, men Kroningen vandt han 
først, da han hemmelig lovede at genindføre den 
katolske Kirke. Han fik nu Kejserens Aner
kendelse og Pave Pius II's Støtte; men da det 
viste sig, at han ikke mod Folkets Modstand 
kunde faa Unionen med den katolske Kirke gennem
ført, erklærede Paven (1462) Kompaktaterne (s. d.) 
for ophævede. Pave Paul II lyste saa P. i Band 
og prædikede Korstog mod ham (1466), og Resten af 
hans Liv gik nu med stadige Kampe baade med 
den katolske Adel i Bohmen og med Udlandet. 
Kong Mathias Corvinus af Ungarn erobrede Mahren, 
men blev indesluttet i Vilemov (1469) og maatte 
love at virke for P.'s Udsoning med Paven. Ma
thias brød dog straks sit Løfte og lod sig krone 
som Bohmen's Konge. P. kastede sig da i Armene 
paa Polen 'og lod den polske Prins Vladislav 
hylde som sin Efterfølger. Herved opnaaede P. 
Støtte af Kejseren og sin Adel, og Mathias maatte 
indlede Fredsunderhandlinger. Midt under disse 
døde P. (1471), Vladislav blev hans Eftermand, 
cg P.'s Sønner arvede kun deres Familiegods. P. 
var en ivrig Patriot og en af Bohmen's dygtigste 
Herskere. (Lit t . : J o r d a n , »Das Konigthum 
Georg's von P.« [1861]; Bachmann, »Bohmen 
und seine Nachbarlånder unter Georg von P.« 

[1878]). y.L. 
Podisdma Lk., et i tidligere Tid benyttet 

Navn for Svampeslægten GymnosporangiumH&åw. 
(se Bævre rust) . F.K.R. 

Podium (lat.) kaldtes i de romerske Amfiteatre 
den fremspringende Balkon, hvor Kejseren, Sena
torerne og andre fremragende Personer havde 
Plads. H. II. R. 

Podklimok, L i l l e Kuma, Flod i Ciskaukasien, 
Guvernement Terek, er Biflod til Kuma, har en 
Længde paa 140 Km. og gennemstrømmer en Dal 
med mange Mineralkilder. H. P. S. 

Podning se F o r æ d l i n g . 
PodocnémiS, Sumpskildpadde, hørende til 

Chelydrernes Gruppe, hos hvilken Hovedet ikke, 
som f. Eks. hos den europæiske Sumpskildpadde, 
trækkes tilbage ved en lodret Bøjning af Halsen, 

men derimod lægges ind under Skjoldets Rand, 
idet Halsen bøjes til Siden. Slægten, hvis største 
Art bliver 8/4 M. lang, lever i Sydamerika og 
paa Madagaskar; paa førstnævnte Sted spiller den 
en ikke ringe Rolle for de indfødte, idet disse 
indsamle dens Æg, som den skarevis aflægger i 
Flodbreddernes Sand kort før Regntidens Be
gyndelse. Af Blommen tilberedes en Olie, der 
finder udstrakt Anvendelse, saavel som Fødemiddel 
som til andet Brug. P. H.-P. 

Podofyllin (Podopkyllinum) er et heftig vir
kende og stærkt afførende Stof, der indeholdes 
i Roden af Podophyllum peltatum. Det vindes 
ved at udtrække Roden med Vinaand, afdestillere 
denne og sætte Vand til Ekstrakten, hvorved P. 
udskilles. Det benyttes i Medicinen og er en 
Bestanddel af Brandreth's Piller. A. B. 

Podolatri (græ.), Foddyrkelse (f. Eks. Pavens 
Fødder eller Tøfler kysses o. 1.). 

Podolien, russ. P o d o l s k a j a gube rn i j a , Gu
vernement i det sydvestlige Rusland, grænser mod 
Nord til Guvernementet Volhynien, mod Nordøst 
til Kijev, mod Sydøst og Syd til Cherson, mod 
Sydvest til Bessarabien og mod Vest til Galizien. 
Arealet er 42,018 • Km. med (1897)3,031,513 
Indb. eller 72 pr. • Km. P. bestaar i Hoved
sagen af Landet mellem Bug's og Dnjestr's øvre 
parallelle Løb, og Terrainet kan karakteriseres 
som en lav, bred Ryg, der hvælver sig jævnt op 
fra Flodløbene. Klimaet er ualmindelig mildt, 

i hvad der i Forbindelse med Jordbunden, der paa 
! enkelte sandede Strækninger nær bestaar af »sort 
\ Jord*, gør P. til en af Rusland's frugtbareste og 
1 tættest befolkede Egne. Det uopdyrkede Areal 

udgør kun 5 p. Ct. Skovarealet er 1882—97 af
taget fra 15 til 12 p. Ct. Græsland og Enge ud
gøre ca. 17 p. Ct., og Resten er Kornland. Be
folkningen er væsentligst Landboere, idet 1897 
kun 7 p. Ct. boede i Købstæder. Hovedmassen 
er de lillerussiske Bønder, der s. A. udgjorde 80 
p. Ct. Derefter fulgte Jøderne, der væsentligst 
vare Bybeboere, med 13 p. Ct. og Polakkerne 
med 4 p. Ct. Af andre Nationaliteter nævnes 
30,000 Tyskere og 22,000 Rumænere. Med Hen
syn til Oplysningen synes der at være forholdsvis 
stor Fremgang, idet der 1896 var 1,762 Skoler 
med 88,783 Elever, hvoraf 14,500 Piger, mod 
1,145 m e d 41,220 Elever for 10 Aar siden. Hoved
erhvervet er Agerbruget, og der dyrkes Havre, 
Rug, Hvede, Byg, Majs og Kartofler i stor Mængde. 
En mindre Betydning har Avlen af Boghvede, 
Bælgsæd, Hirse, Meloner, Vin og Tobak; men 
Høsten af de tre sidstnævnte er i stadig Stigen. 
Kvægbestanden udgjorde 1895 477,000 Heste, 
564,000 Stkr. Hornkvæg, 738,500 Faar, 427,500 

! Svin og 8,700 Geder samt 87,000 Bistader. Den 
j podolske Kvægrace ere bekendt langt ud over 
I P.'s Grænser. Forstkulturen er stærkt forsømt, 

og Flodfiskeriet og Mineralproduktionen ere uden 
I al Betydning. Husindustrien, der sædvanligvis 
i spiller en stor Rolle i Rusland, sysselsætter her 
I kun 6,000 Individer; derimod er der i den senere 
! Tid kommet en Del Fabrikker, idet der (1896) 

findes over 5,000 med omtrent 30,000 Arbejdere 
og en aarlig Produktionsværdi paa 75 Mill. Kr.; men 
denne Industri er dog nøje knyttet til Landbruget, 

' idet der næsten kun findes Sukker- og Tobaks
fabrikker samt Ølbryggerier og Garverier. Hånde-
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len, der særlig gaar over Odessa, bestaar af Ud
førsel af Korn og Indførsel af Industri- og Kolonial
varer. Den mindre Handel er næsten udelukkende 
i Jødernes Hænder. De vigtigste Handelspladser 
ere Kamenéz-Podolsk, Mohilev og Balta, og de 
vigtigste Færdselsveje ere den sejlbare Dnjestr 
samt P.'s 700 Km. Jærnbane. Administrativt deles 
P. i 12 Kredse. Hovedstad er Kamenéz-Podolsk. — 
I 13. Aarh. hørte P. til de russiske Fyrstendøm
mer Kijev og Vladimir-Volhynsk, men kom senere 
under Polen. Ved Polen's første Deling 1772 
kom den mindre, vestlige Del af Vojvodskabet P. 
til Østerrig, og ved de senere Delinger 1793 og 
1795 tilfaldt Resten Rusland, hvorpaa Katharina II 
1796 forenede denne med Vojvodskabet Brazlav 
til det nuværende Guvernement P. H. P. S. 

Podolsk, Pod ol, By i Mellemrusland, Guver-
nementet Moskva, ligger 35 Km. S. S. V. for 
Moskva og har et gammelt kejserligt Slot samt 
Fabrikation af Naale. (1897) 3,808 Indb. H. P. S. 

Podoplltlialmåta se K r æ b s d y r . 
Podophyllum L., Slægt af Berberisfamiiien, 

fleraarige Urter med krybende Rodstok, hvorfra 
den overjordiske Stængel udgaar; denne bærer to 
haandformet delte Blade og een eller flere hvide 
Blomster, hvis Bioster bestaa af fire 3-tallige 
Kranse. Frugten er et Bær. 5 Arter. P. pel-
tatum L. lever i det atlantiske Nordamerika og 
vokser paa fugtige Steder i Skovene. Bærrene 
spises, men saavel de over- som de underjordiske [ 
Skud ere giftige; de indeholde P o d o f y l l i n (s.d.), 
der benyttes til afførende Midler. A. M. 

Podostemacéae, Familie af tokimbladede og 
frikronede Planter, der leve i Vand, navnlig i 
stærke Strømme, og som i deres Ydre ere for
trinlig tilpassede dertil; de ligne mest Alger, 
Mosser eller Halvmosser. Ca. 100 Arter, alle i 
Troperne. A. M. 

Podrinje, Kreds i det nordvestlige Serbien, 
der udmærker sig ved sin Rigdom paa sølvholdigt 
Bly, Antimon, Kobber og Jærn. Kredsens Hoved
stad er L o z n i c a (s.d.). H. P. S. 

Podnra se S p r i n g h a l e r . 
Poé se Honn ing fug le . 
Poe [po!u], E d g a r Al lan , amerikansk Digter, 

født i Boston 19. Jan. 1809, død i Baltimore 7. 
Oktbr. 1849. Han stammede fra Irland, dog 
næppe, som det er blevet sagt, fra den adelige 
Familie de la Poer. Hans Forældre vare omrej
sende Skuespillere, der kæmpede haardt med Fat
tigdom og Nød og døde unge, saa at Edgar blev 
forældreløs, da han var to Aar gammel. En 
skotsk Købmand i Richmond ved Navn Allan 
tog Drengen til sig, og hos ham voksede Edgar 
op i gode Kaar og rimeligvis dygtig forkælet. 
Da han var seks Aar gammel, toge Plejeforældrene 
ham med til England, hvor han blev sat i Skole 
tæt uden for London. Her var han i fem Aar, 
indtil Allan vendte tilbage til Amerika; da blev 
han sat i en privat Latinskole i Richmond og 
kom senere til Virginia-Universitetet. Her levede 
han som de fleste af Studenterne et uregelmæs
sigt Liv og paadrog sig en Del Gæld, hvorfor 
Allan tog ham fra Universitetet og anbragte ham 
paa et Kontor, hvad der endte med, at han løb 
bort. Naar det berettes, at han derefter drog til 
Europa for efter Byron's Eksempel at deltage i 
den græske Frihedskrig, skyldes dette det Hang 

til at mystificere Publikum, som er saa udpræget 
hos P. Han rejste ikke længere end til Boston, 
hvor han fik udgivet sin første Digtsamling »Ta-
merlan« 1827. Da det snart viste sig, at han 
ikke kunde leve af sin Pen, lod han sig hverve til 
Soldat og gjorde Tjeneste i et Par Aar, til Pleje
faderen løskøbte ham. Han kom nu ind paa 
Kadetskolen i West Point, og paa Vejen dertil 
fik han i Baltimore udgivet sin anden Digtsam
ling: »Al Aaraaf, Tamerlane, and Minor Poems« 
[1829]. P. havde hidtil haabet at skulle arve 
sin velhavende Plejefader; men da denne efter sin 
første Kones Død atter giftede sig og fik Børn, 
svandt dette Haab, hvad der synes at have haft 
en uheldig Indflydelse paa P. Han sørgede 
selv for at blive afskediget fra Kadetskolen og 
tog til New York, hvor en tredje Samling Digte 
udkom 1831. Hans Liv i de følgende Aar bliver 
en Række af Tilløb og Skuffelser. Han vinder 
sig Venner, men støder dem atter fra sig ved sin 
Upaalidelighed og overdrevne Selvfølelse. 1836 
giftede han sig med en fjortenaarig Pige, Virgi
nia Clemm, og forsørger fra denne Tid ogsaa 
hendes Moder, men rigtignok lide de ofte Nød. 
Han er Medarbejder ved forskellige Tidsskrifter, 
bliver Redaktør af forskellige Blade, men opgi
ver atter disse Stillinger og maa saa gøre al Slags 
litterært Arbejde. 1847 mistede han sin Hustru, 
der i mange Aar havde været svagelig, og han 
er nu ganske ved at synke sammen i Selvopgivelse 
og Drik. Et Par Forsøg gør han paa atter at 
blive gift, og det er i den Anledning, at han 
foretager en Rejse til New York i Slutningen af 
1849: men han naade ikke længere end til Bal
timore. Her faldt han rimeligvis i Hænderne paa 
Valgagenter, der drak ham fuld og slæbte ham 
rundt paa Valgstederne: i hvert Fald blev han 
funden paa et af disse Steder i en ynkelig 
Forfatning og bragt til et Hospital, hvor han 
døde. — Som dette flygtige Rids af hans Liv 
viser, var P. en uligevægtig Natur, der aldrig 
kunde finde sig til Rette i det borgerlige Sam
fund, særlig da ikke i det amerikanske, hvor 
Interessen for Litteratur paa hans Tid var meget 
ringe. Han havde da ikke nogen stærk Opfor
dring til at producere, og hans Digtning bliver 
ikke omfangsrig. Foruden de i det foregaaende 
nævnte Digtsamlinger bestaar den af: »Narrative 
of Arthur Gordon Pym« [1838I, »Tales of the 
Grotesque and Arabesque« [1839], »The Råven, 
and Other Poems« [1845], »Tales« [1845], »Eu-
reka; A Prose Poem« [1848], hvortil endnu kunne 
føjes nogle kritiske Afhandlinger, trykte i for
skellige Tidsskrifter. Men næppe gælder det for 
nogen Digter i højere Grad end for ham, at det 
er Kvaliteten, ikke Kvantiteten, det drejer sig om. 
Næsten alle hans Digte ere ejendommelige, nogle 
ganske enestaaende i musikalsk Stemning, som 
»The Råven«, »Annabel Lee«, »The Bells«, »Ula-
lume«. Hans korte Fortællinger ere enten rene 
Stemningsmalerier, Digte i Prosa som »The Fall 
of the House of Usher«, »Ligeia« , eller de ere 
skarpsindige Analyser af et opstillet Problem, 
hyppig en Kriminalhistorie, som »The Murders 
in The Rue Morgue«; i Reglen bevæge de sig 
paa det uhyggeliges Omraade. Ogsaa P.'s kritiske 
Arbejder have haft Betydning for den amerikanske 
Litteratur ved deres skarpe Domme, der dog 
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ikke altid vare upartiske, og ved at forsøge at 
befri den amerikanske Litteratur for dens Af
hængighed af den engelske. — Ingen amerikansk 
Forfatter har faaet saa megen Indflydelse i Europa 
som P., særlig i Frankrig, hvor Baudelaire ind
førte ham, og hvor han har paavirket en Række 
Tinge Digtere. Ogsaa i Norden har hans Ind
flydelse været at spore, om end svagere. En Del 
af hans Fortællinger ere oversatte paa Dansk af 
Robert Watt 1868, paa Norsk i »Oammermeyers 
Novelle- og Romanbibliothek« [Chra. 1897]. — 
Der findes en Mængde Udgaver af P.'s Værker: 
»The Works of E. A. P.« af Ingram [4 Bd., 
Edinburgh 1875, n v Udg. Lond. 1899]. (Lit t . : 
I n g r a m , E. A. P. [2 Bd., Lond. 1880]; G. E. 
W o o d b e r r y , E. A. P. [Boston 1885]; Ola 
H a n s s o n , »Tolkeog Seere« [Chra. 1893]. Se des
uden Afhandlinger afJohs . J ø r g e n s e n og Nie l s 
Møl le r [»Tilskueren« 1893 og 1895]). T. L. 

Poel, 0 i Østersøen, hørende til Storhertug
dømmet Mecklenburg-Schwerin 12 Km. N. N. V. f. 
Wismar, har et Areal af 37 • Km. med 2,200 
Indb. Ved Bunden af en dyb Bugt ligger Hoved
byen Kirchdorf. Joh. F. 

Poelaert [polla.rt], J o s e p h , belgisk Arkitekt, 
født 1816 i Bruxelles, død smst. 3. Novbr. 1879, 
har opført en Række monumentale Bygninger, 
bl. a. Théatre de la Monnaie, Katharina-Kirken, 
den ny Kirke i Laeken, og sit Hovedværk, det 
mægtige Justitspalads i Bruxelles, begyndt 1866, 
mere pragtfuld og imponerende end stilfuldt 
gennemført i sin Arkitektur (fuldført 1883). E. S. 

Poelenburgh [pu!lenbør%] (Poe l enbo rgh ) , 
C o r n e l i s van, hollandsk Maler, født i Utrecht 
1586, død smst. 1667, var Elev af Abraham 
Bloemaert, rejste længere Tid i Italien, hvor Els-
heimer fik afgørende Indflydelse paa hans Kunst. 
Fra denne har P. det bedste i sin Kunst: Land
skaberne, der særlig i hans senere Billeder kunne 
eje en egen Skønhed i deres klare og dybe Farve
holdning og i deres varme gyldne Lys. Ret ube
tydelig virker i Reglen disse Landskabers Staffage 
af Figurer i deres porcelænsagtige og glatte Ka
rakterløshed; til denne Figurstaffage valgte P. 
Motiver fra Bibelen og fra Mytologien; særlig 
hyppig forekommende ere Scener med Diana og 
hendes Nymfer, Nymfer og Satyrer, badende 
Kvinder o. 1., Emner, der ikke mindst bidroge til 
deres Kunstners store Popularitet. P., hvis tal
rige Værker findes i saa godt som alle Samlinger, 
er rigest repræsenteret i Dresden, Miinchen, Paris og 
St. Petersborg. I den kgl. Malerisamling i Kjøben-
havn er fremhængt »En Gudeforsamling». og i den 
Moltkeske Samling findes »Olympia«. A. R. 

Poem (lat.), et Digt. 

Poephåga (græ.: Græsædere) anvendes som Be
tegnelse for den Gruppe af Pungdyrene, der er 
omtalt under K æ n g u r u (s. d.). Som Slægtsnavn 
Poephagus har det været anvendt for at betegne 
J a k o k s e n som en egen Slægt i Modsætning til 
andre Okser (s. d.). M. Ml. 

PoériO, A l e s s a n d r o , italiensk Digter, nedenn.'s 
Broder, født 1802 i Napoli, død 3. Novbr. 1 

sin adelige Slægt var 
deltog allerede som 

Venezia. Som hele 
han glødende Patriot og 
Yngling (1820') i den neapolitanske Friheds
bevægelse og Opstand; efter dens Underkuelse 
maatte han begive sig til Frankrig og Tyskland, 

gjorde der Goethe's personlige Bekendtskab, og 
kom endelig 1835 tilbage til Napoli, hvor han 
levede som Sagfører indtil 1848: da gik han, 
skønt syg, med i Krigen mod Østerrigerne som 
frivillig, deltog i Venezia's Forsvar og fik sit 
Banesaar i en Træfning ved Mestre. P.'s lyriske 
Digte, der svulme af stærk og oprigtig Fædre
landskærlighed, men ere undertiden noget uklare 
og ubearbejdede, hvad Formen angaar, havde i 
sin Tid mange Beundrere blandt hans Lands-

i mænd. Særlig kunne fremhæves »Filippo Strozzi«, 
»Solitudine«, »Il Risorgimento«, »Roma«, »A 

I Gaspara Stampa« og »Ai martiri della causa 
italiana«. Hans »Liriche« udkom 1843 og 1847; 

i bedst Udg., med Tillæg »Poesie edite e postume« 
I [Firenze 1852], ved D'Ayala med Biografi. (Litt . : 
i P. Ar di to, A. P. e le sue poesie [Napoli 1878]; 
V . I m b r i a n i . ^ . P . a Venezia [smst. 1884]). E. G. 

PoériO, C a r l o , foreg.'s Broder, italiensk Poli
tiker, født 1803 i Napoli, død 28. Apr. 1867 i Firenze. 
Han tog allerede 1820 Del i Revolutionsforsøget i 
Syditalien og fulgte derefter Faderen, som var Ad
vokat, i Fangenskab til Østerrig 1821—23 ; bo
satte sig i Firenze, men blev udvist herfra 1830 
og maatte gaa til Frankrig. 1832 vendte han 
hjem, blev Advokat i Napoli og virkede for de 
nationale og liberale Ideers Udbredelse; blev der
for gentagne Gange (sidst 1847) kastet i Fængsel. 
Efter det politiske Omslag 1848 blev han i 
Februar Politidirektør og kort efter Undervisnings
minister, dog kun indtil Bruddet med Kongen 
15. Maj, og efter Reaktionens Sejr blev han 1849 
for Højforræderi dømt til 24 Aars Galejstraf. 
Han afslog Tilbud om Benaadning og skulde 1858 
tillige med en Mængde andre politiske Fanger 
sendes bort til Sydamerika. Efter Fangernes Op
fordring gik Skibet dog til England, og han 
rejste herfra til Torino, hvor han 1860 blev Med
lem af Deputeretkammeret og ivrig virkede for 
Syditalien's Tilknytning. Efter Fuldbyrdelsen 
heraf blev han 1861 Næstformand i Kammeret. 
Som en af Martyrerne for Italien's Frihed jordedes 
han med stor Højtidelighed paa Statens Bekost
ning. E. E. 

Poesi (af græ. poiesis, og dette igen aipoiein, 
gøre, skabe) betyder oprindelig Frembringelse af 
enhver Art, men allerede i Oldtiden anvendtes 
Ordet fortrinsvis paa den digteriske Frembringelse, 
Digtekunsten. Se Art. D i g t e k u n s t og Met r ik , 
samt E p o s , D r a m a og L y r i k . Cl. IV. 

Poestion, J o s e p h C a l a s a n z , østerrigsk 
Litterat og Forfatter, er født i Aussee i Steier-
mark 7. Juni 1853 og beklæder for Tiden Stil
lingen som Bibliotekar i Indenrigministeriet i 
Wien. Han har i sin Tid gentagne Gange op
holdt sig i Kjøbenhavn for at sætte sig ind i 
danske Forhold og Institutioner samt nordiske 
Sprog; især har han kastet sig over nordisk Myto
logi og oldnordisk Digtning, samt nordisk Kultur 
og Aandsliv i Alm. Som Frugter af disse Studier 
maa nævnes: »Einleitung in das Studium des 
Altnordischen« [1882], »Aus Hellas, Rom und 
Thule« [1882], »Island« [1885]; desuden Over
sættelser af Eddadigte, Frithiof's Saga, Hervør's 
Saga (»Das Thyrfingschwert«), samt af islandske 
og lappiske Eventyr. Han har ogsaa udgivet en 
»Norwegisches Lesebuch« [Wien 1902] samt over
sat moderne nordiske Forfattere, som K. Eister 
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og Kielland. Af andre Skrifter kunne nævnes: 
»Griechische Dichterinnen« [1880; overs, paa 
Dansk 1884] og »Griechische Philosophinnen« 
[1882]. C.A.N. 

Poet (lat.), Digter. 
Poéta laureåtUSdat . : »laurbærkronetDigter«). 

Allerede i Grækenland, vistnok oprindelig ved 
Nationallegene, opstod den Skik at krone Digterne ; 
den optoges derfra af Romerne og efterlignedes i 
12. Aarh. af de tysk-romerske Kejsere, men gik 
saa af Brug. Den fornyedes atter i Italien i 14. 
Aarh. (saaledes kronedes Petrarca paa Kapitoleum 
Paaskedag 1331) og optoges igen af de tyske 
Kejsere, men mistede efterhaanden sin Betydning. 
I England blev siden Edvard IV's Tid poete-
laureate en Slags lønnet Stilling ved Hoffet, hvis 
Ihændehaver skulde digte Oder til Kongernes 
Fødselsdage eller forherlige deres Sejre. Denne 
Skik ophørte med Georg III, men Titelen er 
bleven tilbage som en Æresbevisning for betydelige 
Digtere; Wordsworth og Tennyson have saaledes 
haft den. Cl. W. 

Poetice et elegånter (lat.), »i poetiske og 
smagfulde Vendinger«. H. H. R. 

Poetik (af græ. •poiétiké, underforstaaet techne, 
Kunst), Læren om Poesien, altsaa den Del af 
Æstetikken, som giver en Fremstilling af Digte
kunstens Væsen, Former og Virkemidler (i Sprog, 
Billedverden, Rytme, Metrum og Rim). En saadan 
teoretisk Behandling er først given af Aristoteles, 
hvis P. vi imidlertid kun have i et Brudstykke, 
der omhandler Heltedigt og Tragedie, og han har 
været Grundlaget og Forbilledet for lignende 
Forsøg, saaledes Hora t s ' e s i Læredigtets Form 
affattede ars poetica og i den nyere Litteratur 
B o i l e a u »l'art poétique« [1674], et i I , IOO 
Alexandrinere affattet Læredigt, der skal give 
Regler for den gode Smag, og Pope 's Læredigt 
»Essay on Criticism« [1711]. Grundlæggeren af 
nyere tysk Digtning og Metrik blev Mar t in 
O p i t z ved sin »Buch der deutschen Poeterei« 
[1624]. En mere aandfuld teoretisk Behandling 
har Poesien faaet af Lessing, Goethe og Schiller 
(hvis Brevveksling indeholder Guldgruber af fine 
Bemærkninger) og Jean Paul og i den af den 
spekulative romantiske Filosofi fremgaaede Æstetik 
(Hegel, Vischer, Carriere). I den nyeste Tid ar
bejdes der fra filologisk, litteraturhistorisk og 
psykologisk Side paa at give P. et mere empirisk, 
og realt Grundlag. ( L i t t . : G o t t s c h a l l , »P.« 
[Breslau 1856, 6. Udg. 1893]; K l e i n p a u l , »P.< 
[7. Udg. 1873]; W a c h e r n a g e l , »P. Rhetorik u. 
Stilestik« [Halle 1873, n v Udg. 1888]; Baum-
gar t , »Handbuch der P.« [Stuttgart 1887]; 
S c h e r e r , »P.« [Berlin 1888]; Cl. W i l k e n s , 
»Poesien«. En Fremstilling af Poetikken paa 
psykologisk Grundlag [Kbhvn. 1893]). Cl. W. 

Pogge, Pau l , tysk Afrikarejsende, født 24. 
Decbr. 1838 i Ziersdorf i Mecklenburg-Schwerin, 
død 16. Marts 1884 i S. Paulo de Loando. 
P. deltog med fremragende Dygtighed i tre 
store tyske Ekspeditioner til det indre Afrika 
med portugisisk Vestafrika som Udgangspunkt i 
Aarene 1874—76 og 1880—84. Han døde af 
Overanstrengelse paa denne sidste Rejse, da han 
stod i Begreb med at rejse hjem. P. er For
fatter af »Im Reiche des Muata Jamvo« [Berlin 
1880] og en Række Tidsskriftartikler. 0.1. 

Poggendorff, J o h a n n C h r i s t i a n , tysk Fy
siker, født i Hamburg 29. Decbr. 1796, død 24. 
Jan. 1877. Efter at have været Apotekerlærling 
i Hamburg og Medhjælper i Itzehoe flyttede han 
1820 til Berlin for at studere Naturvidenskab. 
Han blev snart efter Observator for Berlin-
Akademiet, og da L. W. Gilbert, som siden 1799 
havde udgivet »Gilberts Annalen«, var død 1824, 
overtog P. Redaktionen af dette Tidsskrift under 
Navnet »P.'s Annalen der Physik und Chemie« 
og vedblev hermed lige til sin Død. Foruden 
en Mængde værdifulde fysiske Arbejder, især paa 
Elektricitetslærens Omraade, har P. skrevet det 
vigtige Samlerværk »Biographisch literarisches 
HandwCrterbuch zur Geschichte der exakten 
Wissenschaften« [2 Bd., 1863]. Dette Værk er 
siden fortsat med 2 Bd. (til Dels under Udgivelse 
1903) for at faa nyere Videnskabsmænd med. 
Efter P.'s Død udkom (1879) »Geschichte der 
Physik«, Forelæsninger holdte ved Berlin's Univer
sitet. Biografi af P. med Fortegnelse over hans 
Arbejder findes i sidste Bind (160, 1877) af P.'s 
»Annalen «. K.S.K. 

Poggibonsi [pod'dzi-], By i Mellemitalien, Pro
vins Siena, ligger 22 Km. N. V. f. Siena og har 
en gammel Borg, et smukt Villakvarter samt et 
Gymnasium. (1881) 1,810 Indb. H.P.S. 

Poggio Bracciolini [pod'dgobrattsoli! ni], 
F r a n c e s c o , ofte blot kaldet P o g g i o , italiensk 
Humanist, født iTerranuova 11. Febr. 1380, død30. 
Oktbr. 1459 i Firenze. P. B. er en af den lærde 
Renaissances vigtigste Banebrydere i Italien. Han 
tilegnede sig efterhaanden en betydelig filologisk 
Lærdom og blev en stiv Latiner; for at samle 
Haandskrifter af Oldtidsforfattere og Kunstsager 
gjorde han mange Rejser, ogsaa uden for Italien's 
Grænser. I en stor Del af sit Liv tjente P., der 
var gejstlig, om just ikke i sin Levevis, i det 
pavelige Kancelli; men 1453 ombyttede han Em
bedet som Kansler hos Paven med det som den 
florentinske Republiks Sekretær. Var P. en af 
de dygtigste og mest fortjente Humanister, saa 
var han ogsaa en af dem, hos hvem dette Lavs 
slette Egenskaber traadte mest uforbeholdent frem: 
han var Spytslikker lige over for de store, der 
betalte hans skarpe Pen, grov og uforskammet over 
for dem, han skulde angribe paa Bestilling, og 
mod dem, han selv laa i litterær Polemik med. 
Hans Strid med Lorenzo Valla og med Filelfo — 
der var af samme Kaliber som P. — vakte megen 
Opsigt og var vel skikket til at forarge. P.'s 
Skrifter ere alle paa Latin ; de ere udgivne samlede 
som Opera [Strassburg 1510, Basel 1538]. Der
iblandt er, foruden en Del moralfilosofiske Dialoger, 
en Skildring af Firenze's Historie 1350—I4S5> 
holdt i antik Stil, omtrent som Livius'es; trykt 
i Muratori's Scriptores, 20. Bd. Men hans 
bekendteste Værk er vel nok den Samling Smaa-
fortællinger, Facetiae, der udkom i Rom omtr. 
1470 første Gang — siden i mangfoldige Udgaver 
og Oversættelser; det hedder i Bogen, at det er 
komiske Anekdoter, som det pavelige Kancellis 
Embedsmænd gav til Bedste i et Mødeværelse, 
der for Spøg kaldtes »Løgnestuen« (il bugiale). 
For en stor Del ere de slibrige og smudsige; 
flere gaa igen hos senere Forfattere, som Lafon-
taine (»Contes«). (L i t t . : G. S h e p h e r d , Vita 
di P.B. [Firenze 1825]; A. Medin, Documenti 
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per la biografia di P, (i Giornale storico della 
letteratura italiana, XII). E. G. 

Pogodin , M i c h a i l P e t r o v i t s c h , russisk 
Historiker, født Novbr. 1800 i Moskva, død 20. 
Decbr. 1875. P. blev 1833 Professor i Verdens- . 
historie ved Moskva's Universitet, 1835 l russisk 
Historie. Det var hans Værk »Om Rusland's Op
rindelse« [1825], der gjorde ham bekendt, her 
hævdede han Nestor's Paalidelighed mod An
griberne. Han udgav flere historiske Tidsskrifter, 
senere en fyldig Biografi over Karamsin [2 Bd., 
1866]. Frugt af hans Arbejde i slavisk Arkæologi 
var hans >Drevnerusskaja islonja do mongolskago 
iga« (GI. russ. Historie indtil Mongolernes Herre
dømme) [1872], samt en stor Samling gamle 
Haandskrifter og Bøger, nu i Rigsbiblioteket i 
St. Petersborg. Som ivrig, mystisk Panslavist 
stod han i Forbindelse med alle slaviske Lande. 
Herom vidne de som Følge af Censurtryk først 1874 
udgivne »Politiceskija pis'ma« (Polit. Breve) og 
»Pisma iz slavianskich stran« (Breve fra slav. Lande) 
[1855—61]. Han fik oprettet Katedre i slavisk 
Sprog i Rusland. Samlet Udgave af P.'s Værker 
i 5 Bd., Moskva 1876. (L i t t . : B a r f u k o f har 
skrevet P.'s Biografi, Zizn i trudy P. [»Liv og 
Værker«, Moskva 1888]). A. M. B. 

Fog Olie, Flademaal i Rumænien, 49,895 
Ar. N. y- B. 

PogOStémon Desf., Slægt af Læbeblomstrede 
(Galtetand-Gruppen), Urter eller Halvbuske med 
rigtblomstrede Kranse af Blomster; Bægeret er 
rørformet og regelmæssigt, og Kronen er kun 
lidet udpræget læbedannet. 28—30 Arter i Ost
indien og det malajiske Archipel. P. Patchouli 
Pell. ( P a t c h o u l i - P l a n t e n ) bliver 60—90 Cm. 
høj og har langstilkede, ægdannede og groft 
takkede Blade, der paa Oversiden ere blødt be-
haarede. Blomsterne ere lyst purpurfarvede. Ved 
Destillation vindes der af Stængel og Blade en 
æterisk Olie af overordentlig stærk Lugt; den 
spiller en stor Rolle i Plantens Hjemlande (For
indien, Ceylon, Malaka, Sumatra, Borneo etc.) 
til Parfumering af Personer og Varer (f. Eks. 
indiske Sjaler); Lugten skal kunne udelukke 
Møl o. a. Insekter. Dyrkning af Patchouli-Planten 
finder især Sted i Ostindien og Sydkina; i nyere 
Tid dog ogsaa i Vestindien. Araberne tro, at 
Lugten frier dem for smitsomme Sygdomme. En 
nærstaaende Art P. suavis Ten. (Forindien) dyrkes 
ogsaa til Fremstilling af Patchouli; Bladene af 
denne og den ægte Patchouli-Plante, forfalskede 
med andre Planters Blade (af samme Familie), 
føres i stor Mængde til Europa, hvor Destilla
tionen sker. A. M, 

Pogson [på'gsn], N o r m a n R o b e r t , engelsk 
Astronom, født 23. Marts 1829 i Nottingham, 
død 23. Juni 1891 i Madras, var en Tid ansat 
ved Bishops Observatorium, i London, 1852—58 
ved Radcliffe Observator^ i Oxford, fra 1859 til 
1860 ved Hartwell Observator^ og blev 1860 
Direktør for Observatoriet i Madras. P. har 
vundet sig et Navn som Opdager af Asteroider 
(3 i Oxford, 5 i Madras) og som Opdager af 20 
foranderlige Stjerner i Aarene 1852—77, samtved 
sine mere end 50,000 Meridianobservationer i Madras 
fra 1862 til 1887; af disse fik han udgivet kun 
3 Bd., de følgende 6 ere udgivne af hans Efter

mand C. Michie Smith, der i 9 Bd. har samlet 
Resultatet i et Stjernekatalog paa 5,303 Stjerner. 
Ved Siden af disse Observationer var P. be
skæftiget med et Atlas over foranderlige Stjerner, 
som ikke blev færdig. Og han har efterladt sig 
talrige endnu ikke publicerede Observationer over 
Planeter, Kometer og foranderlige Stjerner for
uden magnetiske og meteorologiske Observationer. 
Hans Manuskript (134 Kataloger og 18 Kort) til 
de foranderlige Stjerner er opbevaret paa Har
vard College Observator^, 4 Kort ejer Edin
burgh-Observatoriet, et af Katalogerne og 10 
Kort har Hagen offentliggjort [Washington 1901]. 
P.'s Værdi for Lysforholdet mellem to paa hin
anden følgende Størrelsesklasser, 2,512, hvis Loga
ritme =. 0,4, er almindelig benyttet, y. Fr. S. 

PogytSClia se Anadyr . 
Pohl , ved Plantenavne Forkortelse for J o h . 

Eman . P o h l (1782 —1834), østerrigsk Natur
forsker, Professor i Prag. Rejste 1817 — 21 i 
Brasilien og har udgivet Rejseskildringer derfra 
samt Beskrivelser af Planter fra Brasilien. A. M. 

Pohl, K a r l F e r d i n a n d , tysk Musikforfatter, 
(1819—87), var Organist i Wien, senere Arkivar 
ved »Gesellschaft der Musikfreunde«. Efter fler-
aarige Studier i London skrev han en værdifuld 
Bog om Mozart og Haydn i London [1867] og 
førtes derved over til at forfatte en udførlig 
Biografi af Joseph Haydn, af hvilken dog kun 1 
Del [2 Halvbind, 1875 og 1882] foreligger færdig, 
medens P. havde efterladt sig Materialer til Slut
ningen. P. skrev ogsaa »Gesellschaft der Musik-
freunde'«s Historie. W. B. 

Pohl, R i c h a r d , tysk Musiker og Musik
forfatter, (1826—96), havde oprindelig studeret 
Naturvidenskab og Filosofi, men helligede sig 
efterhaanden ganske til Musikken. Han virkede 
som Musiklærer i Prag og Dresden og i ti Aar 
i Weimar, hvor han sluttede sig nær til Liszt. 
Fra 1864 levede han i Baden-Baden. P. var en 
ivrig Forkæmper for den nytyske Skole og stod 
dens ledende Mænd nær. Han oversatte Berlioz'es 
Skrifter, samlede sine Artikler og Studier over 
Wagner, Liszt og Berlioz i Skrifter med disse 
Mesteres Navne og skrev forskellige — mindre 
værdifulde — æstetiserende Skrifter og Memoirer. 
Efter hans Død udgav Louise P. paa Grundlag 
af hans Samlinger en udførlig Berlioz-Biografi. 
P.'s Kompositioner omfatte navnlig Sange, Klaver
stykker og et Melodrama. Han optraadte ogsaa 
som Digter (Lystspil, Digte). W. B. 

Pohle, F r i e d r i c h Leon , tysk Maler, er født 
I. Decbr. 1841 i Leipzig, Elev bl. a. af Lerius i 
Belgien, Pauwels i Weimar, hvor han, stærkt paa
virket af denne, en Tid arbejdede, 1877 Professor i 
Dresden, nyder Anseelse som aand'uld Portræt
maler: Ludw. Richter (Berlin's Nationalgaleri, 

j Leipzig), Peschel (Dresden), Tauchnitz og Hahnel 
I (Leipzig), Karola af Sachsen etc. Ogsaa Genre
billeder. A. Hk. 

Poi (ital.), derpaa, derefter. 
Po i a s , Søn afFylakos, selv Fader til Filoktetes. 

Da ingen af Herakles'es nærmeste vilde stikke 
hans Ligbaal i Brand, kom P. forbi Stedet og 
forrettede denne Tjeneste, hvorfor han som Løn 
modtog Herakles'es Bue og altid rammende Pile, 

! der senere gik i Arv til hans Søn. Selv skal 
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han have dræbt Kong Minos'es Kobbermand, Talos 
(s. d.). H.A.K. 

PoldS de mare [pwadøma'rk], Markvægt, 
ældre fransk Normalvægt = o,9;9 Kg. N. J. B. 

Poiki le Stoa (græ.), »den brogede Søjlehal«, 
kaldtes en Søjlehal ved Torvet i det antikke 
Athen (s. d. S. 234). H.H.R. 

Poilicaré [pwækare'j, J u l e s H e n r i , fransk 
Matematiker, er født 1854 i Nancy. P. vilde 
oprindelig være Ingeniør, men efter endt Ud
dannelse kastede han sig over Matematikken, blev 
1881 Repetent ved Faculté des sciences i Paris 
og 1886 Professor i matematisk Fysik smst. Han 
er Medlem af det franske Akademi (optagen 1887) 
og af mange fremmede lærde Selskaber, deriblandt 
det danske Videnskabernes Selskab og Viden-
skabsselskabet i Christiania, ved hvis Universitet 
han 1902 blev Æresdoktor. 1889 tilkendtes 
en af den svenske Konge Oskar II udsat 
Pris ham for Undersøgelser vedrørende Tre-
Iegemersproblemet {Acta mathematica, Bd. 13). 
P. har skrevet en Mængde betydelige Afhandlinger 
i franske og fremmede Tidsskrifter, deriblandt i 
Acta mathematica. Han beskæftiger sig i dem 
saft-ligt med Differentialligningers Integration, ved 
hvilken han indfører de saakaldte Fuchs'es Funk
tioner, der blive uforandrede ved visse Grupper 
af lineære Substitutioner og saaledes danne en 
Udvidelse af de periodiske Funktioner {Acta 
mathematica Bd. 1), med Funktionsteori, hvori 
han reducerer Behandlingen af flertydige Funk
tioner til Behandlingen af entydige og undersøger 
Funktioner af flere variable, endelig med aritmetiske 
Former. Han har desuden udgivet »Cours de 
physique mathématique< [1890] og flere andre 
Værker over matematisk Fysik. En Fortegnelse 
over hans indtil 1884 fremkomne Afhandlinger 
findes i »Notice sur les travaux scientifiques de 
M. Henri P.« [Paris 1884]. Chr. C. 

Poincon [pwæso'j (fr.), det oprindelige Navn 
paa Punsel (s. d.), nu indskrænket til at bruges 
om Patricen ved Stempelskæring (s. d.). F. W. 

Poiucon [pwaso'] se T r o i k a r t . 
Poine sammenstilles med Dike og Erinyerne 

som Gudinde for Hævn og blodig Straf. I Fler
tal, Poinai, ensbetydende med Erinyerne {notvrj = 
Soning for Blodskyld). H. A. K. 

Poinse t t ia se V o r t e m æ l k f a m i l i e n . 
PoillSOt [pwæso'], Louis , fransk Matematiker, 

født i Paris 1777, død smst. 1859. P. begyndte 
som Ingeniør, men kastede sig snart udelukkende 
over Matematikken og blev 1809 Lærer i Ana
lyse og Mekanik ved Ecole polytechnique; ved 
Siden af denne Virksomhed deltog han i det 
offentlige Liv og var fra 1852 Medlem af Senatet. 
1813 optoges han i Akademiet. Sin store An
seelse som Matematiker har P. navnlig erhvervet 
ved sine Arbejder over Mekanik, særlig ved den 
elegante geometriske Fremstilling af et Legemes 
Rotation om et fast Punkt i »Théorie nouvelle de la 
rotation des corps« [Paris 1834]; hans »Elements 
de statique« [Paris 1803, 9. Udg. 1848] var længe 
et Hovedværk i Mekanikken. Han har desuden 
beskæftiget sig med Stjernepolyedrene, Talteori 
m. m. og skrevet talrige Afhandlinger i Liou-
ville's »Journal« o. a. St.; af særlig udgivne 
Værker kunne endnu nævnes: »Recherches sur 

l'analyse des sections angulaires« [1825], »Ré-
flexions sur les principes fondamentaux de la 
théorie des nombres« [1845], »Théorie des cånes 
circulaires roulants« [1852], »Sur la percussion 
des corps« [1857]. Chr. C. 

Point [pwæ] (fr.), Punkt, Prik, Stik; i Spil: 
; Stik, Øje (paa Kort, Terning), Talstørrelse, Tal

enhed, hvis Mængde er afgørende for Tab eller 
Gevinst; ligesaa ved Karakterberegninger: saa og 
saa mange Points skulle til, for at man kan opnaa en 

i vis Karakter. P. d'honneur [pwædåno !r], Æres
følelse, p.devue [pwædøvy'J, Synspunkt. P o i n t s 
betyder ogsaa syede Kniplinger {Point lace, 
Broderiarbejde med smalle kniplede Baand). 

Point d'argent, point de Snisses [pwædarza'-
pwædøsyi's] (fr.), uden Penge ingen Schweizer 

i o: man naar intet uden Penge. Ordsproget skriver 
i sig fra Anvendelse af Schweizere som franske 
j Lejetropper. 

Po in t de Galle [pwædøga'l], By paa Ceylon's 
Sydvestkyst, har (1891) 33,505 Indb. Byen be-
staar af den europæiske Stad med Citadel, flere 
Kirker og Moské samt de indfødtes Stad, Pet . 
Havnen er ikke god, og P. har derfor ikke kunnet 
hævde sin Stilling som Anløbssted for Dampere 

I til Østasien og Australien over for Kolombo. Der 
udføres Kokosolie, Kokostrævler, Te, Blymalm, 

j Huder. M. V. 
Point de vue se Point. 
Point d'honneur se Point. 
Point du J o u r [pwædyzulr], »Dagens Frem

brud«, Bydel i den sydvestlige Udkant af Paris i 
Nærheden af Montretout, med en befæstet Bro 
over Seinen. M. Kr. 

Pointe [pwée't] (fr.), Spids, Forbjærg; Brod, 
. Tankebrod; det, det kommer an paa i en Be-
i mærkning, Fortælling etc., den tilspidsede Me

ning. 
Poin te å P i t r e [pwætapi! trt>], By paa den franske 

0 Guadeloupe i Vestindien, har (1890) 17,250 
Indb. Byen lider ofte af Jordskælv. Havnen er god. 
Der udføres Sukker, Kakao og Vanille. M. V. 

Pointe l in [pwætØlåV], A u g u s t e E m m a n u e l , 
: fransk Landskabsmaler, er født 4. Jan. 1844 i 
j Arbois (Jura). P. var først Lærer og gik for

holdsvis sent, 1866, over til Kunsten, som han 
I rejste til Paris for at uddanne sig i. Hans Billeder, 
I med Fjernsyn over vide Strækninger, i Olie og 

Pastel sikre ham en Plads blandt Frankrig's be
tydeligere Landskabsmalere; de minde ikke sjælden 
om Corot's Kunst og skildre gerne P.'s Føde
egn. I Luxembourg-Museet: »Septemberaften« og 
»Jurabjærgene«. Paa den franske Udstilling i 
Kjøbenhavn 1888 saas »Morgen« og »Jura
dalen«. A. Hk. 

Poin te r se H u n d e S. 117. 
Po in te re [poæ/jte're] (fr.), stikke, pege paa, 

understrege (i overført" Betydning), udhæve. 

Po in t i l l i sme [pwætiji'sm**] (fr.), en male
risk Fremgangsmaade, der gaar ud paa at 
paasætte Farverne ublandede, pletvis, Side om 
Side, saaledes at man undlader at blande 
Farverne paa Lærredet. Dette Princip, der 
følger Optikkens Love og overlader det til Be
skuerens Øje at »blande« Farverne, som i deres 
ubrudte Lysstyrke give stærkere og mere umiddel
bare Sanseindtryk, er delvis gennemført i impres
sionistisk Kunst (se I m p r e s s i o n i s t e r ) . Raffa-
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elli's Fremgangsmaade i den nyeste Tid: at frem
stille Oliefarverne i tørre Stifter og tegne med 
dem som i Pastelteknikken, er paa sin Vis et Ud
slag af P. A. Hk. 

Points se Po in t . 
Points donloureux [pwædulurø'j, ømme 

Punkter i Forløbet af Nerven ved Neuralgi. 
Poiré fpware'], E m a n u e l , Karikaturtegner. 

Under det mindre kendte Navn P. skjuler sig det 
berømte C ar an d 'Ache [karada's], P.'s nom 
de guerre. P. er født 1859 i Moskva (Bedste
faderen var kommen til Rusland sammen med 
Napoleon), men tog til Frankrig og blev der 
Tegner for Krigministeriet. Snart kom han ind 
paa sit særlige Fag: Karikaturen, arbejdede for 
»Tout Paris«, »Caricature«, »Vie militaire«, 
»Figaro« (sammen med Luque Suiten »peintres et 
chevalets«, der senere udkom som særligt Album), 
»Chat Noir« (1886: Konsulatets og Kejserdømmets 
Historie i 30 Billeder), udgav »Mariborough's Hi
storie« (50 Kompositioner), illustrerede forskellige 
Værker: Millaud's »La comédie du jour« [1887] 
og »Physiologies parisiennes« etc. etc. Endvidere 
har P. i »Paris illustre«, »Vie parisienne«, »Vie 
moderne«, »Revue illustrée« (»Nos peintres chez 
eux«) og mange andre Steder med gavmild Haand 
spredt sine pudsige og grotteske Indfald viden 
om. A, Hk. 

Poiret [pware'J, P i e r r e , fransk Filosof, født 
i Metz 15. Apr. 1646, død i Rhynsbourg ved 
Leyden 21. Maj 1719, var Søn af fattige Forældre 
og skulde oprindelig have været Maler. Men 
Læsningen af Descartes bevægede ham til at op
give Kuusten og hellige sig Filosofien. Han 
studerede i Basel og Heidelberg og blev senere 
Præst i Anweil og Hamburg. Her gik hans Studier 
mere og mere i mystisk Retning, og efter at han 
havde offentliggjort sit Værk om Religionens Prin
cipper, blev han Genstand for saa megen Forfølgelse 
fra den hamburgske Gejstligheds Side, at han for
lod Staden og trak sig tilbage til Rhynsbourg, 
hvor han levede sine sidste Aar udelukkende op
tagen af Studier og Forfattervirksomhed. P. har 
skrevet mere end 30 Værker. De vigtigste 
Economia divina [1—4, 1687] og De Emditione 
solida, superficiana et falsa libri tres [1—2, 
Amsterdam 1692] udvikle en mystisk Lære, hvor 
Erkendelsens Kilde hverken søges i Erfaringen 
(Locke) eller i medfødte Ideer (Descartes), men i 
indblæste Ideer (idea infusa), som Aanden ganske 
passivt modtager fra Gud. Over for den indre 
Viden, som erhverves gennem denne passive 
Aabnen sig for Gud, taber al ydre Viden sit 
Værd. Foruden de nævnte Værker skal nævnes 
Opera posthuma [Amsterdam 1721]. C. St. 

Poise [pwa!z], J e a n A l e x a n d r e F e r d i n a n d , 
fransk Komponist, (1828—92), har skrevet en 
Række fine og muntre Sangspil (til Dels efter 
Moliére's Komedier),saasom »Surprise de l'Amour«, 
»Amour médécin«, »Joli Gilles« e t c , hvilke 
dog ikke have kunnet naa ud over hans Føde
land. • W.B. 

PoiSSy [pwasi'J, By tæt ved Paris, Dep. Seine-
et-Oise, ved Seine's venstre Bred og den vestlige 
Udkant af St.-Germain-Skoven, berøres af Vest
banen og den store parisiske Ringbane. Byen har 
(1896) 6,950 Indb., et Centralfængsel, et Civil-
og Militærhospital, driver Fabrikation af Jærn-

og Staalvarer og har et Stenbrud. Dens korte 
Afstand fra Hovedstaden har givet den en vis 
historisk Betydning, og den smukke i den nyere 
Tid restaurerede Kirke, der opbyggedes i 12. 
Aarh., med to romanske Taarne og en gammel 
Bro ere interessante Fortidsminder. P. er Ludvig 
den Helliges Fødeby, og 1561 forsøgte man her 
under Ledelse af Karl IX at føre Katolikkerne og de 
Reformerte til en fredelig Forstaaelse. M. Kr. 

Poitiers [pwatje'], By i det vestlige Frankrig, 
Hovedstad i Dep. Vienne og den gamle Provins 
Poitou, ligger paa en Høj (118 M.), der om
slynges af Clain og dens Biflod Boivre, og er 
Knudepunkt paa Orléans-Banen og Banen P.— 

! Angers. Indbyggerantallet var 1901: 39,565. P. 
har et stærkt gammeldags Præg: mange snævre 
og krogede Gader, Rester af et romersk Amfi
teater og middelalderlige Ringmure samt talrige 
Kirkebygninger. Katedralen, der har to Taarne, 
opførtes 1162—1379, Notre Dame med en rigt-
prydet Facade og St. Moutier neuf stamme begge 
fra 11. Aarh., og St. Hilaire er en Abbedikirke 
fra 12. Aarh. Endnu ældre ere Johannes-Kirken, 
oprindelig et Døbekapel fra 7. Aarh., og den 
hellige Radegunde's(Chlotar I's Dronnings) Kirke, 

j der grundlagdes 560 og i Krypten rummer et 
Gravmæle for sin Beskytterinde. Rester af Greverne 
af Poitou's gamle Slot ere optagne i Justits
paladset. Helt moderne ere derimod Præfekturet, 
Raadhuset og Fakultetsbygningen, der rummer 5 
Fakulteter. Af andre Læreanstalter har Byen et 
Lyceum, et Lærerindeseminarium, et gejstligt 
Seminar og 3 Kollegier. Hertil slutte sig et 
Bibliotek (40,000 Bd. og 400 Manuskripter), et 
Museum med Kunstgenstande og videnskabelige 
Samlinger, en botanisk Have etc. Som saa mange 
andre gamle Byer er P. en Brostad: 6 Broer føre 
over Clain, 2 over Boivre. Industrien har særlig 
lagt Vægt paa Garvning, bl. a. af Gaaseskind, og 
Fabrikation af Pianoer og Farvestoffer. De vig
tigste Handelsartikler ere Frø og Vin. Byen er 
Sædet for en Biskop, Departementspræfekten, en 
Appeldomstol, en Assiseret og et Tribunal, tillige 
for en Handelsret, et Agerbrugs- og Erhvervs-
kammer og en Filial af Frankrig's Bank. — P. 
nævnes først som Limonum og var alt i Romer
tiden en Plads af Betydning. Sit nuværende Navn 
har den faaet som Midtpunkt for de galliske Pik
taver. Sletterne om P. ere en gammel Kampplads: 
Ved Vou l lon overvandt Chlodovech (507) Vest
goterkongen Alarik, og 18. Oktbr. 732 tilføjede 
Karl Martel Araberne et afgørende Nederlag, der 
tvang dem til at gaa tilbage. I Hundredaars-
krigen tilkæmpede Englænderne sig (19. Septbr. 
*356) ved M a u p e r t u i s en vidtrækkende Sejr, 
der havde til Følge, at Frankrig's Selvstændighed 
blev fuldstændig truet. Ved E d i k t e t i P. (17. 
Septbr. 1577), der gav Hugenotterne betydelige 
Indrømmelser, standsedes Religionskrigen for en 
Tid. (Li t t . : Leda in , Histoire sommaire de la 
ville de P. [1892]). M. Kr. 

Poitou [pwatu'J, forhenværende Provins i Vest
frankrig med Hovedstaden Poitiers, var delt i 
Øvre-P. (nu Dep. Vienne) og Nedre-P. (nu Dep. 
Deux-Sévres og Vendée). P., som i Oldtiden be
boedes af og fik Navn efter de keltiske Piktaver, 
blev af Romerne lagt ind under Provinsen Aqui-
tania Secunda. Vestgoterne erobrede det i 5. 
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Aarh., Frankerne 507; paa Merovingertiden til
hørte det Hertugerne af Akvitanien, til Pipin den 
Lille erobrede det. I 9. Aarh. gjorde Greverne af 
P., der vare indsatte af Karolingerne, sig uaf
hængige under Navn af Hertuger af Akvitanien. 
Den sidste Hertugs Arving, Eleonore af Akvi
tanien (s. d.) bragte det til Frankrig ved sit Gifter-
maal med Ludvig VII (1137); men da denne for
stødte hende, ægtede hun Henrik II af England 
( l i52) , og P. tilfaldt nu denne. 1204 erobrede 
Filip August det dog fra Johan uden Land, og 
1259 afstodes P. ligefrem til Frankrig. 1228—71 
tilhørte det Ludvig IX's Broder Alfons, der dog 
døde barnløs. Efter Slaget ved Poitiers (1356) 
erobrede Englænderne P., der blev erobret tilbage 
af Karl V (1371)- Denne gav det til sin Broder 
Johan, Hertug af Berry, som døde barnløs 1416, 
hvorpaa det for bestandig forenedes med Kro
nen. J. L. 

Pojanghll (Pojang-Søen) , Sø i Kina, Pro
vinsen Kiangsi, har et Areal af ca. 4,500 • Km. 
Kysterne ere mod Nord høje og rige paa Klippe
øer, mod Syd flade og sumpede. Gennem Søen 
strømmer den sejlbare Kankiang eller Kiakiang, 
en Biflod til Jang-tse-kiang, og yderligere er Søen 
forbunden med Jang-tse-kiang ved en 3 Km. lang 
Kanal. P. er rig paa Fisk, og ved dens Kyster 
huse store Skarer af Vandfugle. M. V. 

Pokal (ital.) kaldtes Bægre paa Fod i ædle og 
uædle Metaller eller senere af Glas. De største i 
Sølv eller Guld hed Kr edens er og vare forsynede 
med Laag eller med en hul Fod, hvori lidt Vin 
hældtes og blev drukket af Mundskænken, Kre-
denseren, før P. sattes frem (se Kredens ) . Med 
disse Drikkekar dreves en uhyre Luksus i Re-
naissancens Tid. Guldsmedene ødslede deres fineste 
Kunst paa dem og Bestillerne store Metalmasser. 
De største vare dog ikke bestemte til at tjene 
ved Drik, men til at stilles op til Pynt paa Kre-
densbordenes Hylder, og Midt- eller Topstykkernes 
Højde kunde naa op mod 2 M. I denne Størrelse 
gjordes de meget slanke, og deres Ydre fik en 
overvættes Rigdom af drevne eller støbte og paa
nittede Ornamenter. Det var Skik endnu i 17. 
Aarh., at Byerne skænkede statelige P. som Hyl-
dingsgaver ved Kongers Kroning, og paa den 
Maade bleve Sølvkamrene fyldte, men tømtes 
efterhaanden, da det var fyrstelig Skik at bortgive 
P. til »Velkom«, første Gang en Gæst var til 
Taffels. At drikke af P. med Laag, selv om de 
vare af Glas, anvendtes ved Festmaaltider og ved 
højtidelige Lejligheder endnu ind i 18. Aarh., som 
det ses af Christian VI's Dagbøger. Kun faa P. 
af ædelt Metal ere bevarede i Danmark fra ældre 
Tider. Deres Metalværd var stor, og i trange 
Tider var det gerne dem, der først gik til Smelte
digelen. En kjøbenhavnsk P. af høj kunstnerisk 
Værd er forsvunden endog paa ualmindelig van-
dalsk Maade. Den skænkedes af Christian III til 
Hellig Trefoldigheds Gilde, det nuværende Skyde
selskab, og indsmeltedes af dette for 1813 at 
skaffe Beløbet for Bankhæftelsen i dets Ejendom 
paa Vesterbrogade i rede Sølv. En lignende 
pragtfuld P. skænkedes til St. Knud's Gilde i 
Malmø af Frederik II, men den har haft en 
bedre Skæbne og benyttes endnu ved Sammen
komster. Bernh. O. 

Christiania Kunstindustrimuseum ejer en Række 

pragtfulde Sølvpokaler, navnlig en saakaldt Nau-
tilus-P. (efter Nautilus-Muslingens Skal, der danner 
Beholderen), et Augsburger Arbejde fra sidste 
Del af 16. Aarh., der bar tilhørt Familien Angel]; 
ligesaa talrige, med graverede Vaabener og Ind
skrifter rigt udstyrede Glaspokaler af norsk Ar
bejde fra 18. Aarh., bl. a. en P. med Grev Danne-
skjold-Laurvigen's Vaaben, Rokokoornamenter og 
krigerske Emblemer samt en Grevekrone som 
Laagknap. Direktør H. Grosch. 

Pokkenholt se Guajaktræ. 
Pokkenholttræ se Guajacum. 
Pokrov , By i Mellemrusland, Guvernement 

Vladimir, ligger i en skovrig og sumpet Egn og 
driver nogen Handel. (1897) 2,925 Indb. H. F. S. 

Poku lé re (af lat. poculum, et Bæger), drikke, 
svire. 

Pol se P o l e r . 
Pol (mat.). Ved Keglesnittene ville de Punkter, 

der tillige med et givet Punkt dele Korder gennem 
det givne Punkt harmonisk, ligge paa en ret 
Linie; det givne Punkt kaldes P. for Linien som 
Po la r . Polaren gaar gennem Røringspunkterne 
for de to Tangenter fra P. til Keglesnittet; til 
hver Linie som Polar svarer altsaa et Punkt som 
P. og omvendt. Ved en Keglesnitsflade svarer 
til et vilkaarligt Punkt som P. en P o l a r p lan , 
defineret paa samme Maade som Polaren og 
gaaende gennem Røringskeglesnittet for den om 
Keglesnitsfladen omskrevne Kegleflade, der har 
Toppunkt i P. Den r e c i p r o k k e P o l a r f i g u r 
til en given Figur med Hensyn til en Kegle
snitsflade dannes af Polerne og Polarplanerne til 
den givne Figurs Planer og Punkter. Til Punkter 
i samme Plan eller samme rette Linie i den ene 
Figur svarer i den anden Figur Planer gennem 
samme Punkt eller samme rette Linie; Dobbelt
forhold i den ene Figur ere lige store med de 
tilsvarende Dobbeltforhold i den anden. Fra 
Egenskaber ved den ene Figur kan man altsaa 
slutte sig til Egenskaber ved den anden; denne 
Metode til Overførelse af Sætninger, der skyldes 
Poncelet, giver samme Resultater som Dualiteten 
(s. d.), men tænker sig en bestemt indbyrdes 
Beliggenhed af de dualistisk forbundne Figurer. 
Teorien om P. og Polar, hvis Grundlag allerede 
findes i Oldtidens græske Geometri, er væsentlig 
opbygget af De la Hire og (for Keglesnits-
fladerne) af Monge. Den er af Bobillier og Plucker 
udvidet til alle plane algebraiske Kurver og 
danner Fundamentet for disses almindelige Teori. 
Et Punkt O har med Hensyn til en Kurve af 
re'te Orden en 1. Polarkurve af Ordenen n—1, 
der gaar gennem Røringspunkterne for Tangenterne 
fra O til Kurven, en 2. Polarkurve af Ordenen 
n—2, der afledes af den I. paa samme Maade 
som denne af den forelagte Kurve o. s. v., endelig 
en retlinet re—i'te Polar, P o l a r l i n i e n . Paa en 
vilkaarlig Sekant gennem O vil den reciprokke 
Værdi af O's Afstand fra Skæringspunktet med 
Polarlinien være Middeltallet af de reciprokke 
Værdier af O's Afstande fra Skæringspunkterne 
med Kurven; falder O uendeligt fjernt, er Polar
linien Diameter for Korder i Retningen ud til O. 
Analoge Definitioner bruges ved de algebraiske 
Flader. I den sfæriske Geometri forstaas ved en 
S t o r c i r k e l s P. Endepunkterne af Diameteren 
vinkelret paa Storcirkelens Plan. Ved en P. f o r en 
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F u n k t i o n f(x) forstaas et Punkt i Planen, hvis 
Punkter fremstille x's Værdier, i hvilket f(x) bliver 

uendelig, medens -r—. er kontinuert i Punktets Om-

egn. Chr. C. 
Pol, Win c en ty, polsk Digter, født 20. Apr. 

1807 i Lublin, død i Krakov 2. Decbr. 1872. 
Fra Barndomshjemmet i Lemberg var P. fortrolig 
med polske og tyske Digtere. Kun 23 Aar gi. 
fik han Lærestolen i tysk Litteratur i Vilno; 
greben af den store romantiske Tro til Fremtiden 
deltog han i Oprøret 1831 og flygtede siden til 
Dresden, traf sammen med Adam Mickiewicz og 
Claudia Potocka og blev selv Digter. Hans Digt
samling: »Piesni Janusza« [Paris 1833], »Janus'es 
Sange<, vandt ham med eet Slag stort Ry. Det 
var hede, trodsige Krigssange fra Oprøret, der 
intet Forlig kender med Fjenden, Kamp til Sejr 
eller Død. P.'s bedste Værk blev hans »Obrazy z 
zycia i podrozy« (»Billeder fra Liv og Færden«), 
udkom først 1847, men digtedes under det varme 
Indtryk af Bjærgfolkets Liv i Karpatheme. Hans 
mange Rejser overalt i de polske Lande affødte 
hans mest læste og kendte Digt »Piesn o ziemi 
naszej« (»Sangen om vort Land«). P. var Roman
tiker og fuld af Tro paa »Land og Folk«. Hans 
Livssyn fik det første haarde Brud 1846, da han, 
skønt fuldkommen uskyldig i den galiziske Adels 
Oprørsforsøg, sammen med sin Hustru blev mis
handlet af den raa forbitrede Almue og siden 
længe sad i Fængsel og mistede sin lille Formue. 
Begivenhederne 1848 gjorde det helt af med hans 
Folkelighed. P.'s Fædrelandskærlighed slog nu 
om i Forgudelse af den svundne Adelsrepublik, 
alt gammelt, selv det raaeste, blev ham kært. I 
sin »Gawcda szlachecka« (»Smaasnak om Adelen«) 
forkyndte han sit ny Syn. Den lange Række af 
historiske Romaner højnede ikke P.'s Ry. »Mohort« 
[1857] og »WitStwosz« vare de bedste, desenere 
ere svagere. Hans Lyrik var som død. Mod sit 
Livs Slutning blev P. blind. Samlede Værker: W. 
P., »Dziela« [8 Bd., Lemberg 1875—77]. (Li t t . 
V. D. S p a s o w i c z har i »Ateneum« skrevet P.'s 
Biografi [Apr. 1878, Varszava]). A. M. B. 

Pola (slav. Pul j ) , Havnestad og Fæstning nær 
Sydspidsen af Halvøen Istrien, siden 1850 Hoved
krigshavn for det østerrig-ungarske Monarki, 
beliggende ved Jærnbanelinien Triest—P., har 
(1890) 31,600 Indb. (hvoraf i Garnisonen 5,800 
Mand), som Kommune 38,900 Indb., hvoraf 18,700 
Italienere, 9,800 Kroatere og 4,400 Tyske. P. 
ligger i Bunden af den dybe, 8,6 • Km. store 
Havn. Denne deles ved 3 Øer i et indre og et 
ydre Bækken. Lige over for Øerne findes den 
gamle By ved Foden af en Høj, der i Romer
tiden bar Kapitolet, nu et Kastel fra 17. Aarh. 
Heromkring findes de nyere anlagte Kvarterer. 
Mod Sydvest langs Kysten strækker sig det 
mægtige Søarsenal, der med sine store Værksteder 
og Magasiner beskæftiger omtrent 2,400 Arbejdere. 
Bag Arsenalet findes Kvarteret San Policarpo med 
Kaserner, Hospital og Parkanlæg. Paa Monte 
Zaro findes et Observatorium. Paa de Havnen 
beherskende Høje findes stærke Forter. I den 
gamle By nævnes Domkirken fra 15. Aarh., 
bygget paa Resterne af et gammelt kristeligt 
Tempel. Langt mere Interesse have dog de be

tydelige Levninger fra P.'s Glansperiode under 
Romertiden; saaledes nævnes Porta aurea, en 
pragtfuld Triumfbue med Basrelief, 2 Sejrsgud-
inder og korintiske Søjler, Porta Ercole og den 
egentlige Hovedport Porta gemina. Ved det 
gamle Forum findes 2 Templer, af hvilke det 
med Indskriften Romae et Augusto er temmelig 
fuldstændig bevaret. Det mest storartede Værk 
er dog det berømte 137,4 M. lange, n o , 5 M. 
brede og 24 M. høje Amfiteater, bygget af smuk 
hvid Kalksten til Ære for Kejserne Septimius 
Severus og Caracalla og bestemt for 25,000 Til
skuere. P. har et Gymnasium, et nyt Teater og 
er næst Triest og Fiume Monarkiets betydeligste 
Handelshavn. — P. er ifølge Sagnet grundlagt 
1350 f. Chr. af Kolchier, der forfulgte Jason. 178 
f. Chr. blev P. en romersk Koloni og naaede 
sin største Blomstring under Augustus og hans 
Efterfølgere. Efter Romerrigets Undergang mistede 
den sin Betydning. 1148 blev den erobret af 
Venetianerne og blev under disses Kampe med 
Genueserne gentagne Gange ødelagt (fuldstændig 
*379)- Med Istrien kom P. 1797 under Øster
rig. Joh. F. 

PolacCa se P o l o n æ s e . 

Polak, Person, født i Polen; polsk Hest; Lev
ning i en Tobakspibe (i saa Fald gerne udtalt Polak). 

Polakker (polsk: polak, Plur.: poldcy) blev 
Folkenavnet paa de vestslaviske Stammer, der 
dannede det gamle Kongerige Polen og talte Polsk. 
Det fordums Fællesnavn for de Stammer, der boede 
ved Weichsel (Wisla) og dens Tilløb i Vest og 
Øst, har været: Lecher eller Liacher (Nestor); 
dette synes dog ogsaa at have omfattet Luticer 
og Pomrer; selv have P. næppe kaldt sig saaledes, 
hvad man kan se af Ordformen. (Oprindelsen er 
dunkel, tidligere maa Ordet have heddet L^k, 
endnu paa Litauisk: Lenkas = Polak, ung.: lengiel, 
tyrk.: leh — lehistån > Polak, Polen. Navnet 
bruges nu kun arkaiserende paa Russisk og Polsk). 
Stammer som Sieradzaner, Lentianer, Kujavier, 
Mazurer have efterhaanden alle faaet Navn efter 
Polanerne, vel den kraftigste Stamme — Polan 
(af p ole, Slette) betyder Sletteboer. Om P.'s Ud
bredelse og deres Sprogs Grænser se P o l s k 
S p r o g . A. M. B. 

Polakre (ital.) (Søudtryk), et Handelsskib af 
I Middelstørrelse. Skroget er som en almindelig Brig 
! eller Skonnert; Rejsningen bestaar af to Master, hvor 
, Undermast og Stænger ere dannede af eet Stykke, 
i medens de paa en Brig ere samlede af tre: Under-
I mast, Fastestang og Bramstang. Som Følge heraf 
i have P.-Masterne intet Mærs og ingen Stænge-
I saling. P. forekomme hyppig i Middelhavet, sjæl

den i danske Farvande. C. L. TV. 
Polar se Pol. 
Polarbaand er en særegen Skyform, som Alex

ander v. Humboldt først har gjort opmærksom 
j paa, og som oftere viser sig i de varmeste Egne 
I af Jorden end i de tempererede og kolde Zoner. 
' P. vise sig som afbrudte Skyer eller som Striber 

af Skyer, i Reglen højt over Jorden, som cirro-
cumulus eller som cirro-stratus (se Skyer) . De 
ligge i parallelle Striber, og disse synes at løbe 
sammen omtrent ved den magnetiske Pol, hvorfra 
Navnet hidrører. Saadanne P. ses ofte, efter at 
Nordlyset har ophørt at vise sig, og optræde, 

I medens Himmelen for øvrigt er skyfri. W. J—n. 
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Polarcirkel ( P o l a r k r e d s ) kaldes den Parallel- I 
cirkel paa Jordoverfladen, som er 23I/20 fra Polen. | 
Den Del af Jorden, som ligger mellem P. og 
Polen, kaldes den kolde Zone, og kun i dette • 
Strøg har man Midnatssol og Mørketid (se 
Dag). y. Fr. S. 

Polardistance se Himmel. 
Polårdyr kaldes de Dyr, der ere knyttede til 

Livet i Egnene om Jordens Poler. Da Havets 
Temperatur i større Dybder er nogenlunde ens 
overalt, er Dyrelivet ikke meget forskelligt her 
fra de andre Jordbælters. Mere ejendommeligt er 
det i de højere Vandlag og paa lavt Vand. Plante
væksten er her meget rigere end paa Landjorden, 
Dyrelivet følgelig ligesaa. Hvaler, Sæler og Sø
fugle i utallige Skarer ere karakteristiske for Polar
egnene , medens P. paa Land ere meget faa. 
Mange af Landstrækningerne op mod Polen ere 
jo store isolerede Øer, alene af den Grund meget 
dyrefattige; men selv de rigest udstyrede Lande 
som Grønland ere kun daarlig udstyrede med 
Dyr (se G r ø n l a n d , »Dyreverden«, S. 39). Det, 
der kan fremhæves som fælles Træk i P.'s Byg
ning, er alt sammen Forhold, der ere en Følge af 
den lave Temperatur — som tæt Beklædning med 
særdeles rigelig Forsyning af Uldhaar, hos Vand
dyrene tykke Spæklag; endvidere det, at Farven 
i hvert Fald om Vinteren hyppig er hvid i Sam
klang med den rigelige Snebedækning. M. Ml. 

Polarekspeditioner se Nordpols- og Syd
p o l s e k s p e d i t i o n e r . 

Polårliav se N o r d l i g e I s h a v og S y d l i g e 
Ishav. 

Polariméter se P o l a r i s a t i o n s a p p a r a t e r . 
Polåris se B jø rnen . 
Polarisation, e l e k t r i s k , se E l e k t r o l y -

t i sk P. 
Polarisation, L y s e t s , er Navnet paa en 

Ændring i en Lysstraales Tilstand, som giver sig 
til Kende derved, at en p o l a r i s e r e t Straale 
ikke, som det er Tilfældet med u p o l a r i s e r e t 
eller n a t u r l i g t Lys, viser samme Forhold, fra 
hvilken S i d e den behandles. Det Middel, hvor
ved en Straale bliver polariseret, kaldes P o l a r i -
sa to r , og det, hvorved den polariserede Straale 
undersøges, A n a l y s a t o r . 

P. v e d T i l b a g e k a s t n i n g . Naar Solens 
Højde over Synskredsen er 370, saaledes som 
det f. Eks. er Tilfældet om Middagen d. 25. Marts 
eller 19. Septbr. i Kjøbenhavn, bliver dens Lys 
fuldstændig polariseret ved Tilbagekastning fra 
en ren, rolig Vandflade, der altsaa virker som 
Polarisator. Som Analysator kan man bruge et 
Stykke Spejlglas, der er overtrukket med sort 
Lak paa Bagsiden. En Linie fra Spejlfladen til 
Solbilledet i Vandet forestiller en tilbagekastet 
Solstraale og danner en Vinkel paa 370 med 
Vandfladen. Til Spejlets Bagside fæstes en kort 
Stang under en Vinkel af 330 med Spejlfladen; 
denne Stang holdes i den tilbagekastede Straales 
Retning, medens den drejes rundt som en Akse, 
og Spejlet, der er fast forbundet med den, drejes 
med. Under denne Bevægelse træffer den tilbage
kastede Straale hele Tiden Spejlfladen under 
samme Vinkel, 33°, og hvis Straalen var kommen 
lige fra Solen, en Fiksstjerne eller en af vore 
kunstige Lyskilder, vilde den kastes tilbage fra 
Spejlet med samme Styrke under hele Om

drejningen. Den polariserede Straale AB (Fig. 1) 
viser et andet Forhold. I den Stilling, der ses 
paa Figuren, hvor de tre Straaler SA, AB og 
•BC ligge i samme Plan, sker der en ret rigelig 
Tilbagekastning, hvilket viser sig derved, at man 
ser et klart Solbillede i Spejlet. Drejes dette 
netop en halv Omgang bort fra denne Stilling, 
er den tilbagekastede Straale BC ogsaa stærk; 
men midt imellem disse to Stillinger ligger der 
to andre, i hvilke Solbilledet i Spejlet er næsten 

Fig. 1. 

Polarisation ved Tilbagekastning. 

slukket. I disse Stillinger staar Planet ABC 
vinkelret paa Planet SAB. Var Solhøjden en 
anden, eller dannede Spejlet en anden Vinkel 
med den tilbagekastede Straale, kunde der vel 
vise sig nogen Forandring i Styrken af den to 
Gange tilbagekastede Straale BC, men For
andringen bliver mindre, og navnlig vil Sol
billedets Forsvinden være betinget af, at de to 
Vinkler temmelig nøje have de angivne Værdier, 
og at saavel Vandfladen som Glasfladen ere meget 
rene. Det viser sig, at Lysstraaler ikke alene 
polariseres ved Tilbagekastning fra Vand, men 
at det samme er Tilfældet ved Tilbagekastning 
fra alle gennemsigtige Legemer, derimod ikke 
ved Tilbagekastning fra Metaller. Den Vinkel, 
som en Straale danner med I n d f a l d s l o d d e t 
(en Linie vinkelret paa Spejlfladen) til det Punkt, 
hvor den træffer Spejlet, kaldes I n d f a l d s 
v inke len , og Planet gennem Straalen og Ind
faldsloddet hedder I n d f a l d s p l a n e t . I dette 
ligger ogsaa den tilbagekastede Straale ligesom 
den brudte, o: den Del af den indfaldende Straale, 
der ikke kastes tilbage, men gaar gennem Spejl
fladen. B r e w s t e r (s. d.) fandt, at den tilbage
kastede Straale er fuldstændig polariseret, naar 
den staar vinkelret paa den brudte. Af Tilbage
kastnings- og Brydningsloven følgerda, at T a n 
gens af Indfaldsvinkelen, som i dette Tilfælde 
hedder P o l a r i s a t i o n s v i n k e l e n , er lig med 
Legemets Brydningsforhold. Da dette er for
skelligt baade for forskellige Stoffer og forskellige 
Farvestraaler, maa Polarisationsvinklerne ogsaa 
være forskellige. Vand, der for en Straale om
trent i Midten af Solspektret har Brydnings-
forholdet 4/3, har Polarisationsvinkelen 53,°8' , 
medens den for en Glassort, hvis Brydnings-
forhold er i,6, vil være 580 o'. Det Spejl, der 
tjener som Analysator, skal stilles saaledes til 
Straalen, at dennes Indfaldsvinkel netop er Spejlets 
Polarisationsvinkel. Tilbagekastningen fra Spejlet 
er da stærkest, naar dets Indfaldsplan falder 
sammen med Polarisatorens Indfaldsplan; den er 
svagest, naar de to Indfaldsplaner staa vinkelret 
paa hinanden. Man har Grund til at tro, at der 
i sidste Tilfælde slet ikke vilde kastes noget Lys 

-»- ~i 
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tilbage fra Analysatoren, hvis de to Spejlflader 
vare absolut rene. P. ved Tilbagekastning, der 
er paavist af M a l u s (1808), har faaet stor Ind
flydelse paa vore Forestillinger om Lysets Natur, 
idet den tvinger os til den Antagelse, at Lyssving
ningerne staa v i n k e l r e t paa Lysstraalens For-
plantningsretning. Her brister altsaa Ligheden 
mellem Lyd og Lys paa et meget væsentligt 
Punkt, idet Lydsvingningerne foregaa frem og 
tilbage i Forplantningsretningen, og der følgelig 
ikke kendes noget Lydfænomen, der ligner Lysets 
P. 

P. ved B r y d n i n g . Naar en Lysstraale træffer 
et gennemsigtigt Legemes Overflade under en 
Vinkel, der ikke er meget lille, vil den største 
Del af Straalen gaa ind i Legemet og samtidig 
brydes. Denne brudte Straale er i ikke-krystal-
linske Stoffer til Dels polariseret, stærkest, naar 
Indfaldsvinkelen er lig Stoffets Polarisationsvinkel, 
men selv i dette Tilfælde meget ufuldstændig. 
Men lader man Straalen træffe en S t a b e l 
gennemsigtige Plader under Polarisationsvinkelen, 
vil den ved de mange Tilbagekastninger, den 
lider ved Pladernes Overflader, efterhaanden blive 
renset saaledes, at den er godt polariseret, naar 
den er kommen gennem alle Pladerne. Men det 
viser sig, at den brudte Straale er polariseret 
vinkelret paa den tilbagekastede; thi undersøger 
man den ved Hjælp af et sværtet Spejl som 
Analysator, giver den netop svagest Tilbagekast
ning, naar dette Spejls Indfaldsplan falder sammen 
med Straalens oprindelige Indfaldsplan. — En 
fuldkommen P. faar man ved Brydning i en 
d o b b e l t b r y d e n d e Krystal, f. Eks. islandsk 

Kalkspat. Ved denne Brydning 
spaltes den indfaldende Straale 
i to, der begge ere fuldstændig 
polariserede, men vinkelret paa 
hinanden. Man maa derfor skaffe 
den ene Straale af Vejen, hvis 
man vil drage Nytte af denne 
P. Dette sker ved et særligt 
Kunstgreb i Nico l ' s P r i s m e 
(Fig. 2). Dette bestaar af en 
Kalkspatkrystal, der er tiisleben 
og overskaaren med et skraat 
Snit paa en ganske bestemt 
Maade; de to Stykker ere kit
tede sammen i deres oprindelige 
Stilling med Canada-Balsam. 
Straalen SA deles ved at træffe 
Prismets forreste Endeflade i to 
Straaler, AB og AE, af hvilke 
den første uden synderligt Lys
tab gaar gennem Prismet, me
dens den sidste kastes fuld
stændig tilbage fra Balsamlaget, 
dels fordi den træffer dette 
mere skraat, dels fordi dens 
Brydningsforhold i Kalkspat er 
større end i Canada-Balsam, 
hvilket ikke er Tilfældet med 
Straalen AB. Lader man 

Straalen, der gaar ud ved C, endnu en Gang 
træffe et Nicol's Prisme, der er stillet til den 
ganske som det første, gaar Straalen temmelig 
usvækket gennem det; men drejer man nu et af 
Prismerne en ret Vinkel om Straalen som Akse, 

Nicol's Prisme. 

vil det sidste Prisme, den træffer, være ganske 
uigennemtrængeligt for den. De to Prismer danne 
tilsammen et Polarisationsapparat, der i det første 
Tilfælde er stillet paa L y s, i sidste paa Mørke . — 
Et ejendommeligt Fænomen vise farvede Kry
staller af T u r m a l i n . En Turmalin plade, hvis 
Krystalakse er parallel med Pladens Sideflader, 
deler ligesom Kalkspaten en Lysstraale i to 
Straaler ved Brydningen, men af disse to ab
s o r b e r e s den ene fuldstændig i Krystallen. Den 
anden gaar let gennem en ny Krystalplade, der 
er lagt paa den første, naar de to Pladers Akser 
ere parallelle; danne de derimod en ret Vinkel 
med hinanden, er den sidste Plade uigennem
trængelig for det Lys, der er gaaet gennem den 
første. Endnu en Aarsag til P. kendes, idet Lys, 
som er kastet tilbage fra meget fint Støv, som 
svæver i Luften eller i en Vædske, er mere eller 
mindre polariseret. Lyset fra den blaa Himmel 
kan véere stærkt polariseret, medens det Lys, der 
kastes tilbage fra Skyerne, ikke viser P. 

I naturligt Lys forekommer der Svingninger 
lige godt i a l l e de Retninger, der staa vinkelret 
paa Straaleretningen. Ved P. opløses hver enkelt 
Svingning i to — ligesom en Kraft eller en 
Hastighed kan opløses i to Komposanter — der 
staa vinkelret paa hinanden og ligge i Planer, 
hvis Stillinger i Rummet bestemmes af Polarisa-
toren. Ved Tilbagekastning er det fortrinsvis de 
Svingninger, der staa vinkelret paa Indfaldsplanet, 
der kastes tilbage, og naar Straalen træffer den 
spejlende Flade under Polarisationsvinkelen, ville 
de Svingninger, der ligge i Indfaldsplanet, slet 
ikke kastes tilbage, og den tilbagekastede Straale 
er altsaa fuldstændig polariseret, o: den inde
holder kun Svingninger i et bestemt Plan. Træffer 
en polariseret Straale paa en dobbeltbrydende 
Krystal, spaltes den i to efter ganske bestemte 
og nøjagtig kendte Regler; ved Udgangen af 
Krystallen forbinde de to Straaler sig atter med 
hinanden, men da deres Svingningstilstand er 
bleven ændret paa forskellig Maade i Krystallen, 
kan der ved Straalernes I n t e r f e r e n s (s. d.) 
efter Udtrædelsen af Krystallen fremkomme en 
Række smukke Lys- og Farvefænomener, der dels 
give Oplysning om Krystallens Bygning, dels ved 
den Nøjagtighed, hvormed de kunne beregnes i 
alle Enkeltheder, give Vidnesbyrd om, at vore 
Forestillinger om de rent geometriske Forhold i 
Lysstraalerne ere rigtige. Alle de Farvefænomener, 
som dobbeltbrydende Legemer vise i polariseret 
Lys, samler man under Navnet k r o m a t i s k P. 

P o l a r i s a t i o n s p l a n e t s D r e j n i n g . Naar 
man mellem Polarisator og Analysator i et Polarisa
tionsapparat, der er stillet paa Mørke, anbringer 
en Plade af Bjærgkrystal, hvis Krystalakse staar 
vinkelret paa Pladen, kommer der Lys i Syns
feltet, og samtidig viser Pladen sig farvet, hvis 
man da ikke til Belysning anvender ensfarvet 
Lys, men almindeligt Sol- eller Lampelys. Dette 
Fænomen, der ikke viser sig ved Plader af de 
fleste andre enaksede Krystaller, naar de ere 
skaarne og anbragte paa den nævnte Maade, 
skyldes en Drejning af det Plan, hvori den 
polariserede Straale udfører sine Svingninger. 
Et stramt Baand, der er snoet noget om sin egen 
Længderetning, giver en Forestilling om, hvor
ledes Straalens Svingningsplan forandrer sin Be-
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liggenhed, efterhaanden som Straalen skrider frem. | 
Er Pladen netop saa tyk, at Svingningsplanet for 
en bestemt Farvestraale drejes 900 , vil denne [ 
Straale gaa saa usvækket som muligt gennem 
Analysatoren. Er Drejningen 18o°, gaar den slet ikke 
igennem, o. s. v. De forskellige Farvestraalers Planer 
drejes ulige meget, de mest brydbare Straaler paa-
Virkes stærkest, og derfor ville visse Straaler 
slippe lettere igennem end andre, medens nogle 
slukkes helt. Hvidt Lys, hvoraf nogle Farve-
straaler ere tagne bort, vil som Regel vise sig 
farvet. Ikke alene Bjærgkrystal (Kvarts), men 
ogsaa mange Vædsker (Sukkeropløsninger, Ter- I 
pentinolie o. fl.) dreje Straalens Polarisationsplan, 
nogle til højre, andre til venstre, men altid langt 
svagere end Kvarts. Denne Drejnings Art og 
Størrelse kan tages i den kemiske A n a l y s e s j 
Tjeneste. En ganske særegen Drejning er den 
m a g n e t i s k e , der fremkommer, naar Lyset gennem
løber et gennemsigtigt Stof i Retning af Kraft
linierne i et stærkt Magnetfelt, hvori Stoffet er 
anbragt. Det er især Stoffer med stærk Lys-
brydningsevne, der vise dette Forhold tydelig, 
saasom Faraday's tunge Flintglas eller Svovlkul
stof. Forholdet er højst mærkeligt, eftersom Lys-
straaler ellers ikke lide nogen Forandring ved at 
passere et Magnetfelt. 

En polariseret Straale bliver tilsyneladende 
d e p o l a r i s e r e t , naar den gaar gennem et tyndt 
Glimmerblad, der netop er saa tykt, at det giver 
den ene af de to Straaler, hvori Dobbeltbryd
ningen deler den, en Fjerdedel Bølgelængdes For
spring for den anden, og Glimmerbladet tillige 
er stillet saaledes, at de to Straaler blive lige 
stærke. Efter Gennemgangen vil Straalen ved 
at sendes gennem en Analysator tage sig ud som 
upolariseret Lys, idet den gaar lige let gennem, 
hvorledes end Analysatoren drejes om sin Akse. 
Men lader man Straalen gaa igennem endnu et 
Glimmerblad af samme Tykkelse, viser den sig 
polariseret, hvilket ikke vilde være Tilfældet med 
en naturlig Lysstraale. Ved Gangen gennem det 
første Blad er Straalen bleven c i r k u l æ r t po
l a r i s e r e t ; dens Svingninger ere opløste i to 
lige stærke Komposanter, der staa vinkelret paa 
hinanden og ved Sammensætningen uden for 
Bladet atter vilde give plant-polariseret Lys, hvis 
ikke det ene System var sinket i Forhold til det 
andet. Den hermed følgende Forskydning i I 
Svingningstilstanden medfører, at de to Systemer ved 
Interferens give en Straale, der forholder sig, som om [ 
dens Dele gik rundt i Cirkler om Straalens Forplant-
ningsretning som Akse. Naar polariseret Lys I 
gennemløber en Kvartskrystal i Aksens Retning 
eller et andet Stof, der har Drejningsevne, an
tager man, at dens plane Svingninger opløses i 
to Sæt cirkulært polariserede; det ene Sæts Om-
løbningsretning er til højre, det andet til venstre, 
og deres Forplantningshastighed i Stoffet er lidt 
forskellig. Denne Forskel er Skyld i, at naar 
Straalerne atter komme ud i Luften og sammen
sættes til plant polariseret Lys, vil Svingnings-
planet være et andet end det oprindelige. Kvarts 
og enkelte andre Stoffer have e n a n t i o m o r f e 
(s. d.) Krystaller; den ene Art drejer Polarisations-
planet til højre, den anden til venstre. K. S. K, 

Polarisationsapparater. Foruden de simple 
Redskaber til Frembringelse og Behandling af 

polariseret Lys, der ere omtalte under P o l a r i s a 
t ion , har man fremstillet adskillige andre, dels 
til videnskabeligt, dels til teknisk Brug, der ere 
bekvemmere at anvende eller frembyde andre For
dele. Et P. bestaaende af to svsertede Spejle har 
den store Ulempe, at den Lysstraale, der føres 
ind i Øjet, forandrer Retning, naar Analysatoren 
drejes. Desuden volde de to Tilbagekastninger 
stort Lystab. Man bruger derfor gerne til Ana
lysator et Nicol's Prisme og til Polarisator enten 
dette eller en Glasplade, der kaster Lys tilbage 
under Polarisationsvinkelen. Til Undersøgelse af 
Mineraler benytter man gerne Lys, der først po
lariseres, dernæst gøres sammenløbende (kon
vergerende) ved at gaa gennem en Samlelinse, og 
som endelig efter at have passeret den Krystal 
eller Plade, der skal undersøges, gaar gennem et 
Linsesystem, der danner et Slags Mikroskop 
(P o l a r i s a t i o n s m i k r o s k o p ) for endelig at naa 
Øjet gennem et Nicol's Prisme, der tjener som 
Analysator. Da de sammenløbende Straaler 
passere forskellige Tykkelser af den Plade, der 
undersøges, efter som de gaa mere eller mindre 
skraat igennem, viser Pladen sig, set gennem Ana
lysatoren, med ejendommelige Systemer af Kors 
og Ringe, der give Oplysninger om dens Krystal
bygning. I Sukkerfabrikkerne benytter man 
Sukkeropløsningens Evne til at dreje Polarisations-
planet til Bestemmelse af deres Sukkerindhold. 
Opløsningen anbringes i et Rør, der for Enderne 
er lukket med parallelle Glasplader, og Røret 
sættes ind i et P. mellem Polarisator og Ana
lysator, saaledes at den polariserede Straale maa 
gennemløbe Røret paa langs. Stiller man først 
Apparatet paa »Mørke« og lægger derpaa Røret 
med Opløsningen ind paa sin Plads, vil Drej
ningen bevirke, at der nu er Lys i Analysatorens 
Synsfelt. Drejes denne nu samme Vej rundt, som 
Polarisationsplanet er drejet, og samme Vinkel, 
saa vil Feltet atter være mørkt, hvis Lyset er 
ensfarvet, og paa en inddelt Kreds kan man der
paa aflæse Drejningen. Denne er proportional 
med Opløsningens Sukkerindhold og tjener til 
Bestemmelse af dette. Er Lyset farvet, ses under 
Analysatorens Drejning en Række Farveover
gange. Først slukkes nemlig de røde Straaler, 
der drejes mindst, dernæst de orange, de gule 
o. s, v., medens de røde, orange o. s. v. atter 
komme frem og bidrage til Synsfeltets Farvetone. 
Naar Analysatoren netop er drejet saa meget, at 
den staar paa »Mørke« for de gulgrønne Straaler, 
viser Synsfeltet sig violet; denne Farve gaar 
under Drejningen temmelig pludselig over fra 
blaaviolet til rødviolet og kaldes derfor Over-
gangsfarven; dens Fremkomst betyder det samme 
som Fremkomsten af Mørke, hvis man havde be
nyttet ensfarvet, gulgrønt Lys. Indstillingen bliver 
dog ikke ved disse Fremgangsmaader synderlig 
skarp, og for at gøre den sikrere har man op
fundet en Række Hjælpemidler, der mest grunde 
sig paa Kvartspladers ejendommelige optiske For
hold og i Reglen gaa ud paa, at Synsfeltet deles 
i to Halvdele, der vise sig lige lyse eller med samme 
Farve, naar den rigtige Indstilling netop er fundet. 

Et P. kaldes et P o l a r i s k o p , naar det tjener 
til Paavisning af polariseret Lys. Er det ind
rettet til Maalinger, hedder det ogsaa P o la ri
m e t e r . K.S.K. 
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Polarisationsbatteri se E l e k t r o l y t isk Po
l a r i s a t i o n og G a l v a n i s k B a t t e r i (S. 462, 
elektrisk A k k u m u l a t o r ) . 

PolarisatidnsmikrOSkop se P o l a r i s a t i o n s -
a p p a r a t e r . 

Polarisatidnsstrøm se E l e k t r o l y t i s k Po
l a r i s a t i on . 

Polarisåtor se P o l a r i s a t i o n . 
Polariskdp se P o l a r i s a t i o n s a p p a r a t e r . 
Polaritet kalder man et Modsætningsforhold, 

der navnlig viser sig ved elektriske og magnetiske 
Forhold og bestaar i, at to Dele af en Genstand 
vise modsatte Egenskaber, f. Eks. en Magnets 
eller et galvanisk Elements to Poler. P. spiller 
ikke den Rolle i Nutidens Videnskab som i tid
ligere Tiders Naturfilosofi. K. S. K. 

Polårkoordinåter se K o o r d i n a t e r . 
Polarkreds se P o l a r c i r k e l . 
Polarlande kaldes Landene omkring Nord- og 

Sydpolen indtil Polarkredsen; klimatisk regner 
man til P. de Lande, hvis aarlige Middeltempe
ratur ligger under o°. De deles naturlig i 
N o r d p o l a r l a n d e (s. d.) og S y d p o l a r l a n d e 
(s. d.). C.A. 

Polårlom (Colymbus arcticus) se Lom. 
Polårlyset er et Lysfænomen, der viser sig 

paa Himmelen, hyppigst i de polare Egne. I de 
arktiske Egne kaldes Fænomenet i Alra. for 
N o r d l y s , i de antarktiske for Syd lys. Under 
lavere Breddegrader har Fænomenet som oftest 
Form af en lysende Bue, hvis Toppunkt ligger 
nogle Grader over Horisonten; paa den nordlige 
Halvkugle i magnetisk Nord, paa den sydlige 
i magnetisk Syd. Under denne Bue har Himmelen 
et ejendommeligt mørkt Udseende, hvorved det 
saakaldte »mørke Segment« fremkommer. Er P. 
stærkt, udsender Buen Straaler, der gaa i den 
Retning, i hvilken Hældningsnaalen peger. I de 
polare Egne optræder Fænomenet ikke alene langt 
hyppigere, men ogsaa under en langt større Rigdom 
af Former. Bueformen er vel den almindeligste, men 
medens man under lavere Breddegrader sjældent 
ser mere end en enkelt Bue, dannes der i de 
polare Egne hyppigt mange saadanne, den ene 
over den anden. Saadanne Buer ere saavel som 
de andre polare Former ofte i en mere eller 
mindre stærk Bevægelse, idet de hæve sig fra 
Horisonten og passere Zenit for at gaa over til 
den modsatte Halvdel af Himmelhvælvingen, saa 
at et P.( der begynder mod Nord, kan ende med 
at ses mod Syd. I øvrigt kan i disse Egne P. 
dannes i en hvilken som helst Egn af Himmelen. 
Jo mere livligt Fænomenet er, jo mere uregel
mæssig er i Reglen ogsaa dets Form. I Stedet 
for den regelmæssig formede Bue optræder der 
lysende som i Luften frit svævende Baand, der 
ere i en bølgende Bevægelse, hvorved de faa et 
Udseende, som om de flagrede for Vinden. Det 
er imidlertid ikke alene Formen, der for
andres, ogsaa Lysintensiteten er i de enkelte Dele 
af Fænomenet underkastet idelige og hurtige 
Variationer, hvorved de saakaldte Lysbølger 
fremkomme. Breder et Baand sig, faar Fænomenet 
Formen af et stort, i Luften svævende folderigt 
Tæppe, hvis Folder, der idelig ere i Bevægelse, 
gaa i samme Retning som Inklinationsnaalen. 
Naar et af de her beskrevne Fænomener passerer 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Zenit, ser det ud som en tynd bølgende Lys
stribe, hvis Bugtninger tillade, at man samtidig 
kan se Dele af P.'s nordlige og sydlige Side. 
Alle de her beskrevne Fænomener udsende 
Straaler, naar Intensiteten vokser, og disse Straaler 
kunne da forfølges helt ned til Buens eller 
Baandets nederste Del. Ikke sjældent viser P. 
sig ogsaa under Form af enkelte Straaler eller 
Bundter af saadanne, der alle gaa i Retning af 
de jordmagnetiske Kraftlinier eller i den Retning, 
hvori Hældningsnaalen peger. Buerne, Baandene, 
Tæpperne og Straalerne ere stedse stærkest lysende 
og skarpest begrænsede i deres nederste Del, 
medens de tabe sig jævnt opad, saa at det er 

• vanskeligt at bestemme Fænomenets øverste 
Grænse. De Former, vi her have omtalt, ud
mærke sig alle ved, at de have eller kunne an
tage en straalende Struktur. Vi kunne derfor 
henføre dem under en bestemt Klasse, som vi 
ville kalde s t r a a l e d a n n e n d e P. 

Der gives imidlertid en anden meget alminde
lig Form for P., i hvilken den straalende Struk
tur aldrig fremkommer. P. viser sig nemlig meget 
ofte som en over en stor Del af Himmelen ud
bredt Lysning, hvis Udseende ligner det hvidlige 
Dagslys, som man ser om Aftenen nogen Tid 
efter Solnedgang eller om Morgenen nogen Tid, 
førend Solen staar op. Denne Form for P. er 
fuldkommen strukturløs, og hvor stærkt dette 
end er, udsender det aldrig Straaler. Naar et 
stærkt P. er ved at ophøre, viser den Del af 
Himmelen, hvor Fænomenet har optraadt, sig 
som overtrukken af en diffus Lysning, der 
minder om lysende Taager eller Skyer, hvis Lys 
er i en oscillerende Bevægelse. 

P.'s H o v e d f a r v e er hvidlig med et svagt 
Anstrøg af gulgrønt. Er Fænomenet i livlig Be
vægelse, fremkommer der røde og grønne Farver, 
der ofte ere meget glimrende. Den røde Farve 
har en violet Tone, den grønne maa nærmest 
kaldes smaragdgrøn. Findes begge Farver sam
tidig, er den røde Farve nederst. 

P.'s H y p p i g h e d . P.'s Hyppighed tiltager 
stærkt, naar man nærmer sig de polare Egne. 
Det er overordentlig sjældent, at Fænomenet 
viser sig i de tropiske Egne, men man har dog 
set Nordlys fra de vestindiske Øer. Gaar man 

I fra de tempererede Egne mod de polare, tiltager 
Hyppigheden, men dog kun til et vist, nogle 
Grader bredt Bælte, i hvilket Hyppigheden er 
størst; inden for dette Bælte aftager Hyppig
heden atter. De regelmæssige Nordlysiagttagelser, 
der udføres paa de danske Kolonier i Grønland, 
vise ogsaa en stærk Aftagen af Fænomenets 
Hyppighed, naar man fra de sydligste Kolonier 
nærmer sig til de nordligste. Paa den nordlige 
Halvkugle gaar Midtlinien af Polarlys-eller Nord
lysbæltet fra det sydlige Grønland over Danmarks-
Strædet, gennem Farvandet mellem Norge og 
Spitsbergen og naar sin største nordlige Bredde 
N. f. Midten af det asiatiske Fastland. Herfra 
fjerner Bæltet sig atter fra Nordpolen for over 
Point Bazzow at gaa dybt ned i Hudson-Landene. 
I dette Bælte ses Nordlyset lige hyppig i alle 
Retninger. Fra et Sted Nord for dette Bælte ses 
Nordlyset paa den sydlige Halvdel af Himmelen. 
Et lignende Bælte findes ogsaa paa den sydlige 
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Halvkugle, men dets Beliggenhed er her ikke 
godt bestemt, 

P.'s V i r k n i n g e r . P. er i Reglen ledsaget af 
stærke jordmagnetiske og elektriske Virkninger. 
Store og livlige P. paavirke stærkt det jord
magnetiske Felt. Man har haft Eksempler paa, 
at Deklinationsnaalen i de arktiske Egne under 
et stærkt Nordlys har gjort Udsving paa indtil 
io°. Observationer fra de polare Egne have vist, 
at rolige P. ikke kendeligt eller i alt Fald kun 
svagt paavirke Magnetnaalen. Udsender Fæno
menet derimod Straaler, eller er det i livlig Be
vægelse, paavirkes Magnetnaalen stærkt. P.'s elek
triske Virkninger vise sig ved, at Telegraf-
traadene, naar et stærkt P. viser sig, gennem
løbes af skiftende elektriske Strømme, der kunne 
blive saa stærke, at de umuliggøre Tele
graferingen. P. synes ogsaa at staa i Forbindelse 
med Dannelsen af visse Skyer . Efter et stærkt 
P. have flere Iagttagere set Skyer, der vare 
ordnede paa samme Maade som Buerne og paa 
de Steder af Himmelen, hvor disse have vist sig, 
skønt Himmelen før P.'s Dannelse var skyfri. 

P.'s Pe r iode . Polarlyset har en daglig Periode 
med et Maksimum Kl. 8—io om Aftenen. Det 
har endvidere — i alt Fald under lavere Bredde
grader — en aarlig Periode, hvis Maksimum ind
træder ved Jføevndøgnstiderne. Endelig har P. en 
n-aarig Periode, der falder sammen med Peri
oden for Solpletterne saaledes, at P. optræder 
hyppigst og stærkest i de Aar, da Solen er 
rigest paa Pletter, og omvendt. 

P.'s H ø j d e over Jorden. De Maalinger, der 
ere gjorte for at bestemme P.'s Højde over Jorden, 
have i de tempererede Bælter vist, at P. svæver 
i overordentlig stor Højde, fra 150 Km. til Højder, 
der, hvis Maalingerne ere nøjagtige, maatte føre 
til, at P. kan komme til Syne uden for de Grænser, 
hvor man vanskelig kan tænke sig Tilstedeværelsen 
af Luft. I de polare Egne synes imidlertid Fæno- I 
menet at kunne gaa ned til betydelig mindre | 
Højder. Iagttagere, om hvis Paalidelighed der 
ikke kan næres Tvivl, paastaa i de arktiske Egne 
at have set Nordlys under Toppen af nærliggende 
Bjærge. 

P.'s Spek t rum. Den svenske Fysiker Ång
s t røm var den første, der viste, at P.'s Spektrum 
er et Liniespektrum, hvad der godtgør, at Lyset 
skyldes glødende Luft. Hovedlinien i Spekteret 
er en gulgrøn Linie, der altid viser sig. Ångstrom 
fandt ogsaa flere andre Linier, der dog kun af 
og til ere synlige. Lige til for faa Aar siden 
havde man ikke fundet nogen Luftart, der i 
glødende Tilstand indeholdt P.'s Hovedlinie i sit 
Spektrum. Før 1900 kendte man kun 16 Linier 
i Spekteret, og af disse var kun Hovedliniens 
Bølgelængde nøje bestemt. Paa den af den danske 
Stat bekostede Nordlysekspedition, der under 
Adam Paulsen's Ledelse blev udsendt til Akureyri 
i det nordlige Island (1899—1900), blev Nord
lysets Spektrum fotograferet, og man fandt ad 
denne Vej 22 Linier, af hvilke de 16 vare ny. 
Paa en det følgende Aar af Carlsberg-Fondet be- \ 
kostet Ekspedition, der under D. la Cour's Ledelse j 
overvintrede i Utsjoki i det nordligste Finland 
(1900—01), blev der endnu fundet to ny Linier 
langt ude i den ultraviolette Del af Spekteret. 
Det fremgaar af de udførte Maalinger, at P.'s 

Spektrum foruden flere andre ogsaa inde
holder de samme Linier som de, der findes i 
Spekteret af det blaa Katodelys, som omgiver den 
negative Pol i et Geissler'sk Rør, i hvilket der 
findes Kvælstof. I P.'s Spektrum findes altsaa 
Kvælstoffets Katodelysspektrum. Dette er ogsaa 
blevet bekræftet ved de Maalinger af den danske 
Ekspeditions originale Plader, der ere udførte af 
Professor Sche ine r i Potsdam. P.'s Spektrum 
er imidlertid mere sammensat, og der findes i 
dette flere Linier, som ikke høre til Kvælstoffet. 
Professor Ramsay har for nylig vist, at Bølge
længden af den gulgrønne Hovedlinie falder sammen 
med en af Hovedlinierne i Spekteret af Krypton, 
en af de nyopdagede Luftarter, der findes i Atmo
sfæren. 

P.'s T e o r i . Af de mange Teorier, der ere op
stillede for at forklare P., ere kun de elektriske 
af nogen Betydning. Af P.'s magnetiske og elek
triske Virkninger kunne vi slutte, at Fænomenet 
maa være af elektrisk Natur. De ældre elektriske 
Teorier gaa derfor ogsaa ud fra den Hypotese, 
at P. er en Virkning af elektriske Strømme i 
Atmosfæren. De la Rive, hvis Teori i sin Tid 
(1862) vakte stor Opsigt, mente, at P. fremkom 
ved, at Vanddampene fra de ækvatoreale Have 
førte positiv Elektricitet med sig, og at denne 
ved den opadgaaende Luftstrøm under Ækvator 
skulde føres op til Atmosfærens øverste Egne for 
derfra af den øvre ækvatoreale Luftstrøm at føres 
mod Polerne. P. skulde da fremkomme ved en 
Udladning mellem denne i de højere Luftegne op
samlede positive Elektricitet og Jordens negative Lad
ning. De la Rive's Forudsætning, at Vanddampene ved 
Fordampningen blive positivt elektriske, har imidler
tid vist sig at være urigtig. En anden Teori, der 
ligeledes vakte stor Opmærksomhed, er opstillet 
af den svenske Fysiker E dl und. Ifølge denne 
skulde P. dannes ved elektriske Strømme, som 
skulde fremkomme ved Jordens Omdrejning om 
sin Akse. Drejer man nemlig en Magnet hurtig 
om dens Akse, og forbindes den ene Ende af 
Polerne og Magnetens Midte ved en Kobbertraad, 
fremkommer der en elektrisk Strøm i Kobber-
traaden, forudsat at denne ikke deltager i Be
vægelsen, idet dens Ender kun ved Fjedre ere 
forbundne med Magneten. Edlund tænkte sig nu 
Jorden som en Magnet og Atmosfæren som en 
Leder. Der skulde da ved Jordens Omdrejning 
fremkomme elektriske Strømme, som steg opad 
ved Ækvator og lavere nordlige og sydlige Bredde
grader, medens de skulde gaa nedad i de polare 
Egne. Edlund viste, at de i de polare Egne 
nedadgaaende Strømme maatte følge Retningen af 
de magnetiske Kraftlinier og træffe Jorden i to 
Bælter, et om hver Pol; P. skulde da fremkomme 
ved disse nedadgaaende Strømme. Edlund mente 
tillige at have fundet et vist Sammenhæng mellem 
Tordenvejr og P. Edlund's Teori havde imidlertid 
den Mangel, at dens Udgangspunkt ikke var hold
bart. Der fremkommer ganske vist en elektrisk 
Strøm i en Metaltraad, hvis ene Ende trykkes 
mod den ene Pol af en Magnet og den anden 
mod Magnetens Ligevægtsrum, naar enten Mag
neten drejer om sin Akse, medens Metaltraaden 
bliver liggende, eller naar Magneten bliver liggende, 
og Traaden drejes; men naar Traaden er fastgjort 
til Magneten saaledes, at den føres med ved 
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Magnetens Drejning, fremkommer der ingen Strøm. 
Da nu Atmosfæren (Lederen) i det hele følger 
med Jorden (Magneten) i dennes Drejning om sin 
Akse, kan ingen elektrisk Strøm paa denne Maade 
frembringes i Luften. Om alle Induktionsstrømme, 
der fremkomme ved en god Leders Bevægelse i 
et magnetisk Felt, gælder endvidere den Lov, at 
disse Strømme paavirkes af Kræfter, der stræbe 
at hindre Bevægelsen. Var Edlund's Teori rigtig, 
maatte derfor P. paavirkes af Kræfter, der vilde 
bevæge det fra Øst mod Vest, men P. have ingen 
saadan fælles Bevægelse. I den sidste Tid have fiere 
Fysikere anset P. for en Virkning af K a t o d e -
s t r aa l e r .Den første, der opstillede en saadan Teori, 
var Adam Pau l sen (1894). Paulsen gik ud fra, at 
P.'s Udseende ikke tilsteder at antage, at det dannes 
af elektriske Strømme. Om man end kan antage, 
at elektriske Strømme i Luften fortrinsvis bevæge 
sig i Retning af de jordmagnetiske Kraftlinier, var 
det dog efter Paulsen's Mening uforstaaeligt, hvor
for disse Strømme koncentrerede sig i Straaler. 
Paa den anden Side viste de strukturløse P., at 
de elektriske Strømme, hvis P. fremkommer ved 
saadanne, kunde udbrede «sig ensformig over store 
Strækninger paa Himmelen. Hvorfor skulde da 
disse Strømme til andre Tider være tvungne til 
at søge deres Vej i smalle lineære Baner? Paulsen 
forkastede derfor den almindelige Antagelse, at 
P. fremkommer ved elektriske Strømme, og op
stillede den Hypotese, at P. skyldes K a t o d e -
s t r a a l e r , der udsendes fra Atmosfærens højeste 
Egne. Ved denne Antagelse forklarede han P.'s 
to ovenfor omtalte Hovedformer. Sendes nemlig 
en Katodestraale ud i Retning af de magnetiske 
Kraftlinier, følger Straalen disse; er Straalens 
oprindelige Retning vinkelret paa Kraftliniernes, 
omkredser den disse i en Cirkel og løber tilbage 
i sig selv. De Katodestraaler, der gaa i Retning 
af Kraftlinierne eller omtrent i disses Retning 
(de ville i saa Fald omslynge Kraftlinierne i en 
Skiuelinie), danne P. af straaledannende Struktur. 
Udsendes Katodestraalerne vinkelret paa Kraft
linierne, eller danne de med disse Vinkler, der 
nærme sig til rette, ville de forskellige Straaler 
gribe ind i hinanden og saaledes frembringe et 
tæt Straalenet, der frembringer en ensartet Belys
ning, eller de strukturløse P. Observationerne 
vise imidlertid, at P. har stærke Virkninger paa 
Magnetnaalen, hvad der godtgør, at der i P. 
optræder elektriske Strømme. Paulsen forklarede I 
Dannelsen af disse Strømme derved, at Katode- j 
straaler gøre Luften ledende for Elektriciteten. '• 
Et P. vil derfor ophæve de elektriske Forskelle, 
der findes i den Del af Luften, som Katode- • 
straalerne gennemløbe. Holder et P. sig roligt, 
ville de elektriske Forskelle, og altsaa Strømmene, 
hurtig ophøre. Bevæger et P. sig derimod, gaar 
dette under Bevægelsen bestandig gennem Luft 
med forskellig elektrisk Spænding, hvorved 
Strømmene vedligeholdes. En anden Aarsag til, 
at der frembringes elektriske Strømme i et P., 
der er i livlig Bevægelse, maa søges deri, at P. 
bevæger sig i et magnetisk Felt, hvilken Be
vægelse frembringer Induktionsstrømme. Saaledes I 
søgte Paulsen at forklare, hvorfor de stillestaaende , 
P. kun svagt paavirke Magnetnaalen, medens 
Virkningen bliver desto større, jo livligere P. | 
bevæger sig. Ogsaa Forbindelsen mellem P. og 

Skyerne mente Paulsen at kunne forklare ved sin 
Hypotese. Han antog nemlig efter Analogi
slutninger , at Katodestraalerne have en særlig 
Evne til at fortætte Vanddampene, hvad i Virke
ligheden ogsaa senere blev godtgjort af L e n a r d . 
Hovedvanskeligheden ved Paulsen's Hypotese 
bestaar i at gøre Rede for, hvorfra disse Katode
straaler stamme. Som den oprindelige Aarsag til 
P.'s Dannelse antog Paulsen en Virkning af Solen, 
hvis Stilling til Jorden saavel som Forandringerne 
i dens Overflade bestemme P.'s Perioder. P. har 
for alle Steder et dagligt Maksimum paa samme 
Klokkeslæt. Det aarlige Maksimum indtræder ved 
Jævndøgn, altsaa paa den Tid af Aaret, da Solen 
netop bestraaler den største Del af Atmosfæren. 
Stammer P. fra en Virkning af Solstraalerne, bliver 
det ogsaa forstaaeligt, at P.'s il-aarige Periode 
falder sammen med Perioden for Solpletterne, 
eftersom Variationerne i disses Talrighed pege 
paa tilsvarende Forandringer i Soloverfiadens Be
skaffenhed og altsaa ogsaa i Solens Emission af 
Straaler. 

For nu at forklare Katodestraalernes Dannelse 
antog Paulsen, at Solens Bestraaling af Atmosfæren 
og da navnlig Indsugningen af de ultraviolette 
Straaler skulde bevirke, at Luftdelene i de øverste 
Lag af Atmosfæren optoge en vis elektrisk Energi, 
som atter i de polare Egne blev afgiven under 
Form af Katodestraaler. Hvis denne Forklaring 
var rigtig, maatte der optages mest elektrisk 
Energi i de ækvatoreale Egne. Her er imidlertid 
Retningen af de jordmagnetiske Kraftlinier om
trent horisontal. De Katodestraaler, der her ud
sendes, løbe derfor parallelle med eller om
kredse Kraftlinierne; de holde sig derfor kun 
i Atmosfærens allerøverste Egne og kunne 
ikke trænge ned i Luftlag af saa stor Tæt
hed, at Luften kan bringes til at lyse kendeligt. 
Ikke desto mindre kan man dog meget ofte 
spektroskopisk paavise Tilstedeværelsen af den 
gulgrønne Hovedlinie under selv meget lave 
Breddegrader, hvor intet P. viser sig. Dette godt
gør, at den Virksomhed, der frembringer P., 
ogsaa er til Stede under disse Himmelegne, selv 
om den ikke er saa stærk, at den kan frembringe 
synlige P. I de polare Egne nærmer Retningen 
af de magnetiske Kraftlinier sig til at være lod
ret; her kunne altsaa Katodestraalerne gaa ned i 
dybere Lag af Atmosfæren og saaledes bringe 
denne til at lyse saa stærkt, at P. fremkommer. 

At P. er en Virkning af Katodestraaler, blev 
nogle Aar, efter at Paulsen havde udviklet sin 
Teori, ogsaa antaget af den norske Fysiker, 
Professor B i r k e l a n d . Birkeland antog imidlertid 
ikke, at Katodestraalerne bleve udsendte fra 
Atmosfærens øverste Egne, idet han opstillede 
den Hypotese, at Straalerne hidrørte fra Solen. 
1900 fremkom A r r h e n i u s med en Hypotese, 
der ligeledes gik ud fra, at Solen udsender Katode
straaler, der, naar de komme ind i Atmosfæren, 
frembringe P. Arrhenius'es Teori var imidlertid 
langt mere omfattende. Han gik nemlig ud 
fra en af Maxwell bevist Sætning, at Lysbølgerne 
udøve et Tryk, hvis Størrelse man har et Maal for. 
Da Katodestraalerne fremkomme ved en Emission 
af uendelig fine Smaadele (Elektroner), antog 
Arrhenius, at saadanne fandtes i Solen, og at de 
ved det af Lyset udøvede Tryk bleve drevne 
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frem i Verdensrummet. Arrhenius søgte da ved sin 
Hypotese at give en Forklaring ikke alene over 
Dannelsen af P., men ogsaa af Kometernes Haler 
og de kosmiske Taagers • Lys. Hele Verdens
rummet skulde da efter Arrhenius'es Hypotese 
være opfyldt af Katodestraaler, der udsendes 
fra Solen og Fiksstjernerne. 

Hypotesen, at P. skyldtes Katodestraaler, der 
udsendes fra Solen, støder imidlertid paa Vanske
ligheder, der ikke ere lette at bortforklare. P. 
maatte da vise sig stærkest umiddelbart efter 
Solens Nedgang eller før dens Opgang. Tiden 
for det daglige Maksimum maatte flytte sig i 
Løbet af Aaret med Klokkeslættet for Solens 
Nedgang og Opgang, hvad den ikke gør. P. 
taber sig gennemsnitlig ogsaa i Løbet af Natten 
uden at flamme op ved Tiden for Solens Opgang. 

De nyeste Undersøgelser over det ultraviolette 
Lys'es elektriske Virkninger tyde imidlertid paa, at 
der ved Solens Bestraaling af Atmosfærens øverste 
Egne finder en Dannelse af Katodestraaler Sted. 
L e n a r d har saaledes paavist, at en Bestraaling 
af ultraviolet Lys paa en isoleret Metalplade gør 
denne positivt elektrisk, medens negativ Elektricitet 
gaar bort som Katodestraaler. B r i l l owin har 
godtgjort, at naar ultraviolette Straaler træffe Is, 
hvis Temperatur er under Frysepunktet, bliver 
Isen positiv elektrisk; negativ Elektricitet maa 
altsaa gaa bort i Luften. Tidligere Forsøg af 
S t o l e t o w , L e n a r d o. a. have endvidere godt
gjort, at naar ultraviolet Lys indsuges af Luften, 
bliver denne ledende for Elektriciteten. Lenard 
har ogsaa vist, at denne Bestraaling tillige gør 
Luften særlig egnet til at fortætte Luftens Vand
dampe. Men til Vanddampenes Fortætning fordres 
en fast, om end uendelig lille Partikel, paa hvis 
Overflade Fortætningen kan finde Sted. Det 
ultraviolette Lys virker altsaa ioniserende paa 
Luften o: der dannes de uendelig fine Dele, der 
ere langt mindre end de kemiske Atomer, og 
som Fysikken kalder Ioner, der ladede med 
negativ Elektricitet gaa bort fra de smaa Isdele, 
som svæve i Atmosfærens højere Lag, og som 
lades med positiv Elektricitet. Katodestraaler 
bestaa netop af en Strøm af negativt elektriske 
Ioner. Solens Bestraaling af Atmosfæren frem
bringer altsaa en Adskillelse af Elektriciteten og 
derved elektriske Spændingsforskelle. Dåden til
lige gør Luften elektrisk ledende, fremkommer 
der ved disse Spændingsforskelle elektriske 
Strømme, der ere Aarsager til Magnetnaalens dag
lige Gang. Bestraalingen frembringer endvidere 
Katodestraaler. Er P. en Virkning af saadanne, 
behøver man ikke til Dannelsen af disse at op
stille den Hypotese, at de komme ind i Atmosfæren 
fra Verdensrummet. Adam Paulsen. 

Polårokse se M o s k u s o k s e . 
Polårplan se Pol. 
Polårplanimeter se P l a n i m e t e r . 
Polårræv se Ræv. 
Polarstjernen se Bjørnen. 
Polårstrøm kaldes enhver Strømning i Luften 

og særlig i Havet, der kommer fra Polaregnene 
og er rettet mod Ækvator. Om P. i Havene hen
vises til Artiklerne, der omhandle de forskellige 
Have. W.y-n. 

Polårtorsk se T o r s k . 
Polårtrekant (mat.). En sfærisk Trekant Ts 

P. 7\ har til Vinkelspidser de Poler (se Pol) 
for T"s Sider, der ligge nærmest ved de respek
tive Siders modstaaende Vinkelspidser. T er Ti's 
P. Enhver Vinkel i de to Trekanter er Supple
ment til den Side i den anden Trekant, der har 
Vinkelens Toppunkt til Pol. Naar der eksisterer 
en sfærisk Trekant med Siderne a, b, c og Vink
lerne A, B, C, er der altsaa en anden, nemlig 
P., hvis Sider ere 180O — A, 180O—B, i8o<> — C, 
og hvis Vinkler ere 1800— a, 1800—b, 1800 — c. 
Man kan følgelig i den sfæriske Geometri og 
Trigonometri af enhver almindelig gældende 
Sætning om en sfærisk Trekants Stykker danne 
en anden ved i Stedet for Siderne og Vinklerne 
at sætte Supplementerne til henholdsvis de mod
staaende Vinkler og de modstaaende Sider. Ckr. C. 

Pol de Mont [poldømo'], K a r e l Maria , 
flamsk Digter og Litteraturhistoriker, er født 15. 
Apr. 1857 i Wambeke, en Landsby i Brabant, 
blev 1877 Student, virkede senere som Lærer 
først i Doornik og fra 1882 ved Antwerpen's 
Athenæum. Han er efter Hendrik Conscience's 
og Jan van Beers'es Død anset for den flamske 
Litteraturs første Mand? hvortil hans praktiske og 
energiske Natur for en stor Del har givet ham 
Adkomst. Hans Forfattervirksomhed bevæger sig 
over mange forskellige Omraader, men dog har 
P. d. M. især vundet Yndest som Forfatter af 
Landsbyidyller baade paa Prosa og paa Vers (»Op 
mijn dorphen« 1886, »Leutesotternijen« 1881 ; 
den første Prosafortællinger, den sidste Vers). 
Ogsaa bibelske Emner har han behandlet i mo
derne Aand, f. Eks. i et Digt »Menneskenes 
Børn«. Overhovedet naar han højest som Lyriker, 
om han end ikke naar Jan van Beers i Aandfuld-
hed og poetisk Ynde. Han er ogsaa Forfatter af 
en Mængde til Dels meget omfangsrige, litterær
historiske Arbejder, har saaledes skrevet et to 
Binds Værk om Hendrik Conscience (»Hendrik 
Conscience, zijn leven en zijne werken«, 1883) og 
et Værk om Jan van Beers [1889]. I et stort 
tre Binds Værk: »Losse schetsen uit de letter-
kundige geschiedenis van onzen tijd« har han 
behandlet en Mængde litterære Personer og 
Værker, navnlig dog fra fransk og nederlandsk 
Litteratur. Af hans rent æstetiske Værker nævne 
vi foruden de ovennævnte: »Waarheid en leven«, 
Digte [Briigge 1877], »Jongelingsleven« [Leuven 
1878], »Loreley«, Digte [Utrecht 1882], »Idyllen«, 
»Sneek« [1882], »Gedichten« [Gent 1884, kronet 
med den 5-aarige nederlandske Litteraturpris], 
»Fladderende Vlinders«, Digte [Rotterdam 1885J, 
»Zanna«, Skuespil paa Vers i een Handling 
[Leyden 1887]. Af Tidsskrifter har han været 
Medstifter og Medudgiver eller selvstændig Ud
giver af en hel Række. Vi nævne saaledes »Het 
Pennoen« [1877—80], Tidsskrift for Kunst, Viden
skab, Kritik og flamsk Bevægelse, »Jong Vlan-
deren« [1881], »Nederlandsche Dicht- en Kunst-
halle« [1883] og »De toekomst« [1884]. Ogsaa 
til udenlandske Blade og Tidsskrifter har han 
ydet en Del Bidrag. Endelig maa det nævnes, at 
han har udgivet en Del Skolebøger paa sprog
ligt Omraade, deriblandt et Par nederlandske 
Antologier (»Proza en Poezie«, 1880) og »Mijn 
Leesboch«, 1889). Paa Dansk er P. d. M. be
handlet i et Essay af G e o r g B r a n d e s (i »Es
says. Fremmede Personligheder«, 1889). A. I. 
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Polder se Marsk. 
Poldistance se Himmel . 
Pole d. s. s. P e r c h (s. d.). 
Pole (tekn.), røre om i et Metalbad med 

Stænger af frisk Træ, navnlig Birketræ, i den 
Hensigt at tilvejebringe en stærk Bevægelse i 
Badet ved de udviklede Dampe, saa at Uren
hederne lettere stige op paa dets Overflade, og 
at reducere dets Ilter navnlig ved det Trækul, 
som den forbrændte Stang giver. Processen anvendes 
især ved Kobber, Bronze og Bly. F. W. 

Pole [po!«l], Reg ina ld , engelsk Statsmand 
og Kardinal, født 1500, død 18. Novbr. 1558, til
hørte en fornem Familie, der var nær beslægtet 
med Huset Tudor; hans Moder var Datter af 
Hertugen af Clarence. Henrik VIII interesserede 
sig meget for den unge gejstlige og lod ham 
studere først i Oxford, siden i Italien (1521—30) 
og Paris. Han undgik saa længe som muligt at 
udtale sig i Sagen om Henrik's Skilsmisse fra 
Katarina af Aragonien, skønt han havde faaet 
Universitetet i Paris til at udtale sig til Gunst 
for Skilsmissen. Endelig da Kongen tvang ham 
til at tale, udgav han [1536] De unitate eccle-
siae, der skarpt dadlede Kongens Optræden. 
Han brød herved med sit Fædreland og var i 
20 Aar i Landflygtighed. Paven gjorde ham til 
Kardinal og sendte ham som Legat til Neder
landene. Han arbejdede her ivrig paa at rejse 
det engelske Folk til Opstand og faa Frankrig 
og Spanien til at angribe England; han tænkte 
sig selv at kunne blive engelsk Konge og ægte 
Kongens Datter Marie. Hans Planer mislykkedes 
dog, og Henrik VIII lod hans Moder og Brødre 
dræbe. Han maatte derpaa i nogle Aar opholde 
sig i Viterbo, hvor han omgikkes med Vittoria 
Colonna og andre, der senere ansaas for Kættere; 
ham selv har man tilskrevet et lutheransk Skrift. 
»I Rom ansaas han for Lutheraner, i Tyskland 
for Papist, i Frankrig for Kejserens Tilhænger, 
i Bruxelles for Frankrig's«, blev der sagt om 
ham. Det skyldtes denne uklare Holdning, at han 
ikke 1549 valgtes til Pave. 1554, da Maria den 
Blodige havde besteget England's Trone, vendte 
han tilbage som pavelig Legat og virkede nu 
som Dronningens fortrolige Raadgiver med fana
tisk Iver for at genindføre Katolicismen og faa 
Pavens Supremati anerkendt. 1556 blev han 
Crsnmer's Eftermand som Ærkebiskop i Canter
bury. Alligevel afsatte hans Uven Caraffa, der 
1556 blev Pave som Paul IV, ham som Legat 
og kaldte ham tilbage til Rom for at forsvare 
sig mod Beskyldningen for Kætteri. Hans Død, 
Dagen efter Dronning Marie's, sparede ham for 
denne Ydmygelse. (Li t t . : P h i l i p p s , History 
of the life of R. P.\ H o o k , Lives of the arch-
bishops of Canterbury [8. Bd.]). J. L. 

PolemårchOS .(græ.), Hærfører, var i fiere 
græske Stater Betegnelsen for en særlig Embeds
mand. I Athen var P. en af de 9 Archonter 
(s. d.) og havde fra først af Overkommandoen 
over Hæren. Men som militær Befalingsmand 
omtales P. sidste Gang i Slaget ved Marathon 
(49O f. Chr.), idet hans Funktioner senere over
toges af Strategerne. Derimod fik P. den Funk
tion at præsidere i Domstolene og lede Retter
gangen i Sager, der vedrørte Udlændinge, for
uden at han vedblivende havde det Hverv at 

lede visse religiøse Ceremonier, der stode i For
bindelse med Krigsvæsenet. H. H. R. 

Polemast (Søudtryk), af det eng. pole o: en 
Pæl. I en Del Dampere har man i de senere Aar 
ganske nedlagt Sejlrejsning. Disse Skibe føre da 
kun nogle ganske korte Undermaster, dannede af 
eet Stykke; de anvendes kun som Fastpunkt for 
Lade- og Lossekraner, for Stativer til Top
lanterner og til derpaa at hejse Signal o. a. Flag. 
En saadan Mast benævnes P. C. L. W. 

Polemik (græ.), Stridskunst, Stridslære, litterær 
Strid. P o l e m i k e r , en for P. anlagt Person, strid
bar Skribent; p o l e m i s k , stridslysten (i litterære, 
videnskabelige Sager); p o l e m i s e r e , stride, tage 
Del i en Avisfejde o. 1. 

Polemisk se Polemik . 
PolémOIl fra A t h e n , græsk Filosof, født i 

Oete i Attika, død i Athen ca. 272 f. Chr., 
levede et udsvævende Liv, til han en Dag over
værede en af Xenokrates'es Forelæsninger. Han 
blev nu dennes Elev og senere hans Efterfølger 
som Leder af Akademiet. P. saa Filosofiens 
væsentligste Betydning og Opgave i det praktiske, 
som Morallære og Moraløvelse. C. St. 

Polemoniacéae, PolemoniumseFjældfiok-
famil ien. 

PolémOS (græ.), Krig. 
Polen, 1) tidligere Kongerige, der indtil den 

første Deling 1772 omfattede et Areal, der mod 
Vest grænsede til Oder og Warthe, mod Syd til 
Karpatherne og Dnjestr, mod Øst til Dnjepr og 
mod Nord til Diina; men for øvrigt vare Ud
strækning og Folketal meget forskellige til de 
forskellige Tider, som følgende Tabel vil vise. 

Aar Areal i • Km. Indb. 
1620 991,000 15,000,000 
1655 881,000 14,000,000 
1683 661,000 12,000,000 
1701 716,000 12,500,000 
1755 716,000 13,000,000 
1764 774,415 12,980,000 
1791 530)000 7,752,486 
1794 247,800 4,500,000 

Befolkningen var temmelig blandet, og man 
regner, at der 1772 fandtes i P. 5 MUL Polakker, 
5 MUL Lillerussere, 1 MUL Litauer, r*/a MUL 
Jøder og 1 MUL Tyskere. Med Hensyn til Re
ligion var Forskellen lige saa stor, idet Po
lakkerne og Litauerne vare romersk-katolske, 
Lillerusserne græsk-katolske og Tyskerne Prote
stanter. Den romersk-katolske Kirke var Stats
kirke, og der fandtes Ærkebispedømmer i Lem
berg og Gnesen foruden 15 Bispedømmer. Ad
ministrativt inddeltes P. i 3 store Provinser, Stor
polen, Lillepolen og Litauen, der atter deltes i 
Vojvodskaber og disse igen i Kredse. P.'s Vaaben 
var et kvadreret Skjold med den polske Ørn 
paa rød Grund i 1. og 4. Kvadrat, en harnisk-
klædt Ridder paa en Sølvhest i 3. og 4. og med 
Kongehusets Familievaaben i Hjerteskjoldet. Na
tionalfarverne vare hvidt og rødt. — Efter den 
tredje Deling 1795 ophørte det gamle Konge
rige at eksistere. Ved alle P.'s 3 Delinger tilfaldt 
der Rusland 483,700 • Km. med ca. 6 MUL 
Indb., Østerrig 121,500 G Km. med 3,6 MUL 
Indb. og Preussen 145,700 • Km. med 2,7 MUL 
Indb. 
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2) Det senere Kongerige P. under russisk 
Herredømme, der oprettedes paa Wienerkongressen 
1815, hvorfor det undertiden kaldes K o n g r e s -
P., var 1815—32 kun ved Personalunion forenet 
med Rusland; dernæst udgjorde det indtil 1866 
en selvstændig administreret Del af Kejserriget, 
men er nutildags fuldstændig inkorporeret i dette og 
kaldes officielt W e i c h s e l - G u v e r n e m e n t e r n e . 
Dette P. grænser mod Syd til Galizien, mod Vest 
til Schlesien og Posen, mod Nord til Preussen 
og det russiske Guvernement Kovno og mod Øst 
til Guvernementerne Vilna, Grodno og Volhynien. 
Arealet er 127,319 • Km. med (1897)9,455,943 
Indb. eller 73 pr. Q Km., og det deles i Guverne
menterne Kalisch, Kielce, Lomscha, Lublin, Piotr-
kov, Plock, Radom, Siedlce, Suvalki og Varszava, 
til hvilke der henvises; de polske Guverne-
menter ere dog alle betydelig mindre end de 
russiske. — P. bestaar af et bølgeformet Slette
land, der ligger 90—135 M. o. H., og som for
ener det store russiske Lavland med det mellem
europæiske. Mod Nord har P. den sydlige Del 
af det preussiske Søplateau, der er 185—210 M. 
højt og bestaar af Søer, Sumpe og Sandjorder. 
Syd paa dannes Terrainet af de nordligste, 240— 
300 M. høje Udløbere fra Karpatherne, der i 
alle Retninger gennemfures af Vandløbenes dybe 
Dalstrøg, og mod Sydøst optræder et sumpet og 
skovrigt Landskab, der svarer til det russiske 
Poljessje (se Minsk). I dette ensformige Terrain 
gør den mindste Forhøjning betydelig Virkning, 
og enhver Høj bærer Navnet Gora (Bjærg). Med 
Undtagelse af den sydvestlige Del, der afvandes 
af Warthe, og den nordøstlige, der har Tilløb 
til Njemen, afvandes hele P. af Weichsel, der 
paa en Strækning af 425 Km. tilhører P., og 
som fra højre optager Vieprz og Bug med Narev 
samt fra venstre Pilica. Søerne i P. ere meget 
ulige fordelte, idet Guvernementet Suvalki har 
232 • Km. af samtlige 365 • Km. De ere dog 
alle temmelig smaa og skjule sig som oftest 
inde i tætte Skove, hvor Vandspejlet dækkes af 
Vandplanter. Sumpe have stedvis stor Udstræk
ning i P.: den største, der ligger langs Narev, 
er 20 Km. lang. Klimaet er et Fastlandsklima, 
der staar paa Overgangen mellem det mellem
europæiske og det endnu mere udprægede rus
siske. Den aarlige Middelvarme ligger mellem 
5>5° °g 7>8°> fraregnet de sydlige højere Egne, 
hvor den gaar ned til 50. Sommeren er varm, og 
Vinteren saa kold, at en Temperatur paa -~- 20° 
er hyppig. Floderne ere tilfrosne 70—90 Dage 
om Aaret. De fremherskende Vinde ere Vesten
vindene, men om Foraaret ere østlige og om 
Efteraaret og Vinteren ere nordøstlige og syd
lige almindelige. Nedbøren ligger for den mellemste 
Dels Vedkommende mellem 55 og 60 Cm. for
delt paa godt 150 Regn- og Snedage; men den 
stiger Nord paa mod Østersøen og Syd paa mod 
Karpatherne. Planteverdenen er ligeledes præget 
af P.'s Beliggenhed som Overgangsland; men den 
har dog større Slægtskab med den tyske end den 
russiske. Grænsen mellem disse forløber omtrent 
langs Bug og Njemen. Den nordlige Del af P. 
indtil Narev's Sammenløb med Bug og den øst
lige Del hen imod Rusland har Skove af Naale-
træer {Pinus Sihustris) og Birk. Fra Bakke
landet i den sydlige Del af P. indtil Varszava 

optræde smukke Bøgeskove, og af andre Træer, 
der spille en Rolle i Dele af P., nævnes 2 Arter 
af Ælm, Ask, Ahorn, Bævreasp samt Linden, 
der er det mest yndede Træ i P, Dyreverdenen 
er mellemeuropæisk; Bæver og Los ere for
svundne, Bison og Elsdyr træffes nu først i Li-
tauen's Skove, og Kronhjort og Daa ere ved at 
blive sjældne. Vildsvin, Ulve, Ræve, Harer, Ka
niner og Egern ere ret almindelige; men den 
brune Bjørn træffes nu kun mod Syd. Skovene 
udmærke sig ved Rigdom paa Bier, og Bi
avlen spiller en stor Rolle i P. — Hoved
massen af B e f o l k n i n g e n er Polakker (s. d.), af 
hvilke der 1897 fandtes 6,650,000; derefter fulgte 
1,225,000 Jøder, 1,050,000 Russere, 300,000 
Litauer og 250,000 Tyskere. Der fandtes 4,764,007 
Mænd mod 4,691,936 Kvinder, og 22 p. Ct. 
af Befolkningen vare Byboere, medens Rusland 
kun har 12 p. Ct. F o l k e o p l y s n i n g e n er omtrent 
som i Rusland, idet P. har 1 Folkeskoleelev for 
hver 34 Indb. og Rusland I for 35. Undervis
ningssproget er Russisk, der ogsaa er Rets- og 
Forretningssprog. Af videnskabelige Institutioner 
nævnes kun det temmelig lille Universitet i Var
szava samt et agronomisk Institut og en Veterinær
skole. H o v e d e r h v e r v e t er Agerbrug, der staar 
paa et noget højere Trin end Rusland's. 31 p. Ct. 
af Arealet ere Agerland, og næsten Tredjedelen af 
dette Areal tilsaas aarlig med Rug og en Fjerde
del med Havre. Derefter følge Hvede, Byg, Kar
tofler og lidt Sukkerroer. Kvægavlen er betydelig, 
og navnlig fremhæves en ikke ringe Avl af fin-
uldede spanske Faar, Hesteavlen samt Skovegnenes 
Biavl. Kvægbestanden udgjorde 1897 1,096,500 
Heste, 2,683,000 Stkr. Hornkvæg, 2,947,000 Faar 
og 1,222,500 Svin. Skovlandet udgjorde 1897 
21 p. Ct., hvoraf knap Halvdelen tilhørte Staten. 
For øvrigt er hele Arealet fordelt saaledes, at 
40,9 p. Ct. tilhøre Bønderne, 50,3 p. Ct. Gods
ejerne, 6 p. Ct. Staten og Medlemmer af Kejser-
huset og Resten forskellige andre Kategorier af 
Ejere. P. har en Del Bjærgværksdrift, og der 
produceredes 1896 3 J / 2 Mill. Tons Stenkul, 280,000 
Tons Jærnmalm, 46,500 Tons Zink og 4,000 
Tons Salt. I industriel Henseende er P. den vig
tigste Del af Rusland, og der fandtes 1898 30,000 
Fabrikvirksomheder, der sysselsatte 1/4 Mill. Ar
bejdere og producerede Varer til en Værdi af 
500 Mill. Kr. Produktionen af Støbejærn og Staal 
er ikke ringe, men den største Rolle spiller dog 
Tekstilindustrien, hvis Centrum er Lodz. Den 
aarlige Produktion af Bomuldsvarer er ca. 120 
Mill. Kr., af Klædevarer 75 Mill. Kr., af Lærred 
20 Mill. Kr. og af Linned varer 14 Mill. Kr. 
Desuden findes en betydelig Sukkerindustri. Efter 
Ophævelsen af den polsk-russiske Toldgrænse 
1851 danner P. eet økonomisk Hele med Rus
land, og Vareomsætningen ud over Omraadets 
Grænser er i stærk Vækst. Der udføres Korn, 
især Hvede, samt Tømmer, Uld og Kvæg og ind
føres Kolonialvarer, Bomuld, Raasilke og Silke
stoffer, Kemikalier, Maskiner, Vin og Kogsalt. 
Med Udlandet gaar den største Omsætning over 
Danzig, og i det indre fremmes Samfærdselen ved 
5,248 Km. sejlbare Floder samt et Jærnbanenet, 
der 1897 var paa 2,080 Km. — P.'s oprindelig 

! 8 Vojvodskaber forandredes 1846 til 5 og 1867 
I til de ovennævnte 10 Guvernementer. Landets 
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romersk-katolske Kirke styres fra Indenrigsmini
steriet i St. Petersborg, de Græsk-Katolske have 
deres Ærkebiskop i Varszava, og Lutheraner og 
Reformerte staa under Generalsuperintendenter. 
Den øverste verdslige Myndighed findes hos 
Generalguvernøren, der tillige er øverstkomman
derende i Militærdistriktet Varszava, der omfatter 
hele P. med Undtagelse af Guvernementet Suvalki, 
der hører til Vilna. H. P. S. 

Historie-
Ud af de vestslaviske Stammer, der bo paa de 

skovgroede Sletter om Weichsel, Warta, Oder 
og Bug og i Karpathernes nordvestlige Bjærg-
hang, fremstaar det politiske Folk, der af en af 
sine Bestanddele, P o l a n e r n e (o: Sletteboere), fik 
Navnet: det polske; og dets Lande, der omsider 
samledes til en Enhed, bleve P. (polsk Polska). 

P.'s gamle Stammehistorie er saa godt som 
ukendt, kun faa og ret værdiløse Sagn, mytolo
giske eller byggede paa Navnes folkelige For
klaring kunne fremledes, saaledes om Krak (Kra-
kov) og Fyrstinden Wanda (Wender eller æld
gammel Oprindelse af Vand, litauisk : vandi'i knyttet 
til Wista-Floden). Først ved Kristendommens Ind
brud i det hedenske P. begynder Folket at høre 
Historien til. P.'s Historie kan deles i syv Op
trin: i ) Fra Kristendommens Indførelse til den 
tyske Overhøjheds Bortfalden (960—1194). 2) P. 
splittet i indbyrdes kæmpende Fyrstendømmer 
(1194—1295). 3) P.'s Samling (1295—1386). 4) 
P.'s Union med Storfyrstendømmet Litauen fuld
byrdes. Højeste Blomstring (1386—1586). 5) Den 
katolsk-jesuitiske Reaktion og Magnaternes Kamp 
mod Kongemagten (1586—1655). 6) Indre Anarki 
og voksende Afhængighed af Udlandet (1655 — 
1768). 7) Kampen for at forebygge Statens ! 
Sammenstyrtning. P.'s Fald (1768—95), 

1) 960—1194. Da den romersk-tyske Verden 
stødte sammen med P., herskede en mægtig Fyrste 
Mieszko (960—992) over alle de Stammer, der 
boede i Store- og Lille-P. (svarende til Landene 
om Wisla (Weichsel), Bug og Warta) samt over de 
hvide og røde Krobater (polske Stammer i Vest-
galizien); Mieszko havde arvet disse udstrakte 
Lande efter sin Fader Ziemomysl. I den tyske 
Kejsers Navn angreb en Markgreve Gero det 
slet forbundne slaviske Samfund og aftvang 
Lensed til sin Herre med dennes romerske 
Krav paa at herske over hele Verden. Vel 
for at vinde sin ny Herre og afvende Plyndrings
tog lod den hedenske Mieszko sig døbe og 
gik med sit Folk ind i Romerkirken. Mægtige 
Slægtsforbindelser knyttede Mieszko til Nabo
landenes Fyrster, hans Søster giftedes med 
Ungarn's Konge, hans Datter Sigrid efterhaanden 
med Nordens tre Konger. 

Hans Søn B o l e s l a w I (992—1025) vilde ud
vide sit Herskeromraade ved at undertvinge de 
smaa slaviske Nabostammer. Han aflægger forsigtig 
sm Lensed til Kejseren og er hans Forbundsfælle i 
Kampene mod de slaviske Stammer. Siden under
lægger han sig Pommern, en Del af Prusernes 
Land (Preussen), erobrer det hvide Kroatien med 
Krakov, det polske Schlesien (Slfjsk). 999 op-
naar Boleslaw et eget Ærkebispedømme med 
Sæde i Gniezno (Gnesen), Posen hører indtil 
1012 til Magdeburg (noget, der Aarhundreder 

senere bruges af Preussen som Berettigelse til at 
annektere Landet). Benyttende sig af den tyske 
Kejsers Vanskeligheder og indre Stridigheder 
mellem de kijevske Fyrster, lod Boleslaw sig 
uden Pave og Kejser krone i Gnesen 1025 som 
en Uafhængighedserklæring mod Kejseren. Paa 
30 Aar havde Boleslaw skabt et uafhængigt P. 
fra Østersøen til Theiss og Donau, fra Elben til 
Bug og Dniestr. 

Men allerede under hans Søn Mieczeslaw 
(Mieszko) II (1025—34) falder Riget sammen. 
Kongens forbigaaede Brødre hjælpes af Kejseren 
Konrad II, af Russere og Tschekker. Ungarerne 
erobre Slovakiet, de Danske tage Pommern, og-
saa i Øst og Vest bortrives Provinser, og Mieczes
law maa anerkende Kejserens Lensret. Under 
hans mindreaarige Søn, Kazimierz (Kasimir) Karol, 
gjorde Bønder og Trælle Oprør mod Kristendom og 
fremmed Tryk. Kongemoderen maatte flygte med 
sin Søn, og desuden opstod Kamp mellem den 
gamle slaviske Ætadel og de ny af Kongerne 
adlede »Riddere«, ofte af ringe Æt (Krønnike-
skriverne tale om en Kamp mellem liberati et 
cum torquibus aureis ornati og nobiles). Mange 
gejstlige slagtedes, stenedes, Kristendommen syntes 
truet. De gamle magtløse Smaafyrster fik atter 
Herskermod og greb Magten i Dele af Riget, 
Tschekkerne erobrede Schlesien. 

Ved tysk Hjælp blev Kazimierz K a r o l 
Konge 1040—58. Han søgte som tysksindet at 
støtte sig til Præstevældet, som han paa al Vis 
styrkede, især ved at oprette ny Bispesæder. For 
at styrke sit Herredømme udnævnte han mange 
Riddere; krænkede derved trak de gamle Odels-
slægter sig tilbage og dannede snart en særlig 
Klasse: szlachta (af tysk »Geschlecht«). 

Kazimierz Karol's Søn B o l e s l a w II lykkedes 
det at rive sig løs fra tysk Højhed, og 1076 lod 
han sig ved Pavens Hjælp krone. Led ved hans 
evindelige Krigstog gjorde Folket Oprør, og 
misfornøjede Riddere vilde afsætte ham. Med 

1 Gejstligheden, hvis Magt var svulmet, og som 
i søgte ganske at løsrive sig fra verdslig Over-
I højhed, kom Kongen i heftig Strid, og han gik 

i sin Modstand langt over mod Hedenskabet, 
I lod sig paa Trods vie til to Hustruer og brugte 

Svantevit's Hopper, naar han tog Varsler. Til 
sidst blev han jaget ud af Landet og omkom. 
Hans Broder W l a d y s l a w H e r m a n blev Konge 
(1080—1102); svag og styret af Kvinder maatte 
han snart afstaa en Del af sit Rige til sine 
Sønner, Boleslaw og Zbigniew. Efter Faderens 
Død udbrød Borgerkrig, til sidst uddrev Boleslaw 
sin Broder og blindede ham. B o l e s l a w III 
(i 102—38) var en dygtig og heldig Kriger. 
Han bredte sit Herredømme til Havet, erobrede 
Rugen og søgte, men uden Fordel, at bekæmpe 
Kejser Henrik V. Før sin Død delte Boleslaw 
sit Land mellem sine Sønner, dog saadan, at 
Krakov og Landet om denne By altid skulde 
tilfalde Kongeslægtens ældste og med den Over
højheden. De øvrige Landsdele vare almindelig 
Arveret underkastede. Krakov og Storfyrsttitelen 
(Wielki Ksiaz'e) gaa til W l a d y s l a w II (1138— 
46). Han søgte at udjage sine Halvbrødre af de 
andre Landsdele, men maatte selv opgive Magten. 
Hans Halvbroder Bo le s l aw IV fik Krakov 
(1146—73), han maatte overlade Schlesien som 

erikaxel
Fremhævning
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Len til sine Brodersønner, der, for bedre at holde 
Landet i deres Magt, udjoge de polske Besæt
ninger i Borgene og indkaldte tyske og tschek-
kiske Nybyggere. Den tredje Broder Mieczys-
Jaw III s t a r y (den Gamle) kom til Magten 
(i 173—77), men blev snart udjaget af Magna
terne, der ikke vilde finde sig i hans kraftige 
Herskelyst. Man indsatte Delingsfyrsten i Sando-
mierz, Kazimierz den Retfærdige (1177—94). 
Han sammenkaldte en Forsamling, sejm, af verds
lige og gejstlige Mænd, o: Bisper og Fyrster i 
Leczyca 1180. Her forhandlede Landets Fyrste 
for første Gang paa aaben Vis med Landets 
store om Rige og Styrelse. Han overlod Gejstlig
heden en Del tidligere inddragne Kirkegodser og 
frasagde sig nogle Skatteindtægter, nedsatte Ud
gifterne til Hofhold og eftergav Straffe. Med 
Pavens og Kejserens Tilladelse og Forsamlingens 
Godkendelse ophævedes Senioratsloven for Kra-
kov, og Magten blev i Kazimierz'es Linie. P. faldt 
derved i to Dele: Stor-P. og Schlesien, hvor den 
gamle Seniorret gjaldt, og Lille-P., hvor Kazi-
mierz'es Arvelov gjaldt. Ved denne Godkendelse 
af Tronfølgen synes >Folkets« Valgret til Tronen 
at være opstaaet; dette Valg maatte dog fore
løbig ske i Kazimierz'es Linie. 

I det ældste P. var Kongemagten ubegrænset, 
Kongen var øverste Dommer og Feltherre. Ved 
denne Periodes Udløb udskiltes Befolkningen 
tydelig i Stænder: Embedsstand (u rzedn icy) , 
Ridderskab ( rycers two) , Gejstlighed (ducho-
wieris two), Fribønder (kmiece) og Trælle 
(n iewoln icy) . Den øverste Stilling var woje-
woda, den befalende i en Provins, siden Kansler, 
samt Hoftitlerne Mundskænk, Taffeldækker o. s. v., 
der gav Anledning til stor Indflydelse. I Spidsen 
for en By stod en Kastelan med udøvende, 
dømmende og administrerende Magt-

P. 's administrative Deling overgik fra de gamle 
gminy (Gemeinde), der vare indre uafhængige, 
til opola, der hver vare ansvarlige over for det 
hele, men havde egen Politimyndighed, Domstole 
(Nævningeret) og en Dækning af Adel og ufrels. 
I Fællig bares Skattebyrderne, som mest bestode 
i at holde Fyrsternes Gaarde i Gang og svare 
de fornødne Afgifter, naar Dommere, Kongen 
eller Jægere kom (Føde, Vogne, Husly). Dernæst 
maatte Borgene forsynes med Levnedsmidler, og 
der maatte afgives Mandskab til Bevogtning. 
Disse Afgifter dannede sammen med Kopskat fra 
de undertvungne Lande Statskassens egentlige 
Indtægter. Man kan endnu af P.'s Landsbynavne 
se, hvilke Jorder der fordum have været Enkelt
mands Særeje og hvilke Slægtseje (Ridderjorder 
og gamle Odelsjorder; de første ende paa in, 
yn, 6w, de sidste paa ice, £ce og ojce). Efter-
haanden som Bøndernes Frihed og Ejendomsret 
tilintetgøres, er det kun disse to frelse Stænder, 
der ere jordejende, rycerze og rodowe ludzie, 
mellem hvem Bitterheden længe er stor. Gejstlig
heden tilkæmpede sig en uafhængig Stilling af 
Staten, efter i længere Tid at have maattet bøje 
sig for denne. Den lavere Gejstlighed var gift 
og levede paa ret hedensk Vis. Medens navnlig 
hele den højere Gejstlighed oprindelig var 
fremmed af Herkomst, opstod fra Beg. af 12. 
Aarh. en polsk Præstestand, og Gregor VII 
skaber den en uafhængig Stilling. Landets Fyrste 

[ faar til sin Raadighed en Forsamling af Rigets 
store, Prælater, ny høje Myndighedspersoner og 
gamle Landskabsstyrere. 

2) 1 1 94—1295 . Allerede under den kloge 
og kraftige Kazimierz begyndte Delingsfyrsternes 
Kampe om Overherredømmet og deres Selv
stændighed. Vel lykkedes det Kazimierz at samle 
paa sine Hænder en større Del af P. end nogen 
før ham; foruden Stor- og Lille-P. kom Mazurien 
og Kujavien, selv Dele af Pommern og Schlesien, 

! under ham, men meget af hans Regering op
fyldtes af hans Kampe med den fordrevne 
Mieczesiaw. Til sidst maatte denne give Gidsler, 

, bl. a. sin Søn, og faldt til Ro. De store Herrer 
indsatte efter Kazimierz'es Død hans mindreaarige 
Søn Leszek bialy (den Hvide) i Krakov, hans 
Broder Konrad fik Mazurien. Men nu greb 
Mieczysiaw paa ny til Vaaben, og efter vekslende 
Kampe lykkedes det ham at blive Krakov's 
Styrer (1200); skønt han paa ny maatte flygte, 
døde han dog som Krakov's Fyrste (1202). 

j Efter dennes Død bryde langvarige Fejder ud, 
I idet baade Kazimierz'es og Mieczyslaw's Efter

kommere gøre Krav paa Overherredømmet. Det 
synes klart, at størst Magt og Indflydelse be
holdt under disse Kampe Gejstligheden, og for 
at vinde dens Gunst maatte de kæmpende Fyrster 
give den Rettighed paa Rettighed, saa at de 
gregorianske Krav for Kirken hastig vandt Stad
fæstelse i P. 

Mieczesiaw's Søn W l a d y s l a w L a s k o n o g i 
vælges først (1202—06); men uden at ville give 
efter for Kirkens voldsomme Fordringer, maatte 
han bukke under, erklæredes for afsat, og L e s z e k 
b i a ly fik paa ny Tronen (1206—27). Denne gik 
ind paa de gregorianske Krav. For at faa Kraft 
til Kampen mod Delingsfyrsterne søgte Leszek 
Forbund med Ungarn, og for lange Tider blev 
det polsk Rigspolitik at staa i nært Baand med 
Ungarn. Alligevel maatte Leszek opgive Røde
rusland, og Stor-P. blev et Stridens Æble mellem 
den fordrevne Laskonogi og Odonicz, Leszek's 
Brodersøn, indtil Gejstligheden hjalp den sidste 
til Magten. Kort efter lod Odonicz sin Farbroder 
myrde. Ved at udstede kirkelige Frihedsakter 
for Krakov søgte Morderen at vinde Præste
standen for sig, og efter en Række voldsomme 
Kampe med Henryk Brodaty af Wréclaw (Breslau) 
tog Odonicz Krakov i Besiddelse, drev Henryk 
ud, men blev snart efter af forbitrede Fjender 
selv fordreven, og Henryk døde (1238) som Kra
kov's Fyrste, fik endog sin Søn, Henryk den 
Fromme (pobozny) , udvalgt. Under denne 
Hersker faldt Tatarerne ind over P. og Ungarn, 
og Henryk blev dræbt i det store Slag mod 
dem ved Liegnitz 1241. Hans Søn Bol es i av 
R o g a t k a (1241—78) fik Krakov og Dele af 
Stor-P., men han var ilde lidt, og heraf benyttede 
Odonicz'es Sønner sig og stræbte efter Faderens 
Arv, og snart efter erhvervede Konrad, Kazi
mierz den Retfærdiges Søn, Krakov (1247). Alt 
opløste sig snart i bitre og voldsomme Slægts
fejder, hvor de forskellige Fyrstesønner fra Kron-
landene ved Vold, Svig og samtidig heftig Guds
frygt, vel mest for at vinde Gejstligheden eller i 
Ruelse, kæmpede om Magten. Alle søgte at er
hverve Tilnavne som »from«, »gudsfrygtig«, 
»kysk« o. s. v., idet mindste for deres Hustruer, 
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nogle vare endog Flagellanter og gik i Kloster; 
enkelte Fyrstehustruer kanoniseredes som Jadviga, 
Henryk Brodaty's Hustru. Landets Udstykning 
gik til det yderste, det opløstes som i lutter 
Arvegodser. Kun Krakov deltes ikke, men blev 
Genstand for ustandselige Krige, hvori til sidst 
ogsaa Borgerstanden tog Del. 

Landets frygtelige Ødelæggelse under disse 
Borgerkrige, Ophør af Tilførsel af Krigsfanger 
og Befolkningens massevise Nedslagtning under 
Tataranfaldene, alt bidrog til at forarme det hele 
Rige. Fyrsterne, hvis Indtægter sank helt sammen 
fra de hærgede Jorder, vendte sig til Tyskerne 
for at faa en Indvandring i Gang. Tyskland's 
indre Forhold vare trøstesløse, lovløst Rovridder-
styre. Med Glæde toge flittige tyske Borgere og 
Bønder mod Indbydelsen. De første tyske Ny
byggere opstode i Schlesien allerede under Boles-
lav II og Henryk Brodaty. Efter Tataranfaldene 
bosatte Tyske sig rundt om i hele P. Man lokkede 
dem ind ved at byde dem gode Betingelser øko
nomisk. De fik Jord til By og omliggende Skov 
og Marker tilskødede. En Wåjt (Voigt paaTysk) 
styrede dem, han stod igen under Fyrsten. 
Byerne byggedes bag Volde og Grave, hver fik 
sit ratusz (Raadhus); saadan opstod WrocJaw 
(Breslau), PJock, Krakov, Poznaii o. m. a., der 
tidligere højest havde været enlige befæstede 
Borge. 

Borgerne havde indre Selvstyre, kun en liden 
Afgift at svare til Fyrsten samt visse Forpligtelser 
over for Byens Forsvar. Alle indre Domsforhold 
indrettedes efter tysk (især Magdeburger) Stadsret, 
og i Tvivlsmaal eller særlige Tilfælde indankedes i 
Sagerne for tyske Byretter. De polske Fyrster 
kappedes om at indkalde disse flittige og hæder
lige, men nationalt set skæbnesvangre Undersaatter. 

Boleslaw Rogatka havde ingen Børn, men ud
nævnte til sin Efterfølger en mazurisk Fyrste: 
L e s z e k czarny (den Sorte) (1279—88). Dennes 
hele Styretid var opfyldt af Kampe mod Halicz, hvor 
en dygtig Herskeræt, Danil Romanovic's Slægt var 
ved Roret, mod Tatarerne og sin egen Adel. 
Han blev sat i Band, fordi han lod Krakov's 
troløse Biskop fængsle, hans Adel opsagde ham 
Troskab, og kun ved Krakov's Borgeres og 
Ungarn's Hjælp slog han Modstanden ned. Et 
Tatarangreb J287 tvang ham paa Landsflugt, og 
han døde, før han var i fuld Besiddelse af sit 
Rige. Hans Broder ^Wiadys i aw L o k i e t e k | 
(o: en Alen lang) overtog Regeringen, men I 
Krakov's tyske Borgere ønskede en mere tysk- | 
sindet Fyrste og indkaldte H e n r y k IV Probus \ 
(1289—90) fra Schlesien; som sin Efterfølger 
udnævnte Henryk Fyrst Przemyslaw II fra Stor-
P., en lige Efterkommer af Mieczeslaw den | 
Gamle. Men Borgerne, som forstode deres Magt, I 
indkaldte Bohmen's fortyskede Konge Vaclav i 
(Wenzel), han bortjog Przemyslaw og tvang den | 
fordrevne WJadyslaw Lokietek til at frasige sig 
sine Tronkrav. Da Przemyslaw dog som Fyrste 
i Stor-P. erhvervede Pommern og af Paven blev 
kronet til P.'s og Pommern's Konge (1295), lod 
Kejser Otto ham dræbe, eftersom Tyskerne ønskede 
Herredømmet over Pommern. Ogsaa Stor-P. blev 
nu et Bytte for Arvefejder. Trods sin Ed prøvede 
Wiadysiaw dog paa at rive P. fra Kong Vaclav, 
en Tid lang smilede Lykken ham i Møde, Stor-P., 

Pommern og Kujavien vare allerede hans, da en 
indre Splid med hans store ødelagde alt for 
ham, Wiadysiaw maatte gaa i Landsflugt, og Vaclav, 
der ved Giftermaal med Przemyslaw's Datter er
hvervede dennes Lande, havde nu i sine Hænder 
alt polsk Land paa nær Mazurien og Schlesien. 
P.'s Samling syntes næsten fuldbyrdet. Konge
magten var styrket, og den latinske Kultur under 
polsk Førelse bredte sig stadig videre. 

Skønt P. i Øjeblikket syntes samlet, var dog 
Retstilstanden den samme. Krakov-Fyrstens Magt 
over de øvrige Landsdele kunde hvert Øjeblik 
atter tabes, og i Virkeligheden vare Provinserne 
yderst selvraadig stillede. Hver Fyrstes Magt var 
ubegrænset af Lov, de kaldte sig »af Guds Naade«. 
Dog var i Virkeligheden deres Magtudøvelse 
aldeles afhængig af deres Styrke, de verdslige og 
gejstlige Storherrer dannede en forsvarlig Hindring. 
Fyrstens Høvedsmænd under Navn af Baron og 
Comes (Greve) havde efterhaanden faaet mægtige 
Rettigheder forbundet med betydelige Rigdomme 
ved Landtilskødninger. Over deres Bønder og 
delvis over Borgerne udøvede de administrativ og 
dømmende Myndighed (Jus ducale), og i Tidernes 
Løb vidste de at erhverve stadig større Indflydelse. 
Endnu rigere og mægtigere var dog den højeste 
Del af Gejstligheden: P.'s Primas og Biskopperne, 
der foruden samme Rettigheder og Jordeje som 
Baronerne havde Krav paa Tiende fra hele 
Diøceset og modtoge store Votivgaver; desuden 
gjorde den Magt, de havde over Samvittighederne, 
dem endnu stærkere. De gregorianske Reformer, 
som P.'s Gejstlighed hurtig satte igennem paa de 
fleste Punkter, gjorde denne Stand næsten uaf
hængig i Staten. Det var særlig de snart talrige 
Munkeordener, der hjalp til at fremme Kirkens 
Stilling, mest af alle Tiggermunkene, baade Sværd
riddere, Johannitter og Tempelherrer nedsatte sig 
i P., der jo havde hedenske Folkefærd paa sine 
Grænser. Ved Hjælp af uregelmæssig sammen
kaldte Colloquia søgte Fyrsterne at erfare Stor
herrernes Mening, ofte samledes de i en Landsby 
under aaben Himmel. Efterhaanden kom sjælden 
en alvorligere Regeringsakt ud uden Baroners og 
Prælaters Samtykke. Disse Colloquia dannede 
Fyrstens Raad og bleve Grundlaget for S e n a t e t . 

Adelen (og Fribønderne) var i 13. Aarh. 
uden politisk Indflydelse. Medens nogle gamle 
Forfattere holde paa, at den polske Adel op
rindelig er en Erobrerstamme af normannisk eller 
teutonsk Oprindelse, synes denne Tanke nu helt 
forladt. Adelen synes i P. som andre Steder 
fremgaaet af Ridderklassen, der i Rigdom og 
Rettigheder voksede sammen med de gamle Odels-
slægter, rige Fribønder, og senere hen nævnes 
hele denne Stand: szlackta. Naar man be
tænker, hvilken Vrimmel af Delingsfyrster P. be
sad og det gennem lange Tider, og betænker, at 
hver af dem havde Ret til og Fordel af at slaa 
saa mange til Ridder som muligt, kan det ikke 
undre, at Adelen efterhaanden bliver en saa tal
rig Stand i P. Under de evige indre og ydre 
Krige maatte Fyrsterne have væbnede Skarer og 
først og fremmest Ryttere. 

De uddelte derfor større og mindre Land
stykker med visse Rettigheder, som Skattefrihed 
og Bøndernes Afgifts- og Hoveripligt mod stadig 
Krigsberedskab fra Ejerens Side. Fra Navnet 
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paa den Ejendom, Ridderen havde, tog han gerne 
sit Feltraab (haslo), dette betegnedes ved et malet 
Skjold (Herb). Disse Feltraab og Skjolde gik i 
Arv og bleve Slægtsmærker. En Adelsmand 
(szlachcic), der ikke hørte til Dignitarslægterne, 
naaede vanskelig større Statsposter, han maatte 
nøjes med en Stilling paa en Stormands Gaard 
eller i Stilhed dyrke sin Jord; han var under 
Baroners og Prælaters Domsmagt og maatte ud
føre deres Befalinger. En Slags Halvadelsmænd 
vare de saakaldte: Scartabelli (polsk w l o d y k a , 
s c i e r c a l k a ) . — Landsbybefolkningen var dels 
fri Bønder (liberi, kmiecie wolni), dels stavns
bundne (adscripticii, kmiecie niewolni). De fri 
havde Lov til at forlade deres Jordherre, længe 
stode de kun under Fyrstens Domsret, men efter-
haanden mistede de deres Særrettigheder med den 
stigende Jordværdi, og kun i Undtagelsesfald kunde 
de mod Jordejerens Vilje forlade ham, ogsaa kom 
de under hans Domsmyndighed. De ufri vare 
forpligtede til at dyrke den Jord, Herren anviste 
paa Livstid, maatte tjene ham med alskens Ar
bejde og kunde fra Slutningen af 13. Aarh. uden 
Fyrstens Indblanding tvinges tilbage, om de flygtede, 
og i saa Fald forvandledes de til sælgelige Trælle. 

Snart erhvervede Jordejerne fuld Myndighed 
over alle ufri Bønder, og de giede, ved at Staten 
opgav sin Patronatsret, over til Trællenes Kaar. 
Ene af Jordejernes Vilje afhang deres Skæbne. 
Kun enkeltvis levede Landsbyer under tysk Ret, 
det var Kolonier, dels tyske, dels polske, som 
vare lokkede ind paa Fyrsters Jorder mod samme 
Friheder som Borgerne. 

En Særstilling indtoge Jøderne, som strømmede 
ind i P., forpinte og forfulgte som de vare i 
Tyskland under Korstogstiden. I P. gav de sig 
af med Handel og Pengeomsætning; der sikredes 
dem Livsmulighed og indre Selvstyre (kahal), 
medens de maatte betale ret høje Afgifter. Denne 
Standsinddeling, afgrænset ved forskellig Rets
stilling, holdt sig i Hovedsagen under P.'s stats
lige Levetid. Derimod skete der en stærk Magt
forskydning i politisk Forstand, idet Adelen 
{szlachta) efterhaanden tiltvang sig den højeste 
Indflydelse i Statsstyreisen. 

3) 1295 —1386. Efter nogle Aars Omflakken 
lykkedes det W l a d y s l a w L o k i e t e k at sætte 
sig fast i Lille-P. Ungarsk Støtte og Kong 
Vaclav's Død bragte ham til Magten i Krakov 
paa ny. En haard Kamp kostede det ham at 
kue Stor-P., og Pommern toge de tyske Riddere 
fra ham ved et Bedrag. Paven i Avignon lod 
ham krone til P.'s Konge 1320 og dømte Ridderne 
til at give Pommern tilbage. Korsridderne nægtede 
dette, forbandt sig med Bohmen's Røverridder-
konge Johan af Luxemburg, der som Kong Våclav's 
Svigersøn gjorde Krav paa P., og faldt ind i 
Wladystaw's Lande, men i et blodigt Slag ved 
Plovcy 1331 bleve de slaaede. Kort efter (1333) 
døde Wladyslaw uden at kunne udnytte sin Sejr. 
Men hans unge Søn K a z i m i e r z den S t o r e 
('333—70) fuldbyrdede Kongeopgaven med stor 
Udholdenhed og Kløgt, selv om han i sin vanske
lige Stilling maatte opgive Dele af Riget. Han 
sluttede Forlig med B6hmen, som frasagde sig 
alle Krav paa P., mod at Kazimierz afstod Schlesien 
(Slask) i Trenczyn 1335; derved tabtes dette 
Kronland for bestandig. Derimod erhvervede Kazi- ' 

mierz det ogsaa tabte Mazurien, dets Fyrste af
lagde Hyldningsed. Efter lange Stridigheder med 
de tyske Riddere afstod Kazimierz Pommern mod 
fuldt at sikre sig andre omtvistede Landsdele, især 

1 Kujavien. 
I Sydøst var Kongen lykkelig nok til at sikre 

I sig Røderusland, ved den gamle Herskeræts Ud-
I slukning og under Kamp med en litauisk Fyrste 
1 vandt han desuden Dele af Volhynien og Høj-
' hedsretten over Podolien 1366. Vel var det 

ikke glimrende Resultater, Kazimierz'es ydre Politik 
bragte, men desto sikrere. For at knække Magt
brynden hos Delingsfyrsterne følte han det nød
vendigt at holde Fred med Bohmen og de tyske 
Riddere, selv mod haarde Betingelser. Derimod 
bragte Kongens indre Politik rige Frugter. Hans 
Mønstre vare Ungarn's dygtige Konge Karol 
Robert og især hans Ven, Bohmen's Konge og 
romersk Kejser Karl IV. Stændernes indbyrdes 
Forhold ordnedes (Statut Wi.slicki 1347), Lov og 

I Sædvaneret samledes (Statut Wielkopolski). Han 
afbrød de polske Stæders statsnedbrydende Rets-
forbindelser med Magdeburg og Halle, indstiftede 
indenlandske højere Domsinstanser og truede med 
Ejendomsinddragelse dem, der siden vovede at 
appellere til tyske Byretter. Kazimierz søgte 
stadig at udvide den kongelige Magt, og dette 
bragte Stor-P.'s tøjlesløse Adel med Krakov's 
Bisp til Oprør, men med frygtelig Haardhed slog 
han det ned. 1364 grundede Kazimierz Akademiet 
i Krakov, det ældste efter Prag's i hele Mellem
europa. Kongen byggede Byer, befæstede andre, 
oprettede tyske Landsbyer og sørgede for, at 
Bønder og Jøder ikke lede for ond Medfart. Skønt 
han var tre Gange gift, efterlod han ingen mand
lige Efterkommere, og som Tronarving fik han 
udnævnt sin Søstersøn, en Søn af Karol Robert 
af Ungarn, Ludvik. Kazimierz haabede at give 
de derved forenede Riger en mægtig Stilling ud
adtil og tog det Løfte af Ludvik, at han skulde 
skaffe Pommern tilbage til P. 

Hele L u d vi k's Styre (1370—82) var en snæver 
Kamp for hans egen Slægts dynastiske Befæstelse. 
Han bortgiftede med Vold Kazimierz'es Døtre 
med uhyggelige Mænd af utilbørlig lav Rang. 
Medens han krænkede den kongelige polske Slægt, 
anbragte han sine egne rundt om paa Bekostning 
af Rigets Enhed. Røderusland bortgav han som 
Len til sin Søstersøn. For at sikre sine Døtre 
Arveret til P. lovede han at nedsætte gamle 
Skatter, hvis Lovkraft var glemt, og for at faa 
sin yngste Datter Jadwiga's Arveret anerkendt 
(den ældste var imidlertid død) kaldte han et 
Møde sammen i K o s z y c e 1374. Her lovede 
han til Gengæld at holde Riget udelt, ophæve 
alle Skattebyrder for Adel og Magnater og lovede 
kun at give Polakker de større Stillinger. Kun 
2 Groschen af et i an (et Jordemaal) og Krigs
tjeneste ved Grænsen kom til at hvile paa Ridder
standen. Benyttende sig af et Løfte, Kazimierz 
havde givet Ungarn for Krigshjælp at afstaa Røde
rusland (Galizien) til Ungarn, hvis han døde barn
løs (1350), indføjede Ludvik dette Land i Ungarn's 
Krone (1378) til Trods for Koszycer-Traktaten. 
Stor-P. gjorde et haardnakket Oprør, da man der 
var forbitret over Ludvik's Gunstbeviser over for 
Lille-P.'s Adel. Han døde tids nok (1382) til at 
undgaa en ny Rejsning. 
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Hans hele Regering havde ført til slette Re
sultater. De færreste fik dog under P.'s følgende 
Opgang ved Unionen med Litauen blivende 
Følger; kun Koszycer-Pagten med Adelen ind
ledte paa en Maade Adelens forfatningshjemlede 
Ret til at blande sig i Kongevalgene og stille 
sine Vilkaar; desuden gjorde den indrømmede 
Fritagelse for Statsskatter Kongen betydelig fattigere 
og yderligere afhængig af Adelens frivillige Hjælp. 
Tiden fra 1382 — 84 var opfyldt af Tronkampe, 
da Ludvik til sidst havde skiftet Sind og ønsket 
sin Svigersøn, Zygmunt af Luxemburg, senere 
Konge i Ungarn, til Efterfølger. Omsider enedes 
Adelen om at hylde Jadwiga, og 1384 blev den 
unge Pige kronet i Krakov, Nu brød Kampen 
ud om, hvem hun skulde vies til. Jadwiga elskede 
og var trolovet med en østerrigsk Ærkehertug 
Vilhelm, men ham vilde ingen vide af. Ærke
bispen og Stor-P.'s Adel holdt paa en »Piast«, 
en indfødt Fyrste, hvem man bedre kunde tumle, 
Lille-P.'s holdt paa Storfyrsten i Litauen Jagiello 
(lit. Jogaila). 

Planen om en Forbindelse mellem P. og Litauen 
syntes opstaaet, fordi de lillepolske Herrer havde 
følt sig skuffede ved Forbindelsen med Ungarn; 
i Stedet for søgte de nu at bevare deres Over
legenhed over for Stor-P. ved Litauen's Hjælp, 
og desuden søgte de derigennem Hjælp mod Kors
ridderne, der truede baade P. og Litauen. Stor
fyrstendømmet Litauen skyldte sin Oprindelse en 
Samling af hedenske Stammer af arisk Æt, siden 
umindelige Tider beboede disse Folk Njemen's 
og dens østlige Bifloders Opland. Den senere 
herskende Stamme kaldte sig Lietuviai og sit 
Land Lietuvå (Litauen). Det var særlig dette 
Folk, de tyske Riddere toge som deres Maal at 
underlægge sig og kristne. Tyskernes skaansels-
løse Røvertog mod Hedningene lærte dem efter-
haanden indre Ening, og under en dygtig Hersker
slægt naaede de stor Magt. Særlig blev det 
Gedimin (1315—41), der udvidede og styrkede 
sit Land. Under Tatarvælden i Rusland lykkedes 
det denne Fyrste og hans nærmeste Efterfølgere 
at indføje alle de vestlige og sydvestlige russiske 
Fyrstendømmer under deres Styre, deriblandt 
Kijev. Medens de litauiske Fyrsters eget Stam-
land forblev hedensk og de selv oftest ogsaa, 
vare de undertvungne russiske Lande græsk
katolske. I Litauen besad Fyrsten enevældig 
Magt. De enkelte Dele af Landet vare Len af 
Storfyrsten under stærke Indskrænkninger i Lens
mændenes Frihed. Delingsfyrsterne kunde ikke 
raade over deres Landsdele, ikke gifte sig eller 
bortgifte Døtre uden Storfyrstens Samtykke. 

Gedimin's Søn, Algerd, havde 12 Sønner med 
to Hustruer, den ældste af andet Kuld var Jagiello, 
han fik Faderens Trone; ledet af sin russiske 
Moder var han vistnok halvvejs Kristen, hans Far
broder Kejstut var Hedning. Korsridderne, hvis 
Ulykke Litauen's Styrke var, hidsede bestandig 
til indre Krige, de hjalp først Jagiello mod Far
broderen, indtil denne var fangen og dræbt, men 
utilfredse over den hastige Ende sendte Ridderne 
Kejstut's af dem fangne Søn Witold (Vytautas) 
mod Jagiello, men de to Litauere forstode Rænke- I 
spillet og udsonede sig bag om Riddernes Ryg. 1 
Denne Jagiello var det, som nu af Lille-P.'s Adel 
opfordredes til at ægte Jadwiga, mod at lade sig og J 

sit hedenske Folk døbe ind i den romerske Kirke. 
Efter store Vanskeligheder fuldbyrdedes Ægte
pagten. Han maatte yderligere indrømme den 
polske Adel Rettigheder, blev døbt og kronet 
1386. W t a d y s t a w J a g i e l l o var nu P.'s og 
Litauen's Konge (1386—1434)-

4) 1386—1586 . Kong Jagiello skred straks 
til at indføre den romerske Kirke i sit hedenske 
Stamland. Han grundlagde Bispedømmer, lovede 

i de Bojarer, der antoge Katolicismen, store Lettelser, 
I og tvang Smaafolket bort fra Hedenskabet. Der-
I imod lod han de ortodokse Russere beholde deres 
Tro i Fred; dog fik et Benediktinerkloster i 

I Krakov til Opgave at forberede en Union mellem 
I Rom og Schismatikerne i de russiske Landsdele. 
i Ved Mildhed vandt Kongen sine polske Mod

standere, og de lillerussiske Herrer fik kæmpe
mæssige Jordegodser i Litauen og Ruslandene 

I som Belønning. Dette kaldte Flokke af polsk 
i Smaaadel og Bønder ind i de ny Lande, og de 
' bleve de naturlige Udstraalingspunkter for Polsk-
i heds Fremgang mod Øst. Mange Landsbyer og 
' Stæder anlagdes. For at vinde sin herskelystne 
I Fætter, Witold, overgav han ham Statholderposten 

i Litauen; ogsaa Ungarn maatte beroliges, da 
I dets Konge frygtede Magtforøgelsen i Nord og 
i mulige Krav paa Ungarn fra Jadwiga's Side, men 
I snart angreb Tyrkerne Landet, og al Kraft maatte 

vendes mod Syd. Værst som Fjender mod Magt
forbundet vare dog de tyske Riddere. Disse 
kristne Voldsmænd saa deres Tilværelsesret bort
falde ved Litauen's Daab og deres Overvægt 
falde ved Unionen; de lurede paa Lejlighed til 
Angreb. Ogsaa i P. kunde man ikke glemme 
det skamløse Ran af Pommern. Witold teede sig 
imidlertid som uafhængig, sikrede sig Riddernes 
passive Holdning ved at overgive dem Samogitien, 
og drog med en stor Hær paa Erobring mod 
Tatarerne, men led et slemt Nederlag 1399 ved 
Vorskla. Efter denne Ulykke følte Witold Trang 
til nøjere Forbund med P., og et saadant Krigs-
forbund stiftedes i Vilno 1401. Litauerne lovede, 
at deres Land skulde tilfalde Jagiello efter Witold's 
Død, og Polakkerne forpligtede sig til ingen 
Konge at vælge uden Litauernes Medbestemmelse. 
Man brød nu med Ridderne; under deres Stor
mester Ulrich von Jungingen trængte de ind, 
men bleve slaaede og splittede ved Grunwald 
(Zielone pole) i Mazurien 1410. Stormesteren 
selv og mangfoldige bleve dræbte. Paa Grund 
af Witold's tvetydige Holdning benyttedes ikke 
ret den store Sejr, der kunde have ført til Ordenens 
Undergang. Ved Fredsslutningen fik Litauen 
Samogitien tilbage, og dette Land kristnedes nu, vel 
det sidste, som aabenlyst bekendte en hedensk Tro. 
I Horodto 1413 fæstedes Unionen yderligere. 
De litauiske adelige, der havde antaget Kato
licismen, fik fuld polsk Adelsret. Litauen's For
valtning omdannedes efter polsk Skik og der 
fastsattes Møder om Unionens Anliggender. For 
at skille sine græsk-katolske Undersaatter fra 
Moskva indsatte Witold en Metropolit i Kijev, 
og denne, Gregor Zemblak, blev sendt til Kon
cilet i Konstanz for at arbejde for en Forening 
af Kirkerne, da den græske Patriark ikke vilde 
anerkende ham. Til Held for Unionen mellem 
P. og Litauen var det rimeligvis, at Witold døde 
1430; thi i sine sidste Leveaar søgte han paa 
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ny at faa Forbundet opløst. Mod Ridderne maatte 
der gentagne Gange føres haarde Krige, og først 
efter Jagiello's Død lykkedes det saa eftertrykke
lig at slaa dem, at de bad om Fred, og deres 
Svaghed hindrede dem siden i at prøve paa at 
opløse Unionen. Fra Bohmen kom der nu Tilbud 
til Kong Jagiello om at blive Konge der. 
Bohmen stod midt i Hussiterstormen, og P. var 
det eneste Land, hvor denne Bevægelse uden 
for sit Arnested havde fundet Forstaaelse. P.'s 
Adel var urolig, ja forbitret over Kirkens 
voksende Magt, især efter Litauen's Katolicering, 
desuden var der i P. som i Bohmen det samme 
Had til Tyskerne. Zizka havde været med i 
Slaget ved Grunwald; Hieronimus af Prag havde 
besøgt Litauen og P. og prædiket der. Tvungen 
af Gejstligheden maatte Jagiello dog afslaa Til
budet, han frygtede ogsaa Kejserens Vrede. 
Witold sendte sin Søn til Prag; dog blev der 
intet af dette Forsøg. Adelens Magt var yder
ligere stegen ved Forbundet med Litauen. Den 
maatte spørges om Tilladelse for hver Udgift, 
Staten havde. Provinsadelens Landdage (sejmilt) 
blomstrede nu frem. Paa dem bekæmpede Adelen 
Hierarkiets Overgreb, de valgte de stedlige 
Embedsmænd og droge dem til Ansvar. Adelen 
aftvang atter Kongen ny Idrømmelser, da han 
vilde have sin Søn af fjerde Ægteskab, Wladyslaw, 
kronet. Her vandt den polske Adel sin »Habeas 
Corpusakt«: Neminem caplivabimus nisi jure 
victum. Adelige Forbrydere kunde kun fængsles, 
naar de grebes paa fersk Gerning, ellers maatte 
Undersøgelse og Dom gaa forud. 

W t a d y s l a w III besteg Tronen ved begge Na
tioners Valg (1434—44). Spændingen mellem 
Hussitter og Katolikker var nu saa stor, at det 
kom til aaben Fejde. De sidste sejrede, og for 
at styrke deres Stilling søgte de at faa den unge 
Wladystaw valgt til Konge i Ungarn. Det lykkedes 
ogsaa 1440, og et storartet polsk-ungarsk Kors
tog mod Tyrken blev Følgen, men Hæren led et 
sørgeligt Nederlag ved Varna, og den unge Konge 
faldt 1444- Dermed opløstes Forbindelsen med 
Ungarn. Efter lang Uro kom Jagiello's yngste Søn 
K a z i m i e r z paa Tronen (1447—92). Han havde 
hidtil været Styrer i Litauen, var en myndig Her
sker og ikke til Sinds at bøje sig for Gejstlighed 
eller Magnater. Det lykkedes ham ved indre Splid 
i Kirkens højeste Lag at faa Ret til at udnævne 
Bisper selv; men uden at have nogen Borgerstand 
at støtte sig til i sin Kamp mod Højadelens Magt
brynde maatte han bruge den lille Adel som 
Stormbom. Hjulpen i sin Kongstanke af sin ypper
lige Raadgiver Jan Ostrorog brugte han den lange 
preussiske Krig 1454—66 til at udvide den lille 
Adels Magt i den Tanke, at det var ham lettere 
at styre den politisk umodne Skare end Mag
naterne. De preussiske Byer og smaa Jordejere 
opsagde Ridderne Troskab og søgte Beskyttelse 
hos P., der heldig førte Krigen, tilbageerobrede 
Pommern og erhvervede Vestpreussen; Ridderne 
maatte anerkende P.'s Konge for deres Overhoved. 
Deres Sæde blev nu Østpreussen. De Friheder, 
Kongen gav Adelen, »Statuty Nieszawskie«, 1454, 
førte til, at Kongen for Fremtiden maatte lade sig 
repræsentere eller selv møde paa Adelens Stor-
landdage. Af disse blev der tre, en for Storpolen, 
en for Lillepolen og en for Rusland (Volhynien, 

Podolien, Ukraine), saakaldte Sejmiki generalne. 
Kun hvad der her vedtoges, kunde forpligte de 
tilsvarende Landskabers Adel. Nu hændte det, at 
disse Sejmiki generalne paa Kongens Ønske kom 

• sammen i Piotrkov eller andensteds til fælles Raad-
slagning. Det var Oprindelsen til den senere Rigs
dag (Se/m Wielki). Desuden fik Adelen stor Med
bestemmelse i Domssager. Kazimierz forsøgte selv 
at blive Konge i Ungarn og Bohmen, og det 
lykkedes til sidst hans Søn Wladyslaw at blive 
valgt begge Steder. Medens P. nu havde faaet 
sikre Grænser i Nord, Vest og Syd, voksede i 
Øst og Sydøst tre ny Fjender frem, Tyrkiet, de 
krimske Tatarer og værst af alle Moskva. Moskva 
var svulmet til en stor Magt, og dets Storfyrste 
kaldte sig efter Nordvestrusland's Undertvingelse 
Gossudar vseja Russti (hele Rusland's Herre). 
Deri laa en Trusel mod det litauiske Rusland, 
som Moskva ikke lagde Skjul paa. Trods disse 
Farer brast Unionen med Litauen ved Kong Kazi-
mierz'es Død. Litauerne valgte Alexander og 

I Polakkerne Jan A l b r e c h t (1492 —1501), begge 
Sønner af Kazimierz. Denne Konge fulgte sin 
Faders Politik, støttede sig til Adelen mod Mag
naterne. Paa ny vandt den Særrettigheder, nu 
mest af materiel Natur. Hele Skibsfarten paa 
Weichsel og Danzig Havn blev en Adelsforret. 
Eftersom Jordpriserne ved den lettere Omsætning 
stærkt stege, fik Adelen større Lyst til Ager
dyrkning, den grundlagde Forpagtergaarde, forbød 
Borgerne Ret til Jordbesiddelse. — Adelen fik 
Eneret til Brænding og Salg af Alkoholdrikke; 
dens Varer bleve toldfri i Ind- og Udførsel. Man 
lamslog Borgerstanden materielt Og fratog den 
Retten til at beklæde alle højere Stillinger. Bøn
dernes Stilling forværredes yderligere. De er
klæredes alle stavnsbundne og mistede Retten til 
selv at møde for Domstolene. Et mislykket Tog 
mod Tyrkiet, der endte i indre bitter Splid, og 
et Forsøg paa at tvinge Ridderne til at aflægge 

1 Hyldningsed til P. endte Kong Jan Albrecht's 
I Styre. I Forvejen havde man fornyet Unionen 
I 1499, da Fyrst Alexander følte sig truet af Moskva 

og Krim's Kan. For at opnaa Valg i P. maatte 
Alexander betale dyrt; de polske Storherrer, der 
vare blevne ængstelige ved de tidligere Kongers 
Forsøg paa at indføre Enevælden, forlangte store 
Indrømmelser. I Mielnik 1501 blev det adelige 
Oligarki grundlagt i P. Denne Pagt overgav den 
udøvende Magt til Senatet, hvori Kongen kun 
præsiderede. Undersaatter, der af Kongen bleve 
ilde behandlede, havde Ret til at opsige ham 
Troskab. Dette blev Aristokratiets Hævn for 
Forsøgene paa at knække det. 

Krigen med Rusland førtes uheldig, thi den 
lille Adel svigtede nu krænket. Paa de følgende 
Sejmer blev den berømte Lov vedtagen, der i P. 
kaldtes Nihil novi. Den paabød, at intet nyt 
maatte vedtages uden enig Vedtagelse af Sejm og 
Senat {sine communi consensu), Radom 1505. 
Med Retten Nihil novi havde P. faaet det Grund
lag, hvorfra det senere liberum Veto (nie pozvolam) 
udsprang, da man aldrig ret afgrænsede Begrebet 
communis consensus. I sin store Retsstilling følte 
Adelen sig stadig krænket, og dette førte senere 
til idelige Troskabs opsigelser og væbnede Op
stande (Rokosz). Kazimierz Jagiello's yngste Søn, 
Zygmunt (Sigmund) den Gamle, (1506—48), for-
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søgte forgæves at faa Hæropbudet ordnet; men af 
Frygt for at styrke Kongens Magt nægtede Adelen 
alle Forslag. 

Hos dette selvraadende, individuelt fri Adels-
folk bankede Reformationen ikke forgæves paa. 
Bitterheden mod Kirkens og især mod Pavens Magt
stilling var stor. Pavens gridske Indsamlen af Penge 
i P. samtidig med hans fjendtlige Indgreb i P.'s 
Politik forbitrede Stemningen mod ham. Gejstlig
hedens Rigdomme og Rettigheder, uden at den 
ydede det mindste til Statens Nytte eller Værn, 
de haarde Straffe for Kætteri og Bispernes Ret 
til at trække Lægmænd ind for kirkelige Dom
stole, alt satte ondt Blod. Snart vandt den ny 
Lære mange Tilhængere baade blandt smaa og 
store. Fra Danzig og Preussen bredte den sig ind 
over P. og Litauen, flere Storslægter traadte over. 
Kongen rasede i Begyndelsen imod, gav Præsterne 
stor Myndighed til at skride ind, truede med at 
berøve dem, der støttede Protestantismen, deres 
Adelsskab. Gejstligheden vedtog at indføre In
kvisition, men det hele til liden Nytte, thi ingen 
var i Stand til at iværksætte Truslerne. Ved 
Kongens Optræden her og i hans Forsøg paa at ind
drage letsindig bortskænkede Krongodser hidsede 
han til en Storm mod sig. Da Kongen indkaldte 
Bannerfølgerne {fiospolite ruszenié) til Krig mod 
Moldau, gjorde de væbnede Oprør og aftvang 
Zygmunt ny Indrømmelser. Udadtil saa det ilde 
ud. Moskva's Tsar, Vasili Ivanovic, frarev P. trods 
tapper Modstand Smolensk. Mod Habsburgerne, 
der ønskede at rive Bohmen og Ungarn til sig, 
maatte Zygmunt værne sig ved Ægteskabsfor-
bindelser, og hans Slægt mistede de to Lande 
ved den barnløse Kong Ludvik's Død efter Slaget 
ved Mohåcz 1526, hvor Tyrkerne erobrede det 
halve Ungarn, medens Habsburgerne toge Resten 
af Landet og Bohmen. Værst gik det dog Zyg
munt i hans Politik mod Korsridderne. Skønt han 
besejrede sin utro Vasal og Søstersøn Albrecht 
af Brandenburg, var han dog uforstandig nok til 
atter at forlene ham med Østpreussen som Arve
fy r s t e 1525. Dette var sandsynligvis en af de 
taabeligste og mest skæbnesvangre Handlinger, 
P.'s Herskere have begaaet. Under Tyrkiet's Magt-
svulmen maatte P, overgive Højhedsretten over 
Moldau. Den eneste priselige Statshandling, Zyg
munt foretog, var, at han inddrog det sidste 
Delingsfyrstendømme Mazurien som Kronland 1526 
ved at modsætte sig Lensrettens Overgang til 
Spindesiden. 

Zygmunt's Søn, Z y g m u n t II A u g u s t (1548— 
72), var en velmenende, men karaktersvag Mand. 
De to Opgaver, der fyldte hans hele Regeringstid, 
vare Religionsstriden mellem Katolikker og Prote
stanter og en solidere Sammentømring af Unionen 
mellem P. og Litauen. Kongen maatte omsider 
give efter for den lille Adels Krav om at inddrage 
Krongodser og ophæve Retten til at beklæde 
mere end eet Embede ad Gangen — Adelen I 
ønskede dette for at slippe for de stedse øgede , 
Skatter til Staten og for at svække Aristokratiet. ' 
Efter lang Modstand traadte Kongen paa Sejmen 1 
1562—63 op i den lille Adels graa Kappe og j 
faldt til Føje. En Fjerdedel af de indkomne Penge i 
(guartutn) gik til at dække Rigsgrænsen mod 
Tatarerne. Kampen mellem det lutherske og kal- ' 
vinske Adelsskab, ofte støttet af de katolske Herrer i 

I og den katolske Gejstlighed, antog stedse bitrere 
I Former. Trods alle Trusler giftede overgaaede 
I Præster sig og prædikede i katolske Kirker. Det 

var især Calvin's Lære, som fik Fremgang, selv 
i helt oppe i Hoffets Kredse var der reformerte. 
Det var især de biskoppelige Domstole, Adelen 

I gik løs paa, Sejmerne krævede dem ophævede, 
i rasede mod deres Overgreb paa Lægmænd, Kæt-
! terne dømtes fra Ære og Gods, og overtraadte 
I Præster bandlystes. En kejtet og hidsig pavelig 
i Udsending gjorde Sagen endnu værre. Kongen 

bad Paven om Lov til at afholde en Kirkefor-
! samling, men opnaaede det ikke, og paa Sejmen 
I 1562—63 maatte Kongen, der hidtil havde støttet 
1 Biskopperne for i dem at have et Værn mod den 
! mægtige Adel, give tabt. Paa denne Rigsdag blev 
I det Lov, at Staten ikke havde Ret til at fuldbyrde 
! gejstlige Domme. Dermed var en i de Tider 
[ ukendt — og stolt — Samvittighedsfrihed tilstaaet, 
I desværre kun for Adelen; som en Beskæmmelse 
I fulgte, at hver Adelsmand, som hidtil, var Herre 

over sine Bønder saavel i verdslige som aandelige 
I Sager. 

Under det stadig voksende Tryk østerfra føltes 
I det som en Nødvendighed at knytte Litauen 

bedre til P., især da Zygmunt August var barn
løs. I Moskva sad nu Ivan den Grusomme, en 
stor Erobrer; for at bane sit Rige Vej til Havet 

I angreb han Livland, der næsten samtidig anfaldtes 
I fra Nord af Svenskerne; Sværdridderne under 
j Kettler sluttede i deres Angest Forbund med 
I Zygmunt August og overlode til sidst Landet til 
I ham som et Len (1561). For at kunne optræde 
[ med mere Kraft mod Fjenden og for at sikre 
I Rigets Fremtid forsøgtes nu Aar efter Aar paa 
! Sejmerne at slutte en Realunion mellem P. og 
I Litauen. Men de litauiske Stormænd, vante til en 

lydig og svag Smaaadel, vilde ikke tilstede, at 
de polske Adelsrettigheder fik Lovskraft i Litauen. 

! Kun ved List og tvingende Forhold indvilgedes 
j omsider, og i L u b l i n 1569 bestemtes det høj

tidelig, at P., som nu kaldtes Korona (Kronen), 
og Litauen skulde udgøre een Republik (rzea 

(pospolita). Kongen skulde vælges i Fællesskab, 
I der skulde være een Sejm for begge Lande. Ret 
I for de fri Stænder til at bosætte sig, hvor de 
i vilde i begge Lande, tilsikredes. Derimod op-
I naaede Litauen særlige til Kronens svarende Mi-
| nistre. Unionen blødgjorde Ivan, og han sluttede 

en treaarig Vaabenhvile. Adelen var ved Tinden 
af sin retslige Magtstilling; dog lykkedes ikke 
dens Forsøg paa, efter engelsk Mønster, at skabe 
en Nationalkirke, skønt P.'s Primas, Uchanski, 
øjensynlig havde villet det. Stridigheder mellem 
Protestanterne, og Commendoni's, den ny pavelige 
Legats, kraftige Modstand fik Forsøget til at strande. 
Medens begge Parter søgte at drage den vaklende 
Konge til sig, døde han 1572 uden Tronarving. 

Under Interregnet lykkedes det Adelen, der 
førtes af den unge, højtbegavede J a n Z a m 6 y s k i , 
at faa sat igennem, at Kongevalgene skulde fore
tages uden Mellemmænd af »hele Folket« paa 
en aaben Slette nær Varszava. Ængstelige paa 
Grund af den stærke katolske Stemning, sluttede 
Protestanterne sig sammen i en K o n f ø d e r a t i o n 
for at værge Trosfriheden. Konføderationsdannelse 
var og blev senere i højeste Grad en Form for 
politisk Kamp i P. Naar Partiledere frygtede for, 
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at Rigsdagen maaske ved faa Medlemmers Mod
stand skulde slaa deres Forslag ned, dannedes 
ofte Konføderation, og man søgte nu at faa Rigs
dagen ved de mægtigstes Bistand til at erklære 
sig for denne; i saa Fald afgjordes alt efter sim
pelt Flertal. Bag Tilbudet om at gaa med til en 
Konføderation laa oftest Trusler om Vaabenmagt, 
hvis man vægrede sig. Protestanterne fik Sejmen, 
der var indkaldt for at ordne Kongevalget, til at 
gaa over til Konføderationen, og nu underskrev 
alle paa enkelte gejstlige nær en Forsikring om 
at opgive al indre Kamp af Trosgrunde. Af Ja-
giellonerne vare nu kun tre Søstre af Zygmunt 
August i Live, af dem var Katharina gift med 
Kong Johan Vasa af Sverige. Han søgte nu Valg 
som P. 's Konge; men foruden ham, der havde grumme 
faa Tilhængere, vare en østerrigsk Ærkehertug og 
Rusland's Tsar, Ivan IV, Tronkandidater. Litauiske 
Storherrer ønskede Ivan. Men ingen af dem blev 
valgt; Ivan's Fordringer vare umulige at opfylde; 
derimod fik den franske Prins Henrik af Valois Tronen 
imod de mest opskruede Betingelser fra Adelens 
Side. Foruden de lovlige Indskrænkninger i Kongens 
Magt bandtes den valgte ved en særlig Haand-
fæstning (pacta conventa), der halvvejs umulig
gjorde ham hvert Skridt over for Senat og Stor
adel. I Haab om at kunne bryde disse Baand 
senere tog Henrik mod Kronen 1573, men han 
indsaa snart sin haabløse Afmagt, og da Frank-
rig's Krone vinkede, flygtede han hemmelig bort 
fra P. (1574)- Atter var Landet uden Konge, og 
efter store Rivninger, særlig med det habsburgske 
Parti, faldt Valget paa Anna Jagiellonica, mod at 
hun ægtede Transsilvanien's Fyrste, Stefan Ba
tor y. Dette skete. Kongemagten gik nu over 
til denne viljefaste Fyrste. Hans Valg blev 
en Triumf for den romerske Kirke. Klar over, 
at Kongemagtens sidste Mulighed var Kirkens 
Støtte, gav han den sin Haand. Skaanselsløst 
slog han de protestantiske Stæders (Danzig og 
Riga) Opstand ned og kastede dem derved i 
Sverige's Arme. Han knækkede de tøjlesløse 
Kosakkers Modstand for at hemme deres Røver
tog mod Tyrkiet og komme i god Forstaaelse 
med denne Magt, førte en heldig Krig med 
Moskva, som fastslog P.'s Overmagt, og styrkede 
ivrig den gryende jesuitiske Virksomhed. Sin 
bedste Hjælper fandt Kongen i Jan Zamoyski, 
der var Storkansler under hans hele Regering. 

5) 1586—1655 . Ved Jan Zamoyski's Bistand 
og mod Habsburgernes væbnede Indsigelse blev 
en Søn af Kong Johan af Sverige, Z y g m u n t III 
V a s a (1587 —1632) valgt, paa mødrene Side en 
Jagielloner. Denne heftige Katolik rettede sin 
hele Rigspolitik efter den romerske Kirkes Ønsker. 
En Række af skæbnesvangre Misgreb blev Følgen. 
Han styrtede P. ind i 60 Aars ulykkelige Krige 
med Sverige af rent katolske og dynastiske Aarsager, 
siden fortsatte af svensk TJdvidelsestrang. Kun faa 
Aar bevares Tronforbindelsen mellem de to Lande, 
saa udjages Zygmunt af det protestantiske Sverige; 
hans katolske Sind drager ham over paa Østerrig's 
Side under Trediveaarskrigen, hvad der koster P. 
Vesteuropa's Indblanding. I Moskva støttede Zyg
munt den falske Dmitri, og trods forbigaaende Held, 
en Tid var Moskva selv i Polakkernes Hænder, 
endte det med deres Fordrivelse ved en Folke
rejsning (1611) og Oprettelsen af Romanov'ernes 

Dynasti, baaren frem af Had og Mistillid til det 
katolske P. Med Sverige sluttedes efter 37 Aars 
Krige Fred 1629, hvor P. maatte opgive Livland 
og flere Byer i Preussen. Mod Moskva naaedes 
en Grænseudvidelse 1618 (Smolerisk, Cernigof). 
Værst af alt, hvad der skete, var dog Zygmunt's Frem
tvingen af Unionen mellem den romerske og orto
dokse Kirke (Brest 1595). Mange Præster og adelige 
nægtede at træde over, blandt dem gærede Uvilje 
og Had ved den Uret og Tilsidesættelse, de led — 
og de fik en farlig Haandsrækning af den fri 
K o s a k v æ l d e i Ukraine. Af Navn var P.'s Konge 
Kosakkernes Herre; men især efter at en Kosak-
horde havde anlagt den zaporogiske Røverstat 
Sir, følte Ukraine's Bondefolk, russisk og orto
dokst, sig stærkt nok til at trodse. Folkemængden 
var stadig vokset her og Jorderne stegne i Værdi. 
De polske Adelsmænd, som havde Herreretten, 
søgte nu at faa Kosakkerne ind under sig som 
livegne; hidtil havde de kun ydet Krigstjeneste. 
Man krænkede, udnyttede og mishandlede dem. 
Af Angest for Krig med Tyrkiet forbød P. Za-
porogerne at gaa paa deres Plyndringstog til 
Sortehavet og stillede en kongelig Ataman over 
Sic. Da brød Oprør ud Gang efter Gang (1590— 
96, igen efter 1622). Vel undertryktes de med blodig 
Strenghed, men et Kog af Had og Trods blev 
tilbage i Ukraine. Ogsaa over for Adelen, der 
ikke ugrundet frygtede Zygmunt's kirkelige og 
enevældige Tilbøjeligheder, førte den kongelige 
Politik til Storme og Opstande. 

En endnu haardere Haandfæstning end Faderen 
maatte Zygmunt's Søn, W t a d y s l a w IV Vasa 
(1632—48), underskrive for at blive valgt. — 
Adelen, der havde opnaaet alt, ønskede Fred for 
at nyde; det blev forbudt Kongen at foretage 
noget Skridt mod Nabomagter uden Sejmens Sam
tykke, og man frasagde sig den sidste lette Jordskat. 
Wtadyslaw delte ikke Faderens fanatiske Tro og 
havde sundere Blik for Kravene, men hans Kamp 
strandede paa den snart overmægtige Magnat
vælde. Han førte heldige, ham paatvungne 
Krige, mod Tsaren, Tyrkiet og Krim, ogsaa med 
Sverige fornyedes Vaabenhvilen 1635 efter et 
kort Afbrud, hvorved Livland gik tabt for be
standig. Som Redning mod Anarkiet og til Styr
kelse af Enhedsaanden paatænkte Kongen for 
egne Midler (ved Ægteskab med Prinsesse Gon-
zaga var han bleven meget rig) og i Forbund 
med Venezia en Tyrkekrig, men Magnaterne for
purrede det, selv Sejre vilde man ikke, de kunde 
øge Kongens Magt. Den katolske Ufordragelig
hed, der takket være Jesuitters Indflydelse i Skole 
og ved Skrifte, steg til blodige Gadekampe mod 
Protestanterne, søgte Kongen at dæmpe, han ind
kaldte som Modvægt mod Jesuitterne Piaristerne, 
der gjorde sig højt fortjente i Oplysningsarbejdet. 
For at skaffe en Ende paa Gæringen i Ukraine, 
der tit kostede Blod, vedtog Sejmen 1638 en For
fatning. Ved denne gjordes alle Kosakker, der 
ikke vare indskrevne som Grænsesoldater hos 
den kgl. Hetman, til livegne. Da skaffede For
bitrelsen sig et frygteligt Udslag; til sin Helt 
kaarede Oprøret den mishandlede Kosak B oh dan 
C h m i e l n i c k i , en Bondefører af Rang. — De 
forenede Kosakker og krimske Tatarer tilføjede 
P.'s Adelshær et Nederlag og fangede begge Het • 
man'er 1648. Næsten samtidig døde Kong Wla-
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dystaw. Under Kongeløse og indbyrdes Splid 
splittede Chmielnicki de slet førte polske Hære 
og drog ind i Halic. Landfolket rejste sig, plyn
drede, myrdede og skændte. Støttet af Kosak
kerne valgtes nu Jan K a z i m i e r z til Konge 
(1648—68), Wladyslaw'sHalvbroder og sidste Vasa 
paa P.'s Trone. Utilfreds med de Vilkaar, P. bød 
Chmielnicki, og hidset af Moskva, begyndte han 
atter Borgerkrigen. Med vekslende Vaabenlykke 
og under frygtelige Grusomheder førtes Kampene. 
Ingen Overenskomst holdt, Hadet var for stort i 
denne Krig mellem enevældige Adelsmænd og 
livegne Bønder. Men Ukraine 0. f. Dnjepr var 
i Chmielnicki's Magt, og 1654 gav han sit Land 
ind under Tsar Aleksej mod Sikring af al indre 
Frihed. — Dette førte til Krig mellem P. og 
Moskva, der længe havde attraaet Bruddet. Ogsaa 
Svejrige, hvor den erobringslystne Karl Gustaf 
var bleven Konge, brød ind mod P. I vild Blod
fejde, indre splittet i hadefulde Partier (1652 op
løstes Sejmen for første Gang, uden at nogen Be
slutning var tagen) styrtede Landets Fjender sig 
over det. Næsten hele P. faldt fra sin Konge og 
anerkendte Karl Gustaf som Hersker. Russiske, 
svenske, tatariske og kosakkiske Hære oversvøm
mede Landet, selv Preussen slog nu løs. Jan Ka
zimierz undflyede til Schlesien 1655. Det var, 
som Vandene havde lukket sig over Landet. Al 
samlende Magt var brudt ned i P. En indbyrdes 
uenig Adel besad en Retsstilling, som maatte op
løse al Fædrelandsfølelse. Den ejede enhver of
fentlig og privat Frihed, en absolut og i alle 
Tilfælde uindskrænket Magt over deres Bønder; 
kunde anlægge Stæder, inddrage nyt Land i Re
publikken, holde Armeer, støbe Kanoner, bygge 
Fæstninger. En stolt Adelsmand (siger Starowol -
ski) lever, som han ønsker, kun over for Dyd og 
Ære har han Ansvar. Hvordan d e t forstodes, saa 
man af en Radziejowski, der først var Landsfor
ræder og siden Republikkens Sendebud i Tyrkiet; 
hans Søn blev Primas, mægtig ved ranet Guld. 
Det, som en Jan Zamojski dristede sig til, prøver 
nu hveranden Magnat, at indsætte og afsætte 
Konger. En Usling som Sicinski vover at standse 
Sejmens Forhandlinger midt under de alvorligste 
Tider. 

6 ) J 65 5—1768. Karl Gustaf, der optraadte 
som Herre over P., havde allerede foreslaaet en 
Deling af Landet mellem Brandenburg, Sieben-
biirgen, Chmielnicki og ham selv. Men Jan 
Kazimierz vristede paa ny Magten til sig. Han 
vandt ved store Indrømmelser Chmielnicki, købte 
Brandenburg ved at opgive Lensretten over Øst-
preussen 1657 og rejste sit katolske Folk til 
Kamp mod Svenskerne; Danmark trak Karl Gu
stafs Hovedmagt bort, og endelig sluttedes Fred 
med Sverige i Oliva 1660. Med Moskva maatte 
føres en ny Krig, der dog førtes sejrrig; men 
udmattet sluttede P. den haarde Fred i Andrussov 
1667. Da Uvejret drev over, havde P.'s Krone mis
tet sine Krav paa Sverige, Livland og Østpreussen, 
Ukraine og Kijev, Smolénsk og Cernigof, henved 
200,000 • Km. og henved 2 Mill. Indbyggere 
mistede Riget. Forgæves søgte Kongen de sidste 
Aar af sit Styre at faa Tronfølgen ordnet og det 
franske Partis udvalgte, Hertugen af Enghien, 
sikret; efter aaben Kamp med det østerrigske Parti 
fortvivlede han, og 1668 nedlagde han Regeringen. 

Tager man de frygtelige Vanskeligheder i Agt, 
som Jan Kazimierz havde at bekæmpe, bør hans 
Dygtighed og Viljekraft æres mer, end det oftest 

i er sket. Adelen satte nu Mi cha t W i é n i o w i e c k i 
I paa P.'s Trone (1669—73), en Søn af den for 
: Tapperhed og Grumhed kendte Kosakhader, Mag-
', naten Jeremias. Det var en Hævn for Magnater-
j nes skammelige Spil med Kronen. Men Kong 

Michal's Stilling var ynkelig, det franske Parti 
, med Jan Sobieski, P.'s Stormarskal, i Spidsen for
handlede rolig videre; en ulykkelig Tyrkekrig 
endte med den mest ydmygende Fred, hvor P.'s 
Konge halvvejs blev Tyrkiet's Vasal, og Podolien 

, gik tabt. Nederlaget skyldtes Intriger og Splid, 
Kongen døde kort efter, og Sobieski, der havde en 
stærk Hær til Raadighed, brød Freden med Tyrkiet, 
tilføjede det et føleligt Nederlag ved Chocim 1673 
og tvang derved sig selv igennem ved Kongevalget. 
Som J a n III blev han P.'s Konge (1674—96), 
skønt han egentlig var en oprørsk Soldat. Sobie
ski var en dygtig Hærfører og en ægte polsk 
Adelsmand, derfor en slet Politiker. De europæiske 
Diplomater spillede Bold med ham. Uheldig i sin 
Familiepolitik, ude af Stand til at styre de indre 

! Stridigheder eller afvæbne sine bitre Fjender som 
j Sapieha'erne, snart paa fransk og snart paa øster-
; rigsk Side og bedraget af begge, viljeløs i Hæn-
j derne paa den triumferende katolske Reaktion, 
var han kun heldig i sine Tyrkekrige; men 
Hovedsejren 1683, hvor Sobieski befriede Wien, 
kunde dog ikke ret hæve P.'s for stedse sunkne 
Anseelse; lokket til en ny Krig mod Tyrkiet og 
svigtet af Østerrig led han Nederlag, og alt 

I imedens siedes Partierne om det følgende Konge-
I valg med Forbigaaelse af Sobieski's Sønner; før 
j Sobieski døde 1696, var der blodig Fejde mellem 

Magnaterne. Et sørgeligere Vidnesbyrd om P.'s 
j Forfald end August II af Sachsen's Valg kunde 
j ikke findes. Efter en rænkefuld Kamp lykkes det 

denne Fyrste ved Penge at blive udraabt af et 
Mindretal, der dog brutalt sætter deres Vilje 
igennem mod Flertallets kaarede, den franske 
Condé. Augus t II (1697—1733) var et Billede 
paa en politisk og sædelig fordærvet Person, fuld 
af glubske Lyster, der lededes af en beregnende 
Vilje. Uden Følelse skabt for sit Ansvar som P.'s 
Konge var han den første, der lykønskede den 
brandenburgske Kurfyrste som Konge af Preussen! 
Takket være Sobieski's Sejre fik P. ved Freden 
i Karlovicz 1699 Podolien tilbage, men hermed 
standsede al aktiv polsk Udenrigspolitik. Uden 
Hensyn til P. sluttede August Forbund med Peter 
den Store om Krig mod Karl XII. August's Plan 
var at gøre sig til arvelig Enevoldskonge i P., 
men Peter bliver slaaet ved Narva, og Sapieha'erne 
kalde Karl XII ind mod August 1702. P. deler 
sig i to Partier, Syden forsvarer August, Stor
polen med Primas opsiger ham Troskab. Sapie-
ha'ernes Fjender aabne Litauen for russiske Hære 
og erklære Unionen med P. for opløst. August 
afsættes af Sejmen 1704, og han foreslaar nu 
Landets Deling mellem Rusland, Preussen, Dan
mark og Sachsen; Forslaget forkastes, og Karl 
gennemfører med Vaaben Adelsmanden S t an is la w 
Leszczyr iski ' s Valg og nøder August til at opgive 
P.'s Krone (1706 i Altranstadt). Men Nederlaget 
ved Poltava gjorde Leszczyuski's Stilling umulig 1709' 

I under russiske Vaaben genindsattes August, og Peter 
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tiltvang sig Ret til at beskytte de ortodokse i 
P., enstydende med P.'s delvise Opgiven af sin 
Selvstændighed. August forsøgte paa ny at dele 
P. for blot at redde et større Stykke som Arve
land for sit Dynasti. Vel mislykkedes dette, men 
paa den saakaldte >stumme Sejmc 1717 tvang 
Peter den Store igennem, at P. kun maatte holde 
en liden Hær, hvorved al Værgekraft udad brødes. 
Den indre Ufordragelighed mellem de religiøse 
Partier tog til, og for P.'s Anseelse sørgelige, 
blodige Kampe fandt Sted. Allerede 1732 under
skrev Rusland, Preussen og Østerrig »de tre sorte 
Ørnes Forbund«, hvor de lovede hverandre ikke 
at tilstede polske Kongevalg, som kunde styrke 
Landets indre Tilstand. Alle August's Forsøg paa 
at sikre sin Slægt et Arverige i P. eller en Del 
deraf mislykkedes, og da han døde, udraabte den 
store Del af Adelen med Primas i Spidsen Sta
nislav? Leszczynski til Konge; som Svigerfader til 
Ludvig XV blev hans Valg støttet af Frankrig. 
»De sorte Ørne« støttede nu August's Søn Au
gust III og købte et Parti til ham. Han vandt 
Rusland ved at overlade det Kurland som Lea 
og Østerrig ved at anerkende Maria Theresia's 
Tronret. Den p o l s k e A r v e f ø l g e k r i g udbrød 
1734—38, men Stanislaw, der lunkent støttedes af 
Frankrig, maatte opgive sine Krav, og efter Dan-
zig's Indtagelse blev Augus t III P.'s Konge 1738 

- 6 3 -
P. faldt under denne Konge hen i politisk Døs 

og Magtesløshed. Evneløs og ussel regeredes han 
af sine skiftende sachsiske Yndlinge. Allerede 
handledes med polsk Omraade som med herreløst 
Gods. Fremmede Hære marchere uden Forlov 
igennem. Indre Elendighed, stadig opløste Rigs
dage og Slægtsfejder; aandeligt Mørke, Adels-
massen alene optagen af Udsvævelser og hadske 
stormende Sejmiker. Kun svagt trængte alvorlige 
Røster igennem, der raadede til indre Samling, i 
Litteraturen viste sig Tilløb — Leszczyriski, Ko-
narski. Potocki'erne i polsk Ukraine pønsede paa 
et Forbund med Tyrkiet, men mod dem optraadte 
nu »Familien« Czartoryski'erne, magtgridske, ære-
lystne og evnerige; de vilde redde P., men ved 
Rusland's Hjælp. Frankrig opgav al Indflydelse, 
Rusland's steg, især efter Katharina II's Tron
bestigelse. Hendes Yndling og paatænkte Redskab 
i P., thi tidlig satte hun sig til Maal at bemægtige 
sig det hele Land, var S t a n i s l a w Pon ia tow-
ski ^forhen polsk Sendebud ved Tsarhoffet) — i 
Slægt med »Familien«. Han blev ved russisk Vold 
og Bestikkelse valgt til P.'s Konge (1764—95). 
Saa svag, som Katharina ønskede det, var Stanis
law August dog ikke; han vilde, følsom og ret
tænkende, ogsaa være noget for sit Folk, men 
Mangel paa Kløgt og Mod lammede bestandig 
hans gode Hensigter. Da Kejserinden mærkede 
Modstand mod sine Planer, forbandt hun sig 
med Kongens Fjender, der truede med hans Af
sættelse, og benyttende sig af ny religiøse Stridig
heder i P. fordrede Rusland truende, at alle Prote
stanter og ortodokse skulde have samme Ret som 
de Katolske. Under russisk Tryk, hvorfor Stanislaw 
August bøjede af, blev en Sejm valgt, som efter 
voldelig Bortførelse til Rusland af de genstridige 
gik ind paa alle russiske Krav i Varszava 1767. 
»De polske Friheder« fik Kejserinden som Vog
terske, og alle Religionssamfund bleve ligeberet

tigede. Dermed havde P.'s Fjender sikret sig 
Landets Sammenstyrtning. 

7) 1768—95. P.'s sidste Leveaar vare en for
gæves, men tit heltemodig Kamp mod Under
gangen, men P. havde mistet sin Selvbestemmelses
ret; den Aand, der i Kamp mod indre Raadden-
skab søgte at rejse Landet, blev kuet af de ny 
Magthavere, »de sorte Ørnes Forbund«. Vel mest 
af katolsk Fanatisme, men ogsaa i dyb Krænkelse 
over Indgrebet i P.'s Suverænitet sluttedes en 
Konføderation i Bar i Podolien 1768 for at værge 
den romerske Kirke og P.'s Frihed. I Spidsen 
stode Biskopperne Soltyk og Krasinski med Pu-

i tawski'erne og den i øvrigt lidet tiltrækkende 
I Karol Radziwill som Hærførere, thi snart var Kon-
| føderationen i aaben Krig mod Kongen og Rus
land. Efter haarde Nederlag syntes dens Mod-

i stand brudt, da Tyrkiet greb ind og erklærede 
I Rusland Krig, fra Frankrig kom Hjælp, den 
! dygtige Dumouriez blev Konføderationens Gene

ral, og Kongen vaklede. Men Tyrkiet maatte 
slutte Fred, og Frederik II i Preussen benyttede 
Stunden til paa ny at foreslaa P.'s Deling. Katha
rina opgav endelig Uviljen mod at dele Byttet, 
Østerrig fulgte for »Ligevægtens« Skyld 1772. 
Jaget fra alle Sider sprængtes Konføderationen, 
og ved Vold og Bestikkelse underskrev nu den 
til Varszava sammenkaldte Sejm med Poniriski 
som Marskal P.'s fø r s t e D e l i n g 1773. Frugtes
løs Modstand fra Tadeusz Rejten, Korsak og 
enkelte andre var det eneste Lyspunkt. Af P.'s 
ca. 740,000 Q Km. toges i alt 214,700 • Km. Rus
land erhvervede Landet 0. f. Dnjepr (96,000 • 
Km., Østerrig Galizien og Dele af Lillepolen (81,250 
• Km.), Preussen Varmien og Dele af Vest
preussen (37,45° • Km.). Magterne understøttede 
deres Anneksioner med retsløse diplomatiske Akt
stykker. Fra ca. 12 Mill. Indb. sank P. til ca. 8 
Mill. For Sikkerheds Skyld tvang Rusland P. til 
at vedtage en ny Forfatning, der foruden at stad
fæste Anarkiet ved Siden af Kongen opstillede et 

i staaende Raad (»rada nieustajaca«) paa 18 Sena
torer og 18 adelige; dette Raad fik udøvende 

! Magt, skulde forberede alle Lovforslag og udsende 
] Legationer. Næsten ene Rusland's Kreaturer fik 
I Sæde her, kun 2—3 af Preussen's, ingen af Øster-
rig's, de vare for paaholdende; derfor blev i Virke
ligheden den russiske Ambassadør eneraadende 
1775. Dette Slag samlede alt, hvad P. besad af 
Kræfter og Æresfølelse, om Redningsarbejdet. 
Den vaklende Konge blev omsider vunden af et 

I Parti, P a t r i o t e r n e , ført af højt intelligente Mænd, 
Ignacy Potocki, Stanislaw Malachowski, Adam 
Czartoryski, den retslærde Staszic og den af franske 
Ideer paavirkede, politiske Forfatter Hugo Kollataj. 
De vilde omdanne Statsformen, ophæve Liberum 
Veto og indføre arvelig Kongemagt. I mange Ret

ninger bleve disse Aar et ivrigt Arbejde for P.'s 
Vel. Jesuiterordenens Ophævelse gav Midler i 

; Hænde til Folkeoplysningen. P. blev det første 
Land, som fik et Oplysningsdepartement {Komisya 
edukacyjna) 1783. Den politiske Litteratur paa-
viste Aarsagerne til P.'s Afmagt og Midlerne til 
at bøde derpaa, men med den fordærvede, selv-
tægtige Magnatklasse var intet at udrette. Hæren 
dreves ikke op over 16,000, og alle Forslag til 

j bedre Retsstilling for Borgere og Bønder for
kastedes (kun var det, med russisk Hjælp, blevet 
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forbudt adelige at dræbe undergivne i Ondskab 
eller som Straf 1767). Endelig benyttede Patri
oterne Øjeblikket, da Rusland paa ny kom i Krig 
med Tyrkiet, til at slutte hemmeligt Forbund med 
Preussen (og Østerrig), der frygtede Rusland's 
Udvidelse, og en Rigsdag samledes, den saakaldte 
store (Sejm wielki 1788—92), under Malachowski's 
Forsæde. Under uhyre Vanskeligheder, ved at 
benytte en gunstig Stund, lykkedes det trods en 
Magnatfloks forbitrede Modstand og Rusland's 
Trusler at forkynde en ny F o r f a t n i n g 3. Maj 
1 791 . Den katolske Religion erklæredes for her
skende, Tronen for arvelig i det sachsiske Hus, 
Kongen skulde omgives af 5 ansvarlige Ministre 
og i Forening med den i to Kamre delte Rigsdag 
lovgive. Borgerne stilledes i mange Henseender 
lig med adelige, Valgret knyttedes til Ejendoms
besiddere. Bøndernes Lod forbedredes. Sejmen 
besluttede at oprette en Hær paa 100,000 Mand, 
hvad dog aldrig naaedes. Men de tre overrumplede 
Magnater Seweryn Rzewuski, Szcz^sny Potocki og 
Branicki sammensvore sig med den paa Hævn 
lurende Katharina, og da Rusland's Hære vare 
fri efter Krigens Ophør, brød Stormen løs. I 
Kraft af sin Garanti for >de polske Friheder« 
lod hun sin Hær rykke over Grænsen, og under 
russiske Bajonetters Værn dannedes den lands
forræderske Konføderation i Targowica 1792 af de 
tre Magnater mod Forfatningen af 3. Maj. Mod
løst svigtede Kongen og mange deres egen Sag 
og gik over til Konføderationen. Preussen brød 
sit Forbund med P. og sluttede bag Ryggen af 
dette en Traktat med Rusland om en ny Deling. 
Under Paaskud at at »hindre de jakobinske Ideers 
Fremtrængen« rykkede preussiske Tropper frem 
og besatte et stort Stykke polsk Land. Sin Svigten 
af Forbundet med P. forsvarede Frederik II med 
sit posteriora ligant. Katharina kastede nu Masken, 
slog Konføderationens Mænd til Side og fordrede 
for »sin Hjælp« Halvdelen af det endnu polske 
Rige. Købte Redskaber blandt den polske Adel, 
ladte Kanoner, Bortfjernelse at de mest fædre
landssindede med Vold fremtvang Underskriften 
under denne Skændsel paa Sejmen i Grodno — 
P.'s sidste 1793. Som Top paa Haanen sluttedes 
en Alliance med Rusland. D e t t e var P.'s 2. 
De l ing . Rusland tog ca. 258,000 • Km., Preussen 
ca. 60,000 • Km. Østerrig holdt sig udenfor. 

Tilbage som polsk bleve ca. 215,600 Q Km. med 
4 Mill. Indb., en umulig, forsvarsløs Landkile. 
For at beskytte »Kongen og Friheden« lejrede 
russiske og preussiske Tropper sig i denne Rest. 
I Skam og Harme rejste det polske Folk sig. Da 
den polske Armé, som den russiske General Igel- j 
strøm havde befalet, nægtede at nedlægge Vaabnene, 
kom Oprøret til Udbrud med T a d e u s z Ko
sc iu szko som Diktator. Russerne bleve over- I 
faldne, dræble eller udjagne af Krakov og Var- : 
szava 1794. Kosciuszko's Sejre befriede Vilno, 
men Adelens Modstand mod Bondefrihed standsede I 
Almuens Begejstring, som Kosciuszko havde vakt; i 
den polske sleibevæbnede Hær blev slaaet, Øster- | 
rig greb med ind. og ved Maciejowice fangedes , 
Kosciuszko af Russerne. Suvorof stormede Praga, 
og et modbydeligt Blodbad paa værgeløse fulgte j 
som Hævn. Varszava overgav sig, Resten af P. | 
deltes — 3. De l ing . Rusland tog Litauen, Preus- 1 
sen Mazurien med Varszava og Suvalki, og Øster- | 
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rig fik Lillepolen med Krakov og Lublin. Sta
nislav* August nedlagde Kronen og blev russisk 
Fange. Det polske Rige havde ophørt at være 
(1795)-

P . u n d e r F r e m m e d h e r r e d ø m m e . 
i ) L e g i o n e r n e s T i d 1795—1807. Magt

haverne søgte nu hver for sig at sætte sig fast i 
de erhvervede Landsdele. Preussen tog straks fat 
paa at fortyske og kultivere ved Strømme af 
snævert administrerende tyske Embedsmænd (straks 
9,000); der uddeltes store Mængder af Kron
godser, koloniseredes med tyske Bønder og Borgere, 
mange Adelsgaarde gik ved Pengenød over paa 
tyske Hænder. I de østerrigske Dele beholdt 
Katolicismen og Højadelen en stor Del af sin 
Magt, vel befriede Maria Theresia (1782) Bønderne 
for personligt Undersaatsforhold, men næsten hele 
Myndigheden over dem i finansiel og juridisk 
Henseende paahvilede stadig Godsejerne, og den 
Bitterhed, de længe undertrykte smaa stadig følte 
mod Herremændene, øgede den østerrigske Sty
relse ved altid at tage Parti for Bønderne. I 
øvrigt mundede det meste ud i en haard Ud
sugelse til Fordel for Statskassen, især ved Re
geringsmonopoler paa daglige Fornødenheder. 
Forholdsvis bedst levede Polakkerne i de russiske 
Dele efter deres hjerteløse Fjende Katharina's 
Død (1796). Hun havde dog faaet Tid til at rette 
de første Slag mod den unerede Kirke i Litauen. — 
Medens Kejser Paul tilstod Adelen en stor Frihed 
i Lokalforvaltningen, gjordes slet intet for Bønderne, 
og snildelig overgav man Oplysningsarbejdet til 
de med Paven stridende Jesuitter. Især med 
Alexander I oprandt lysere Dage, hans Ven og 
fortrolige Raadgiver var Fyrst Adam C z a r t o -
rysk i , og han blev Forkæmperen for en Ud
soning mellem Rusland og P., hvis Maal var et 
med Tsarkronen forenet, indre frit P. 

Langt fra at tænke sig den nuværende Tilstand 
som varig, rejste det polske Samfund sig snart 
til fornyet Kamp. Medens kun faa af de virkende, 
bitre ved Minderne, vilde tænke paa russisk Hjælp 
til Fædrelandets Genopbygning, vendte de manges 
Blik sig mod Revolutionens Frankrig. Derhen 
ilede i Mængde unge ivrige Patrioter, ledede af 
Tanken om, at den ny Tid, der herfra indvarsledes, 
bar Udfrielsen ogsaa for P. ved almen Folkerejs
ning. Hos den franske Regering fik Polakkerne 
Lov til at oprette Korps af vaabenføre Mænd, 
der forenedes med Republikkens Hære. Saadan 
opstode Legionerne, begejstrede gik Tusinder 
med, det gjaldt jo Krig mod selve P.'s Fjender. 
Under udmærkede Førere, som Dabrowski, deltoge 
de polske Legioner i mangfoldige Slag, stadig 
skuffede ved Fredsslutningerne, der aldrig inde
holdt noget om P., trods Republikkens, senere 
Bonaparte's Løfter. Først etter Preussen's Neder
lag oprettedes ved Freden i Tilsit 1807 mellem 
Napoleon og Alexander I S t o r h e r t u g d ø m m e t 
V a r s z a v a af de polske Lande, Preussen maatte 
afstaa. For at svække Preussen og for at eje en stadig 
rede Udfaldsport mod Rusland eller Østerrig, 
skænkede Napoleon denne Karikaturstat til Po
lakkerne; grumme faa Hensyn toges til dette 
Folks Ønsker. En rig Provins af Landet, B ia -
l y s t o k , løsrev Napoleon og overgav Rusland. 

2 ) N a p o l e o n o g d e t p o l s k e F o l k 1807— 

30 
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i 5. Storhertugdømmet Varszava overgaves Frede
rik August af Sachsen som arvelig Regent; en af Na
poleon tilskaaren Forfatning, der knap levnede Fol
ket nogen Indflydelse, blev kundgjort, Landet kom 
straks i stor Pengegæld til Frankrig og maatte for
pligte sig til at holde en dyr staaende Hær og bygge 
Fæstninger. Skønt det hele var indrettet som 
Lejr for Napoleon, hvis Udenrigspolitik blindt 
maatte lystres, blev dog Storhertugdømmet et 
Gode for den polske Sag. Uselviske, dygtige 
Mænd ledede Landet, i Spidsen for Hæren stil
ledes Jozef P o n i a t o w s k y , hvis Krigerry var 
smukt, Folkeoplysningen fremmedes, og Landet 
blev organiseret. Under Krigen mellem Napoleon 
og Østerrig 1809 indtog den polske Hær Krakov, 
Lublin og Vestgalizien, russiske Rænker standsede 
Sejrsvejen for Poniatowsky, under Jubel forenedes 
de erobrede Lande med Varszava (i alt 919 • 
Km.). Omsider syntes P.'s Genoprettelse at være 
nær. Det kom til Fredsbrud mellem Napoleon 
og Alexander I 1812. Først havde Alexander 
søgt at vinde Polakkerne ved store Løfter, men 
ingen vilde svigte Napoleon. Denne kaldte sit 
Felttog »Krigen for P.«. Bevægelsen greb Li
tauen, og under store Forhaabninger oprettedes 
af Sejmen i Varszava et »Generalraad for P.«. 
Fulgt af Fyrst Poniatowski med den polske Hær 
indtog Napoleon Vilna, og »en foreløbig Regering« 
for Litauen indsattes. Af Frygt for sine allie
rede, Preussen og Østerrig, vilde Kejseren ikke 
proklamere P.'s Oprettelse. Saa nær stod P. ved 
Maalet, da alt styrtede sammen ved Napoleon's 
Nederlag. Russiske Tropper oversvømmede Litauen 
og Storhertugdømmet, og P.'s Fremtid blev over
given Fyrstemødet, Kongressen i Wien 1814—15: 
Medens England og Østerrig, i Begyndelsen ogsaa 
Preussen, af Frygt for et overmægtigt Rusland 
erklærede sig for P.'s Genoprettelse, kæmpede 
Alexander I af al Magt herimod; under falsk 
Forespejling for Polakkerne om, at han var den 
eneste, som værgede P., forsøgte han at tilrive 
sig hele Landet, over for en Trussel om Krig 
fra hans Side enedes Magterne om en ny Deling 
af P. Preussen fik Posen og Kujavien tilbage, 
Østerrig Vestgalizien undtagen Krakov, denne med 
en ussel Ring af Jord omkring erklæredes for en 
Fristad under streng Kontrol. Rusland beholdt 
alle sine Besiddelser selv Bialystok; af Resterne, 
forhen preussiske og østerrigske Omraader, 
dannedes Kongeriget P., hvis Trone Alexander 
fik overdraget, mod at give Landet en Konstitu
tion. Østerrig og Preussen forpligtede sig ogsaa 
til, i deres polske Landsdele, at give nationale og 
politiske Rettigheder »efter Folkets Behov«. 

3) K o n g e r i g e t P. 181 5—31. Den For
fatning, som Alexander tilstod Kongeriget, var 
langt mere frisindet end Napoleon's. Landet fik 
egen Forvaltning, Pengevæsen og Hær, en polsk 
Vicekonge (General Zajjjczek), en lovgivende For
samling med Møde hvert andet Aar; det beholdt 
med faa Indskrænkninger Code Napoleon og en 
ret vidtstrakt Trykkefrihed. Men snart udbrød 
Stridigheder med Kronen. Alexander's politiske 
Omslag førte Had og Mistillid mod alt Folke
styre med sig; medens Rigsdagen søgte at befæste 
og udvide sin Magt, angreb Alexander de konsti
tutionelle Rettigheder, krænkede den personlige 
Frihed og skærpede Censuren. Hans Broder, 

Konstantin, var øverstbefalende for Hæren og 
fornærmede dens Officerer ved sit sygelig vold
somme Sind. Foruden den stadig heftigere Strid 
om Forfatningen, som Alexander endog truede 
med helt at ophæve, forbitredes den polske 
Folkemening ved, at Løfterne om Litauen's For
ening med Kongeriget lodes uopfyldte, ja, at 
meget gjordes for at russificere derovre. Hemme
lige Selskaber voksede frem overalt, dybest til
sigtede de P.'s Uafhængighed. Under spændte 
Forhold døde Alexander 1825. Kulde og Mis
nøje vedbleve over for P. fra Nikolaj I's Side, 
og efter voldelige Forsøg paa at standse Be
vægelsen, brød den længe forberedte Revolution 
ud, gennem en Militæropstand mod Storfyrst 
Konstantin, i Varszava 29. Novbr. 1830. Han 
maatte forlade Byen. For de besindige var det 
ikke muligt at holde igen, selv Czartoryski, der 
for længst i Unaade boede paa sit Gods, droges 
med. En Diktator valgtes, C h l o p i c k i , et Re-
geringsraad sammenkaldte Rigsdagen, man fordrede 

; P. oprettet i sine gamle Grænser, og da Kejseren 
og Kongen erklærede, at han overhovedet ikke 
vilde forhandle med oprørske Undersaatter, af
satte Rigsdagen ham og hans Hus 25. Jan. 1831. 
Med en Hær paa henved 80,000 Mand, førte af 
krigsvante Officerer og i Haab om fransk Hjælp 
(Louis Philippe), aabnedes Kampen. Straks begik 
Polakkerne den store Fejl at blive staaende for 

i nær ved Varszava, berøvede sig derved Opera-
; tions og Rekruteringsbasis. Dibic Zabalkanski 
! dreves for en Tid tilbage ved Skrzynecki's Sejr 
[ ved G r o c h o w 25. Febr., men slet Ledelse og 
I indre Splid hindrede Polakkerne i at bruge Sejren, 
1 og i Maj led Skrzynecki et afgørende Nederlag 

ved O s t r o l e n k a . De polske Angrebskorps mod 
Litauen og Volhynien splittedes og bleve tvungne 
til Afvæbning. I Dibic's Sted, han var imedens 
død, indesluttede Paskievic Varszava, og 6. Septbr. 
1831 stormedes Byen efter heltemodigt Forsvar. 
Revolutionsregeringen opløstes, og i Oktober gik 
Resterne af den polske Hær over preussisk Grund 
og afvæbnedes. Rejsningen var knust. Nikolaj I 
ophævede nu Kongerigets Forfatning. Vel gav 
han Landet en Slags Konstitution, »Statut orga-
niczny« 1832, men de saare smaa Rettigheder 
her overholdtes ikke, et voldsomt Undertrykkelses-
system bragtes i Anvendelse. Med Paskievic som 
Statholder oprandt en Lidelsens Tid. Frygteligst 
var dog det Slag, der rettedes mod den unerede 
Kirke i Litauen; ved Lokken, Trusler og raa 
Vold sloges den ned og ophævedes, dens tro
faste Tilhængere behandledes som Statsforbrydere 

1839. 
4) E m i g r a t i o n e n s P o l i t i k 1831—63. En 

Udvandring af hidtil uset Omfang, alle Klasser og 
alle Aldere, blev den nærmeste Følge af Nikolaj's 
Hævnpolitik. Til Tyskland, Italien, England, men 
især dog til Frankrig strømmede de tvungent eller 
frivillig landflygtige, og modtoges gæstfrit. Som 
Hoved for det kuede Fædreland stod den gamle 
Fyrst Adam Czartoryski, han blev modtagen af 
Europa's Regeringer og Folk som Repræsentant 

I for P. Langt fra at blive modløse, brugte Po
lakkerne nu Tiden til Forberedelse af ny og ny 
Rejsninger. Emigrationen skiltes i to Partier, de 
hv ide , ledede af Czartoryski (Hotel Lambert), 
om ham sluttede Adelen sig, de haabede at vinde 
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fremad diplomatisk Vej, samt de røde , Demokra
terne, der vilde et nyt, folkeligt P. og saa en Ulykke 
i Aristokratiet; hertil sluttede Hovedmassen af 
Emigrationen sig med de fleste af Romantikkens 
store Digtere. De vilde frem ad revolutionær 
Vej. Polakkerne bleve den europæiske Friheds
kamps trofaste, offervillige Stridsmænd, overalt, 
hvor Folkefriheden i de Aar rejste sine dum
dristige Bannere, stode og dræbtes der Polakker 
om dem. Ved Emissærer søgte man at frem
kalde ny romantisk haabløse Oprør, Offer paa 
Offer blødte paa den ufremkommelige Vej. Uenig
hed i Emigrationen svækkede yderligere det rast
løse Arbejde. Endelig 1846 mente »de røde«, at 
alt var rede til en almindelig Rejsning; med Fri
staden Krakov til Centrum skulde Oprøret ud
bryde i alle tre Dele af P. Men Planen røbedes, 
Lederne (Mierostawski o. a.) arresteredes i Posen, 
hvor der efter 1840 (Frederik Vilhelm III) 
var blevet mest Aanderum for polsk Virken. 
Kun i Galizien brød Oprøret ud, men endte i 
Nederlag og Skændsel, idet de raa og rasende 
polske Bønder, sikkert hidsede af Metternich'ske 
Embedsmænd, overfaldt Adelsgaardene, brændte, 
myrdede og plyndrede, og Oprøret kvaltes i sit 
eget Blod. Bønderne havde frygtet, at Rejsningen 
gjaldt Genindførelsen af Livegenskabet. Efter et 
kort Bombardement indtoges Krakov og siden 
Lemberg. Fristaden ophævedes og indlemmedes 
i Østerrig. I Posen kom det 1848 til Kamp 
mellem preussiske Soldater og Polakker, da 
Kongen vilde tage de givne Rettigheder tilbage, 
hvad der ogsaa lykkedes ham. Efter alle disse 
forgæves Forsøg paa ved Blod og Trodsen at 
komme til sin Ret sank det polske Samfund ud
mattet sammen for endnu en Gang at rejse sig. 
Kejser Nikolaj var død 1855, og den frisindede 
Reformiver, hvormed Alexander II indledte sit 
Styre, gav Polakkerne overdrevne Haab. Visse 
Indrømmelser, der frigjorde det aandelige Liv en 
Smule, en menneskeligere, retsindigere Statholder, 
Fyrst Gorcakof (efter 1856), usikre Tilsagn fra 
Napoleon III og England, alt gav Nationens 
Krav Støtte: en friere Forfatning og Litauen's 
Forening med Kongeriget. Under en forsigtig 
Eftergivenhed naaede Alexander II langt ud for 
at forebygge en ny Rejsning, bag hvilken han 
maatte frygte Vestmagternes Indblanding. Kun 
stod han urokkelig over for alle Krav om Li
tauen. Et Forsøg paa at berolige Stemningen, 
der stadig forbitredes, ved at overgive den | 
ledende Magt til Polakken Markis Al. Wielopolski : 
1861, mislykkedes fuldkomment. Hans egen- i 
raadige Mening om Folkets Vel, i mange Hen
seender sund, havde gjort ham forhadt, især i de 
revolutionære Lag. I sidste Øjeblik søgte Alex- : 
ander at bevæge den populære Grev Andr. Za- | 
moyski til at tage Styre og Ansvar, men denne 
veg tilbage. Voldsomme Midler som Fyren paa | 
Folkehoben og Udskrivning af Tvangsrekrutter 
bragte det sidste, slet forberedte, Oprør til Ud
brud Jan. 1863. — Frankrig og England lode ved 
Preussen's (Bismarck's) Indgreb P. i Stikken. J 
Militært blev Undertrykkelsen en Leg for Rus
land, de usselt væbnede Hobe af unge opreves, ' 
fangedes eller udjoges. Større Kraftudfoldelse , 
krævede Oprørsaandens Kuelse. Til dette For- j 
maal sendtes Grev T. Berg til Varszava, Michail 

Muravjef til Vilna med næsten ubegrænset Myndig
hed. En følgestreng, skaanselsløs Sønderbryden 
af alt Polsk begyndte. Efter at Hævnen var 
fuldbyrdet i Form af Henrettelser, Forvisninger 
til Sibirien, Godskonfiskationer ogaarevis Fængsels
straf, grebes til Omordning af Styrelsesgrund-
laget. Bønderne frigjordes for Livegenskab og 
Hoveri og tillagdes Jord paa overordentlig heldige 
Viikaar. De sidste Rester af Autonomi i Konge
riget sløjfedes, det polske Sprog for b ø d e s i 
Litauen fuldstændig uden for Hjemmene, udjoges 
af al Administration i Kongeriget. Hele den 
ledende Embedsverden blev russisk. Universitet 
og Skole fulgte hastig efter. — Polsk blev kuet 
ned som en lavere Verden under den russiske. 

5) N u t i d e n . Det polske Folks Kamp er 
traadt tilbage fra den storpolitiske Skueplads. 
Trængt ud af alle ledende Stillinger i de tyske 
og russiske Dele har Samfundet maattet optage 
en bitter og paa ulige Viikaar ført Kamp om sin 
nationale Leveret. Underkuelsen i de russiske 
Erhvervelser naaede sit Højdepunkt under Gurko 
(1883—95) som Generalguvernør i »Weichsel-
Landet« som Kongeriget nu officielt kaldes, de 
allersidste Aar have bragt visse Lettelser uden 
at dog den russiske Regering har opgivet sit 
Forsøg paa at udslette polsk Kultur i L i t a u e n 
og spalte og svække Folket i K o n g e r i g e t , 
hvor Denationalisering er umulig. 

Medens Polakkerne paa russisk Magtomraade 
væsentlig kun kæmpe med Administration og 
Gendarmer, er Kampen paa tysk Omraade (se 
især Posen) bleven en Nationskamp mellem to 
Folk. Stærkt gennemkrydsede af tyske Elementer, 
der støttede af Love, offentlige Midler og Admi
nistration stadig gaa videre i deres Krav paa 
Underkuelse af Polsk, ere disse Lande Skue
plads for en styg og sørgelig Tilstand. Ved 
Masseudvisninger, Udparcellering af Krongods, 
Opkøb af polsk Jord til tyske Bønder søges 
Formaalet opnaaet. Dog have Polakkerne i en 
delvis fri Presse, politisk Valgret og en ind
skrænket Forsamlingsret bedre Vaaben end paa 
russisk Grund til at føre deres Sag, der ingeniunde 
staar saa slet, som det flygtigt ser ud, om end alt 
ydre Herredømme er røvet polsk Sprog og Skik. 

Kun i Galizien (s. d.) har det polske Folk er
hvervet nationale og konstitutionelle Sikkerheder 

i efter det Bach'ske tyske Centraliseringssystems 
Nederlag 1859, Goluchowski's Diplom 1860 og 

I efter ny Vaklen, de østerrigske Grundlove af 
! 21. Decbr. 1867, hvor Rigskonstitution og Pro

vinsernes Selvstyre fastsloges. I Galizien har da 
nu polsk Aand sin Borg. Sproget er Administra
tionens, Skolernes, Universitetets, ja polsk Sprog 
er herskende over for Lillerussisk i de øst
lige Dele, hvorover nu en bitter Kamp føres. 
Men Galizien er fattigt, dets Adel lidet frem
skridtsvenlig og Byerne mest beboede af en mørk, 
afskaaret jødisk Almue, medens jesuitisk og høj
katolsk Indflydelse behersker store Lag; alt dette 
hemmer polsk Udvikling. Alligevel er det 
umiskendeligt, at Galizien stærkere og stærkere 
kommer i Spidsen for den polske Nations Kamp. 
(L i t t . : A. Nar uszewicz, »Historja narodu pol-
skiego do 1386 r.« [sidste Udg. Krakov 1859]; 
L. G o l e b i o w s k i , »Dzieje Polski za panowania 
Jagiettonow« [til Kong Alexander's DødJ; J. S. 

30* 
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B a n d t k i e , »Dzieje krolestwa Polskiego« ;J. Le le -
vel, »Historja Polski az do Stefana Batorego«; 
A. Moraczewsk i , »Dzieje Rzeczypospolitej Pol-
skiej do 1669«; R. R o e p p e l , »Geschichte P.'s 
bis 1289«; J. Caro , »Fortsetzung Roeppel bis 
1454«; J. Szujski, »Dzieje Polski do 1795«; 
M. Bobrzyriski , »Dzieje Polski v zarysie« ; W. 
Grabie i i sk i , »Dzieje narodu polskiego« I—II 
[indtil 1894]. — Af Værker om P.'s Fald bør 
nævnes: R. R o e p p e l , »P. um die Mitte des 18. 
Jahrh.'s« [1876]; B r u e g g e n , »P.'s Aufloesung. 
Kulturgeschichtliche Skizzen aus den letzten Jahr-
zehnten der poln. Selbstiindigkeit« ; J. I. Kraszew-
ski , »Polska v czasie trzech rozbiorow 1772—991 
[3 Dele, 1873—75]; T. Korzon, »Wewnetrzne 
dzieje Polski za Stanislawa Augusta«; S. S o 1 o v i o f, 
»Istoria padienja Polsi« (russ.); F. Smitt, Frédé
ric II, Catherine et le fartage de la Pologne. 
Legionernes Historie er skildret i L. C h o d z k o , 
Histoire des legions polonaises en Italie. Stor
hertugdømmet Varszava's Historie: F. Ska rbek , 
»Dzieje Ksi^stwa Varszavskiego«. Kongerigets: 
F. S k a r b e k , »Dzieje Krolestwa Polskiego od 
epoki poczatku swego do revolucij listopodowej«. 
Revolutionskrigens: B a r z y k o w s k i , »Historia 
powstania listopadowego« ; M. Mochnack i , »Pow-
stanie narodu polskiego«; Fr . Smit t , »Die Revo
lution 1830—31«. Emigrationen: A. Gi l ler , »Hi
storia powstania narodu polskiego 1861—64«. Re
volutionen 1863 dels i ovennævnte Arbejde, dels 
i L imanowsk i , »Historja ruchu narodowego od 
1861—64 r.«; N. Berg, »Zapiski o polskich 
zagovorach i vozstaniach« [russ.]. En mindre Skil
dring i historisk Form af hele Tiden fra 1794 til 
1894 skrev S. T a r n o w s k i , »Nasze Dzieje v 
ostatnich stu latach« [Krakov 1896]). A. M. B. 

Polénta se Majs. 
Poler, i Geografien Endepunkterne af Jordens 

Omdrejningsakse; den, som ligger paa den nord
lige Halvkugle, kaldes Nordpolen, den anden paa 
den sydlige Halvkugle kaldes Sydpolen. P. paa 
Himmelen kaldes de to Endepunkter af Verdens
aksen; den, der er beliggende i Stjernebilledet 
den lille Bjørn, er Himmelens N o r d p o l , den i 
Oktanten er Himmelens Sydpo l . Ekliptikkens 
P. kaldes Endepunkterne af Diameteren i Himmel
kuglen lodret paa Ekliptikkens Plan. J. Fr. S. 

Poléral eller Gl i t t ea l , et slankt Polerstaal, 
hvormed Urmageren glatter de Huller, der skulle 
tjene som Tappelejer, og som ere revne op med 
Rivalen (s. d.). F. W. 

Polere se P o l e r i n g . 
Polerer kan den Arbejder benævnes, der po

lerer, ligesom den, der sliber, kaldes Sliber, men 
almindelig bruges P. i Sammensætning som Murer
polerer og Tømrerpolerer, er da en Forvanskning 
af fr. parleur o: den Svend, som anstiller Prøve 
med de udenlandske Svende. F. W. 

Polérfil, dels fileformet Redskab af Metal, som 
bruges i Forbindelse med Polerpulvere, dels en 
Stang af hærdet Staal med Strøg i en Retning 
paa tværs frembragt ved en grov Slibesten, men 
poleret paa Ryggen af Strøget. Denne P. anvendes 
navnlig til Messing, særlig af Urmagerne. F. W. 

Polering, Proces, som gaar ud paa at give 
Overflader navnlig af Metaller den højeste Glans, 
Spejlglans. En tilsyneladende glat Overflade vil 
ved nærmere Undersøgelse vise sig at bestaa af 

en Mængde smaa Ophøjninger og Fordybninger. 
P.'s Opgave er at fjerne Ophøjningerne, dette kan 
ske ved at trykke dem ned — e g e n t l i g P. — 
eller ved en meget fin Slibning — Glanss l ib -
ning, G l æs n i n g og P o l i s n i n g (ved ædle Me
taller). Ved haarde Metaller, saaledes navnlig 
hærdet Staal, er egentlig P. udelukket, ved blødere 
kan den foregaa ved Slag med Hamre med po
lerede Baner, P o l e r h a m r e , ved Tryk og da ved 
Prægning med polerede Stempler eller paa fri 
Haand med Værktøj, P o l e r s t a a l , P o l e r s t e n , 
P o l e r a l , Po l é r f i l (s. d.). Glans- eller Blank
slibning foregaar paa lignende Maade som den 

1 almindelige Slibning med Pulver, kun maa Pulveret 
her være finere og meget omhyggelig sorteret. 
Valget af Pulveret retter sig efter Metallets Haard-
hed, snart ethvert pulverformet Legeme kan bruges, 
bløde Pulvere ere Trækulpulver, Benaske, Tin
aske, Kridt, Wienerkalk (brændt magnesiaholdig 

! Kalk), haardere Pimpsten, Glasmel, Polerskifer 
: eller Trippelse (s. d.), Jærntveilte, kunstig eller 
I naturlig, som gaar under mange Navne, saasom 
I Blodsten, Polerrødt, Todtenkopf, caput mortuuin, 
\ crocus Martis, Colcothar o. s. v., og har flere 

Haardhedsgrader, Kromilte, Smergel (Korund, 
s. d.), haardest Karborund (Siliciumkarbid [s. d.]) 
og Diamantstøv. Pulveret paaføres med Skind 
eller Pind, ofte paa en roterende Polerskive eller 
en om to roterende Skiver lagt Polerrem; som 
Regel fugtes det med Olie, Spiritus eller Vand, 
men den sidste P. foregaar oftest tørt. 

Af andre Stoffer end Metaller, som poleres ved 
1 Blankslibning, kunne nævnes Ben, Horn, Perlemor, 
Rav, Marmor, Granit o. s. v. Træs P. er højst 
uegentlig, den foregaar ved Paaføring af Politur 

: (s. d.) og er derfor nærmest en Fernisering. F. W. 
Polerpulver se P o l e r i n g . 
Polerrødt se Bolus og E n g e l s k r ø d t . 
Polerskifer se Diatomit. 
Polerskive, Skive af Linde- eller Piletræ, be-

; klædt med Filt eller Læder, som optager Poler-
. pulveret. F. W. 

Polerstaal, i Enden udvidet, stærkt hærdet 
! og fint poleret Staalstang, som anvendes ved 
egentlig Polering (s. d.). F. W. 

Polersten, Sten af Agat, Flint eller naturlig 
Blodsten, som anvendes ved den egentlige Po
lering af Metaller. Ved Blodsten kan man give 
Sølv den højest opnaaelige Glans. F. W. 

Polé r t romle , en roterende Tønde, som fyldes 
I halvt med Smaagenstande, f. Eks. Staalpenne, der 
i skulle skures blanke enten alene ved at gnides 
mod hverandre eller ved Hjælp af tilsat Sand 
eller andet Slibepulver. Der arbejdes tørt eller 
med Vand. F W. 

Polertønde, i Krudtfabrikationen, en roterende 
I Tønde, i hvilken Krudtkornene faa en blank Over

flade ved at gnides mod hverandre. Arbejdet 
fremmes ofte ved at tilsætte Grafit, som tillige 
skal gøre det færdige Krudt mindre modtageligt 
for Fugtighed. F. W. 

Polervand, svag Syre, navnlig Saltsyre, som 
anvendes til Rensning af Metallers Overflade, 

! især for Ilter. Fjernes ikke efter Brugen ved 
I Afskylning eller paa anden Maade Resten af P., 
vil Genstanden som oftest hurtig angribes paa 
ny. F. W. 

Polesel la , By i Norditalien, Provins Rovigo, 
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ligger ved Po og driver Vinavl samt Handel med 
Korn og Kvæg. (1881) 2,470 Indb. H. P. S. 

Poleshajev [polezajef], Alex. I v a n o v i t s c h , 
russisk lyrisk Digter, født i St. Petersborg 1807, 
død i Moskva 1838. P. førte et letsindigt Ung
domsliv efter hastig henslængte Studier. Et haan-
lig udfordrende Digt »Saska« (Lille Alexander) 
havde til Følge, at P. blev stukken ind i et Re
giment som menig Soldat 1826. Efter et Flugt
forsøg kommanderedes han til Kaukasus, hvor 
han tjente i 8 Aar. Dermed var hans Liv brudt. 
Hjemsendt forfaldt han til Drik og døde paa Mili
tærhospitalet. Hans Digtsamlinger, »Kaiian« (Vand
piben) [1833] °g »Arfå« (Harpen) [1838], inde
holde de to usamlelige Sider, den ulykkeliges 
Sind ejede; ved Siden af bitre, voldsomme og 
anklagende Vers findes fine, rørende Sange. 1859 
udkom P.'s samlede Digte. A. M. B. 

PolevO], N i k o l a j A lexe j ev i t s ch , russisk 
Forfatter, født i Kursk 1796, død i St. Peters
borg Marts 1846. Uden særlig Skolelærdom for
stod P. at uddanne sig selv til en mangesidig, 
men dilettantisk Litterat. Varm Romantiker, som 
han var, gik han i Leding mod Klassicisme og 
fransk Indflydelse. Med sit dygtig ledede Tids
skrift »Moskovski Telegraf« [1824—34] havde han 
en betydelig Indflydelse paa den romantiske Litte
ratur. Men Myndighederne passede skarpt paa P., 
der gjaldt for liberal og Omstyrter, og ved en 
ubetydelig Lejlighed forbødes hans Tidsskrift for 
bestandig. Fattig og fortvivlende med sin talrige \ 
Børneflok maatte P. gaa i Brød hos sine tidligere 
politiske Modstandere og redigerede til sin Død 
deres Tidsskrift »Syn Oteéestva« (Fædrelandets 
Søn). Foruden P.'s mange vejledende Kritikker 

. har han skrevet »Ocerki russkoj litteraturj«, en 
russisk Litteraturhistorie 1839, det russiske Folks 
Historie, Forsøg paa en filosofisk Fremstilling 
1829—33. I det hele svang P. efterhaanden over 
mod en aarvaagen Skepticisme. Hans tidlige ultra-
romantiske Dramaer vare ubetydelige, de samledes 
i 4 Bd. St. Petersborg 1842—43. Af P.'s No
veller er mest kendt »SibiriaCka« (Sibirerinden). 
Hans Søn P e t e r P. udgav en Biografi over Shake- j 
speare [1866] og en russisk Litteraturhistorie [2 
Bd., 1872, 5. Udg. 1890]. Hos P. N. Miliukof 
findes en Skildring af Nik. A. P. i >Glavnyja 
tecenija v russkoi Istori« (Hovedstrømninger i 
russisk Historie) [Moskva 1895]. A. M. B. 

Polhem, C h r i s t o p h e r , svensk Mekaniker, 
født 18. Novbr. 1661 i Visby, død 31. Aug. 
1751 i Stockholm. I sin Ungdom maatte P. 
tjene Opholdet som Skriver, Oppebørselsmand 
o. 1. paa svenske Godser, men anvendte samtidig 
al sin Fritid til Studeringer, især over mekaniske 
Emner, og fik sig indrettet et mekanisk Værk
sted. Latin lærte han hos en Præst imod at 
lave ham et kunstigt Stueur. 24 Aar gi. kom 
han til Universitetet i Upsala, hvor han snart blev 
kendt for sit mekaniske Snille. Efter at han 
havde faaet indrettet en snild Mekanisme til at 
føre Malm op af Falun-Gruberne, blev han af 
Kongen gjort til Bjærgmekaniker. 1694—97 rejste 
han i Tyskland, Holland, Frankrig og England, 
hvorfra han kom hjem med store Kundskaber i 
Mekanik. Blandt P.'s mangfoldige mekaniske Ar
bejder maa nævnes Overførelsen paa længere Af
stand af Vandkraft til Brug i Bjærgværker, en 

Opfindelse, der indførtes flere Steder. 1712 hjalp 
han til med de store Dokanlæg i Karlskrona og 
i Slutningen af Karl XII's Regering fik han over
draget Udførelsen af en Kanalforbindelse mellem 
Kattegat og Østersøen. Værket blev begyndt; 
men da det efter Karl's Død og Fredsslutningen, 
der aabnede de gamle Søveje igen, var mindre 
nødvendigt, blev det ikke fortsat dengang. For
uden Arbejdet med disse og andre Vandbygnings
arbejder var P. virksom paa mange andre Maader. 
Han fremmede Landets Metalindustri, opfandt 
Maskiner til Fremstilling af Hjul til Urværker, 
lavede Hammerværker og udnyttede hertil Landets 
Overflod af Vandkraft. Georg I af England fik 
ham til at indrette en Møntmaskine i Kassel og 
foretage Forbedringer ved Bjærgværksdriften i 
Harzen, men hverken han eller Tsar Peter i Rus
land formaaede at vinde ham for deres Riger. Til 
Trods for sit store praktiske Arbejde fik P. Tid 
til adskillig Skribentvirksomhed. Han lod trykke 
Tabeller, der indeholdt Resultaterne af hans 
Undersøgelser over Vandbevægelsen i Kanaler 
under forskellige Forhold samt Vandets Arbejds
evner, og han udbredte megen nyttig Kundskab 
baade gennem sine Værksteder og ved mundtlig 
Undervisning. P. regnes for Grundlæggeren af 
svensk Mekanik. K. S. K. 

Polhøjde se H i m m e l . 
Poliailit se P y r o l u s i t . 
Polianit se M a n g a n o v e r i l t e . 
Pollas, Stadbeskærmerinden, Tilnavn til A t h ena 

(s. d.) som Værneguddom for Athen's By og 
Borg. // . A. K. 

Policåstro, i) By i Syditalien, Provins Salerno, 
ligger 100 Km. S. 0. f. Salerno og har en lille 
Havn. (1881) 650 Indb. P. var tidligere en 
betydelig By, men blev 1542 ødelagt af Tyrkerne. — 
2) By i Syditalien, Provins Catanzaro, ligger ved 
den østlige Fod af Sila-Bjærgene og kaldes officielt 
P e t i l i a P. (1881) 5,684 Indb. H.P.S. 

Policåstro-Bugten, Bugt paa Vestkysten af 
Syditalien, har mellem Punta degl' Infreschi og 
Cap Scalea en Bredde paa 33 Km. og en Dybde 
ind i Landet paa 16 Km. I P. udmunder den 
lille Flod Bussento. H. P. S. 

Police se F o r s i k r i n g s k o n t r a k t S. 905. 
Polichinel[ogsaa -elle] [polisinæ'l], ital. Pulci-

nello (ogsaa -a), Figur fra den italienske Maske
komedie, men navnlig fra det neapolitanske Folke-
og Marionetteater, derefter indført i det tilsvarende 

i franske. Det italienske Navn udledes paa for
skellig Vis: af en Mand ved Navn Puccio d'Aniello, 
fra den kampaniske By Acerra, — derfra henter 
man rigtignok ogsaa Oldtidens Maccusl — som 
siges først at have spillet Rollen, eller af (Diminutiv 
af) pulcino, en Kylling, enten som Kælenavn for 
den yndede Figur, eller fordi der til dens Maskering 
hørte en lang Næse omtrent som et Fuglenæb. 
Man sætter P. i historisk Forbindelse med Per
soner fra de antik-romerske Atellaner, især Maccus. 
Det hedder, at Rollens første navnkundige Frem
stiller var Skuespilleren Ciuccio i 17. Aarh.'s 
Begyndelse; Dragten var dengang hvid, omtrent 
som Pierrot's, og Pukkel var der ingen af. San-
Carlino-Teateret i Napoli har altid udmærket sig 
ved P.-Fremstillere, idet denne populære Skikkelse 
betragtes som nødvendig Ingrediens i de der op
førte Farcer; han er paa een Gang plump og 
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ondskabsfuldt fiffig. Den franske P., kendt fra 
Dukketeatrene {théåtres de Guignot), er mere 
gemytlig; hans Ydre er saaledes: Pukkel baade 
for og bag, lang krum Næse, spids Hage, grinende 
Mund, paa Hovedet en Art Generalshat sat paa 
tværs, Dragten er stribet eller tofarvet Vams med 
Knæbenklæder. »Punch«, det engelske Dukke
teaters komiske Hovedrolle, har sit Navn og sit 
Udvortes af P., og det berømte Vittighedsblad 
fremviser ogsaa P.-Skikkelsen paa sin Titel
vignet. E. G. 

Polidoro da Garavaggio se Caldara. 
Poliencefalit is Betændelse af den graa Sub

stans i Hjernen. 
Polignac [pålina'k], en gammel fransk Adels

slægt, hvis 2jFavn stammer fra Slottet P. (Dep. 
Haute-Loire), der 1385 gik over fra det ældste 
Hus P. til den nærbeslægtede Familie Chalangon, 
som nu antog Navnet P. Blandt Medlemmerne af 
denne Linie, der endnu blomstrer i Frankrig, 
fremhæves følgende: 

1) M e l c h i o r de P., Kardinal, Diplomat, født 
11. Oktbr. 1661, død 3. Apr. 1742, indtraadte 
tidlig i den gejstlige Stand og blev som Abbé de 
P. anvendt i forskellige diplomatiske Hverv. Den 
Dygtighed, han herved udviste, foranledigede 1695 
hans Sendelse til 'Polen, hvor han skulde virke 
for Prinsen af Conti's Kandidatur ved Konge
valget efter Johan Sobieski's Død. Skønt P.'s 
Anstrengelser syntes at skulle krones med Held, 
gik dog sluttelig Kurfyrsten af Sachsen (August II) j 
af med Sejren, og dette Nederlag for den franske ; 
Politik bevirkede, at P. faldt i Unaade hos Lud- ' 
vig XIV, der fjernede ham fra Hoffet. I flere Aar 
levede han nu alene for sine Studier og litterære ' 
Interesser, hvad der 1704 skaffede ham Sæde i 
det franske Akademi, 1715 i Académie des sciences 
°S '717 i Académie des inscriptions. Efter at 
være tagen til Naade igen gjorde han saa god 
Tjeneste ved Fredsunderhandlingerne i Utrecht 
(1713), at han til Belønning fik Kardinalhatten. 
Efter Ludvig XIV's Død sluttede P. sig til Op
positionen mod Regenten, Filip af Orleans, paa 
hvis Ordre han som Medvider i Cellamare's 
Sammensværgelse atter i nogen Tid maatte holde 
sig borte fra Hoffet. 1721 gik han som fransk 
Gesandt til Rom, hvor Paven efter hans Tilskyndelse 
udstedte Bullen Unigenitus (s. d.), der fordømte 
Jansenisternes Lære (1723). 1729 vendte han til
bage til Frankrig, hvor han døde som Biskop af 
Auch (1742). P., der var en af sin Tids mest 
fejrede latinske Poeter, efterlod i Manuskript et 
stort latinsk Læredigt Anti-Lucretius sive de deo 
et natura, i hvilket han som ivrig Tilhænger af 
Descartes og med hans System som Udgangspunkt 
angriber den antikke Filosofi. Det formelt vel
lykkede, men, hvad Indholdet angaar, overfladiske 
Arbejde, der udkom i Paris 1745 og blev oversat 
paa Fransk baade paa Prosa og Vers [sidste Gang 

1813], blev af 18. Aarh.'s Kritik prist i høje 
Toner, men har nu kun Interesse for Litteratur
historikeren. (Li t t . : Chr . F auch er, I/is to ir e du 
cardinal de P. [Paris 1777]). 

2) Ju les , H e r t u g af P., død 1817, Sønnesøn 
af en Broder af foreg., traadte ind i Hæren og 
var avanceret til Oberst, da han 1767 ægtede 
J o l a n t h e M a r t i n e G a b r i e l l e d e P o l a s t r o n 
(1749—93), med hvem han i nogle Aar af øko

nomiske Grunde førte et stille og tilbagetrukkent 
Liv, indtil Marie Antoinette, der ved et Hofbal 
i Versailles havde stiftet Bekendtskab med hans 
Hustru og følt sig i høj Grad tiltalt af hende, 
knyttede begge Ægtefæller til Hoffet, hvor Konge
parret efterhaanden overvældede dem med Gaver 
og Naadesbevisninger. P. udnævntes 1780 til Her
tug og beklædte høje Hofembeder, medens hans 
Gemalinde, Dronningens fortrolige Veninde, blev 
Opdragerinde af de kgl. Børn. P. benyttede sin 
Stilling til at berige sig og sin Familie, og da 
han og hans Hustru tillige hørte til Spidserne af 
det mod Reformvennerne fjendtlige Hofparti, an
tog Folkestemningen mod dem efter Stændernes 
Sammentræden en saa hadefuld Karakter, at de 
af Frygt for deres Sikkerhed svigtede deres kgl. 
Velgørere og en Uge efter Bastillens Indtagelse 
forlode Frankrig (Juli 1789) blandt de første Emi
granter. Familien P. drog til Wien, og efter at 
Mme de P. var død her (1793), gik P. med sine 
Børn til Rusland, hvor han boede til sin Død 
(1817) som Godsejer i Litauen og Ukraine. Efter 
Restaurationen (1815) blev han udnævnt til Pair 
af Frankrig. 

3) Armand J u l e s Mar ie , H e r t u g af P., født 
17. Jan. 1771, død 30. Marts 1847, ældste Søn 
af foreg., deltog som glødende Royalist sammen med 
sin nedenn. Broder i Pichegru's Sammensværgelse 
mod Napoleon og blev tillige med Broderen 
arresteret i Paris, hvorpaa han (Febr. 1804) blev 
dømt til Døden (Broderen slap med Fængsels
straf), men paa Josefine Bonaparte's Forbøn be-
naadet. Begge Brødrene bleve nu holdte arresterede, 
indtil de 1813 saa Lejlighed til at komme bort 
fra Paris, hvortil de det følgende Aar vendte til
bage i Følge med Bourbon'erne. 1816 blev P. t 
Medlem af Deputeretkammeret (1817 Pair) og 
Adjutant hos Greven af Artois, der efter sin Tron
bestigelse som Karl X udnævnte ham til Over
staldmester. Efter Julirevolutionen (1830) fulgte 
P. Kongen i Landflygtighed, men vendte senere 
tilbage til Frankrig, hvor han døde. 

4) A u g u s t e J u l e s Armand de P., (romersk) 
Fyrste, fransk Diplomat og Ministerpræsident, født 
14. Maj 1780, død 29. Marts 1847, yngre Broder 
af foreg., hvis 9-aarige Arrest i Paris han delte, 
efter at han først havde tilbudt at underkaste sig 
den over Broderen fældede Dødsdom. Efter Re
staurationen blev han fransk Pair (1816) og sluttede 
sig straks som streng Absolutist til det yderste 
Højre, ja nægtede endog af religiøse Hensyn at 
aflægge Ed paa Konstitutionen, hvad han ikke 
gjorde, før Paven havde fjernet hans Betænkelig
heder. Efter i flere Aar at have repræsenteret 
Ludvig XVIII hos Paven, der satte megen Pris 
paa ham og udnævnte ham til romersk Fyrste, 
gik han 1823 som fransk Gesandt til England, 
hvorfra Karl X kaldte ham tilbage, efter at det 
moderat-konservative Ministerium Martignac, der 
forgæves havde søgt at tilvejebringe en Overens
komst med Oppositionen, havde indgivet sin De
mission, og 8. Aug. 1829 blev P. da udnævnt til 
Udenrigsminister samt et Par Maaneder senere 
(17. Novbr.) til Ministerpræsident. At P., der paa 
Grund af sin Families Traditioner og sin tidligere 
Optræden i den offentlige Mening stod som en af 
Absolutisternes Hovedførere, blev stillet i Spidsen 
for Ministeriet, vakte en Storm af Forbitrelse 
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i Deputeretkammeret, hvor den oppositionelle 
Majoritet rejste en heftig Modstand mod Regeringen, 
og P. fik da Karl X overtalt til 26. Juli 1830 at 
udstede de skæbnesvangre Ordonnanser, der hid
førte Julirevolutionen. Med ubegribelig Letsindig
hed og Kortsynethed antog P., at de kgl. For
ordninger ikke vilde give Anledning til Urolig
heder af Betydning, og han bærer derfor Hoved
ansvaret for det legitime Kongedømmes Fald. 
Den ny Regering lod ham arrestere, kort efter at 
Karl X havde forladt Frankrig, og i Decbr. s. A. 
blev han idømt Tab af sine borgerlige Rettig
heder og livsvarig Fængselsstraf. Hans Fangetid, 
som han tilbragte i Ham, hvor han skrev sine 
»Considérations politiques« [Paris 1832], varede 
dog kun i 6 Aar, idet han blev løsladt Novbr. 
1836. Han gik da til England, men vendte lige
som Broderen tilbage til Frankrig, hvor han døde 
næsten samtidig med denne. C. F. 

PolignailO [polina!no], P. a Mare, By i Syd
italien, Provins Bari, ligger ved det adriatiske 
Hav paa en stejl, 24 M. høj Klippe. (1881) 
7,818 Indb. P. er Bispesæde og driver Skibs
fart og Fiskeri. H. P. S. 

Poligny [pålifii'], By i det østlige Frankrig, 
Dep. Jura, ved Foden af Jurabjærgene (271 M.), 
ved Orain- og Lyon-Banen, med Rester af det 
1694 ødelagde Slot Grimont, et College, et 
Museum, et Agerbrugskammer, Vinavl, Fabrika
tion af Olie og Træsko og havde 1896: 4,333 
Indb. M. Kr. 

Poliklinik se Klinik. 
Polimént se G u l d l i s t e r . 
Pol injer , oprindelig russisk Betegnelse for de 

isfri Steder, som man tidligere troede at have 
konstateret i det sibiriske Ishav omkring de ny-
sibiriske Øer. Man har endogsaa villet bringe 
deres Tilstedeværelse i Forbindelse med Golf
strømmens allernordligste Forgreninger; men 
rimeligvis er deres Optræden ikke konstant, selv 
om det østsibiriske Ishav en stor Del af Aaret 
har store aabne Strækninger. U. P. S. 

Polinos, græsk 0, i Archipelagus, ligger 6 
Km. 0. f. Milos. P. har et vulkansk Klippe-
terrain, er 14 O Km. og uden faste Beboere. 
P. hed i Oldtiden Polyægos. B. P. S. 

Polioniyel i t i s , Betændelse af den graa Sub
stans i Rygmarven. 

Poliorkétes, »Belejreren«, se D e m e t r i o s I. 
Poliorketlk (græ.), Belejringskunst. 
Polisning se P o l e r i n g . 
Polisténa, By i Syditalien, Provins Reggio di 

Calabria, ligger paa den vestlige Skraaning af 
Apenninerne og har Vin- og Olivenavl. (1881) 
6,974 Indb. P. ødelagdes ganske ved Jord
skælvet 1783. R. P. S. 

Pol is tes se G e d e h a m s e . 
Politi er Statens organiserede Tilsyn med de 

gældende Loves Overholdelse, særlig for saa vidt 
de haandhæves ved Straf. P.'s Opgave er at under
søge, om Lovbrud har fundet Sted, og hvem der 
har begaaet saadanne, samt foranledige den skyl
dige draget til Ansvar. Da P.'s Virksomhed saa-
ledes strækker sig fra Straffelovens groveste For- I 
brydelser til de ubetydeligste Politiforseelser, stilles j 
der store Krav baade til P.'s M a g t b e f ø j e l s e og j 
O r g a n i s a t i o n . For Magtbeføjelsen kan der under 
Selvherskermagten ikke drages faste Grænser; | 

Suverænens Vilje, som den udtrykkes i de be-
staaende Love eller hans øjeblikkelige Ønsker, 
maa gennemføres med de fornødne Midler, uden 
at Hensynet til Individet kan komme i Betragt
ning (>Politistaten«); i den konstitutionelle Stat 
maa Opgaven være en passende Medieren mellem 
Statssikkerhedens og Individets Interesser. Dette 
fører til Begrænsninger i P.'s Magtomraade, dels 
for saa vidt Efterforskningen angaar (Boligens 
Ukrænkelighed, faste Regler for P.'s Ret til Fri
hedsberøvelse, Beslaglæggelse m. m.), dels i Hen
seende til Retsafgørelsen, der unddrages P. og 
henlægges til uafhængige Domstole (se nærmere 
S t ra f fep roces ) . — Organisationens Formaal er 
under tilstrækkelig Garanti at sikre P. Hurtighed 
og Handlekraft i Forbindelse med fornøden Sag
kundskab. Kravet til Hurtighed nødvendiggør et 
over hele Territoriet fordelt Politimandskab (De
centralisation); Kravet til Handlekraft medfører 
en forholdsvis betydelig Myndighed selv hos de 
underordnede Led og som Korrelat et virksomt 
overordnet Tilsyn samt hensigtsmæssig ordnede 
Rekursinstanser; Sagkundskaben, for saa vidt den 
ikke tilvejebringes ved særlige Foranstaltninger 
(Sundheds-, Byggekommissioner, tekniske Labora
torier o. 1.), opnaas bedst ved en vidt dreven Spe
cialisering og Deling af Forretningerne (Ordens-, 
Opdagelses-, Sundheds-, Presse-, Told-, Jærnbane-, 
Forstpoliti m. m.). I øvrigt maa naturligvis lokale 
Hensigtsmæssighedshensyn være afgørende. DaP., 
for saa vidt dets Opgave er den almindelige Rets
sikkerhed, udfører en Statsopgave, maa det i det 
hele være statsorganiseret, og kun dets mere lo
kale Funktioner, Forst-, Vej-, Sundhedsvæsen o. 1., 
kunne overlades kommunal Forsorg. I Alm. have 
dog dels finansielle Hensyn, dels Ønsket om at 
tilpasse P. efter Befolkningens Interesser og fremme 
det venskabelige Forhold mellem P. og Befolk
ning ført til at give kommunale Myndigheder be
tydelig Indflydelse paa Ordningen ogsaa af det 
almindelige Sikkerhedspoliti; det øverste Tilsyn 
har dog Staten overalt forbeholdt sig. —T Dan
mark, hvor P. hidtil havde været lokalt (Borge
mester og Raad), overførtes ved Frd. 22. Oktbr. 
1701 P. til By-, Herreds- eller Birkefogeden og 
kom saaledes under Statens Kontrol, hvad senere 
er vedblevet. Da de nævnte Embedsmænd imidler
tid tillige ere Underdommere i 1. Instans, er i 
Danmark, modsat alle andre Steder, Politi- og 
Dommermyndigheden overalt uden for Kjøbenhavn 
forenet i samme Person — en Ufuldkommenhed, 
hvorpaa Forslag til en Retsreform vil raade Bod; 
dog er den egentlige Anklage (Aktionen) i alle 
større Sager henlagt til særlige Myndigheder (i 
Reglen Amtmanden). I Kjøbenhavn derimod, hvor 
der alt 1683 ansattes en særlig P o l i t i m e s t e r — 
senere kaldet P o l i t i d i r e k t ø r —, bleve dennes 
Funktioner ved Oprettelsen af Kjøbenhavn's Kri-
minal- og Politiret (1845) ganske adskilte fra Rets
plejen, i Forhold til hvilken han nu kun staar 
som Chef for Efterforskningen og Anklagen, aldrig 
som Dommer. De nærmere Begrænsninger i P.'s 
Magtomraade ere givne dels ved Grundloven, dels 
i L. 11. Febr. 1863 (for Kjøbenhavn's P.) og i 
L. 4. Febr. 1871 (for det øvrige Land). — I 
Henseende til P.'s Organisation er hele Landets 
Politivæsen underordnet Justitsministeriet. Nærmest 
under dette fungerer uden for Kjøbenhavn Amt-
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manden som Politimestrenes nærmeste foresatte i 
(og Indehaver af Anklagemyndigheden, se ovenf.). [ 
Politimesteren, hvis Virksomhedsomraade falder 
sammen med Jurisdiktionsinddelingen, har til sin 
Bistand de af ham med Amtets Konstitution an
satte og af det for Embedet normerede Kontor
holds vederlag lønnede Politifuldmægtige og i øv
rigt det Personale, som Kommunalautoriteterne 
(Amts- og Byraad) stille til hans Disposition, i de 
større Byer i Reglen foruden det menige Politi
mandskab en P o l i t i a s s i s t e n t . Politimandskabet 
er paa Landet fordelt i Jurisdiktionen, efter som 
den praktiske Trang tilsiger det, i Reglen saaledes 
at vedkommende P o l i t i b e t j e n t e have Bopæl i 
de forskellige Landsbyer og Myndighedsomraade 
i disse og deres Tilliggende efter Politimesterens 
Anordning. Desuden findes i hvert Sogn en af 
Sogneraadet blandt de bosiddende Mænd valgt 
Sognefoged med lokal Politimyndighed. — Kjøben-
havn's P., hvis Organisation er normeret ved L. 
I I . Febr. 1863 med flere Tillæg, ledes af Po
l i t i d i r e k t ø r e n , der sorterer umiddelbart under 
Justitsministeriet. Sideordnet med Politidirektøren 
staar V i c e p o l i t i d i r e k t ø r e n , hvem bl. a. Ak-
tionsmyndigheden er overdragen. Under Politi
direktøren fungere 4 P o l i t i i n s p e k t ø r e r , der 
bestyre hver sin Afdeling. 1. Afdeling omfatter 
Ordens- og Gadepolitiet (629 Mand), der er for
delt i 8 Delinger, hver under en P o l i t i a s s i s t e n t , 
lokaliserede i de forskellige Bydele (Po l i t i s t a 
t i one rne ) . 2. Afdeling er Opdagelsespolitiet (55 
Mand), der har Hovedsæde paa Politikammeret, 
men hvoraf smaa Detachementer paa 1—2 Mand 
ere knyttede til Politistationerne. 3. Afdeling er 
dels Sundhedspolitiet, der i tekniske Spørgsmaal 
fungerer under Sundhedskommissionen (5 Med
lemmer, hvoraf det ene er Politidirektøren) med 
3. Politiinspektør som Sekretær, dels Sædeligheds-
politiet, hvem Tilsynet med Stadens regulerede 
Prostitution paahviler. 4. Afdeling paahviler Efter
søgninger og en Mængde forskelligartede Forret
ninger. Den samlede Politistyrke udgør 721 Mand; 
med Undtagelse af Politi- og Vicepolitidirektør, 
der lønnes af Staten (henholdsvis 7,200 og 4,200 
Kr. aarlig), lønnes alle P.'s Embedsmænd og 
Funktionærer af Kjøbenhavn's Kommune, der lige
ledes tager Bestemmelse om Styrkens Forøgelse, 
Ansættelse af flere Embedsmænd m. m. Under 
Kjøbenhavn's P. sorterer tillige Stadens Arrest-
og Fængselsvæsen, der umiddelbart bestyres af en 
Fængselsinspektør. P.'s Embedsmænd beskikkes 
efter Politidirektørens Indstilling af Justitsministe
riet, efter at dette derom har hørt Kjøbenhavn's 
Magistrat. Det øvrige Personale antages af Politi
direktøren. Oprykning sker alene efter Duelighed, 
ikke efter Tjenestealder. Til ingen af P.'s Embeds-
mandsposter, undtagen Politi- og Vicepolitidirek-
tørens, kræves nogen Eksamen; de to nysnævnte 
Embedsmænd skulle derimod have taget fuld
stændig juridisk Eksamen med bedste Karak
ter. A. GI. 

Ogsaa i N o r g e var tidligere i ikke liden Ud
strækning Politi- og Dommermyndighed forenet, 
idet Byfogederne i de Byer, hvor Forretnings-
mængden ikke havde medført en Adskillelse, til- j 
lige var Politimester. Ved Straffeprocesloven af 
1. Juli 1887 gjordes heri den Forandring, at 
Dommerforretningerne i Straffesager i de Byer, 

hvor Forholdet var det nævnte, henlagdes enten 
til en særskilt Kriminaldommer eller til Under
dommeren i en Nabojurisdiktion, i Alm. nærmeste 
Sorenskriver. En fuldstændigere Adskillelse vil 
finde Sted, efterhaanden som L. 21. Juli 1894 
om delvis Omordning af det civile Embedsværk 
medfører Ophævelse af Byfogedembederne i de 
mindre Købstæder, idet Politimesterforretningerne 
da regelmæssig henlægges til de nyoprettede 
Politimesterembeder for Landdistrikterne. I de 
Landdistrikter, hvor endnu ikke i Henhold til 
den nævnte Lov Fogedembederne ere ophævede, 
ere Fogederne Politimestere. Den centrale Politi
myndighed er hos Justitsdepartementet, og Politi
mestrenes nærmeste overordnede ere Amtmændene. 
For saa vidt Paatale og Efterforskning af For
brydelser angaar, sortere de dog under Stats
advokaterne, og Rigsadvokaten. I de større Byer 
og i de enkelte Landdistrikter bistaas Politi
mestrene af underordnede Politiembedsmænd, Politi
fuldmægtige og Politiassistenter; i Landdistrikterne 
derhos af Lensmændene. Hertil komme i Byerne 
og til Dels i Landdistrikterne Politibetjente og 
Politikonstabler. I Christiania er der ved Siden 
af Politimesteren en Politiinspektør, en Chef for 
Opdagelsespolitiet, en Politiadjutant og et større 
Antal, for Tiden (1903) 14 Politifuldmægtige, 
hvoraf 4 ved Opdagelsespolitiet. Byen er delt i 
8 Distrikter, hvert under 1 Ordensfuldmægtig. 
Den samlede Politistyrke, der er delt i to Af
delinger , Ordenspoliti og Opdagelsespoliti, ud
gjorde ved Udgangen af 1901 526 Mand (deraf 
57 ved Opdagelsespolitiet). Kommunens ordinære 
Politibudget udgjorde 1901 841,856 Kr. P.'s 
Embedsmænd samt Lensmændene lønnes af Staten, 
til Dels med Bidrag af Kommunekassen; de første 
udnævnes af Kongen og maa have juridisk Eksamen. 
Politibetjente og Konstabler lønnes af Kommunen, 
til Dels med Bidrag af Statskassen, de ansættes 
af Politimesteren. H. S. 

Politiadjutant se Po l i t i (Norge). 
Politiagent se Agent. 
Politiassistent se Politi. 
Politibetjent se Politi. 
Politichefen i Kjøbenhavn, et Embede, som 

indrettedes 1815, saaledes at P. var Politidirek
tørens overordnede samt Chef for Kystpolitiet. 
Nedlagt 1845, idet den daværende Politidirektør 
tillige beskikkedes til Chef for Kjøbenhavn's Politi 
og Kystpolitiet. A. GL 

Politidirektør se Politi. 
Politiforseelse opstilles ofte som Modsætning 

til Forbrydelse og har saaledes givet Anledning 
til megen Diskussion og Misforstaaelse. Da Statens 
Straffenormer alle have samme Formaal, Beskyttelse 
af Statens egne eller Borgernes vigtigste Rets-
goder, kan en Modsætning inden for disse Normer 
ikke rationelt opstilles. For saa vidt den dog baade 
i juridisk og almindelig Sprogbrug ofte fastholdes, 
tænkes derved paa den ene Side paa den umiddelbare 
Krænkelse af Retsgoderne og paa den anden Side paa 
saadanne Handlinger, som forbydes under Straf, 
fordi de in abstracto ere egnede til at sætte Rets-
goderne i Fare, uden Hensyn til om de in con-
creto ere farlige eller ikke (f. Eks. Overtrædelse 
af Karantænelove, af Bestemmelser, der sigte til 
at betrygge Jærnbanefærdsel, Søfart, Post- og 
Telegrafvæsen, afværge Fare ved Ild, Oversvøm-
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melser, Sprængstoffer o. 1.). Lovgivningerne have 
dog ikke begrænset P.'s Omraade hertil, men hen
regne under P. en broget Samling Lovovertrædelser, 
hvis Ejendommelighed er, at de alle belægges 
med mindre Straffe, i Reglen Bøder, og som Følge 
deraf ere Genstand for en mere summarisk Rets
forfølgning end de egentlige Forbrydelser. I denne 
Betydning ere da P. de som (offentlige) Politisager 
(s. d.) behandlede Lovovertrædelser. A. GL 

Politifuldmægtig se Politi. 
Politiinspektør se Politi. 
Politik (græ.), hos Grækerne »Lærenom Staten«, 

anvendes jævnlig i daglig Tale som Betegnelse 
for de Forholdsregler, der tages for at naa et 
Maal, man har foresat sig, især naar de iværk
sættes med Omsigt og Snille. Mere stringent 
bruges Ordet snart om den V i d e n s k a b , der 
sysselsætter sig med Læren om Staternes alminde
lige Natur og Væsen, deres forskellige Institutioner 
og disses hensigtsmæssigste Ordning in abstracto 
(politisk Økonomi o. s. v.), snart om den Re-
g e r i n g s k u n s t , hvormed Staternes Herskere og 
Styrere søge at gennemføre deres Planer i Landets 
og Borgernes eller deres egen Interesse. I denne 
dets Betydning taler man saaledes fra en rent 
historisk Betragtning om Romernes P. i Oldtiden, 
Pavepolitikken før og nu, Erobringspolitik o. s. fr., 
og inden for de enkelte Staters Omraade eksempel
vis om en Richelieu's, en Napoleon's, en Bismarck's 
P., for saa vidt man nærmest dvæler ved de 
store, ledende Personligheder, men, hvis man 
mere har de rent faktiske Forhold for Øje, om 
Landets Udenrigspolitik, dets Told- og Finans
politik , dets Handelspolitik o. s. v. Ogsaa om 
enkelte store politiske Partiers Optræden i og 
uden for de repræsentative Forsamlinger finder 
man nu om Stunder Benævnelsen P. bragt i An
vendelse ; saaledes er det gængs at tale om Agrar
eller Landpolitik, Reformpolitik, Visnepolitik 
o. desl. C. V. N. 

Politikammer. Saaledes benævnes i Danmark 
og Norge det Sted, hvor den centrale Politi
myndighed har sit Sæde (Kjøbenhavn's, Odense, 
Aarhus eta), se Po l i t i . A. GL 

Polit iken, dansk Dagblad, udsendte sit første 
Nummer i. Oktbr. 1884 under Redaktion af V. 
H ø r u p , der med Bistand af Dr. phil. Edv. 
B r a n d e s vedblev at forestaa Bladet til Sommeren 
1901. P. blev stiftet af en Kreds af væsentlig 
kjøbenhavnske Venstremænd, hvem det hidtil 
første Hovedstadsvenstreblad »Morgenbladet« ikke 
længere tilfredsstillede, politisk og litterært. I 
de i dansk Politiks Historie bevægede Dage, i 
hvilke P. var bleven stiftet, og til hvis fortsatte 
Kamptid og Sværdtid P. gav et højtklingende 
Samlingssignal, fik Bladet i Løbet af kort Frist en 
meget stor Indflydelse paa den frisindede Opinion, 
saa at det endog dristede sig til i ungdomme
ligt Overmod at kalde sig »Organ for den 
højeste Oplysning«. P.'s Stilling som det for
nemste danske Venstreblad var imidlertid ikke 
købt uden megen Forfølgelse og Had fra Mod
standernes Side. Til P.'s raske Fremvækst bidrog 
fremfor alt det ubestridelige Talent, hvormed 
Bladet var skrevet. Forrest gik her selve Redak
tøren, Viggo Hørup, hvis politiske »Ledere« vare 
et Non plus ultra af Journalistik, og næsten lige 
begærlig læstes af Tilhængere og Modstandere. 

Den litterære Side af P. forestod Edv. Brandes, 
bistaaet af en Kreds af dygtige Medarbejdere, 
med en Indsigt og Kyndighed, der langtfra var 
almindelig i Dagspressen, men ogsaa med en Del 
Partiskhed, der oftere vakte adskillig Uvilje. P.'s 
Stilling befæstedes for hver Dag, navnlig efter at 
den første Ungdoms Fanatisme var vegen for en 
sikker Fornemmelse af egen Position, og ved 
Overgangen til det ny Aarhundrede besad P. en 
lignende Indflydelse hos det kjøbenhavnske Bour-
geoisie som i 1860'erneog 1870'erne »Dagbladet«. 
P. redigeres nu [1903] af Dr. Edv. Brandes, y. Cl, 

Politikerne (les poliliques) kaldtes i Frankrig 
under Hugenotkrigene et Parti af maadeholdne 
Katolikker, der kort før Karl IX's Død (1574) 
dannedes med det Formaal for Øje at gøre Ende 
paa Borgerkrigen ved en forsonlig Politik over 
for de Reformerte. Partiet, der fik sit Navn deraf, 
at det satte Statens Velfærd over de religiøse 
Interesser, godkendte de Anskuelser, der en halv 
Snes Aar tidligere vare fremsatte af den daværende 
Kansler L'Hopital (s. d.), og talte blandt sine 
Førere Kongens yngste Broder, Hertug Frants af 
Alencon (senere Anjou), Kong Henrik af Navarra 
(Henrik IV), der dengang, men mod sin Vilje, 
var Katolik, og Brødrene Frants og Henrik af 
Montmorency. Efter Henrik III's Tronbestigelse 
sluttede Partiet endog Forbund med de Reformerte 
og fremtvang Kongens Stadfæstelse af en ny 
Religionsfred med betydelige Indrømmelser til 
Hugenotterne (1576); men Forbindelsen opløstes 
igen, uden at det dog kom til alvorlige Urolig
heder, før Henrik af Guise i Spidsen for de ufor
sonlige Katolikker atter bragte Krigen til Udbrud 

1 (1585). Først 1593 trængte P.'s Anskuelser 
igennem, idet Flertallet af de franske Katolikker 
anerkendte Henrik af Navarra som Frankrig's 
Konge, hvorefter Borgerkrigen ophørte. C. F. 

Politikonståbel (Constabularius, Teltbroder, 
Kasernefælle) er i Norge og Sverige Betegnelsen 
for den laveste Grad inden for Poliet. I Norge 
haves to højere Grader inden for det underordnede 
Personale, nemlig O v e r k o n s t a b l e r og P o l i t i 
b e t j e n t e , i Sverige een, nemlig O v e r k o n 
s tab ler . A.GL 

Politikølle (norsk) d. s. s. Politistav. 
Politimester se Politi. 
Politiopsigt er hjemlet i de fleste europæiske 

Stater som en Tillægsstraf for visse grovere For
brydelser og bestaar i, at den paagældende for et 

, Tidsrum af indtil 5 Aar efter Straffens Udstaaelse 
dømmes til at staa under Politiets Tilsyn. Politiet 
kan da forbyde ham at tage Ophold visse bestemte 
Steder, kan til enhver Tid foretage Husunder-
søgelser hos ham, udvise ham af Riget, hvis han 
er Udlænding, m. m. Overtrædelse af de givne 
Paalæg medfører Fængselsstraf. Erfaringsmæssig 
er P. i denne Skikkelse mere til Hinder for, at 
den løsladte finder lovligt Erhverv end en Be
skyttelse for Samfundet. I dansk Ret kan Politi
tilhold (s. d.) hjemle Politiet Indgreb i Personens 
Frihed, der til en vis Grad ere beslægtede med 
de af P. følgende, men i øvrigt forekommer P. 
kun over for Personer, der betinget løslades fra 
Tugthuset, før den fulde Straf er udstaaet, med 
Tilhold bl. a. om nøjagtig at følge de Paalæg, 
som Politiet maatte foreskrive ham, idet Politiet 
for at overvaage de givne Paalægs Efterlevelse 
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her kan finde sig foranlediget til at underkaste 
den paagældende P. Overtrædelse medfører Ind
sættelse i Straffeanstalten til Udstaaelse af den 
resterende Del af den domsbestemte Straffe
tid. A. GI. 

I Norge kendes ikke P. uden for Tilfælde af 
Løsladelse paa Prøve. H. S. 

Politisager betegner en Del i Lovgivningen 
specielt opregnede Retssager, der behandles paa 
en fra den almindelige Procedure afvigende Maade, 
sigtende til at gøre Behandlingen saa simpel og 
billig som muligt. En Definition af P. kan kun 
gives ved Opregning, men fælles for dem alle er, 
at det er Sager af mindre Betydning, og at de 
angaa Retsforhold, som særlig vedkomme de bredere 
Lag. P. falde i 2 Grupper, o f fen t l ige og pr i 
v a t e P., efter som de anlægges af Justits- og 
Politivæsenet paa det offentliges Vegne eller af 
en privat Sagsøger; derimod er det ikke afgørende, 
om Sagens Formaal er Straf eller andet, da ogsaa 
en Mængde private P. have dette Øjemed. Se i 
øvrigt under Of fen t l i ge P., Of fen t l ig Po l i t i 
re t og P o l i t i f o r s e e l s e samt under P r i v a t e 
P. A. GI. 

Politiske Forbrydelser. Fra et nærmest 
objektivt Synspunkt betegnes med dette Navn 
strafbare Angreb paa Staten eller dens Forfatning 
eller dens Overhoved, og Straffen veksler i de 
forskellige Landes Lovgivninger lige fra kortere 
Tids Frihedsberøvelse indtil Livsstraf, alt efter 
Gerningens Hensigt og de Midlers Beskaffenhed, 
hvormed den er søgt gennemført. Fra et andet 
Synspunkt set betragtes de Forbrydelser som 
politiske, hvis Mot iv er at søge i politiske For
maal alene, saaledes at den begaaede Handlings 
Art og Udførelsesmaade træde i Baggrunden, men 
denne Opfattelse, hvis Konsekvenser ogsaa ville 
være af Betydning i Stater, hvor der er eller paa
tænkes oprettet særlige Domstole for p. F. — i 
i den danske Grl.'s § 74 hedder det, at >i Mis-
gerningssager og i Sager, der r e j s e s ig af | 
p o l i t i s k e L o v o v e r t r æ d e l s e r , skulle Næv
ninger dømme« — har hidtil i Praksis nærmest 
kun vist sig af Betydning ved Afgørelse af Spørgs-
maalet om Forbryderes U d l e v e r i n g fra Stat til 
Stat. 

Om a l m i n d e l i g e Forbryderes Udlevering, som 
andensteds vil blive nærmere omhandlet, hersker 
der nu mellem de civiliserede Nationer saa godt 
som ingen Meningsforskel mere; derimod er man 
endnu langtfra kommet til Enighed i saa Henseende 
for de p o l i t i s k e s Vedkommende. I tidligere 
Tider, saa sent endnu som i 19. Aarh.'s første 
Fjerdedel (man regner almindeligvis indtil Can-
ning's Depeche af 1825), gjorde man sig hverken 
mange eller store Betænkeligheder ved at udlevere 
politiske Forbrydere, men fra dette Tidspunkt 
omtrent begyndte et Omslag kendelig at gøre sig 
gældende, og det kan under de nuværende For
hold anses for almengyldig, international Ret, at 
ingen Stat, hvor ikke særlig indgaaede og endnu 
bestaaende Traktater forpligte den, indlader sig 
paa at udlevere politiske Forbrydere, hvilket ogsaa 
i og for sig naturligen lader sig forklare af den 
paagældende Forbrydelses væsentlig forskellige 
Bedømmelse i de forskellige Lande, idet den 
politiske Bevægelse, som forfølges strengt af den 
Stat, der begærer Udlevering, ofte maaske netop 

i omfattes med Sympati og Velvilje i den Stat, i 
hvilken Gerningsmanden har søgt Tilflugt. Under 
Indtrykket af den nyeste Tids forskellige nihilistiske 
og anarkistiske Attentater synes der imidlertid at 
være i Færd med at foregaa en tilbagegaaende 
Svingning, og der findes i adskillige yngre Trak
tater bl. a. udtrykkelige Bestemmelser optagne 
om Udlevering paa Grund af Attentater mod 
fremmede Landes Herskere, Tronfølgere, eller 
deres Familier, saafremt disse Attentater ere 
rettede mod de vedkommendes Liv, Frihed eller 
Regeringsførlighed. Paa det -internationale Insti
tuts Møde i Oxford 1880 vedtoges endog en Be
slutning om, at Handlinger, som i øvrigt have 
Karakter af almindelige Forbrydelser (Drab, Brand
stiftelse, Tyveri o. desl.), ikke bør paaberaabes 
mod Gerningsmandens Udlevering blot paa Grund 

i af, at han har handlet i politisk Øjemed, men denne 
Beslutning har, skønt i Princippet billiget af Stor
magterne, dog hidtil ikke fundet traktatmæssig 
Anerkendelse i den folkeretlige Praksis. C. V. N. 

Politiske Kandestøberier bruges siden 
Holberg's Dage som Betegnelse for politiske 
Drømmerier og Fantasifostre uden Rodfæste i 
virkelige og gennemførlige Forhold, især naar de 
komme til Orde fra Personer, som ikke ellers 
sysselsætte sig med eller ere kompetente til at 
optræde i politiske Spørgsmaal. C. V. N. 

Politiske Rettigheder er Betegnelsen for 
dem af de borgerlige Rettigheder, som give Ad
gang til Deltagelse i Valgene til Statens repræ
sentative Forsamlinger, altsaa Valgret og Valgbar
hed til Stat og Kommune og til Dels ogsaa Ad
gang til Statens Embeder, hvilke i saa godt som alle 
Stater ere forbeholdte de faste Statsborgere, og 
blandt disse atter i mange Lande dem, som have 
Indfødsret enten ifølge Fødsel eller Naturalisa
tion (s. d.). C. V. N. 

Politiske Vers kaldes de græske Vers, som 
ikke ere byggede efter Kvantiteten som i Old
tiden, men efter Accentuationen. Særlig forstaas 
derved et Vers paa 15 Stavelser med iambisk 
Rytme. Digte, som ere byggede udelukkende af 
den Slags Vers, forekomme hyppig i den by
zantinske Litteratur og endnu i moderne græske 
Folkesange. Navnet har intet med Politik at 
gøre, men forklares enten som »borgerlige«, 
»folkelige« Vers eller afledes af polis (By, d. e. 
Konstantinopel, hvor de antages først at være op
komne). (L i t t . : H e n r i c h s e n , »Om de saa-
kaldte p. V.« [Kbhvn. 1838]). H.H.R. 

Politiskilt er et Mærke, hvormed den ikke 
uniformerede Politimand legitimerer sig, naar han 
optræder i Tjenestens Medfør, f. Eks. ved An
holdelser, Indtrængen i Bolig o. 1. P. skulde efter 
Frd. 22. Oktbr. 1701 være en hvid Stok med en 
Haand paa Enden; nu bruges i Reglen en Mes
singplade med det kgl. Navnetræk i Midten og 
en kgl. Krone i Overkanten, samt paaskrevet 
Ordene »Politiskilt« eller »-tegn«. I de af Kjø-
benhavn's Politi benyttede P. findes i Stedet for 
kgl. Navnetræk Kjøbenhavn's Politis Vaaben: 2 
Løver, der støtte et Skjold, hvori en udstrakt 
Haand, i hvis Flade findes et Øje, samt 3 
Hjerter. Ved Christiania Politi bestaar P. af 
en Signalpibe, hvis Haandtag dannes af Byens 
Vaaben. A. GL 

Politisk Ligevægt. De Statsdannelser, som 
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efter Folkevandringens Ophør opstode paa det 
vestromerske Riges Ruiner, udviklede sig under 
et dobbelt Tryk: fra oven fra Pavemagten med 
Religionens og de gejstlige Skarers mægtige Fang
arme, fra først af visselig til deres Gavn og Frem
gang, men senere i Tiden Kilde til voldsomme 
Spændinger og Svækkelse, og fra n e d e n fra de 
verdslige Vasaller, hvis Maal var at bringe deres 
Len i størst mulig Uafhængighed af Landsherren 
og Fyrsten, og om muligt omdanne dem til selv
stændige Riger. Under disse Rivninger fæstnede 
imidlertid Statsbegrebet sig lidt efter lidt, og ved 
Middelalderens Slutning var det i det væsentlige 
lykkedes Kongemagten at faa forsvarligt Overtag 
over de genstridige Vasaller, medens Pavedømmets 
Supremati ved Reformationen, og det spansk-
habsburgske Kejservælde ved Nederlændernes 
Uafhængigheds Kamp og den paafølgende Tredive-
aarskrig fik et Knæk, som gennem den westfalske 
Freds Bestemmelse om de katolske og protestantiske 
Staters fremtidige Sideordning og fuldstændige 
Ligeberettigelse blev et uopretteligt Nederlag. 
Fra nu af begyndte Grundsætningen om Ligevægt 
mellem Europa's Stater, baaren frem af store 
Tænkere (Hugo Grotius, Leibniz o. fl.) og, som 
det hedder hos en nyere Forfatter, »begrundet, 
som den er i selve det folkeretlige Samfunds 
Beskaffenhed som et Samiund af suveræne Stater, 
der hver for sig maa hævde og værge deres egen 
uforstyrrede Tilværelse mod de Farer, for hvilke 
andre Staters uforholdsmæssige Magtudvidelse kan 
udsætte dem«, at gennemtrænge Nationernes og 
de styrendes Bevidsthed. Det var ved den, det 
lykkedes Vilhelm III og Holland at sætte en 
Dæmning mod Ludvig XIV's universalmonarkiske 
Lyster og gennem Utrecht-Freden 1713 at styrke, 
som det udtrykkelig siges i en af Traktaterne 
(England, Spanien), »den kristne Verdens Fred 
og Ro ved en retfærdig Magtfordelings Ligevægt« ; 
den fortsætter sin Rolle gennem alle 18. Aarh.'s 
vekslende Kampe og blev bl. a. et Motiv for 
Frederik II til at begynde Syvaarskrigen og senere 
deltage i Polen's Delinger, for »at ikke de andre 
Magters Bytte skulde blive alt for stort«, og da 
England's Overmagt og Overmod til Søs til sidst 
blev for utaaleligt, skabte den som Værn derimod 
den væbnede Neutralitetsforbindelse af 1780. — 
Revolutionskrigene og Napoleon's Sejrvindinger 
kuldkastede vel for en Tid al Tanke om Lige-
vægtspolitik i Europa, men efter den store Kejsers 
Fald kommer den atter gennem Wienerkongressen 
1815 til sin gamle Gyldighed, parret under den 
hellige Alliances Auspicier med Legitimitetsprin-
cippet, som, efter at have sat sin Frugt i forskel
lige, især mod de vaagnende Frihedslyster hos 
Folkene rettede Kongresser og Fyrsteaftaler, atter 
maa vige for Nationalitetsprincippet, hvis Sejrs
gang gennem Verden kendetegner sig ved Græken-
land's Befrielse fra Tyrkiet's Aag, Belgien's og 
Holland's Adskillelse, de forskellige Rejsninger i 
1848 og senere Oprettelsen af det tyske Rige, 
Italien's Enhed og Donau-Staternes Uafhængighed. 
Som Udslag af Ligevægtspolitikken maa endelig 
i vore Dage Trippelalliancen mellem Tyskland, 
Østerrig-Ungarn og Italien paa den ene og Alli
ancen mellem Rusland og Frankrig paa den anden 
Side betragtes, medens Voldgiftsprincippet, saa-
ledes som det kom til Orde paa Haag-Kongressen, 

naar det engang lykkes at virkeliggøre det, synes 
at ville byde de mindre Nationer det bedste Værn 
for deres Uafhængighed og derigennem tillige den 
virksomste Regulator for Ligevægtssystemets Be
varelse overhovedet. Ogsaa den moderne Kolo
nialpolitik i Østafrika med Interessesfærernes (s. d.) 
Regulering og i Østasien med det saakaldte »aabne 
Dørs System«, hvorved nærmest forstaas den 
alle søfarende Nationer aabne lige Adgang til 
Havnene, er til Dels i alt Fald at anse som et 
Udslag af Ligevægtstanken. C. V. N. 

Politisk Økonomi, den i Frankrig (écono-
miepolitique), Italien [economia politica) og inden 
for engelsk Sprogomraade (political economy) 
almindelige Betegnelse for Samfunds- eller Natio
naløkonomi (s. d.). 

Politispion se Agen t s p r o v o c a t e u r s . 
Politistation se Politi. 
Politistav er en 38,3 Cm. lang Kølle, af Vægt 

390 Gr., forarbejdet af særlig tungt og stærkt 
Træ (Pokkenholt), ved den tynde Ende forsynet 
med en Læderstrop til at vikle om Haanden. P. 
har nu næsten overalt fortrængt den ældre Politi
stok (et tyndt Egespir), men maa i Modsætning 
til denne kun bruges som Forsvarsvaaben mod 
voldsomme, personlige Angreb, der ikke paa 
anden Maade kunne afværges, samt om fornødent 
over for Personer, der med Magt søge at hindre 
en Anholdelse. P. er et ret farligt Redskab, der, 
naar det ikke anvendes med Forsigtighed, kan 
tilføje livsfarlige Læsioner. Misbrug paatales og 
straffes strengt, ligesom det har vedkom
mende Politimands øjeblikkelige Afskedigelse til 
Følge. A. GL 

Polititegn (norsk) d. s. s. P o l i t i s k i l t . 
Politit i lhold betegner i Danmark et til Politi

protokollen af Politimesteren eller hans Fuldmægtig 
i under Strafansvar givet Paalæg til en Person om at 

foretage eller undlade visse, nærmere bestemte Hand
linger. I Medfør af L. 3. Marts 1860 § 2 kan 
Politiet saaledes over for Personer, der ikke vides 
at have Formue, fast Næringsvej eller anden 
Stilling, der afgiver Betryggelse for, at han kan 
ernære sig paa lovlig Maade4 og hvis Forklaring 
i saa Henseende findes ufyldestgørende, give P. 
om at søge lovligt Erhverv og foreskrive den 

1 paagældende Regler, hvorved det sættes i Stand 
1 til at paase, at han virkelig søger saadant Erhverv, 
; navnlig paalægge ham til visse Tider at møde 
hos Politiet og derom give fornøden Oplysning. 
Disse P. gives navnlig i Kjøbenhavn oftere straf
fede Personer ved Løsladelsen. Overtrædelse med
fører Tvangsarbejde indtil 180 Dage eller Fængsel 
paa Vand og Brød. Endvidere kan nævnes: P. 
til Fruentimmere om ikke at søge Erhverv ved 
Utugt, mod at have løsagtige Fruentimmere til 
Huse, til løsagtige Fruentimmere, der ere under 
Politiets Tilsyn, om at underkaste sig Lægeunder
søgelse til bestemte Tider og anmelde enhver 
Forandring af Bopæl, til udviste Udlændinge om 
ikke paa ny at lade sig finde i Landet m. fl. End
videre antages Politiet uden egentlig Lovhjemmel 
at være bemyndiget til at give Privatpersoner P. 
mod almenskadelige Foretagenders Iværksættelse, 
om almenfarlige Genstandes Bortfjemelse samt mod 
visse generende Krænkelser af andre Privatper
soners Ro og Fred (f. Eks. Forbud mod, at en 
Person til Stadighed uberettiget indfinder sig i 
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en andens Hus o. 1.), uden at faste Regler i saa 
Henseende lade sig opstille. Straffen for Over
trædelse af de sidst nævnte P. er arbitrær og 
fastsættes »efter Lovgivningens Aand og Grund
sætninger« i Reglen til Bøder. A. Gi. 

Politivedtægt. Ved Lov om Kjøbenhavn's 
Politi i i . Febr. 1863 § 8 anordnedes, at Ju
stitsministeriet efter Forhandling med Kjøben
havn's Kommunalbestyrelse skulde affatte en P. for 
Kjøbenhavn, indeholdende Bestemmelser om Or
dens« og Renlighedspolitiet. Overtrædelse belæg
ges med Straf af Bøder indtil 100 Kr., der tilfalde 
Kommunens Kasse, for Børn fra 10—15 Aar 
under særlig graverende Omstændigheder med 
indtil 25 Slag Ris eller simpelt Fængsel indtil 
8 Dage. I Henhold til nævnte Bestemmelse ud
stedtes P. af 18. Jan. 1869, der er afløst af den 
nu gældende P. af 22. Juni 1883 med flere senere 
Tillæg. — Ved Lov 4. Febr. 1871 § I fore-
skreves, at enhver af Landets Købstæder og Lade
pladser skulde have P. inden 1. Jan. 1872 indehol
dende Bestemmelser om Ordenspolitiet, Politikorps
ets Ordning ved Ildebrand og lignende Tilfælde, Til
synet med løsagtige Fruentimmere samt, for saa 
vidt Sundhedsvedtægter ikke findes, om den offent
lige Renlighed. P. udarbejdes af Amtmanden 
efter indhentet Betænkning fra vedkommende 
Kommunalbestyrelse, i hvis Behandling Politimest
eren deltager, og stadfæstes af Justitsministeriet. 
Straffene ere de samme som ovennævnte, dog 
kunne Børn kun straffes med indtil 15 Slag Ris. 
For Landjurisdiktioner eller Dele af samme kan 
efter Indstilling af Amtsraadet der maa have 
indhentet vedkommende Politimesters og Sogne-
raads Erklæring, og med Justitsministeriets Sam
tykke af Amtmanden udfærdiges P., indeholdende 
flere eller færre af de oven antydede Bestemmel
ser. — I Henhold til disse Forskrifter ere nu saa 
godt som alle Jurisdiktioner udrustede med P. Sag
erne behandles som offentlige Politisager. A. GI. 

For Norge ' s Vedkommende blev det ved 
L. 26. Maj 1866 overladt Christiania Kommune
bestyrelse at ordne de under Ordens- og Sæde-
lighedspolitiet hørende Anliggender gennem Ved
tægter, stadfæstede af Kongen. Ved L. 17. Juni 
1869 udvidedes denne Bemyndigelse til ogsaa at 
gælde de andre Købstæder, ved L. 28. Maj 1881 
til Ladesteder med egen Kommunebestyrelse og 
endelig ved L. 6. Juni 1891 til Landkommunerne 
(Herrederne). I Henhold hertil have nu de aller
fleste Kommuner P. Overtrædelse straffes med 
Bøder fra 2 til 800 Kr. og paatales som offent
lige Politisager. Ved Siden af de almindelige P. 
haves med Hjemmel af L. 16. Maj 1860 i Byerne 
og i de fleste Landkommuner særlige Sundheds
vedtægter. H. P. 

Politur, Opløsning af 1 Del Skellak (bleget 
til hvidt Træ) i 7—8 Dele stærk Spiritus, ind
gnides paa Træet, som skal poleres, med Olie. 
Snedkeren bruger P. paa en ulden Klud og lægger 
uden paa den en linned Klud, fugtet med Linolie; 
Drejeren anbringer en Draabe Linolie umiddelbart 
paa P. (Lakken) paa en linned Klud. Ved rød 
P. anbringes Sandeltræspaaner inden for Linned
kluden, ved sort P. Kønrøg uden paa den. P. 
maa paaføres med runde Bevægelser uden at 
standse, da den ellers »brænder fast« ; til sidst 
maa Olien fjernes fra den polerede Overflade. P. 

— Poliziano. 

betegner ogsaa den ved Polering af Metaller o. s. v. 
opnaaede Glans. — P. i overført Forstand Verdens
mandens belevne Væsen. F. W. 

Politurlister se G u l d l i s t e r . 
PolitZOr, Adam, østerrigsk Ørelæge, er født 

1835 i Alberti i Ungarn. 1871 blev han Pro
fessor i Otologi i Wien. Han er særlig bleven 
bekendt ved sin Behandling af Mellemørebetændel
ser ved Indblæsning af Luft gennem det eusta-
chiske Rør. I Wien grundlagde han en betydelig 

I Samling af anatomiske og patologisk-anatomiske 
] Præparater af Øret. G. N. 

PoliziåUO, Ange lo , italiensk Digter og lærd, 
; født 14. Juli 1454 i Montepulciano, død 28. (ell. 
i 29.) Septbr. 1494 i Firenze. Han hed egentlig 

Ambrog in i , men tog Navn efter sin Fødeby. 
Allerede i sin tidligste Ungdom stod han Medi-
ci'erne nær og uddannedes under Lorenzo il 
Magnifico's Beskyttelse og de ypperste Huma
nisters Vejledning til en fortrinlig Filolog. Han 

! blev Lærer for Lorenzo's Søn Piero og Professor 
i i græsk og latinsk Litteratur i Firenze, tillige 
! Domherre ved Stadens Katedral, og 1485 sendtes 
han som Republikkens Gesandt til Pavehoffet. 
Til de mindre tiltalende Afsnit af hans Liv høre 
hans Skænderier med andre lærde — G. Merula, 
B. Scala —, som angreb baade hans litterære 
Virksomhed og hans personlige Vandel. Trods 
sin korte Levetid har P. efterladt en Mængde 
Værker, — de fleste paa Latin, nemlig Oversæt
telser af græske Oldtidsforfattere, et stort Antal 
tekstkritiske Studier over antik Litteratur, vid
nende om ligefrem filologisk Genialitet (Miscel-
laneorum centuria prima, Firenze 1489), Breve, 
Taler og Afhandlinger, Digte af betydelig formel 
Elegance; ogsaa græske Epigrammer digtede P. 
med stor Virtuositet. Hans Omnia opera udkom 
i Venezia 1498, fuldstændigere Basel 1553- M e n 

foruden at være lærd og latinsk Forfatter var P. 
en meget fremragende italiensk Digter, vel nok 
den tidligere Renaissances mest begavede. Hoved
værket er her det ufuldendte allegoriske Epos i 
Ottave rime, alm. blot kaldet »Le Stanze«, hvori 
han som ganske ung besang Giuliano de' Medici's 
Optræden ved en Turnering 1475 > ^ e t e r o v e r " 

! ordentlig skønne Vers, og Digtets fantastiske 
Billedpragt tager Læseren ofte fangen. Maaske 

I allerede 1471 skrev P. et lille lyrisk Drama, 

»Orfeo«, til Ære for Hertug Galeozzo Sforza 
i Mantova, Italienernes tidligste verdslige Skuespil, 

endnu naivt i Henseende til dramatisk Bygning, 
I da det ganske er holdt i den gammeldags »Rap-
! presentazione«-Form, men rigt paa yndefuld Lyrik. 

Hans henrivende mindre Digte (»Ballate«, »Can-
zonette«, »Rispetti«) have et ejendommeligt Præg 
af — noget forfinet — Folkepoesi; de ere ikke 
uden Grund blevne sammenlignede med Goethe's 
»Lieder«. Overhovedet øve P.'s Frembringelser 
med deres ungdommelig naive Gratie og dog 
høje Kultur en lignende Tiltrækning som 15. 
Aarh.'s florentinske Kunst: han er den italienske 
Poesis Botticelli. Der haves en Mængde Udgaver 

I af hans »Stanze«, »Rime« og »Orfeo«, tidligst 
J Bologna 1494, bedst ved G. Carducci [Firenze 
I 1863]; endvidere »Opere volgari«, baade Vers og 
Prosa, ved T. Casini [Firenze 1885], tidligere 
»Prose volgari inedite e poesie latine e greche« 
ved I. del Lungo [smst. 1867]. Det maa be-
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mærkes, at der er to Redaktioner af »Orfeo«, 
hvoraf den ene først udgaves ved I. Affd [Vene
zia 1776]. (Li t t . : F. O. Mencken, Historia 
•vitae et in literas meritorum A. P. [Leipzig 
r736]; I. del L u n g o i »Nuova Antologis« X 
og »Archivio storico ital.«, Ser. 3, XI). E- G. 

Polizzi 6ener6sa , By paa Sicilien, Provins 
Palermo, ligger paa en Klippe ved den sydlige Fod 
af Madonierne 917 M. o. H. og har en normannisk 
Borg samt Vin- og Olivenavl. (1881) 7,108 
Indb. E. P. S. 

PoljakOV, I v a n Semenov i t s ch , russisk rej
sende, er født 1846 i Staniza Novo Zuruchaitu i 
Transbaikalien i Sibirien. Han er uddannet som 
Zoolog og har paa den russiske Regerings Vegne 
berejst store Strækninger af det europæiske og 
asiatiske Rusland, saaledes Onega-Søen, Volga's 
Kildesøer, Kaukasus-Landene, Lena-Flodens Dal, 
Altai, Balkasch-Søen, Sachalin o. a. Foruden sine 
Rejseberetninger i Geografisk Selskabs Tidsskrift 
i St. Petersborg bar han offentliggjort »Rejse til 
Øen Sachalin 1881—82« (overs, til Tysk). C. A. 

Poljessje se Minsk. 
Polk [po! "k] J a m e s Knox , Præsident i Nord

amerika 1845 — 49, født 2. Novbr. 1795 i Nord-
carolina, død 15. Juni 1849. Han blev 1820 
Sagfører i Tennessee og valgtes 1823 til Uni
onens Repræsentanthus, hvor han snart blev en 
af Demokraternes Førere; var 1827 Formand for 
Udenrigs- og 1829—35 for Finansudvalget, ende
lig 1835—39 for selve Huset. 1839 — 41 var han 
Guvernør i Tennessee og valgtes 1844 r 'l Uni
onens Præsident. I denne Stilling gennemførte 
han Tejas'es Tilknytning og Krigen mod Mejico, 
Aftalen med England om Oregon's Afstaaelse og 
en Frihandelstarir. — En Halvfætter L e o n i d a s 
P. (1806—64) var først Artilleriofficer, men gav 
sig til at studere Teologi og blev 1831 præste
viet. 1841 blev han anglikansk Biskop i Lui-
siana, hvor han desuden ejede store Plantager og 
flere Tusind Slaver. Da Borgerkrigen udbrød 1861, 
blev han Brigadegeneral i Sydstatshæren, deltog 
i Kampene i Tennessee og Kentucky og faldt 
14. Juni 1864 i et Slag i Georgia. E. E. 

Polka, den bekendte nyere Runddans i 2/4 Takt 
og nogenlunde hurtigt Tempo, dog langsommere 
end Galop. Efter et Sagn, som fortælles i Wal-
dau's »Bohmische Nationaltiinze«, skal P. være 
opfunden af en ung Bondepige i Bohmen omkring 
Aaret 1830, medens den i Virkeligheden synes 
at være en direkte Aflægger af den tidligere 
Ecossaise eller Schottisch. Navnet afledes af tschek-
kisk pulka, halv, da de smaa Halvtrin ere ka
rakteristiske for denne Dans. S. L. 

Polkapapir se K r i d t p a p i r . 
Polko, El ise , født Vogel , tysk Forfatterinde, 

Søster til den bekendte Airikarejsende Vogel, er 
født i Leipzig 31. Jan. 1823. Tidlig udviklet i 
Musik gik hun til Teateret, men maatte opgive 
denne Løbebane af Sundhedshensyn. Ved sit 
Gittermaal kom hun til at bo i Deutz ved 
Koln, men flyttede til Wiesbaden og senest til 
Frankfurt a. M. Hendes Foriatterskab drejer sig 
for en Del om musikalske Emner og Personer, som 
i »Musikalische Marchen, Pbantasien und Skizzen« 
[1852—72], »Alte Herren« [1866], » Erinnerungen 
an Felix Mendelssohn Bartholdy« [1868], >Niccolo 
Paganini und die Geigenbauer« [1876], »Unsre 

i Musikklassiker« [1880], og Romanen »Faustina 
Hasse« [4. Opl. 1895]. Desuden har hun været 
en særdeles frugtbar Novelleforfatterinde (»Novel
len, erste Sammlung«, 18 Bd., 1861—78) og har 
skrevet en Del Romaner, Eventyr og Skrifter for 
og om Børn : »Unsre Pilgerfahrt von der Kinder-
stube bis zum eigenen Herd« [10. Opl. 1893]. 
Hendes sidste større Arbejde er »Bedeutende 
Menschen, Portratskizzen, Lebenserinnerungen« 
[1895]. C.A.N. 

Polkæde se Fløjl. 
Polla , By i Syditalien, Provins Salerno, ligger 

ved Tanagro, hvorover fører en Bro fra Romer
tiden, og blev 1837 ødelagt ved et Jordskælv. 
(1881) 4,600 Indb. H.P.S. 

Pollajuolo, An ton io , italiensk Kunstner, født 
1429 i Firenze, død i Rom 1498. Som Guldsmed 
en Mester af første Rang (her nævnes Relieffet 
med Johannes'es Fødsel og de kostelige Kompo
sitioner og Smaafigurer graverede paa Sølvalterets 
Krucifiks i Museo dell' Opera i Firenze), er P. 
som Plastiker størst og betydeligst i de Værker, 
hvor han kan gøre sine fremragende Egenskaber 
som Kunstner i det smaa gældende. Uforlignelig 
er der hans præcise Gennemførelse af Enkelt
heder, den skarptskaarne Karakteristik i hans 
Portrætter, den mageløse faste og stramme 
Gennemarbejdelse af den menneskelige Figur 
vidnende om hans dybtgaaende anatomiske Kend
skab erhvervet ved Dissektionsbordet. Hertil 
kommer den uovertræffelige sikre tekniske Be-

I handling af Bronzen i Støbning og Ciselering. 
Af P.'s plastiske Værker fremhæves Lerbusten 
af den unge Kriger og den lille Bronzegruppe 

: af Herkules og Kakus [i Museo Nazionale, Fi
renze], ligesom Bronzestatuetten af David [Museet 
i Napoli] tilskrives ham. P.'s plastiske Hoved
værker ere de to Bronzegravmæler for Paverne 
Sixtus IV (fuldendt 1493) og Innocens VIII 

! [Degge i Peters-Kirken i Rom], uheldige i deres 
Opbygning og forfejlede i deres Mangel paa klar 

I monumental Helhedsvirkning, men rige paa præg
tige karakterfulde Enkeltheder. — Af P.'s Malerier, 

I som han rimeligvis i Reglen har udført i Sam
arbejde med Broderen Piero (se nedenf.), nævnes 
følgende Værker, der som oftest tilskrives An
tonio P. alene: Herkules og Hydra samt Her
kules og Antæus i Uffizierne i Firenze og St. 
Sebastian's Martyrium i National Gallery, Lon
don, hvor smst. et lille Billede med Apollo og 
Dafne henføres til P.; udmærket sammenstemte 
i deres dybe og fine Farver, prydede med de 
prægtigste Landskabsbaggrunde, vise disse Malerier 
P.'s skarpe indtrængende Tegning, der ogsaa 
kendetegner de Kobberstik, der i Reglen til
lægges ham; to Herkules-Scener og Kamp mellem 

! nøgne Mænd (det sidste fuldt betegnet med 
I Kunstnerens Navn). 

P.'s langt mindre betydelige, fjorten Aar yngre, 
Broder P i e r o P. (1443—før 1496), der ogsaa 
virkede som Guldsmed og Billedhugger, udfoldede 
en rig Virksomhed særlig som Maler, til Dels 
understøttet af Antonio P., der udarbejdede Ud
kast og Kartoner for ham. Af hans Malerier, 
der eje en vis Kraft i Farven, udmærke sig ved 
rige Landskabsbaggrunde og ved en pragtfuld 
Udsmykkeise af en lidt smaalig Pyntelighed i 
Dragter, Arkitekturstaffage o. 1., nævnes Alter-



478 Pollajuolo — Pollution. 

billedet, Maria's Kroning [1483] i Domkirken i 
San Gimignano, Alterbilledet med 3 Helgener i 
Uffizi, smst. 6 tronende Dyder og Portrættet af 
Galeazzo Maria Sforza; i Pitti den hl. Sebastian 
og i Gal. i Torino Tobias med Engelen. Uden 
for Italien er P. repræsenteret ved Maria's Be
budelse og David i Berlin. A. R. 

PoliakiurI (græ.), hyppig Urinladning. 
Pollard [på'lad], E d w a r d A., amerikansk 

Forfatter, (1828—92). Han er Virginier af Fødsel, 
studerer ved Virginia's Universitet, bliver Sag
fører og senere Udgiver af Bladet »The Rich-
mond Examiner«. Hans Arbejder behandle alle 
Slavespørgsmaalet og Borgerkrigen set med Sydens 
Øjne. Her kunne nævnes: »Black Diamonds« 
[1859], »The Southern History of the War« 
[1862], »Observations in the North« [1865], »The 
Lost Cause« [1866], »Lee and his Lieutenants« 
[1867], »The Lost Cause Regained« [1868], 
»Life of Jefferson Davis« [1869]. T. L. 

Pollen (bot.) se S t ø v k o r n . 
Pollen Lycopodii d. s. s. Lycopodium, se 

L y c o p o d i a c e a e . 
Pollentia, By i Ligurien i Oldtiden, nu Pol-

len za. Der findes der adskillige Oldtidslevninger. 
Ved P. vandt Stilicho 403 en Sejr over Ala-
rik. H. H. R. 

Pollénza, By paa den spanske 0 Mallorca, 
ligger ved Nordøstkysten 6 Km. fra P.-Bugten 
og har Handel med Vin og Sydfrugter. (1897) 
8,198 Indb. I Nærheden findes Ruiner af det 
gamle Pollentia. H. P. S. 

Pollex (lat.), Tommelfinger; p. pedis, den 
store Taa. Som Længdemaal (=. */12 Fod) fore
kommer P. ikke i klassisk Latin. H. II. R. 

Pollice vélSO (lat.), »med Tommelfingeren 
drejet« (bort fra de øvrige Fingre), var hos 
Romerne den Gestus, hvorved Tilskuerne i Amfi
teateret udtrykte Ønsket om, at en overvunden 
Gladiator skulde dræbes. Ved den modsatte Ge
stus, pollice presso, som bestod i, at Tommel
fingeren omfattedes af de andre Fingre, udtryktes 
Sympati eller Deltagelse og Ønsket om, at en 
overvunden Gladiator skulde skaanes. H. H. R. 

Pol l i c i t a t ion (lat,), i Romerretten et ensidigt 
Løfte, der uden Accepterklæring var gyldigt, naar 
det var afgivet til Fordel for det offentlige, Kirken 
eller en velgørende Stiftelse. K. B. 

Pollini, B e r n h a r d , tysk Teaterdirektør, født 
16. Decbr. 1836 i Koln, død 26. Novbr. 1897 i 
Hamburg, begyndte sin Teaterbane som Bas
sanger ( n . Decbr. 1857 paa Stadtteateret i Koln), 
var derpaa i adskillige Aar en dygtig Impresario 
for omrejsende, navnlig italienske Operaselskaber, 
overtog 1874 Ledelsen af det ombyggede Stadt-
teater i Hamburg, føjede 1876 det nærliggende 
Stadtteater i Altona hertil, blev 1894 Ejer af og 
Direktør for Thalia-Teateret i Hamburg og 
samlede saaledes i sine sidste Leveaar ikke 
mindre end 3 Teatre under sin myndige og kloge 
Styrelse. A. A. 

Poll inie se S t ø v k o r n . 
Polllno, Mt., Bjærgmassiv i Syditalien, ligger 

ved Begyndelsen af den calabriske Halvø og 
naar i det højeste Punkt Monte Ciagola 2,410 
M. P. er til Dels skovklædt og i høj Grad et 
Vildnis uden Veje og Broer, hvorfor det er lidet 

I besøgt af Turister til Trods for sin maleriske 
j Naturskønhed. H. P. S. 

PolllO, Gajus As in ius , se As in ius . 
PollOCk [på'lak], F r e d e r i c k , engelsk rets-

. lærd, er født i London 10. Decbr. 1845, Pro-
! fessor i London og Oxford, Udgiver af »The 

Law Reports«, Baronet. P.'s omfattende For
fattervirksomhed ejer den engelske Jurisprudenses 
bedste Egenskaber. Særlig Anseelse nyde hans 
»Principles of Contract« [Lond. 1876, 7. Udg. 
1901], »The Law of Torts« [smst. 1882, 6. Udg. 
1901] og »A Digest of the Law of Partnership« 
[smst. 1877, 7. Udg. 1900]. Med R. S. Wright 
skrev P. »Essay on Possession in the Common 
Law« [Oxford 1888]. Ogsaa virksom som 
Retshistoriker og Statsretsfilosof. Et Hovedværk 
er hans og F. W. Maitland's »The History of 
English Law before the Time of Edward I«, 
I—II [Cambridge 1895, 2. Udg. 1899]. P.'s 
»Introduction to the History of the Science of 
Politics« [1890, 3. Udg. 1900] er bl. a. oversat 
paa Tysk af Scott og v. Boenigk [1898, Reclam's 
Universalbibl.], hans fortræffelige Værk om den 
engelske Grundejendom af E. Schuster [Berlin 
1889]. Endelig bør nævnes P.'s »Essays in Juris-
prudence and Ethics« [Lond. 1882], »Oxford 
Lectures and others Discourses« [1890], »A first 
Book of Jurisprudence« [Lond. 1896] samt »Spi
noza, Life and Philosophy« [smst. 1888, 2. Udg. 
1899]. F%. D. 

Pollok [på'lsk], R o b e r t , skotsk Digter, 
(1798—1827). Han gjorde sig bekendt ved sit 
store, bredt anlagte religiøse Læredigt »The 
Course of Time« [10 Bøger, 1827]. Det er 
skrevet i Blankvers, i et stateligt Sprog og med 
dyb religiøs Følelse, dets Standpunkt er ud
præget kalvinistisk. Endnu i vor Tid læses det 
meget i Skotland. Foruden dette Digt skrev P. 
nogle Skildringer af Kampene paa Stuart'ernes 
Tid. De udkom efter hans Død under Titelen: 
»Tales of the Covenanters« [1833]. T. L. 

PolIokshaWS [på'leksålz], By i det sydvestlige 
Skotland, Renfrewshire, 5 Km. S. V. f. Glasgow, 
driver Fabrikation af Bomuldstøjer, Papir og 
Jærnvarer, med (1891) 10,405 Indb. M. Kr. 

Pol lu t ion (lat.) benævnes de uvilkaarlige Sæd
udtømmelser, som finde Sted under Søvnen, i 
Reglen fremkaldte ved lascive Drømme. Naar 
de opstaa hos kønsmodne, afholdende Mænd med 
Mellemrum af tre å fire Uger, kunne de be
tragtes som et normalt Fænomen, der foraarsages 
af den stærke Fyldning af Sædblærerne, og kunne 
betragtes som en Slags Sikkerhedsventil for disse 
Organer. Kun naar de optræde med stor Hyppig
hed, uden samtidig kønslig Abstinens, og naar 
de efterfølges af Træthed, Afslappelse og al
mindelig Nervøsitet, kunne de betragtes som 
sygelige og give Anledning til Behandling. Hos 
kraftige, fuldblodige Individer maa denne gaa ud 
paa en let, ikke hidsende Diæt, med Undgaaelse 
af svære, krydrede Spiser, spirituøse Drikke, 
Kaffe og Te om Aftenen, hvorimod der hos 
svækkede, anæmiske Individer kan blive Tale om 
mere styrkende Diæt. For alle Tilfælde passer 
en regelmæssig, sund Levemaade, med kolde 
Bade, passende Legemsbevægelse, Gymnastik, 
haardt og køligt Sengeleje, med Undgaaelse af 
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Ryglejet. Nødvendigt er det ogsaa at undgaa ledsagede af den unge Marco. Over Bagdad, 
Fantasiens Beskæftigelse med lascive, seksuelle I Ormus, Eran, Pamir, Lobnor naaede de Kublaj 
Emner. Undertiden kan en fyldt Blære rent ; Kan's Hof i hans Hovedstad Kanbalik (Peking), 
mekanisk fremkalde Sædudtømmelsen, hvorfor det [ Den unge M. P. vandt i den Grad Storkanens 
kan anbefales at staa op og lade Vandet hen ad Yndest, at han i 17 Aar ledsagede denne paa 
Morgenstunden. Af samme Grund maa der sørges ; alle hans Rejser og Erobringstog og endog fik 
for rigelig Afføring. ! Værdighed af Statholder og blev benyttet som 

Den Hypokondri og Neurasteni, som P. ofte j Admiral. Paa denne Maade blev han sat i Stand 
kan give Anledning til, udnyttes ofte, ligesom j til at berejse alle Kathay's (Kina's) Landskaber 
ved Onanien, af Charlataner til paa uforsvarlig i undtagen Kuang-si og Kuang-tung. Hjemrejsen 
Maade at virke paa Patienternes psykiske Ængste- foretoge de tre Polo'er over Bagindien, Sumatra, 
lighed ved ganske overdrevne Skildringer af Til- j Ceylon, Ormus, Tæbris, Trapezunt, Konstantinopel 
standens farlige Følger. E. P—n. \ og kom 1295 tilbage til Venezia med rige Skatte 

PéllUX se D i o s k u r e r . : og efter en Fraværelse af 24 Aar. M. P. blev 
Poll'-lX, et sjældent Mineral, farveløst og til- ; meget anset i sin Fædreneby, men faldt 1298 i 

hørende det regulære Krystalsystem, bestaar af i Slaget ved Curzola i genuesisk Fangenskab. Sin 
et cæsiumholdigt Silikat: H 2 0 . (Cs , Na) 20. A1203. | Fangetid benyttede P. til at diktere sine Rejse-
SSi02 med indtil 37 p. Ct. Cæsiumilte. Det findes , beretninger til den lærde Rusticiano fra Pisa, der 
i ringe Mængde paa Elba i Hulheder i Granit nedskrev dem paa Fransk. Efter sin Frigivelse 
sammen med Petalit (Castor) og ved Hebron i udgav han 1307 en revideret Udgave. P.'s Beret-
Maine. N. V. U. j ning, der giver en udførlig Beskrivelse af Øst-

PollliX (Po lydeukes ) , J u l i u s , græsk Gram- asien's geografiske, etnografiske og politiske For-
matiker og Sofist, levede paa Kejser Commo- hold paa Mongolerherredømmets Tid, blev hurtig 
dus'es Tid. Han stammede fra Naukratis i meget udbredt og en yndet Lekture, men han 
Ægypten, men virkede i Athen som Lærer ved blev ogsaa beskyldt for Overdrivelser og Usand-
Højskolen. Han har efterladt os et Leksikon heder, saa at man spottende benyttede Navnet 
(Onomas t ikon ) i 10 Bøger, hvori han giver il millione om ham; senere Tiders Undersøgelser 
Forklaring af attiske Navne og Udtryk. Det er i have dog paavist, at han er en meget paalidelig 
udgivet af Dindorf [5 Bd., Leipzig 1824] og Beretter. Hans Omtale af de rige Lande Cathay 
Bekker [Berlin 1846]. • (Kina) og Zipangu (Japan) gav senere Stødet til 

En Forfatter af samme Navn tilskrives ogsaa, j Columbus'es Rejse. Hans Bog er udgiven af det 
men med Urette, en Krønike fra den byzantinske geografiske Selskab i Paris 1865 under Titelen: 
Tid. Den behandler den hele Verdenshistorie i »Le livre de M. P.« og af Englænderen Yule 
indtil 377 e. Chr., men har vistnok oprindelig j (»The book of Ser M. P.«, Lond. 1875). (Lit t . : 
gaaet videre. Den er udgivet af Bianconi [Bo- Z u r l a , Di M. P., e degli altri viaggiatori 
logna 1779, ny Udgave ved Schiasius 1795] og veneziani etc. [Venezia 1818J; B iancon i , Deglt 
Hårdt [Miinchen 1792]. H. E. R. scritti di M. P. [Bologna 1862]; Schumann , 

Polmak, H e r red . Det før beskrevne Næssebjy »Marco Polo« [Berlin 1885J). C. A. 
H e r r e d (s. d.) er i Oktbr. 1902 bestemt at skulle Polonceau [påloso'J, Anto ine Remi (1778— 
deles i N æ s s e b y H e r r e d og P, H e r r e d , 1847) og J e a n B a r t h e l é m y C a m i l l e (1813— 
svarende til de to i ovennævnte Artikel omhandlede i 59), Fader og Søn, franske Ingeniører. Den 
Sogne af tilsvarende Navn. P. er 1,923 • Km. , første optraadte som banebrydende paa forskellige 
og har (1900) 450 Indb. P. N. j Omraader, saaledes ved Anvendelse af Beton til 

PdlO, Boldspil til Hest; det stammer fra Indien, | Fundamenter, Indførelse af Makadam i Frankrig, 
hvor engelske Officerer have lært det, og hvorfra j Undersøgelser angaaende Anvendelsen af Støbe
de have bragt det til England; der har det vundet ] jærnsbuer i Broer (Carrousel-Broen i Paris) o. fl., 
stor Udbredelse, og derfra er det kommet over 1 og beskæftigede sig desuden indgaaende med 
til Fastlandet, ogsaa til Danmark. P. ligner Fod- ' Agrikulturteknik, hvorom han har udgivet for
bold. Ved hver Ende af en stor, helst jævn og i skellige Skrifter. — Sønnen, der var Jærnbane-
græsbevokset Spillebane er rejst lignende Maal I ingeniør og efterhaanden Direktør for flere Bane-
som til Fodbold. Hvert Parti bestaar i Alm. af i selskaber, har angivet forskellige Forbedringer 
8 Ryttere, forsynede med lange Køller. Bolden ' ved det rullende Materiel samt det efter ham op
lægges midt paa Banen, og det gælder nu om at i kaldte P.-Spærfag, der anvendes særdeles ofte. 
drive den over Tværstangen paa Modpartiets Maal ' Sammen med P e r d o n n e t udgav han det i sin 
(ikke som ved Fodbold under). P. kræver stor | Tid meget bekendte Værk: »Portefeuille de 
Ridefærdighed og Behændighed. Hesten skal , l'ingénieur des chemins de fer«. A. O—d. 
styres med een Haand, og Bolden skal rammes i Polonski , J a k o v P e t r o v i t s c h , russisk Digter 
susende Galop; baade Hest og Rytter maa kunne og Maler, født i Riazan 1820, død i St. Peters
sno sig mellem Modstanderne, naar de fra fiere borg Oktbr. 1898. P. var i sin Digtekunst i høj 
Sider fare frem mod Bolden P. er et aristokratisk Grad det skønnes Ærer. Paa rørende fin, ofte 
Boldspil. K. A. K. melankolsk, undertiden sværmerisk og fantastisk 

Polo , G., se Gi l P. Vis griber han om sine Emner. Lidt fjernt frådet 
Polo, M a r c o , berømt italiensk rejsende, født virkelige Liv var han til det sidste 1840'ernes 

i Venezia ca. 1254, død smst. 1323. Hans Fader j Idealer trofast. Hans Liv var tidlig tungt og om-
N i c o l o og Onkel Maffeo havde (sandsynligvis flakkende for Fødens Skyld. Den vekslende Natur 
1254—69) foretaget en Landrejse til Mongoler- har trængt sig ind i hans Kunst mere end Be-
kejseren i Kina, og efter et kort Ophold i Hjem- I givenheder. Mest kendte ere: »Billedstøtte af 
met droge de 1271 atter af Sted, denne Gang 1 Foraaret« og det muntre »Musikant Græshoppe« 
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J1859]. Mange af P.'s fine Stemningsdigte ere 
satte i Musik og synges vidt ud over Rusland. Der
iblandt findes Perler af russisk Lyrik. A. M. B. 

Polonæse (fr. polonaise, ital. polacca eller 
alla polacca), en Dans, eller egentlig snarere en 
Promenade eller March, i 3/4 Takt, der tjener 
som Indledning til Baller og andre Festligheder, 
idet samtlige Deltagere, Par efter Par, vandre 
rundt i en Slags Procession, der dog har et høj
tideligere Præg end en almindelig March; under
tiden omfatter P. ogsaa forskellige Ture. Som 
Dans har P. ulige mindre Interesse end den der
til hørende Musik, der har sit ganske ejendomme
lige og karakterfulde Særpræg: den begynder al
tid paa fuld Takt, ynder stærke og kække Be
toninger, og hver Del slutter paa den tredje — 
lette — Taktdel. Tempoet er en Mellemting mellem 
Allegro og Andante, og Rytmen kan betegnes 

saaledes: I ."""i I i 1 1, altsaa omtrent som Bo-
4 4 m é é 4 é 

leroen. Om P.'s Oprindelse ere de lærde meget 
uenige. Uagtet Navnet sigter direkte mod 
Polen, vil man dog hævde, at det for P. ejen
dommelige ingenlunde findes i den gamle polske 
nationale Musik; og da P. første Gang nævnes i 
Mattheson's »Vollkommener Kapellmeister« (Ham
burg), søger man dens Oprindelse ved de tyske 
Hoffer, maaske nærmest hos August den Stærke 
af Sachsen, der saa skal have ført den med sig, 
da han 1697 blev Konge af Polen; derfra har den 
saa udbredt sig videre. P. har spillet en betyde
lig Rolle i Instrumentalmusikken og i Operaen. 
Allerede Bach skrev P., ogsaa Handel, Mozart, 
Beethoven, Schubert og Weber dyrkede denne 
Kompositionsform, men først og fremmest Chopin, 
der hævede P. til et Karakterstykke af højeste 
Rang og fyldte den oprindelige Danseform med 
et dybt poetisk og sjælfuldt Indhold. (L i t t . : 
Bohme, »Geschichte des Tanzes in Deutschland< 
(Leipzig 1886]). S. L. 

Poloilia (lat.), Polen. 
PdlOS fra Akragas , Gorgias'es Elev, optræder 

i Platon's Dialog af samme Navn som Forfægter 
af yderliggaaende sofistiske Meninger. C. St. 

Polotsk, Po lozk , By i det vestlige Rusland, 
Guvernement Vitebsk, ligger ved Diina. (1897) 
20,751 Indb., hvoraf over Halvdelen ere Jøder. 
P. har flere Kirker og Synagoger, et gammelt 
Slot, et Mindesmærke for 1812 samt en Kadet-
skole og er Sæde for en græsk katolsk Biskop. 
P. driver nogen Fabrikvirksomhed samt Handel 
med Korn, Hør og Skind. Byen kom 1772 til Rus
land og var 1777—96 Hovedstad i et Guverne
ment P. I 2. Halvdel af 18. Aarh. var P. Midtpunkt 
for de fra Vesteuropa fordrevne Jesuitter, og 1812 
ødelagdes Byen af Franskmændene. H. P. S. 

PolS, M e i n a r d u s S ide r iu s , hollandsk Straffe-
retslærer, født 28. Oktbr. 1831 i Haag, død i 
Utrecht 28. Decbr. 1897, 1854 Dr. jur. (»De 
openbaarhed des eigendoms en der zakelijke regten« 
(Leyden s. A.]), Advokat og Auditør, Medlem at 
Slraffelovskommissionen 1870, 1874 militær Ad
vokatfiskal i Utrecht, 1879 Prof. smst. Foruden 
et Standardværk »Toelichting op het Crimineel 
Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande« [1867, 
2. Udg. 1876J udgav P. en Kommentar til den 
borgerlige Straffelov »De Wetboeken van Straf-

oordering en strafrecht« [1886], en »Leiddraad 
bij de voorlezingen over strafrecht en strafvorde-
ring« [I, 1889] og sammen med v d. Hoeven, v. 
Hamel og J. Domela Nieuwenhuis >Het Wetboek 
van strafrecht. Rechtspraak en nederlandsche Litte-
ratuur«. Med de nævnte Mænd stiftede han »Tijd-
schrift voor strafrecht« [1886]. I dette og andre 
Tidsskrifter skrev han en Mængde læseværdige 
Afhandlinger. Med de moderne, sociologiske 
Strømninger i Strafferetsvidenskaben kunde P. 
ikke forsone sig, jfr. hans Rektoratstale fra 1894 
>Redevoering over de nieuwe richtingen in het 
strafrecht«. Af de internationale Fængselskon-
gresser var han et højt skattet Medlem. Delvis 
sammen med andre udgav P. forskellige Stads-
retter (Vestfriesland og Nijmegen) og Retsbøger 
(Briel). (Li t t . : A. A. de P i n t o i »Jaarboek van 
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen« 
[1898, S. 63—109]; D. S i m o n s i »Themis« 
[1898, Nr. 1, S. 1—9]). Fz.D. 

Polska, en svensk Folkedans i 3/4 Takt, og
saa kaldet >bondpolska«, ^ringdans« eller »slang
dans«; den udføres forskellig paa de forskellige 
Steder, og en stor Del P. have da ogsaa Navn 
efter det Herred eller Sogn, i hvilket den danses. 
Nogle af dem have oprindelig været Sangmelodier, 
til andre er der senere digtet Viser. En af de 
mest bekendte er »Neckens polska« (»Djupt i 
hafvet«), som den franske Komponist Ambroise 
Thomas har indlagt i sin Opera »Hamlet«. S. L. 

Polske Legion er fælles Navn for forskellige, 
hovedsagelig af Polakker sammensatte Korps, der 
ved flere Lejligheder ere optraadte i de euro
pæiske Krige. Mest bekendt af disse Korps er 
den p. L. under Dombrovski. Efter at have op-
naaet den franske Regerings Tilladelse til at danne 
et frivilligt Korps sluttede han sig til Bonaparte 
i Norditalien og udstedte herfra et Opraab til 
sine Landsmænd om at gribe til Vaaben, hvilken 
Opfordring fulgtes i saa stor Udstrækning, at der 
dannedes 2 Korps, det ene i Norditalien under 
Dombrovski, det andet ved Strassburg under 
Kniazievicz. Med ganske særlig Udmærkelse del
tog p. L. i Kampene i Norditalien. 1801 sendtes 
Kniazievicz til Domingo, hvor hans Korps for 
største Delen ødelagdes af Klimaet. Da Napo
leon 1806 nærmede sig Polen's Grænser, udstedte 
Dombrovski paa ny et Opraab til Polakkerne med 
den Virkning, at han kunde holde sit Indtog i 
Varszava med en Styrke af ca. 30,000 Mand, med 
hvilke han deltog i Belejringen af Danzig. Ogsaa 
i Felttoget 1809 deltog p. L. under Dombrovski; 
1812 bidrog det væsentlig til at muliggøre Over
gangen over Beresina og kæmpede med Dygtig
hed 1813 ved Groos-Beeren og Juterbog samt 
med ganske særlig Udmærkelse i Leipzig's For
stad. (Lit t . : Chodzko , Histoire des legions 
pol. en Italie [Paris 1829]). 

Under Krim-Krigen dannede den engelske Re
gering en p. L. af de i England og Frankrig 
værende Polakker forstærket med polske Flygt
ninge og Desertører. Legionen formeredes i 2 
Rytterregimenter. 

Endelig indtraadte 1870 i Garibaldi's Korps en 
p. L. med en Styrke af I Bataillon og 1 Eska
dron under Kommando af Jaroslaw Dombrov-

• ski. B. P. B. 
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Polske Tronfølgekrig (1733—38) kaldtes 
den Krig, der af Frankrig førtes mod Rusland og 
Østerrig for at støtte Stanislaw Leszczynski's, Lud
vig XV's Svigerfaders Valg som polsk Konge. 
Krigen førtes svagt, mest i Tyskland, Italien og 
ved den polske Østersøkyst. Endte med Frank-
rig's og Leszczynski's Nederlag og August III's 
Tronbestigelse i Polen (se i øvrigt Po len , »Hi
storie«). A. M. B. 

Polsk L i t t e ra tu r . 1) De æ l d s t e T i d e r . 
Intet slavisk Folk, end ikke det russiske, ejer 
saa omfangsrig og saa poetisk dyb en Litteratur, 
som det polske. Vel naaede polsk Sprog ikke 
saa tidlig Fæsteise som det tschekkiske, men det 
fik bedre Livsvilkaar. Tankeudveksling og Kultur
meddelelse havde i Polen sit Udspring i den 
latinske Kirke, bag ved den famler Forskeren i 
Mørke. Selve Folkedigtningen synes i Polen at 
have været svag og levede ikke længe uden for 
de smaa Lag. Den stærke og tidlige Standsspalt-
ning dræbte Evnen til en kraftig episk Digtning. 
De første fem Aarhundreder af Polen's historiske 
Liv var Latin saa godt som eneraadende, det var 
kun den højere Gejstlighed og Klostrene, der 
dyrkede Litteraturen. Det ældste Vidnesbyrd om 
polsk Bogværk skal en Oversættelse af Da-
vid's 50. Salme være (1290). Fra 1370 stammer 
detsaakaldte P s a l t e r z K r o l e w y M a l g o r z a t y 
eller f lor jar isk i , en klodset Oversættelse af alle 
Salmerne [udgivne af Kopitar 1834 i Wien]. 
Sproget er her tydelig paavirket af Tschekkisk, 
især Ortografien. En gammel Maria-Hymne, 
maaske fra den allerældste kristne Tid, blev først 
opskreven 1408; der findes i de polske Annaler 
Antydninger om polske Digte og Digtere, hvis 
Arbejder ere tabte nu. I Krønikerne, der alle 
ere skrevne paa Latin, fik polsk Syn og Fædre-
landsfølelse sit kraftige Udtryk. 

Martin Gallus (død ca. 1135) og Wincenty 
Kadlubek (død 1223) vare de betydeligste i den 
ældste Periode. En samlet Udgave af Kilder til 
Polen's ældre Historie findes i Monumenta Po-
loniae historica ved Bielowski. Landet fik efter 
1400 i Krakov-Akademiet (oprettet 1364) et 
Arnested for historisk og teologisk Videnskab. 
Mange af Polen's bedste Mænd udgik derfra, 
saaledes ogsaa Polen's fornemste Krønikeskriver, 
Jan Dlugosz(i4l5—80). Hans Historiae Poloniae 
libri XIII er Hovedkilden til Polen's ældre Hi
storie. 

2) G u l d a l d e r e n . Fra to Sider kom der i 
15. Aarh. aandelige Strømninger til Polen. Fra 
de hussitiske Tschekker og fra Italien's Huma
nister. Samtidig har den Følelse af Kraft, som 
Adelens stigende Magt skabte, især ved Litauen's 
Forening med Polen, givet en Tillid til egne 
Tanker og en Kærlighed til eget Sprog, som 
fik Udslag i en rig og god Litteratur. 

Medens Mænd som Gregor af Sanok og Kalli-
machus (1437—9^) °S Italieneren Buonacorsi ud
viklede historisk Kundskab og politisk Tænkning, 
rejste der sig hos den herskerranke Adel en Mod
stand mod Kirkens fremmedfødte Aandstyranni. 
Om en Mand som Jan Ostrorog (død 1501) 
flokkedes mange adelige med deres nationale 
Krav. Man trængte til at sige og skrive sin 
Mening, og P. blev næsten 100 Aar igennem en 
Kampplads for stridende religiøse Opfattelser. 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV". 

! Hussitisme og senere Reformationen fangede mange 
polske Sjæle ind. Den fri Mands Ret var for 

\ stor i Polen til, at de af Konger og Gejstlighed 
forsøgte Tvangsmidler kunde stænge for Be-

. vægeisen. Bogtrykkerier opstode i alle de større 
Byer, det ældste i Krakov 1465 — Giinther 
Lajner — og snart ogsaa paa de rige Magnaters 
Gaarde. Man kan do'g ikke kalde Guldalderens 

i Litteratur folkelig i vor Tids Forstand, den var 
aristokratisk, ved Folket og dets Ret forstodes 
kun Adelen og dennes Krav. Saa godt som alle 
skrivende vare Skjoldbærere, og da den herskende 
Stand 1572 havde opnaaet lovlig Ret til at tro 
og tale efter Samvittigheden, vakte det intet An
stød, at Folket dernede holdtes umyndigt. Tam 
in saecularibus quain in spiritualibus beholdt 
Adelen al Magt over de smaa; derfor taaler 

j P.'s Frihedsbevægelse ikke Sammenligning med 
Bohmen's, der greb ned til de dybeste Lag. I 
Slutn. af 15. Aarh. udkom den første polske Bog 
»Janicar«, en Forherligelse af Wladyslav Jagiello's 
Tyrkekrig og unge Død. Bogen var mærkelig 
nok skreven af en Serb. 

Blandt Kæmperne i Kirkestriden var den be
tydeligste af Prostestanterne J a n S e k l u c y a n , 
af de ortodokse S t a n i s l a w Zyzani og paa ka
tolsk Side Jacob Wujek (1540—97), noget senere 

! Jesuitten Piotr Skarga. Leopolita, en Katolik, 
i oversatte Bibelen [1561 i Krakov]. I Digtekunst 
1 blev M i k o l a j Rej af N a g l o w i c e (1507—68) 
; den første store. Han var en fuldblods szlachcic 

fra Adelens Stortid. Sundhed, Kraft og et lyst 
\ Sind prægede, hvad han skrev. Rej's kalvinske 
\ Tænkevis skinnede nok igennem hans Hang til 
Moraliseren som i »Wizerunek wlasny*, ofte slog 

; det dog over i Satire: »Zwierzyniec« (»Dyre-
i haven«), men hans Livslyst og hele Samtidens fik 
, Udtryk i »Figliki«, smaa erotiske Digte. Betyde

ligst var hans »Zywot poczciwego cztowieka«, 
, det er et fribaarent Sinds Opgør med Livet, en 

Paavisning »for den frelse Stand« af Livets sande 
Værd i alle Menneskets Aldere. Desuden er 
Bogen et Tidsbillede af Rang. Men først med J a n 
K o c h a n o w s k i (1530—84) fik p. L. en virkelig 

i Stormand. Han ejede dybtgaaende klassisk Kund-
1 skab og dog et hidtil ukendt Herredømme over 
j polsk Sprog. I en formskøn Efterligning af 
: hellensk Kunst »Odprawa poslow greckich«« 
. (»De græske Sendebuds Affærdigelse«) og i pragt
fulde historiske Digte viste han sig som Huma
nismens Elev. Dybest i digterisk Følelse naaede 
han i sit Mindedigt ved sin højtelskede Datters, 
Ursula's, Død, »Treny«. Som en polsk Horats 
sværmede Kochanowski for Idyllen, munter, sund 
Livslykke straalede ud af hans »Fraszki« (»Smaa-
vid«). Hans Oversættelse af David's Salmer er 
endnu Folkeeje i Polen. 

Det var paa Samfundets Højder og ude 
i den fri Adel en saa lykkelig Tid, at faa 
følte de mørke Sider, den spirende egen
mægtige Magnatpolitik, Kongernes og derved 

i Statsledelsens Afmagt, de ufrelses nedværdigende 
Kaar og Jesuitismens Dyrkelse af Klasseaand 
gennem Skolen. Adelsmænd med poetisk Be
gavelse som S z a r z y n s k i (død 1581) og Mi
as kowsk i (død 1622) berigede ved deres pa
triotiske Lyrik det polske Sprog. Kun hos en 
borgerlig, en af de faa, der skrev, S e b a s t i a n 
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K J o n o w i c z (1552—1608), hørtes andre Toner, 
han har kendt, hvordan det saa ud under den 
glimrende Overflade. I sit Digt »Judas-Pungene 
sagde han Adelen og især Kieresiet bitre Sand
heder, om end med stor Forsigtighed; endnu 
kraftigere var dog hans latinske Arbejde Victoria 
Deorurn, en omfattende Satire mod Jesuitterne, 
som mod hans Livs Slutning ret stak Hovedet 
op. Latinen havde stadig betydelige Penneførere, 
selv en Digter af Naade Simon Simonides (død 
1609), »den polske Pindar«, skrev kun paa Latin. 
Den stærke og hastige Statsudvikling fremhjalp 
en ivrig politisk Litteratur, der som en Under
strøm har fulgt hele Polen's Levetid igennem; af 
den læses tydelig Samfundets Tilstand. Historiske 
Arbejder oplyste de herskende om deres For
fædres Tid, allerede forlodes ofte Latinen, Værker 
som Math. Stryjkowski's: »Polen's, Litauen's og 
Samogitien's Chronik« [1582], og allerede M. 
Bielski's »Verdenskrønike« vare paa Polsk. Lukas 
Gérnicki skrev det interessante og oplysende 
Arbejde »Dworzaninpolski« [»Den polske Adels
mand ved Hoffet«, 1566]. Veltalenhed dyrkedes 
baade paa Polsk og Latin. Berømte som Talere 
vare bl. a. Kronfeltherren Tarnowski, Storkansler 
Jan Zam6yski, og fremfor alle Kong Zygmunt's 
Skriftefader P. Skarga (1536—1612), hvis »Ka-
zania sejmowe« (»Rigsdagsprædikener«) vare 
gribende i deres Alvor og Trosinderlighed. 
Skarga's Forudanelse om Rigets Fald dannede 
den mørke Afslutning paa Guldalderens letkøbte 
Selvtillid. 

3) Den j e s u i t i s k e Tid. Den første Vasa
konges stift katolske Sind, hans nærmeste Raad-
giveres højkirkelige Politik, hjalp Pavemagtens 
Livvagt, Jesuitismen, til en mægtig Stilling i 
Landets aandelige Liv; i Krakov oprettedes et 
Jesuitkollegium 1622, der lidt efter lidt knækkede 
al friere Forskning, ikke taalte trodsige Tanker. 
Polen's stigende ydre Modgang, Krigene med 
Sverige, Kosakker, Tatarer og Moskva, der stadig 
førte dybere ud i Ydmygelse og Nederlag, ja midt 
i 17. Aarh. drev Landet hen til Afgrundens Rand 
(se Po len , »Historie«), bragte Bitterhed, Forvir
ring, Mismod og Selvopgivelse ind i de adeliges 
før saa ranke, tillidsfulde Sind og gjorde Jesui
tismens Arbejde med Ungdommen let, thi denne 
Sekt tog Skolen i sin Haand. Sindene bøjede 
sig paa ny villig under snæver Tankedisciplin. 
Al Akatolicisme, selv den humanistiske Synsmaade, 
kom i Ugunst, ja Had hos Jesuitermyndlingene, 
der snart omfattede alle formaaende Kredse. Den 
Litteratur, der nu kunde trives, fik en kunstig 
Tilskæring, den stolede ikke paa sin indre Kraft, 
men underordnede sig og søgte at opfylde ydre 
Krav. Alt gik ud paa at prise Pavekirkens Gud 
og se hans Styrelse i alle Forhold. Kirkens Sprog, 
Latin, trængte atter frem; det blev anset for kæt
tersk at bruge Guldalderens hedenske Polsk. En 
Blanding af latinsk Udtryksmaade, ja latinske 
Ord, med Polsk naaede omsider hos nogle ud i 
en sand Frygtelighed (Maccaronisme). Straks 
tabtes dog ikke de store Overleveringer. Det var 
især de store katolske Feltherrers Bedrifter (som 
Zolkiewski, Chodkiewicz og Sobieski), der æggede 
til Digtervirke. Wac law Po tock i ' s (1622—93) 
»Wojna Chocimska« til Ære for Sejren over Tyr
kerne 1621 er et malende og kernefyldt Digt, 

• men den poetiske Følelse er ringe mod Guld
alderens. Noget lignende gjaldt T w a r d o w s k i ' s 
digteriske Skildring af Wladyslaw IV Vasa's 
Krige og Bedrifter, hvor Patriotismen naaede 
kraftfuldt Udtryk. En ellers varmt patriotisk 
Mand, der lagde sit rige Talent for Fødderne af 
Jesu Selskabs General, var Kronhistorikeren 
W e s p a s y a n Nieczu ja K o c h o w s k i (1633 — 
99). Ren spansk Ufordragelighed lyste af hans 
Digt »Bando na Aryany«, hvor han hadefuld 
triumferer over Arianernes Uddrivelse af Polen, 
et af de første voldsomme Skridt mod Samvittig
hedsfriheden ; henimod Aarhundredets Slutning 

: naaede man til at brænde en Adelsmand for 
Kætteri. Stiv Kirkelighed var ved at kvæle mange 
afKochowski's Digtninge og gør hans store Arbejde : 
»Dzielo Boskie« (»Guds Værk eller det befriede 
Wien«) halvt ulæseligt. Mest menneskeligt blev 
hans »Psalmodya polska«, hvor han nær Graven 
udtrykte sin Angest for sit elskede Lands Skæbne 
i en Art Omdigtning af David's Salmer (1693). 
Endnu vandt Latinen et saa stort Digtertalent 

i som S a r b i e w s k i (død 1640). Det rigeste Ud-
j bytte, hele dette Tidsafsnit har bragt ned til 

Fremtiden, er dets Memoirelitteratur, der tidlig 
svulmede her i dette anarkiske Polen. Fortræffe
lige Tidsbilleder gav Chrysostomus Pasek: »Pa-
mi^tniki« fra sit bevægede Liv i Krig og Fred 

I 1656—68 [bedste Udg. Wilno 1854]. J e m i o l o w -
s k i (»Optegnelser fra 1648 til 1679«) °S J e r " 
l icz (»Optegn, fra 1620 til 1673«) g a v D egg e 

rigt Stof til Tidens Forstaaelse. Uden at Historie
skrivningen kunde maale sig med Guldalderens, 
var der dog en stærk Virksomhed, atter især paa 
Latin. Mest skrev S t a r o w o l s k i (død 1656), 
bl. a. De rebus Sigismundi I [1616], Polonia 

.sive status regni Poloniae [1632]. K o j a i o w i c z 
i skrev en god Litauen's Historie, K o c h o w s k i : 
1 Annalium Poloniae ab obitu WladislaiIV, I. 2.3. 
! [Krakov 1683—98], 4. Bd. i Manuskript i Dres

den, Andr . Z a t u s k i (død 1711): Epistolae hi* 
storico-familiares, alle vigtige Kildeskrifter. ED 
mægtig Personalhistorie over Adelsætter efterlod 
Heraldikeren Niesiecki (død 1744): »Korona pol
ska« [udg. i Lemberg 1728—48]. 

4 ) F r a n s k K l a s s i c i s m e s I n d f l y d e l s e . 
Henimod Slutn. af 17. Aarh. ebbede det slemt i 
den p. L., og det dybeste Forfald naaedes i Beg. 
af 18. Aarh. Bortset fra nogle lærde og et Par 

' Memoireværker tav Litteraturen. Traditionerne 
blegedes. Jesuitskolen gav Stene for Brød, ingen 
ny Kilder aabnedes. Det blev fransk Paavirkning, 
der hjalp Litteraturen frem paa ny; ganske vist 
blev meget kun Efterligning og lidet dybtgaaende 
som polsk Tankeudtryk, men det blev til Be-

i frielse for gammelt Slam. Piaristskolerne begyndte 
nu at gøre Jesuitternes Rangen stridig, og en 
Kraft som Piaristen St. Konarski (1700—73) brød 
latinsk Usmagelighed ned i Skrift og Tale; hele 
Skoleordningen ændredes af Piaristerne. Det var 
ellers den grevelige Familie Morsz tyn , som brød 
Vej for den franske Litteraturretning. Gennem 
Andr. Morsztyn's Oversættelse af »Cid« og hans 
Neveus af Racine's »Andromache« kom den franske 
Luft ind. Andr. Morsztyn skrev selv en nydelig 
Fortælling »Psyche« og mange lyriske Digte i 
fransk-klassisk Aand. En Del at sige for fransk 
Smags Indgang har ogsaaS tan i s t aw Leszczyn-
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ski 's (1677—1766) lothringske Hof haft; derhen 
tyede mange fra Polen og mødtes med franske 
under Fyrstens Opmuntring. Men Brændpunktet 
i den indpodede Retning blev dog siden hen 
Kong Stanislaw August (ogsaa Czartoryjski'erne). 
Den Omhu og Støtte, denne Konge viste Kunst 
og Litteratur, er maaske hans bedste Pryd. Tidens 
betydeligste og mest ægtebaarne Skribent blev 
I g n a c y K r a s i c k i (1735 —1801), Ærkebiskop 
og Greve. Han var en ikke ringe Elev af Vol
taire, i sit lidt stive, afmaalte Sprog, sin Sar
kasme, Følelsens kølig beherskede Udtryk og 
den samme Mangel paa sand poetisk Kraft. Mest 
var det satiriske Digte i klassisk Klædebon; 
der var nok at revse i den usle Samtid. Uden be
sværende kristelig Ballast haanede han vittig og 
overlegent Kirkens kristne Pjalter om dens syge 
Legeme (»Monomachia« 1775, »Antimonomachia«, 
for at svække det haarde Indtryk af den første, 
1780). Han skrev Digtninge i ren fransk Aand, 
som »Chocimska wojna« og en Række Romaner 
over de sædelige Forhold i Landet. Udle og revse 
kunde Krasicki, men hans Idealer og Attraa syntes 
golde og flade, som i »Doswiadczyriski«. En 
varmere, strengere Natur, mindre under fransk 
Indflydelse, var Biskop Adam N a r u s z e w i c z 
(død 1796). Hans Digte ere alle baarne af Fædre-
landsfølelse, hans Stil tungere end Samtidens 
bedstes. Han naaede til at sværme for alt for
gangent (Ode til berømte Polakkers Billeder), 
noget, der gjorde ham til Alderdomsforsker og 
Historiker samt til bitter Revser af den sam
vittighedsløse Samtid (i Redu ty ) . I T r e m 
beck i (død 1812), en købelig Smigrer af de 
store, og i W ^ g i e r s k i (død 1787), ondmundet 
og letfærdig, havde p. L. to fortrinlige Verse-
digtere i fransk Stil; begge nøde de Kongens 
Gunst. Dramatisk Digtning, der bestandig har 
været svagt udviklet i Polen, fik en Opgangstid. 
Kongen lod selv et fast Teater aabne i Varszava j 
1765. Kniaz'nin (død 1807), Felinski (død 1820) 
dyrkede begge nationale Emner, men gerne i 
streng klassisk Form. Z a b l o c k i skrev med svag, 
men redelig Kunst dramatiske Tidssatirer, der 
dog ofte løb ud i Farce, som »Zabobonnik«, 
»Sarmatismus<. Historieskrivningen fik en Høj
nelse fremfor alt gennem Adam Naruszewicz ' s 
Værk »Det polske Folks Historie« [7 Bd., udg. 
1780—86, til Jagiello's Tronbestigelse]. Grev T. 
C z a c k i (død 1813) skrev »Om de litauiske og 
polske Love«. A l b e r t r a n d i (død 1808) skrev 
om »Henryk Valois og Stephan Batory«. En 
mægtig Memoirelitteratur oprulles endnu stadig 
fra de Tider. Berømtest ere S t a n i s l a w Au-
gust 's [udg. 1840], K i t o w i c z ' s : »Om Aug. III 
og StanisJaw August's Tid« [udg. 1840], siden 
Zajaczek ' s , Ad. C z a r t o r y j ski 's og Niemce-
wicz's. Henimod 18. Aarh.'s Slutning, da Statens 
Liv begyndte at svæve i Fare, fremkom en rig 
og mærkelig politisk Litteratur, især da under 
den store Sejm 1788—92. Vægtigst vare St. 
S taszyc ' s (død 1826) og H. KoUjtaj's Arbejder, 
samt Værker af de to Forløbere, Leszczy r i sk i 
og K o n a r s k i med sin berømte Bog om det fri 
Nejs Forlis, »O skutecznym rad sposobie« 1760— 
63. Baarne af den fremskydende polske Patrio
tisme og den Alvor, Tiden krævede, sprængte 
nogle faa Digtere det franske Svøb og bleve de 

' spæde Bebudere af den vældige Litteratur, der 
: var i Vente med Romantikkens Indbrud; saadanne 

var J u l i a n Urs in N i e m c e w i c z (død 1841), 
Ko^ciuszko's Adjutant. Hans Arbejder, som Dra
maet »En Rigsdagsmands Hjemkomst« [1791] og 
Fortællingen »Janz Tenczyna«, vare rent politisk
patriotiske Improvisationer. Mindre Talenter som 

i W e n c y k (død 1862) og Kozmia i i (død 1856) 
virkede paa samme Maade; de vilde noget, men 
formaaede ikke at frigøre deres Hensigter. 

5) R o m a n t i k k e n (1822—62). Den romantiske 
Tankeretning kom til polsk Aandsliv ikke blot 
som en Fornyer og Værdigiver; den kom her til 
et Folk, der behøvede Tro paa Vilje, Følelse og 
Gud i den Kamp, hvori det var stedt for sin 

• Leveret. Ingen Jordbund kunde være gunstigere 
i for disse Dæmringens Blomster, som Romantikken 

lokkede op, og Polen blev længe en Ager for 
I alt, hvad Følelse og Fantasi kunde saa. Hele 
! den Digtning, som nu fulgte, maa ses paa Bag-
| grund af det polske Samfunds uhyre Lidelser. 

Den voksede op om Kærligheden til det tabte 
Fædreland og Haabet til Gud, og i Utaalmodig-
hed slog den over i en forvildet Mysticisme med 
Towiaviski 's Messias-Forkyndelse om det polske 
Folk. 

Kampen mellem den for Digterevner blottede 
Klassicisme, der forsvaredes af Videnskabsmænd 
som J a n S n i a d e c k i , af Smagsdommere som 
O s in s k i , og Romantikkens unge Blod var for
beredt af en Mand som den herlige Taler J a n 
W o r o n i c z (død 1829), der skrev skønne,klagende 
Digte om Polen's Undergang og besang Slavernes 
yngste Dage ; senere førte W. B r o d z i ri s k i (død 
1835) Folkevisens Art ind i sin lille Idyl »Wa-
claw«. Paa Teateret beredte Grev A. Fredro's 
(død 1876) Arbejder Omslaget. Engelsk og vel 
især tysk Poesi bleve Vækkerne. Som Roman
tikkens Fødselsaar sættes 1822, da Adam Mick i e-
wicz (1798 —1855) udgav sine »Ballader og 
Romancer«. Mickiewicz sprængte Vej for den ny 
Trang. Hans Kamplyrik bar frem til Opstanden 
1830. »Do matki Polki« (»Til den polske Moder«) 
og Dele af »Dziady« (»Dødningefesten«) var 
hans politiske Tale til Folket. For stor til at 
kunne indesluttes som Aand i Romantikkens Form 
blev det for Mickiewicz kun en straalende Vej 
til hans egen Udfoldelse, der skønnest traadte 
frem i »Pan Tadeusz« (1835—3 6). Ubændig og 
Byron'sk vældig teedejuliusz S t o w a c k i (1809— 
49) sig- Hans fantasifulde Pessimisme, hans rige 
Skønhedsindhold og manglende Selvtugt have 
skabt en herlig, men svimmelgivende Poesi, som 
»Anhelli« eller »Krol Duch« (»Kong Aand«), 
hvor Mystik halvt slører Indholdet. Endnu mere 
sær og sværere at forstaa var Grev Z y g m u n t 
K r a s i n s k i ' s (1812—59) Poesi. Han stod som 
den slagne Adels sjælsfine Sanger inderlig knyttet 
til en dogmeløs, forklaret Kristendom, og som 
heftig Modstander af den Ophidselse og de Haab, 
Slowacki's, dels Mickiewicz's Digtning fremkaldte 
i Folket. — Fra det halvpolske Ukraine kom en 
hel Skare af Digtere, opfyldte af deres Hjemlands 
Poesi,M a t c z e w s k i(1792 —1826) med sin » Marya «, 
B o h d a n Z a l e s k i (1802—86) med sine »Dumy« 
og »Duch od Stepu« (»Steppens Aand«), Gosz-
czyriski med »Zamek Kaniowski« o. m. fl., over
bydende hverandre i Emnernes Vælde og Versenes 
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Musik. En Digter som W. P o l (død 1872) gav 
som ung sit Kendskab til Folket og sin Kær
lighed til det skønne Udtryk; Litauen fik sin 
hjemmebaarne Digter, den fattige, ulykkelige 
Kondratowicz-Syrokomla (død 1862), der stem-
ningsrigt har besunget den lille Adels og Smaa-
mandensLiv ude i den litauiske Natur (Kos chleba). 
Efter Verseoversvømmelsen i Romantikkens Ung
dom samlede den sig i sin Manddom om Prosa
romanen som sit Udtryk, K o r z e n i o w s k i (død 
1863), K a c z k o w s k i (død 1826) og fremfor alle 
J. J. K r a s z e w s k i , hvis umaadelige Forfatterkraft 
jævnt fulgte med Tidens hele Udvikling fra ung 
romantisk Sværmen til alvorlig Samfundsskildring, 
men altid i stote, ædle Ideers Tjeneste. Romanen 
blev den forbindende Bro mellem Poesiens Luft
slotte og Virkeligheden, da Tanken maatte ned 
igen. D r a m a e t fik liden Nytte af Romantikken, 
naar undtages nogle levedygtige Arbejder af Slo-
wacki og Korzeniowski. Til den romantiske Skøn
litteratur svarede en rig Historieskrivning, hvori 
det forgangne søgtes fremstillet og forklaret i 
Overensstemmelse med det ændrede Livssyn. Denne 
Aandsretnings fornemste Historiker var J o a c h i m 
L e l e w e l (død 1861); en Kampfælle fandt han i 
Andr . M o r a c z e w s k i (død 1855), hvis »Histo-
rija polska« ivrig forsvarer »Republik og Adel« 
som stolt Udviklingsgrundlag. Mindre forudfattede, 
men følte og malende ere Szajnocha's (1818—65) 
Værker, som »Jadwiga i Jagiello«. Helt ud i 
Filosofien løb den polske Romantik i Ønsket om 
at forlige romantisk Poesi med videnskabelig 
Tænkning. J. Sn iadeck i ' s filosofiske Forsøg paa 
fransk rationel Grund omstyrtedes, og i Stedet for 
søgtes Schelling og Hegel knæsatte. M o c h n a c k i 
blev Tidens Skønaand og Kritiker. C ie szkow-
ski søgte at fremstille en slavisk, L i e b e l t (død 
1876) en særpolsk Filosofi. Romantikken, der 
havde levet højt før og efter Soldateropstanden 
og Krigen 1830—31, drev nu Folket frem mod 
den sidste hovedløse Modstand. Skreven i Ud
landet, i Emigrationen, mere og mere fremmed 
over for Forholdene i Hjemlandet, mistede denne 
Litteratur sin Grundvold og Leveret; den havde 
ingen Vej mere at vise ud af den vilde Skov, den 
havde lokket Aanderne ind i. 

6) D e n n y e s t e T id . Uden Naade maatte 
den polske Tanke ned paa Jorden efter den sid
ste Himmelflugt, ved Rejsningens Fald 1863. 
Allerede før havde konservative Sjæle blandt 
Højadelen søgt Fred for »den demagogiske Rus« 
i en egenartet Adelslitteratur om svunden Tids 
sunde Lykke, da Overklassen sad fast, og de 
smaa fromt bleve, hvor de vare. H e n r y k Rze-
wusk i (1791 —1866) blev denne Afarts Skaber 
med sine beundrede, næsten forgudede »Pamiatek 
starego szlachcica« (»En gammel Adelsmands Min
der« 1839). W. Po l og mange flere fulgte efter, 
da de fortvivlende vendte »Folket og Fremtiden« 
Ryggen. Der kom i 1860'erne en Slappelsens Tid. 
K r a s z e w s k i var en Tid lang den eneste, der 
holdt Ilden vedlige paa Polen's Alter. Hans væl
dige og ofte lykkelige Forsøg paa i Romaner 
at fremstille det polske Folks hele Historie fra 
Oldtiden af, udgjorde Skønlitteraturen. Lyrik og 
Epos vovede knap at løfte Vingerne. Et over
vældende Arbejde laa for: at underrette Folket om 
Virkeligheden, Mekanikkens, Bismarck's og Krupp's 

' Europa, Darwin's, Hackel's og Spencer's Tanke
verden. I. S u p i n s k i skrev »Grundtræk af den 
almindelige Fysiologi« 1860 og »Skole i polsk 
Nationaløkonomi«, F r a n c e k K r u p i n s k i skrev 

I sin bitre Dødsdom over Romantikken i Bogen 
»Romantikken og dens Følger« 1876. To lyriske 
Digtere, Teof i l L e n a r t o w i c z (født 1822) og 

j K o r n e l Uje jsk i (født 1823), mægtede at følge 
med deres tungsindige Poesi over i den haard-
nævede Tid, hvis Løsen i Stedet for »Uafhængig
hed« blev »Organisk Arbejde«. M a r y a K o n o p -
n icka vovede sig ud med sine fine, ængstelige 
Toner. Skønnest Udtryk naaede dog den ny Ly-

! rik hos Adam Asnyk (født 1838), han lod sig 
I ikke sin Tro paa Poesiens Magt og Ret røve. 

I Dramaet kunde Tidens Tanker bedre udtrykkes, 
saadanne Værker somAsnyk 's »Hiob's Venner«, 
Grev J a n F r e d r o ' s (den yngre) »Fremmede 

i Elementer«, B a i u c k i ' s »Paa Jagt efter en Mand«, 
: greb lige ind i Tiden og dens Trængsler. Ogsaa 

det historiske Drama fik flinke Dyrkere, som J a n 
1 Szujski, Za l ewsk i , R a p a c k i , G r a b o w s k i ; 
i Anczyc skrev dygtige Folkeskuespil: (»Bonde-
j aristokrater«, »Kosciuszko«). I Prosa arbejdede 
1 foruden K r a s z e w s k i , M i l k o w s k i (Pseudonym 
, J e i) og K a c z k o w s k i . I Begyndelsen af i88o'erne 

traadte to Digtere i Forgrunden, en Mand, 
H e n r y k S ienk iewicz , og en Kvinde E l i z a 

i O r z e s z k o (født 1842), der begge nu staa 
som den p. L.'s Hovedsøjler og som et skønt 

• Vidnesbyrd om den aandelige Kraft og Ejen
dommelighed, der endnu lever i dette mis
handlede Folk. Sienkiewicz begyndte med humo-

I ristisk-rørende Skildringer fra Bondealmuens Liv 
I i det tyske Polen (»Sejrherren Bartek«), er senere 

slaaet over i Samfundsskildring, som »Bez Dog-
matu« (»Uden Dogma«) og Fremstilling af Polen's 
Historie i mesterlige Romaner fra Kosakkrigenes 

; Tid. Mandig, aabenøjet Patriotisme og dyb 
j Menneskekundskab hæve Sienkiewicz op blandt 
I Verdenslitteraturens store. Eliza Orzeszko's For

tjeneste ligger især i hendes Skildringer fra den 
i jødiske Almue i Polen, overhovedet fra Smaafolks 

Sjæleliv. Romaner som »Nad Niemnem« og »Eli 
Makower«, »Meir Ezofowicz« ere højbaarne Gaver 
til p. L. 

Historieskrivningen er bleven sand Historie
forskning i Polen som andre Steder. Saa bittert 
det end maatte være at saare Nationens »eneste 
Lam«, dens Selvovervurdering, gik alvorlige Mænd 
dertil, klare over, at de derved gavnede den 

I folkelige Sundhed. Store Kildesamlinger udgaves 
! af Krakov-Akademiet, som Alonumenta Poloniae 
I historica, Acta Tomiciana (se i øvrigt Po len , 
; »Historie«), Bobrzy i i sk i og S z u j s k i skrev 
i deres klare, skaanselsløse Bøger om Polen's For-
1 tid. Kai i nka blottede de syge Sider ved den 

»Store Sejm 1788—92«. Næsten ethvert Tids
punkt i Polen's ældre og nyere Historie blev 
behandlet kritisk, og mange Monografier udkom 
af Mænd som M a l e c k i (»Om Polen's indre Or
ganisme i de ældste Tider«), af S t an . S m o l k a 
(»Polen og Hussiterkrigene«), Z a k r z e w s k i 
(»Efter Henryk af Valois's Flugt«) m. fl. (Se i 
øvrigt under Litt. til Polen , »Historie«). Inden 
for polsk Filosofi byttedes Hegel og Fichte med 

: Auguste Comte og Spencer, som Fr. K rup i ri-
I s k i : »O filozofii w Polsce«, »Szkola pozytywna«, 
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H. S t r u v e , »Synteza dwoch swiatåw«. Ogsaa 
store Forskninger paa den p. L.'s Omraade ere 
udførte efter de ældste flittige Arbejder af Wies -
n i e w s k i [10 Bd., Krakov 1845—57] °g M&-
c i e j o w s k i , »Pismiennictwo polskie« [3 Bd., 
Varszava 1851], af Majo rk iewicz , B a r t o s z e -
w i c z og N e h r i n g . K a r l E s t r e i c h e r har 
udgivet en mægtig, udtømmende Bibliografi over 
p. L. i 19. Aarh. [6 Bd., Krakov 1871 — 80]. 
Desuden ere mange fortrinlige Enkeltskildringer 
udgivne. (L i t t . : A. Mick iewicz , »Forelæsninger 
over slavisk Litteratur« [paa Fransk] [5 Bd., 
Paris 1849]; L e o n R o g a l s k i , »Hist. liter, 
polskiéj« [Varszava 1871]; A. K u l i c z k o w s k i , 
»Zarys dziejow liter< [Lemberg 1880]; Zdano-
wicz-Sowii i ski , »Rys dziejéw literatury pol
skiéj«; N i t s c h m a n n , »Geschichte der pol-
nischen Litteratur« [Leipzig 1888]; Py p i n og 
S p a s o w i c z , »Istorija slavianskich literatur« 
[russ.] Bd. II [St. Petersborg 1881]; P. C h m i e -
l o w s k i , »Zarys literatury polskiéj po 1863 r« 
[Krakov 1898]; G. B r a n d e s i »Indtryk fra 
Polen« [1886]; Aage Meyer B e n e d i c t s e n i 
Julius Clausen's »Verdenslitteraturen«, 3. Bd. 
[»Et flygtigt Omrids af den p. L.«] [Kbhvn. 
1901]). A.M.B, 

Polsk Rigsdag se L i b e r u m Veto. 
Polsk Sprog. Det p. S. hører til den vest

lige Gren af den slaviske Sprogstamme. Dets 
nærmeste Slægtning er det vendiske Sprog i 
Spreewald (Niederlausitz), gennem Vendisk i Ober-
lausitz knyttes Polsk til Tschekkisk (og Slovakisk), 
i øvrigt ere desydvestlige polske Mundarter(G6ralsk, 
Podhalensk) i jævn Overgang til Slovakisk. Gennem 
Spreewald-Sproget er der slaaet Bro til det nu 
afdøde Polabisk, som taltes (indtil ca. 1700) om
kring Elben's mellemste Løb i Hannover. En 
Forbindelse, om end ikke hel sikker, mellem Polsk 
og Russisk danner de t hviderussiske Sprog, som 
tales i Wilno-, Grodno- og Dele af Minsk-
Guvernementerne; her er dog mere laant og ind
tvunget fra Polsk end oprindelig ensartet. Af 
de vestslaviske Sprog er Polsk langt det mest 
udbredte og det, som har tabt mindst Omraade i 
Sammenstødet med Tysk. Dog ere store Stræk
ninger af Grænseomraadet, særlig i Vestpreussen 
og Schlesien, fortyskede; men til Gengæld har 
Polsk været erobrende mod Nordøst: Litauisk, og 
Øst: Hvide-lillerussisk. Det polske Sprogomraade 
omfattes af en Linie, der, med Udspring lidt N. f. 
Grodno, med Litauisk til Nabo gaar Vest paa 
over Sejny, omgærder det sydlige Østpreussen fra 
Tysk (»Die Wasserpolakken« ved de mazuriske 
Søer), Syd for Goldap, Sensburg, Drewinz, 
Bischopwerder til Weichsel, N. f. Graudenz; 
drejer saa mod Syd til Thorn, hvor Linien gaar 
over Weichsel, og følgende denne Flods venstre 
Bred i nogen Afstand fortsættes Linien mod Nord 
til Havet ved Danzig og Zoppot. Det p. S. i 
sin k a s u b i s k e Mundart tales nu af Kyst
befolkningen indtil Lupav-Flodens Udløb ved 
Gardner-Søen. Linien bøjer saa i Bugter mod 
Syd til Kremensbruch, Flatow (Zlotow) og Kiid-
dow's Udløb i Netze, fortsætter langs Netze-
Floden til Drave's Udløb i den, omkredser saa, 
med nogen Afvigelse til Fordel for Tysk, Provins 
Posen og naar over Reichtal ind i Schlesien, 
overskærer Oder S. f. Oppeln og løber ned til 

! østr. Schlesien i Berøring med tschekkisk Sprog 
fra Byen Sudice indtil den ungarske Grænse nær 

I Landsbyerne Beskid og Podvysoka, med Slovakisk 
1 til Nabo; herfra følger Linien den ungarsk-
I galiziske Grænse, kun S. f. Jordanow tages nogle 
! Landsbyer med paa ungarsk Rigsomraade (Komitåt 
I Årva), siden følger Linien atter Grænsen til Popråd-

Floden (i Syd stadig Slovakisk), støder her sammen 
med lillerussisk Sprog, der optager det sydlige 

j Galizien, først ved Brzozow bøjer Linien mod 
Nord og gaar over den galizisk-russiske Stats-

! grænse ved Grodzizka, i nordøstlig Retning gaar 
1 Grænsen nu, 0. f. Lublin, over Micdzyrzecze og 
Biala og Nord paa til Omegnen af Bielsk paa 
Vestranden af den mægtige Bielovoia-Skov, over 
Bialystok tilbage til Grodno, med lillerussisk 

. Sprog til Nabo S. f. Biala, hviderussisk nord
ligere. Medens p. S., hvor det ligger paa tysk 

; Rigsomraade, ofte kun tales af Bønderne, nogle 
større Jordejere og Dele af Bybefolkningen, har 
det bredt sig som Kultur- og Overklassesprog 
vidt ud over sin østlige Folkegrænse — i hele 
Østgalizien, i store Dele af Lillerusland (Volynien, 
Podolien—Ukraine paa højre Dnjepr-Bred), i Dele 
af Hviderusland og i hele det egentlige Litauen, 
har p. S. Borgerret, tales af Godsejerklassen, 
Bourgeoisiet, ja ogsaa af betydelige Dele af Lands
byfolket, Efterkommere af polske Bondekolonister 
eller fattig Smaaadel ( za sc i ankowa eller s za ra 
s z l a c h t a , Godsflække- eller graa Adel). I 
Guvernementerne Grodno, Wilno og Minsk bruges 
ofte af Smaafolket Udtrykket: p o p a n s k i o: paa 
Herremandssprog om Polsk, og p o c h l o p s k i o: 
paa Bondesprog om Hviderussisk. Man kan 
overhovedet sige, at Overklassen, særlig Jord
ejerne, endnu over hele det Omraade, som efter 
I. Deling udgjorde den polske Stat, samt i Galizien 
taler Polsk; kun maa herfra undtages enkelte 
Byer og Egne i tysk Polen. 1842 anslog Safarik 
den samlede polsktalende Menneskemængde til 
9,365,000, nu findes der sikkert henved 18 Mill. 
Efter en Beregning, der dog næppe er at lide paa, 
opgives følgende Tal (for 1894): 1) Russisk-Polen 
5,670,000. 2) Tidligere polske Dele af Vestrusland 
1,550,000. 3) I Galizien 2,887,000. 4) I østerrigsk 
Schlesien 163,000. 5) I Bukovina 19,000. 6) I 
Ungarn 12,000. 7) I Preussen 2,810,000; endelig 
8) I Amerika, især de forenede Stater og Syd
brasilien, over 2 Mill. Dette bliver tilsammen over 
15 Mill., men Tallene ere a l l e for l a v e og 
snart 10 Aar gamle. Den polske almindelige 
Antagelse er 20 Mill. ( d v u d z i e s t u m i l l i o n y 
nar od). 

I sin Lyd udmærker Polsk sig mellem de vest
slaviske Tungemaal: 

i ) Ved at være det eneste (for øvrigt af alle 
nulevende slaviske) Sprog, der har bevaret Nasal
vokalerne. Tschekkisk (Russ.) muz , Polsk mi\z 
(udt. mångz) , »Mand«, Tschekkisk m c k k y (Russ. 
miagk i ) , Polsk m i e k i (udt. miengki), »blød«. 2) 
P. S. har omsat de slaviske Lyde 1—r i Vokal -f-
1, r: Tschekkisk: kr k, Polsk kar k, »Hals«, Tschek
kisk, vlk, Polsk wilk, »Ulv«. 3) For Oldbulgarisk 
(Tschekk.) la, ra har Polsk to, r o ; Tschekkisk 
mlady, Polsk mt o dy, »ung«, Tschekkisk h rad , 
Polsk g r å d , »Borg, By«. 4) Medens de slaviske 
Sprog i Øst og Vest (paa nær Nedervendisk) have 
h for g, bevarer Polsk g, Tschekkisk h o n i t i , 
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Polsk g o ni c. 5) Palatalisering af Konsonanter 
og særlig Tandlyde er i Polsk vidt fremskreden, 
Tschekkisk t i c h y , Polsk c ichy, »stille«, Tschek
kisk vi d é t i, Polsk widz iec , »se«, Tschekkisk 
p r i r i k a t i , Polsk p r z y r z e k a c (udt. p s i z e k a c ) , 
»tilsige, love«. 6) Alle Stavelser ere korte i 
Polsk. 7) P. S. har stadig Ordtone paa næst
sidste Stavelse, forskellig fra alle andre slaviske 
Sprog. 

I polsk Retskrivning betegner sz ;> s, cz > C, 
z > z; s, c, ri betegner vedkommende Lyd fulgt 
af en svag j-Klang; 6 > u , i > tykt 1 (smig. 
jydsk Wolle). rz udtales som z. 

I sin Formlære er p. S. lidet afvigende fra de 
øvrige slaviske Sprog; dog har det mistet flere 
Former end Tschekkisk og især Vendisk, som 
Dualis, Aorist, Imperfektum og Supinum — alle 
sammensatte Tider dannes ved et aktiv Participium 
med byd (være). Personalendelserne af dette Ver
bum kunne frit skilles fra Participiet og knyttes 
til Pronomina og Adverbier i Sætningen, f. Eks. 
C 6 s r o b i t i Stedet for Co r o b i l e s (»Hvad 
gjorde du«), j e z l i b y s m y p r 2 y j e c h a l i for 
j é z l i b y p r z y j e c h a l i s m y , »hvis vi vare rejste 
derhen«. Af fremmede Sprog har Polsk modtaget 
Paa virkning fra Tysk gennem de fortyskede Byer 
og Jøderne — særlig i Laaneord viser det sig. 
En Tid lang, fra ca. 1620 til 1750, kom der mange 
Latinismer ind fra den jesuitiske Skole, der truede 
med at ødelægge p. S., senere fulgte fransk Ind
flydelse ; endelig er det umiskendeligt, at det 
p. S. i Litauen lider ved russisk Indtrængen. 
Polsk tales renest og smukkest i Lille Polen om
kring Sedomierz. Polsk er af alle slaviske Sprog 
det til digterisk Brug mest smidiggjorte; dets 
Rigdom i Udtryk for Følelsen og Formernes 
Mangfoldighed skylder Sproget sine litterære 
Blomstringstider, »Guldalderen« i 16. Aarh. og 
vel især den mægtige Poesi, som Romantikken 
kaldte frem i Folket i 19. Aarh. (Li t t . : De 
betydeligste Værker over p. S. ere: S. B. L i n d e , 
»Slownik j(?zyka polskiego« [»Ordbog over Polsk«, 
6 Bd., Varszava 1807—14, 2. Udg. 1852]; Booch -
A r k o s s y , »Polsk-tysk — tysk-polsk Ordbog« 
[Leipzig 1884—85]; An ton Maleck i , »Gram-
matyka j^zyka polskiego wi^ksza« [Større polsk 
Gramm., Lemberg 1863]; F r a n z M a l i n o w s k i , 
»Krytyczna gramatyka j^zyka polskiego« [Kritisk 
polsk Gramm., Posen 1869]; C. W. Smi th [dansk], 
»Grammatik der polnischen Sprache« [Berlin 
1864]; F. M i k l o s i c h har i sin »Vergleichende 
Grammatik der slav. Sprachen« sammenstillet 
p. S. med alle de øvrige slaviske Sprog. (Se i 
øvrigt S l a v i s k Sprog) . A. M. B. 

Polsk Vibe se S t e n v e n d e r . 
Polspænding, den elektriske S p æ n d i n g s 

fo r ske l (se E l e k t r i s k e M a a l e n h e d e r og 
G a l v a n i s k e E lemen te r ) mellem en Strøm
kildes to Poler. Kaldes Strømkildens indre Mod
stand r, Modstanden i den ydre Ledning mellem 
dens Poler R, Strømkildens elektromotoriske Kraft 
E og Polspændingen P, ere disse Størrelser ifølge 
Ohm's Lov forbundne ved Ligningen P:E-=. R: 
(R + r). K. S. K. 

Poltava, 1) G u v e r n e m e n t i det sydvestlige 
Rusland, ligger i Lille Rusland og grænser mod 
Nord til Guvernementet Tschernigov, mod Øst til 
Kursk og Charkov, mod Syd til Jekaterinoslav 

og Cherson og mod Vest til Kijev. Arealet er 
49,896 • Km. og Befolkningen (1897) 2,794,727 
Indb. eller 56 pr. G Km. P. er helt igennem 
en jævn Slette, der skraaner mod Sydvest, hvor 

i Dnjepr danner Grænsen. Alle Guvernementets 
Vandløb strømme følgelig til denne Flod. Kli
maet er det russiske udprægede Fastlandsklima, 
og Planteverdenen er en ren Steppevegetation 
næsten uden Skov, men med frodig Græsvækst. 
Og da Jordbunden næsten overalt bestaar af »sort 
Jord«, egner P. sig ganske udmærket for Kornavl. 
Man regner, at 66,6 p. Ct. af Arealet ere Korn
land, 22,5 p. Ct. Eng- og Græsland, 6 p. Ct. 
Skov og 5 p. Ct. uopdyrket Land. — Af Befolk
ningen vare 1897 10 p. Ct. Bybeboere; 95 
p. Ct. vare Lillerussere, medens Resten bestod af 
Jøder, Storrussere, Polakker og Tyskere, hvilke 
sidste bo i flere Kolonier, der synes at være i 
Fremgang i de senere Aar. Oplysningen staar 
kun lidet over det almindelige russiske Niveau, 
skønt Antallet af Folkeskoleelever, der nu er 1 
for hver 26 Indb., har fordoblet sig fra 1887 til 
1897. Hovederhvervet er Agerbruget, der er 
meget lønnende trods de primitive Metoder. Den 
uvidende Bondebefolkning, der udnyttes af sam
vittighedsløse Spekulanter, er fattig og yder et 
betydeligt Kontingent til Udvandringen til Nord
rusland og Sibirien. Af Jordbunden ejes 42p .Ct . 
af Godsejere, 56 p. Ct. af Bondekommunerne, og 
Resten tilhører Staten, Medlemmer af Kejserhuset 
eller Byer og Klostre. Af Kornsorterne staar Rug 
højest; derefter følge Hvede, Havre, Byg, og 
desuden dyrkes Kartofler, Tobak, Sukkerroer, 
Bælgsæd, Humle samt forskellige Haveplanter. 
Kvægbestanden udgjorde 1897 289,400 Heste, 
793.5°o Stkr. Hornkvæg, 1,531,000 Faar og 
390,000 Svin. Yderligere nævnes 292,300 Bistader 
og en aarlig Honningproduktion til en Værdi af i1/« 
Mill. Kr. Mineralriget leverer Kalk og Ler, men ingen 
Metaller. Husfliden udøvedes i 5,500 Bondehjem, 
der særlig tilvirkede Varer af Træ, Skind og 
Læder. Den store Industri opviste 1897 ca. 800 
Etablissementer med 9,000 Arbejdere og en Pro
duktionsværdi paa 46 Mill. Kr. Det var næsten 
udelukkende Tobaks- og Sukkerfabrikker, Brænde
vinsbrænderier og Kornmøller, idet Tekstil- og 
Metalindustri mangle. Handelen, hvis vigtigste 
Pladser ere Poltava, Krementschug og Romny, er 
ikke ringe. De vigtigste Udførselsvarer ere Korn, 
der særlig udføres over Nikolajev, og Kvæg, der 
gaar til Moskva og St. Petersborg; den betyde
ligste Indførselsvare er Tømmer. P. havde 1897 
604 Km. Jærnvej og 417 Km. sejlbar Flodvej. 
Guvernementet er dannet 1802 og deles admini
strativt i 15 Kredse. — 2) H o v e d s t a d e n P. 
(undertiden anvendes den urigtige Form Pultava) 
ligger 722 Km. S. S. V. f. Moskva paa højre Bred 
af Vorskla, der her optager Poltavka. (1897) 
53,060 Indb. P. har lige og brede Gader, en 
Domkirke, Gymnasium, Seminarium, Militærskole 
samt 2 Monumenter til Minde om Slaget ved P. 
I Omegnen drives betydelig Frugtavl, og selve 
P. har Tobaks-, Lys- og Sæbefabrikker, Garverier 
og Brænderier, foruden at den driver Handel med 
Korn og Kvægprodukter. Paa det Marked, der 
aarlig afholdes i sidste Halvdel af Juli, har der 
hidtil været en Omsætning af 40—50 Mill. Kr. 
P. er Sæde for en Biskop. Byen, der er grund-
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lagt i 12. Aarh., kom 1667 til Rusland og er 
mest bekendt ved Slaget 8. Juli 1709, da Peter 
den Store ved sin Sejr over Karl XII grund
fæstede Rusland's Magtstilling. H. P. S. 

Polterabend (tysk af Polter, Støj), Aftenen 
før et Bryllup, der i forskellige Lande og især 
tidligere fejredes med lystig Selskabelighed. Ud
trykket stammer fra den gamle Skik at slaa 
Potter itu foran Brudens Dør, en Lystighed, der 
oprindelig havde den reelle Hensigt ved Støj at 
fordrive onde Aander (Plageaander) fra Hjemmet. 

Poltina ( P o l t i n n i k , russ.), Halvrubelen. 
Poltron (ogsaa [påltro'j, (fr., vistnok af ital. 

poltro, Føl, poltrone, træt, fej; sættes ogsaa i 
Forbindelse med tysk »Polster«, Pude, og lat. 
pollex troncatus, afskaaren Tommelfinger, idet 
unge Romere af Frygt for Krigstjenesten skare 
Tommelfingrene af for at blive kasserede), Nid
ding, Kryster, Kujon, Praler. 

Polnosmina, russisk Kornmaal, = 52,477 Lit. 
Polnpad, russisk Handelsvægt, = 1jc> Pud = 

8,io Kg. 
Poluschka, russisk Skillemønt, " i/4 Kopek. 
Polutschetverik, russisk Kornmaal, = I3, 1 2 

Lit. 
Poly- (græ.), anvendes som Forstavelse i 

sammensatte Ord for at betegne Mængde o. 1. 
PolyacånthUS se L a b y r i n t g æ l l e d e . 
Polyactinia se K o r a l l e r . 
Polyadelfit, en kompakt, brungul Varietet af 

almindelig Granat, forekommer ved Franklin i 
New Jersey. N. V. U. 

PolyainOS, græsk Forfatter, levede i Rom i 
sidste Halvdel af 2. Aarh. e. Chr. Han har efter
ladt os et Skrift, Strategemata, i 8 Bøger, hvori 
han har samlet en stor Mængde Eksempler paa 
Krigspuds, for største Delen hentede fra den 
græske Historie. Skriftet har væsentlig været be
stemt til Underholdningslekture og er udarbejdet 
uden Kritik. Udgaver ere leverede af Casaubonus 
[Leyden 1589], Korais [Paris 1809] og WQlfflin 
[2. Udg. ved Melber, Leipzig 1887]. H.H.R. 

PolyandrI (græ.) er en Ægteskabsform, hvor 
en Kvinde lever i lovlig Forbindelse med flere 
Mænd. Særlig udbredt er denne Ægteskabsform 
i Himalaja's Bjærgdale, i Tibet og i Khasia-
Bjærgene; men den findes spredt flere andre 
Steder paa Jorden enten som Regel eller Und
tagelse, især hos Eskimoer og nogle af de fattige 
Indianerstammer ved Stillehavets Kyst. Den 
grundlæggende Form for P. er, at den Hustru, 
som den ældste Broder tager, ogsaa anses for at 
være de yngre Brødres. Alle hendes Børn regnes 
for at være den ældstes. Andre Steder kan P. 
bestaa deri, at Manden nødsages til at være 
hjemme fra i lange Tider og imedens overgiver 
Hustruens og Hjemmets Beskyttelse til en god 
Ven. Denne lever da saa længe sammen med 
Hustruen som hendes Mand. Saaledes er For
holdet hos Eskimoerne. Sjældnere forekommer 
det, at en Kvinde lever sammen med flere Mænd, 
som ingen Forbindelse have med hinanden ind- j 
byrdes. Hvor dette sker, som hos Stammer i 
Kaukasus eller hos Nair paa Malabar-Kysten, I 
er Ægteskabet i Virkeligheden opløst; Kvinden I 
bliver i sit Hjem, hendes Børn er Hjemmets 
Børn, og hendes Mænd kun Elskere. Det egent- ' 

lige P. findes altid i fattige Egne, hvor det er 
vanskeligt at forøge Husstandenes Antal. C. St. 

Polyandria se M a n g e h a n n e t . 
Polyargft, et rødligt, bladet Glimmermineral 

fra Tunaberg i Sverige. N. V. U. 
Polyargyrit, et sort, metallisk Mineral med 

regulær Krystalform, bestaar af Sølv, Svovl og 
lidt Antimon (i2Ag2S . Sb2S3) og findes ved Wol-
fach i Baden. N. V. U. 

Polyarkl (græ.), manges Vælde i Republikkens 
forskellige Former som Modsætning til Monarki 
eller Enevælde. C. V. N. 

PolyarthritiS, Betændelse i flere Led sam
tidig; / ' . rheumatica d. s. s. G i g t f e b e r . A. F. 

Polybasft, et sort metallisk Mineral med 
rombisk Krystalform, bestaar af Sølv, Svovl og 
Antimon (9Ag2S . Sb2S3) med lidt Kobber og 
findes ved Freiberg i Sachsen, Guanajuato i 
Mejico o. m. a. Sølvgruber. AT. V. U. 

PolyblOS, græsk Historieskriver, født nogle 
Aar før 200 f. Chr. og død i en Alder af 82 
Aar. Han stammede fra Megalopolis i Arkadien 
og var en Søn af Statsmanden Lykortas, som 
efter Filopoimen's Død (183) spillede en ledende 
Rolle i det achæiske Forbund. Ogsaa P. kom 
allerede i sin Ungdom til at tage aktiv Del i 
Politikken. Hans Bestræbelse gik ud paa at 
hævde Forbundets Uafhængighed og Værdighed 
uden at udæske Romerne, som paa den Tid 
havde opnaaet en overmægtig Indflydelse i 
Grækenland. Men under Krigen mellem Romerne 
og Kong Perseus af Makedonien lykkedes det 
ikke Achæerne, uagtet de tilbøde Romerne Hjælp, 
at undgaa disses Mistanke om, at de spillede 
under Dække med Modstanderne. Derfor bleve 
166 omtr. 1,000 fornemme Achæere førte til 
Italien som Gidsler, og blandt dem var P. Han 
kom her i Forbindelse med flere romerske Stor
mænd, deriblandt Æmilius Paulus, Sejrherren fra 
Pydna, og hans Søn, den yngre Scipio Africanus, 
med hvem han sluttede et fortroligt Venskab, og 
som han ledsagede paa Krigstogene mod Kar-
thago og Numantia. Ved denne Omgang blev P. 
nøje kendt med romerske Statsforhold og opfyldt 
af Beundring for romersk Politik og de romerske 
Institutioner. Tillige forstod han med Held at 
tale sine Landsmænds Sag i Rom; han opnaaede 
150 Tilladelse for de achæiske Gidsler, der end
nu vare i Live, til at vende tilbage til deres 
Fædreland, og da Romerne snart efter i endnu 
højere Grad end tidligere gjorde deres Herre
dømme over Grækenland gældende, virkede han 
ogsaa ivrig og dygtig for at skaffe Grækerne saa 
gunstige Vilkaar som muligt. Under sit Ophold 
i Rom kastede P. sig over Historieskrivningen. 
Foruden forskellige mindre Værker (et Skrift om 
Filopoimen og et taktisk Arbejde), som nu ere 
tabte, forfattede han et stort historisk Værk i 40 
Bøger, hvori han fremstiller, hvorledes Romernes 
Verdensherredømme var blevet dannet. Værket 
begyndte med Aaret 264 (den 1. puniske Krigs 
Begyndelse) og gik til 146 (Karthago's og Ko
rinths Erobring), men Aarene 264—221 be
handles kun indledningsvis og forholdsvis kort
fattet i de to første Bøger. P. har taget sig sit 
Arbejde meget alvorlig og samvittighedsfuldt. 
Han har for de ældre Partiers Vedkommende 
omhyggelig studeret de foreliggende Kildeskrifter, 
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paa Grundlag af hvis Fremstilling han ofte med 
skarp Kritik har bestræbt sig for at naa frem til 
Sandheden. For den senere Tids Vedkommende, 
hvor han personlig havde taget Del i Begiven
hederne, har han dels været henvist til sin egen 
Hukommelse, dels har han indhentet Oplysninger 
i Rom's indflydelsesrige Kredse, hvori han 
færdedes. Han bygger undertiden ogsaa paa offi
cielle Dokumenter, og lange Rejser i forskellige 
Lande havde ogsaa gjort ham i Stand til at ind
hente Oplysninger fra mangfoldige Sider. Hans 
Historieskrivning er af pragmatisk Art; han søger 
overalt at udrede Begivenhedernes Aarsagssammen-
hæng; først og fremmest er det ham om at gøre 
at paavise Nødvendigheden af, at Verdensherre
dømmet maatte tilfalde Romerne, af hvis poli
tiske Overlegenhed han havde faaet saa stærkt 
et Indtryk. Selvfølgelig afspejles i hans Frem
stilling ofte de Opfattelser og Synsmaader, som 
vare raadende iblandt de ledende Mænd i Rom, 
til hvilke P. havde sluttet sig saa nøje, saaledes 
særlig ved hans idealiserende Skildring af den 
romerske Statsforfatning, men P.'s egen Erfaring 
og Indsigt i politiske og militære Forhold gør 
ham dog ogsaa egnet til at fælde en selvstændig 
Dom. I formel Henseende er hans Værk mindre 
tilfredsstillende; hans praktiske Virksomhed havde 
ikke givet ham Lejlighed til at uddanne sin stili
stiske Færdighed. 

P.'s Værk, som er en Hovedkilde til vor Kund
skab om den paagældende Tids Historie, er kun 
ufuldstændig bevaret. Kun de fem første Bøger 
haves helt, men af Resten findes omfangsrige 
Udtog. Det er udgivet bl. a. af Casaubonus [Paris 
1609], Schweighauser [8 Bd., Leipzig 1789—95], 
Bekker [2 Bd., Berlin 1844], Hultsch [4 Bd., 
Berlin 1867—71] og Buttner-Wobst [3 Bd., 
Leipzig 1882—92]. De tre første Bøger ere over
satte paa Dansk af Hovgaard [Kbhvn. 1890—93]; 
udvalgte Stykker af de senere Bøger om Romernes 
Statsforfatning og Krigsvæsen af Forchhammer 
[Kbhvn. 1896]. (Li t t . : N i t z s c h , »P.« [Kiel 
1842]; M a r k h a u s e r , »Der Geschichtsschreiber 
P.< [Munchen 1858]; Va le ton , De Polybii 
fontibus et auctoritate [Utrecht 1879]; Cuntz, 
>P. und sein Werk« [Leipzig 1902]). E. H. R. 

Polybori l iae , en Gruppe af ejendommelige 
Rovfugle, hvortil bl. a. høre de to sydameri
kanske Slægter Ibycter og Polyborus (se i øvrigt 
A ådse l ørne) . O. H. 

Polyborus se A a d s e l ø r n . 
Polycarplcae se F l e r f o l d f r u g t e d e . 
Po lycårpus se P o l y k a r p . 
Polychro i t se Crocin . 
Po lychæte r se B ø r s t e o r m e . 
Polycl inldae se K o l o n i s ø p u n g e . 
PolycyStina se Slim dyr. 
Polycyst is se Alge r S. 522. 
Polydaktyll(græ.)eren forholdsvis ret alminde

lig medfødt Misdannelse, hvor der findes overtallige 
Fingre eller Tæer. Man har set indtil 10 Fingre 
paa een Haand og et lige saa stort Antal Tæer 
paa een Fod. Hyppigst findes der dog kun en 
enkelt overtallig Finger, og det er da hyppigst 
5. Finger, sjældnere Tommelfingeren, der har 
faaet sig en Mage. I Reglen finder man et over
talligt Mellemhaandsben svarende til den abnorme 
Finger, stundom ogsaa et ekstra Haandrodsben. 

Om Aarsagen til disse Misdannelser vides kun, 
at de ikke sjælden ere arvelige. S. B. 

Polydåmas , en Trojaner, Søn af Panthoos og 
Frontis; han udmærkede sig ved Klogskab og 
Veltalenhed og var en fortrolig Ven af Hektor, 
der satte stor Pris paa hans Raad. Han havde ogsaa 
Seerbegavelse. Hos en senere Forfatter hedder det, 
at han blev dræbt af Ajas. H. A. K. 

Polydésmus se Myrer. 
Polydésmus se Skulpesvamp. 
Polydeukes se Dioskurer. 
Polydinlda se Alger S. 518. 
PolydipSl (græ.), sygelig Tørst (ved Sukker

syge). 
Po lydor se G l a u b e r . 
P o l y d o r o s , yngste Søn af Priamos og Lao-

thoe; efter Iliaden blev han dræbt af Achilleus, 
men omtales ellers kun lidt. Hos Tragikerne 
spiller han en større Rolle. Han kaldes her Søn 
af Priamos og Hekabe. Da hans Fader forudsaa, 
at Troja's Undergang vilde komme, sendte han 
ham med store Kostbarheder til sin Gæsteven, 
Kong P o ly mes tor paa det trakiske Chersonesos. 
Men denne dræbte ham for at bemægtige sig 
Skattene. Paa Tilbagevejen efter Troja's Fald 
kom Hellenere med Hekabe som Fange samme
steds hen. Her ofres hendes Datter Polyxene til 
Achilleus'es Skygge, og straks efter finder Hekabe 
sin Søns Lig paa Strandbredden. Sammen med 
andre Troerinder tager hun en frygtelig Hævn 
over Polymestor, idet hun dræber hans 2 Sønner 
og blinder ham selv. — Sagnet fortaltes ogsaa i 

i andre Former, hvori den tragiske Konflikt var 
I yderligere skærpet, idet Polymestor dræber sin 
! egen Søn i den Tro, at det er P. II. A. K. 

Polydoros , Kunstner af den rhodiske Skole, 
I en af Mestrene for Laokoons-Gruppen. H. A. K. 

Polydymit , el graat metallisk Mineral, der 
1 optræder i regulære Oktaedre (oftere i polysyn-
| tetiske Krystaller af saadanne), bestaar af Nikkel 
• og Svovl, sandsynligvis NJ4S5, og findes ved 
: Griinau i Westfalen. N. V. U. 

Polyéder eller F l e r p l a n s l e g e m e (mat.j er 
: et Legeme, hvis Overflade er sammensat af lutter 
i plane Polygoner (eller plane Dele begrænsede af 
\ flere polygonale Omkredse). Disse kaldes Side-
1 f lader , deres Side K a n t e r og deres Vinkel
spidser H j ø r n e s p i d s e r . Under P. behandles 
ogsaa Overflader som den nævnte, der gennem
skære sig selv og ikke begrænse et enkelt Le
geme. Hvis Sidefladerne alle kun have een Be-
grænsningslinie, og Overfladen altid deles i ad
skilte Dele ved at skæres op langs en lukket 
Række Kanter, gælder den saakaldte Euler'ske 
Sætning: det samlede Antal af Sideflader og 
Hjørner er 2 større end Antallet af Kanter. P.'s 
V i n k l e r ere Rumvinkler mellem sammenstødende 
Sideflader. Et P. er k o n v e k s t , naar det ikke 
gennemskæres af nogen Sideflade eller Sideflades 
Forlængelse. En Kugleflade siges at være ind
s k r e v e n i etP. , hvis den rører alle Sidefladerne, 
o m s k r e v e n derom, hvis den gaar gennem alle 
Hjørnespidserne. Et P. kaldes r e g u l æ r t , naar 
dets Sideflader ere regulære Polygoner med 
samme Sideantal, og dets Rumvinkler ere lige 
store; et saadant P. har en ind- og en omskreven 
Kugleflade. Af konvekse regulære P. er der fem: 
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Tetraederet, Heksaederet, Oktaederet, Dode-
kaederet, Ikosaederet (se de resp. Art.); disse 
saakaldte »platoniske Legemer« kendtes allerede 
af Pythagoras. Der eksisterer desuden fire regu
lære, ikke konvekse, P., S t j e r n e p o l y e d r e n e , 
hvis Hjørnespidser falde sammen med et regulært 
konvekst Dodekaeders eller et regulært konvekst 
Ikosaeder; de ere fundne af Kepler og Poinsot. 
De h a l v r e g u l æ r e P. begrænses af mere end een 
Slags regulære Polygoner, og deres Hjørner ere 
kongruente eller symmetriske; allerede Archimedes 
undersøgte dem og paaviste 13 Arter, 10 be
grænsede af to Slags Polygoner og 3 begrænsede af 
tre Slags. Rumfanget af et P. bestemmes hyppigst 
ved Deling i Pyramider med et fælles Toppunkt og 
Grundflader i P.'s Sideflader; har P. en ind
skreven Kugle, vælges det fælles Toppunkt gerne 
i dennes Centrum. Særlige Former af P. ere 
Prismer, Prismatoider, Parallelepipeder, Pyra
mider (se disse Art.). Chr. C. 

Polyedertal fremkomme, naar man sammen
stiller Pyramider til Polyedre (særlig regulære) 
og summerer de tilsvarende Pyramidaltal. Se 
F i g u r t a l . Chr.C. 

PolyembryonI (bot.) kaldes i Morfologien 
det Forhold hos Blomsterplanterne, at Frøet 
indeholder flere Kim. Hos mange Naaletræer er 
P. for saa vidt det normale Forhold, som der 
her fra Begyndelsen anlægges flere Kim; men som 
Regel kommer dog kun een af disse til fuld Ud
vikling. Hos de Dækfrøede kunne kun i faa 
Tilfælde flere end een Kim dannes, bl. a. fordi 
kun een af Støvrørets to generative Cellekerner 
anvendes til Ægcellens Befrugtning; men i visse 
Tilfælde (f. Eks. hos Citrus, Alchornea, Mangi-
fera indica, Opuntia Ficus indica, Funckia 
coerulea) udvikles der slet ingen Kim af Æg
cellen, hvorimod det Kimsækken omgivende Væv 
(D: Ægkernens Celler) vegetativt kan danne flere 
(ikke alle lige store og altsaa uden Befrugtning 
frembragte) Kim. Desuden angives det for Tiden 1 
(1902), at saavel Synergiderne som Antipoderne 
(se Æg, Be f rug tn ing ) hos visse Planter kunne 
vokse ud til Kim; om dette for hines Ved
kommende beror paa Befrugtning, og hvorledes 
overhovedet Støvrørets Kønskerner forholde sig 
herved, maa endnu nærmere efterforskes. V. A. P. 

Polyérgus se Myrer . 
Polyfagi (græ.), abnorm stor Appetit (ved 

Sukkersyge). 
Polyfagi (græ.) kaldes det Forhold, at en Snylter 

lever paa og ernærer sig af mange forskelligartede 
Værtorganismer. F. K. R. 

Polyf émos, den fra Homer's Odyssé bekendte 
Kyklop fra Kysten af Thiinakia, Søn af Poseidon 
og Nymfen Thoosa. Han er den største og 
stærkeste af alle Kykloper, raa og vild, menneske-
æderisk og uden Respekt for Guderne, »Thi vi 
Kykloper er meget stærkere end de«. Sin 
Bolig har han i en Hule nær Stranden. Han 
dyrker ikke Jorden, tager kun, hvad den uden 
Arbejde giver ham, og lever af og med store 
Flokke af Geder og Faar. Om hans Styrke 
hedder det, at den er saa uhyre, at han med 
Lethed for Hulen sætter en Sten saa stor, at 22 
Spand ikke vilde kunne bringe den bort, og efter 
Odysseus'es Skib slynger han Klippeblokke saa 
vældige, at alene Bevægelsen i Vandet ved deres 

Fald bringer Odysseus i Fare. Han dræber og 
fortærer adskillige af Odysseus'es Mænd, da de i 
Tillid til Gæsteretten have vovet sig ind i hans 
Hule; snart efter lader han sig dog overliste, 
drikker den stærke Vin, som han ikke før kendte, 
og kommer derved i en Rus, der gør Partiet 
mellem ham og Odysseus mere lige. Denne 
blinder ham med sine Mænds Hjælp, og derefter 
lykkes det dem alle at slippe ud, da P. om 
Morgenen maa sende sine Faar og Geder paa 
Græs, idet disse bindes sammen 3 og 3 og en 
Mand under hver af de midterste; selv hager 
Odysseus sig som den sidste fast i Ulden af den 
største af alle Vædderne. — Senere Sagn meldte 
om P.'s Kærlighed til den skønne Nymfe Ga la -
te ia . Ogsaa i disse Sagn skildres han som af
skrækkende styg, med strittende Haar, og med 
Øjenbrynene sammenvoksede tværs over Panden, 
over hans eneste Øje. Paa lignende Maade er 
han ogsaa afbildet bl. a. paa • et romersk Væg
maleri. Som Medbejler til Galateia's Kærlighed-
har han Hyrden Akis, Faunus'es Søn, og denne 
glæder sig ved hendes Genkærlighed. P. forfølger 
ham da og knuser ham med et Klippestykke. — 

1 Euripides'es Satyrspil, Kyklopen, er P. Hoved
person. Til Grund for Fremstillingen ligger i det 
hele det homeriske Sagn; dog optræder her end
videre et Kor af Satyrer, som af Storm ere kastede 
i Land og gjorte til Slaver af P., men befries af 
Odysseus. P.-Sagnene have en vis international 
Karakter, og lignende Fortællinger genfindes rundt 
om, paa de forskelligste Steder. H. A. K. 

Polyf011 (græ. af jroiv?, mange, og cpcovrj, Lyd), 
mangestemmig; Po lyf o ni, Flerstemmighed, med 
selvstændig Behandling af de enkelte Stemmer, i 
Modsætning til Homofon i (s. d.), hvor en enkelt 
Stemme er selvstændig melodiførende, de andre 
derimod kun akkompagnerende, udfyldende Har
monien. S. L. 

Polyfylll (græ.) kaldes i Plantepatologien det 
Forhold, at Antallet af Blade i en Kreds forøges 
ud over det normale, saaledes at f. Eks. Planter 
med modsatte Blade (Syren, Navr, Fredløs o. a.) 
faa 3—4 Blade i samme Kreds; ligeledes kan 
man træffe Individer med 3 i Stedet for 2 
Kimblade hos Løn o. fl. a. P. af Kron
bladene bidrager ofte til Fremkomsten af > fyldte 
Blomster«. F. K. R. 

Polygåla se P o l y g a l a c e a e . 
Polygalaceae ( M æ l k e u r t f a m i l i e n , norsk 

Blaafj ær famil ien) , tokimbladede og frikronede 
Planter af Ordenen Aesculinae, Urter eller Buske 
med spredte (eller sjældnere modsatte eller 
kransstillede), hele og helrandede Blade uden 
Akselblade. Blomsterne sidde i Aks eller Klase. 
De ere undersædige og meget uregelmæssige 
(mediant zygomorfe). Af de 5 Bægerblade ere de 
2 indre (sidestillede) store og kronbladagtige 
(»Vingerne«); og af de 5 Kronblade ere oftest 
kun 3 udviklede, det midterste af disse (»Kølen«) 
er hult og i Spidsen forsynet med et frynset eller 

j lappet Vedhæng. Kun 8 Støvblade findes; deres 
Traade ere sammenvoksede til et bagtil aabent 

; Rør, der atter er noget sammenvokset med Kølen; 
Knapperne aabne sig med Porer. Støvkornene 
have en paa tværs og flere paa langs gaaende 
Lister. Frugtbladene ere oftest 2, dannende en 
2-rummet Frugtknude og et tvedelt Ar. Frugten 
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•er en Kapsel med rumdelende Opspringning, Nø> 
eller Stenfrugt. Mindst 680 Arter, der ere spredt 
over næsten hele Jordkloden, blot ikke i d 
koldeste Egne. De yde kun ringe Nytte. 

Polygala L. (Mælkeur t , norsk Blaaf jær 
Urter eller Buske af det for Familien ejendomme 
lige Ydre. Frugten er en Kapsel med 2 Fre 
der have Frøkappe. 450 Arter (220 i Amerika" 
De i Norden levende 3 Arter ere fleraarige Urte 
med blaa (rødlige) eller sjældnere hvide Blomstei 
P vulgare L. (A lminde l ig M æ l k e u r t , Al 
m i n d e l i g Blaaf jær) er en 6—20 Cm. høj 01 
grenet Plante med smaa elliptiske Blade. Blomstern 
sidde i endestillede og mangeblomstrede Klaser 
Vingernes 3 Nerver løbe sammen mod Spidsen 
Den vokser ret almindelig paa tørre Steder 
Bakker og Overdrev, og blomstrer i Højsommeren 
P. depressum Wenderoth (Spæd Mælkeurt) e 
mindre end foregaaende og har forneden mod 
satte Blade. Blomsterne sidde i temmelig faa 
blomstrede Klaser i Spidsen af Grenene og fri 
Bladhjørnerne. Den findes hist og her i Vest 
Jylland i Moser mellem Mos. P. amarum L 
(B i t t e r M æ l k e u r t , B i t t e r B laa f jær ) er 5— 
12 Cm. høj og har rosetstillede Grundblade 
Vingernes Nerver løbe ikke sammen mod Spidsen 
Den findes paa Enge og Kalkbakker, men ei 
sjælden i Danmark og Norge og blomstrer i Maj— 

Juni. P. Senega L. er en indtil 20 Cm. høj 
fieraarig Urt med lancetdannede Blade og smaa 
røde eller hvide Blomster i endestillede Klaser. 
Den vokser i det østlige Nordamerika's Bjærg-
skove. Rødderne ( S e n e g a r o d , Radix Senegae) 
ere officinelle; de have et ejendommeligt knudret 
Udseende og ere snoede samt paa den indadvendte 
Side forsynede med en Køl. De indfødte be
nytte dem mod Slangebid. Flere Arter, saaledes 
P. myrtifolia L., benyttes som Prydplante. A. M. 

Polygam se B e s t ø v n i n g S. 975. 
Polygami (græ.) eller Mangegifte betegner næsten 

altid den Form for Mangegifte, hvor een Mand 
tager flere Koner. Denne Ægteskabsform findes 
udbredt over hele Jorden, ikke som almindelig 
Regel, da der ikke er Kvinder nok dertil, men 
som et Udslag af de riges og fornemmes Trang 
til at forøge deres Hushjælp, deres Slægtskabs-
forbindelser o. s. v. Hyppigst er Forholdet dog 
det, at alle Ægteskabets Ceremonier kun fejres 
ved det første Ægteskab, saa de andre Koner 
anses for lavere stillede. Deraf udvikler sig For
hold, der føre til Monogami, idet en Mand kun 
kan gifte sig ret med en, der er lige saa for
nem som han selv. De andre Koner blive kun 
Medhustruer. I Kulturlande er af denne Grund 
P. forsvundet; det findes nu kun hos Folkene af 
den muhamedanske Tro og i Kina. Men endnu 
for 100 Aar siden kunde f. Eks. i Preussen for
nemme Folk indgaa et Slags Mangegifte, idet Loven 
anerkendte Ægteskab til venstre Haand. C. St. 

Polygen (græ.: »af mangeartet Oprindelse«) siges 
et Konglomerat eller en Breccie at være, saafremt 
de Sten, der sammensætte dem, bestaa af for
skellige Slags Bjærgarter. Betegnelsen p o l y m i k t 
bruges i samme Betydning. N. V. U. 

Polyglétte (græ,). Ordet betegner, taget i sin 
Almindelighed, en Bog, et Værk, som indeholder 
samme Skrift paa flere Sprog; bruges hyppigst 
om visse Bibeludgaver, som foruden Grundteksten 

I indeholde flere Oversættelser, saaledes navnlig 
: Komplutenser-P. (s. d.), Antwerpen-P. 1569— 
i 72, Paris-P. 1629—45 og London-P. 1654— 

57- y. c. y. 
PolygndtOS, en af Oldtidens berømteste Malere. 

: Han stammede fra Øen Thasos og var Søn og 
i Elev af Aglaofon, men fik efter Overleveringen 
Borgerret i Athen til Gengæld for, at han havde 
udført Malerierne i den brogede Buegang uden 
Vederlag. Han hører til 5. Aarh.'s første Halv
del og stod Kimon nær; der tales om et Kærlig-

J hedsforhold mellem ham og Kimon's skønne 
Søster Elpinike, hvem han paa et af sine Malerier 
fremstillede som den skønneste af Priamos'es 
Døtre. Han synes at have levet til henimod den 
peloponnesiske Krigs Tid. 

Hans berømteste, mulig ogsaa ældste Billeder 
: fandtes i den store, af Knidierne byggede Hal, 
I Leschen, i Delfoi. Pausanias saa dem endnu med 
I Beundring 600 Aar senere og bruger ikke mindre 

end 7 Kapitler til Beskrivelsen af det ene af dem, 
1 »Iliupersis«, Troja's Erobring Og Grækernes For-

Odysseus og (ved hans Fod) Teiresias. 
Komposition efter Polygnotos. 

beredelser til Bortrejsen. Billedet var delt i en 
Række Grupper bag og ved Siden af hverandre. 
Et andet Maleri fremstillede i Midten Odysseus'es 
Besøg i Underverdenen for at søge Raad hos 
Teiresias, til begge Sider Underverdenens lange 
Galeri af Personer. I Athen udførte P. en Række 
Arbejder, mest knyttede til Kimon's Byggefore
tagender. Da saaledes et Tempel for Theseus 
byggedes, snart efter 469, udførtes den indre 
Smykning af P. og Mikon. I den Stoa, som efter 
Malerierne fik Navnet den brogede (noiitilrj), ud
førte han en væsentlig Del af de 4 store Malerier 
(Kamp mellem Atheniensere og Lakedæmonere — 
mellem Theseus og Athenienserne mod Ama
zonerne — Troja's Erobring — Slaget ved Mara-
thon). Ogsaa Mikon og Panainos deltoge, dog 
synes P.'s Andel at have været den største; mulig 
havde han Ledelsen af det hele Værk. Ogsaa 
Malerierne i Dioskurernes Tempel, fremstillende 
dels Dioskurernes Bryllup med Leukippos'es 
Døtre, dels Heltenes Tilbagekomst fra Argonauter-
toget, skulle være af P. og Mikon. Endelig 
fandtes der store Billeder af P. i Pinakoteket i 
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den ene Fløj af Propylæerne (s. d.), men de 
havde dog allerede lidt en Del, da Pausanias saa 
dem. Ogsaa her vare Emnerne for største Delen 
tagne fra den homeriske Sagnkreds. Endelig siges 
det, at P. havde givet sig af med Billedhugger
kunst. 

Sandsynligvis vare alle P.'s Billeder, eller dog 
de fleste og deriblandt alle de monumentale, som 
Vægmalerier uadskillelig forbundne med den 
Bygning, hvortil de vare malede. Paa anden 
Maade kunde det vanskelig forklares, at de 
gennem saa mange Aarhundreder og for Hellas 
vekslende Skæbner dog blev paa deres Plads, 
medens saa mange mindre ypperlige Kunstværker 
bortførtes af Erobrerne. Dog er der nogen Grund 
til at tro, at Billederne i Poikilé vare paa Træ
plader. For Oldtiden var P. den store Mester, 
der havde ført Kunsten et mægtigt Stykke frem
efter. Da ethvert Billede er tabt, og de Billeder 
fra Pompeji og andre Steder, som kunne være 
Kopier, i hvert Fald ere langt senere og fjernede 
fra Originalerne, er det vanskeligt nu, paa Grund
lag af de skriftlige Kilder, klart at bestemme, 
hvad der var P.'s kunstneriske Bedrift og det, der 
betingede hans Ry som i sin Tid uovertruffen. 
Det siges, at han malede Kvinderne med gennem
sigtigt Klædebon; han synes at have vundet stor 
Evne til at fremstille Draperiet og lade det falde 
naturlig efter Legemets Stilling. Fra den gamle, 
arkaiske Stivhed fjernede han sig ved at aabne 
Munden paa sine Figurer, »ja han lod endogsaa 
Tænderne komme til Syne«. Der er altsaa ved 
ham sket det samme i Maleriet, som ved Myron 
og de følgende i Skulpturen. Herved aabnedes 
Vejen for en mangfoldig Variering i Ansigtet. 
Naar det om Udtrykket i en af hans Kvindefigurer, 
Polyxene's Øje hedder, at i det laa hele den 
trojanske Krig, hænger det vistnok ogsaa sammen 
med en mere naturtro Fremstilling af Øjet. Der 
kan næppe være Tvivl om, at det samtidige 
Vasemaleri i mangt og meget afspejler P.'s Kunst. 
Som Vasebilledets vare hans Maleriers Virkemidler • 
faa. Hans Billeder have været enkle, farvelagte j 
Omridstegninger. Der anvendtes kun de 4 Hoved
farver, rødt, hvidt, gult og sort, og skønt Farve-
virkningen var Genstand for hans særlige Omhu, 
kan der næppe i nogen synderlig Grad have 
været Tale om nogen Farveillusion, skønt Old
tiden ogsaa omtalte Eksempler herpaa. Til Skygge-
givning har han næppe kendt. Hans Billeder vare 
store, henimod Legemsstørrelse, og med talrige 
Personer. Disse ordnede han i Grupper, og der 
var i hans Komposition en stor Strenghed og 
Regelmæssighed, der for en Del var taget i Arv 
efter den foregaaende Tids Kunst, men som ogsaa af 
P. udnyttedes til Opnaaelse af en mere ophøjet, 
»heroisk« Virkning. Af Baggrund var der ikke 
meget. Et Træ betød Persefone's Lund i Under
verdenen, 2 Telte Grækernes Lejr; Troja's By \ 
var fremstillet ved et Stykke Bymur og et Hus. ! 
Aristoteles siger, at P. malede sine Skikkelser 1 
over Virkeligheden. Idet han som Kunstens 
højeste Maal sætter det, at højne Manden og for
ædle hans Sindelag, bliver P. for ham den ypperste 
af alle Malere fra Fortid og Nutid. For sin Sam
tid og for den Tid, der fulgte nærmest efter, stod 
P. i et lignende Lys som Aischylos blandt < 
Tragikerne ved sine mægtige, voldsomt gribende | 

i Skuespil. Utvivlsomt har han ved sin betagende 
Evne til Fremstilling af sjælelige Rørelser øvet 
den største Indflydelse paa Udviklingen i det hele. 
( L i t t . : Brunn , »Geschichte der griechischen 
Kiinstler«, II [Stuttgart 1859]; G i r ar i,Lapeinture 
antique [Paris 1892]. Der er udført adskillige 
Restaurationsforsøg af Malerierne i Delfoi, hvoraf 
dog intet er særlig heldigt eller kan antages at 
være i P.'s Karakter. De ere samlede i »Wiener 
Vorlegebliitter« [1888, Benndorff]). H. A. K. 

Polygon eller M a n g e k a n t (mat.). En plan 
P. er en Del af en Plan, hvis Begrænsning, Pe r i 
me te r en , dannes af lutter rette Liniestykker, 
S i d e r n e ; den kaldes en w-Kant, hvis der er n 
Sider. K o n v e k s e P. ere saadanne, der ikke 
gennemskæres af nogen Sides Forlængelse. Ved 

J en P.'s Vinkler forstaas Vinklerne mellem sammen-
; stødende Sider, regnede indad i P.; deres Sum er 

ved en «-Kant («—2) 1800. En P. kaldes r e g u 
lær, hvis baade dens Sider og dens Vinkler ere 
indbyrdes lige store; en regulær P. har en ind-
og en omskreven Cirkel, hvis Radier kaldes P.'s 
m inds t e og s t ø r s t e Rad ius , og hvis Centrer 
falde sammen i P.'s Centrum. Ved Bestemmelse 
af en P.'s Stykker eller Areal benyttes gerne en 
Deling i Trekanter ved Linier fra een Vinkelspids 
til de andre (Diagonaler) eller, hvis P. er regu
lær, ved Linier fra Centrum til Vinkelspidserne; 
Arealet af en P., hvori der kan indskrives en 
Cirkel, maales ved Produktet af mindste Radius 
og den halve Perimeter. I Geometrien betragtes 
ogsaa P., hvis Perimetre skære sig selv og altsaa 
ikke begrænse nogen enkelt sammenhængende Del 
af Planen, f. Eks. den regulære P. ACEBD, hvor 
ABCDE er en konveks regulær Femkant. Se 
endvidere S fær i ske P o l y g o n e r . Chr. C. 

Polygonacéae se S k e d e k n æ f a m i l i e n . 
Polygonålbefæstning er den Grundform af 

permanent Befæstning, som bestaar af retlinede 
Fronter, der støde sammen under meget stumpe 
Vinkler. Gravflankeringen har intet med Volden 
at gøre, men udgaar fra særlige skudsikre Flan-
keringsbygninger paa Gravbunden eller ved Gravens 
Vandspejl, de saakaldte Kaponierer (se Fæs t 
n ing S. 351 ff.). A. G. N. 

Polygonåtnm se K o n v a l f a m i l i e n . 
Polygonifldrae se S k e d e k n æ b l o m s t r e d e . 
Polygdntal se F i g u r t a l . 
Polygonum se S k e d e k n æ f a m i l i e n . 
Polygordius er en Slægt af tynde, traad-

formede (Længde 20—100 Mm., Tykkelse !/4— 
1̂ /2 Mm.), i Sandbunden levende Havorme, som 
ere blevne henførte til en Orden Archiannelidae, 
hvis Medlemmer betragtes som Børsteormenes 
Stamfædre. En ydre Leddeling mangler hos de 
fleste Arter og er kun hos enkelte svagt antydet. 
Af Parapodier og Børster mangler ethvert Spor, 
og de eneste ydre Vedhæng ere et Par traad-
formede Følere i Hovedenden og undertiden et 
Par lignende i Bagenden. Hovedpartiet kan være 
forsynet med 1—2 Øjenpletter, og paa dets bageste 
Grænse findes paa hver Side et Sanseorgan i Form 
af en fimreklædt Tværspalte. I Modsætning til 
den ydre Overflade er Krophulen ligesom hos 
Børsteormene ved indre Skillevægge delt i et An
tal Segmenter, og de forskellige Organsystemer 
forholde sig i det væsentlige som hos Ledormene 
(s. d.), men have kun en simplere Bygning. Tarm-
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kanalen er i sin hele Længde fimreklædt, og Æg-
eller Sædstokkene optræde parvis i de enkelte 
Segmenter. I Modsætning til Forholdet hos Børste
ormene udtømmes Kønsstofferne ikke gennem Seg-
mentalorganerne, men gennem Spalter, opstaaede 
ved Bristning af Kropvæggen. Af Ægget opstaar 
en topformet Larve, som er omgivet af et dobbelt 
Fimrebælte. Fra dennes Bagende udspringer det 
segmenterede Ormelegeme, medens det topformede 
Parti efterhaanden svinder ind og bliver til Ormens 
Hovedende. En Art er funden i Sverige. (Li t t . : 
F r a i p o n t , Le genre Polygordius; »Fauna u. 
Flora des Golfes v. Neapel« [XIV, »Monogra-
phie«, Berlin 1887]). M. L. 

Polygråf (græ.), en, som skriver meget; Red
skab, som paa een Gang kan tage flere eller mange 
Aftryk; p o l y g r S f i s k , o: meget skrivende, an
vendes til Tider som Betegnelse for de reprodu
cerende Kunster : Bogtrykkeri, Træskæring etc. 

Polygynia se M a n g e h u n n e t . 
Polyhalft, et paa Stensaltlejer (Berchtesgaden, 

Hallein, Stassfurth o. s. v.) ret hyppigt Mineral, 
danner røde, traadede eller bladede Masser, har 
svagt bitter Smag og bestaar af vandholdige 
Sulfater af Kalcium, Magnium og Kalium 
(2CaS04 . MgS04 . K 2 S0 4 . 2H9O). N. V. U. 

Polyhistor (græ.), den, der er kyndig i mange 
Fag eller Videnskaber. P o l y h i s t o r I, udstrakt 
Viden. Udtrykket bruges særlig om tidligere I 
Tiders Videnskab, inden denne endnu havde spal
tet sig i mange Grene og derfor saa nogenlunde 
kunde overkommes af den enkelte. 

Polyhymnia se Po lymnia . 
Polyhæmi (græ.), Forøgelse af Blodmængden 

(se Blod, S. 145, Sp. 1). 
Polykårp (Po lycarpus) , Biskop i Smyrna. 

Han er født før Aar 70, var Discipel af Apostelen 
Johannes. Han har skrevet et Brev til Menigheden 
i Filippi, foranlediget ved, at denne Menighed 
havde bedt ham sende Afskrifter af de Breve 
fra Ignatius, han maatte være i Besiddelse af, idet 
Ignatius paa Vejen til Rom, hvor han skulde lide 
Martyrdøden, havde besøgt P. og senere Filippi. 
Selv havde han modtaget et Brev fra Ignatius. 
P. døde som Martyr 23. Febr. 155. Hans Mar
tyrium er beskrevet i et Brev fra Menigheden i 
Smyrna til Menigheden i Filomelion. De nævnte 
Breve findes i Gebhardt's, Harnack's og Zahn's 
Udgave af de apostoliske Fædre. y. C. J. 

Polykårpisk (bot.) er i Modsætning til mono-
k a r p i s k (eller h a p a k s a n t i s k , s. d.) den flere 
Gange Frugt sættende (pe renne) Plante. Se 
ogsaa F l e r a a r i g . A. M. 

Polykefålisk (græ.), med mange Hoveder. 
Polykiselsyre. Man kender ikke noget Hydrat 

af Kiselsyrer af bestemt Sammensætning; der
imod kendes et stort Antal kiselsure Salte, af 
hvilke de fleste forekomme som Mineraler i Na
turen, og som svare til forskellige Kiselsyrer; 
nogle kunne saaledes afledes af Orthokiselsyren 
H4Si04, andre af Metakiselsyren H2Si03, atter an
dre af P., hvis Formler vilde være H2Si205, H6Si207, 
H10Si2O9, H4Si308, HjoSigOjj, H14Si3Oi3 o. s. v. 
svarende til henholdsvis 2Si02 , H9O ;'2Si02 , 3H0O; 
2Si0.2 , 5H 2 0 ; 3Si02 , 3 H 2 0 ; " 3SiO<,, 5 H 2 0 ; 
3Si02 , 7H9O o. s. v. O. C. 

Polykladl (græ.) kaldes i Plantepatologien en ab
normt stærk Forgrening, der fremkommer ved en Ud

vikling af talrige Knopper i Nærheden af hver
andre (saavel normale som Proventiv- og Adven-
tivknopper); de udviklede Grene kunne danne 
tætte Purrer (»Heksekoste«); optræder P. i Blom
sterstanden, kan denne faa et højst afvigende 
Præg (»Mirakelhvede« f. Eks.). De fleste Tilfælde 
af P. ere ikke parasitære, arvelige Misdannelser. 
Mange Heksekoste fremkaldes af Snyltesvampe. 
Som en særlig Form af P. hos træagtige Planter 
kan man betragte de Opsvulmninger af Stammen, 
som paa Overfladen ere forsynede med en Mængde 
Knopper og i det indre have masret Ved; de 
synes at fremkomme som Følge af Stød eller 
Slag, hvorved der opstaar indre Knusninger, som 
give Anledning til Dannelse af Adventiv-
knopper. (Litt.: R o s t r u p , »Plantepatologi« S. 
93). „ F. K. R. 

Polykle i tos , græsk Billedhugger fra 5. Aarh. 
f. Chr., ypperste Mand af den argiviske Kunst
retning og omtrent samtidig med Feidias, ved 
hvem den attiske Skole kulminerede. Om hans 
Personlighed vides lidet. Han synes at være født 
i Sikyon, senest ved 470, men senere at være 
nyttet til Argos og at have levet der den største 
Del af sit Liv. 
Han har levet ud 
over Aaret 417, 
mulig helt til 404 
— 3 . Efter Tradi
tionen var han 
Elev af den ar
giviske Skoles tid
ligere Leder, Age-
ladas, og efter
fulgte ham som 
Kunstnernes at 
alle anerkendte 
Førstemand. Han 
blev Hoved for 
en stor og meget 
produktiv Kunst

skole , hvortil 
hørte Elever som 

Damias, Kana-
chos, Athenodo-
ros og mange an
dre. Ogsaa en 
Broder og to Søn
ner af P. nævnes 
som Kunstnere. 

P.'s største Ar
bejde var vel 
Tempelstatuen af 
den argiviske He
ra, et Arbejde i 
Guld og Elfenben, 
der ansaas for det 
fuldkomneste Ud
slag af hans Kunst 
og sammenlignedes med Feidias'es Billeder 
af Athena og Zeus. Den mest berømte af 
hans Billedstøtter var en Bronzestatue af en ung 
Idrætsmand, nutildags kendt under Navnet Dory-
foros (Spydbæreren), og bevaret gennem flere 
senere Marmorkopier, af hvilke den bedst bevarede 
blev funden 1797 i Palæstra'en i Pompeji (jfr. 
Afb.); den bedste Kopi er en Torso i Berlin. 
Den kraftige, ikke for slankt byggede Idrætsmand 

Doryforos. Kopi i Kapoli. 
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er i Færd med langsomt at gaa bort, sagtens efter 
Sejr i Spydkamp. Legemet hviler paa højre Fod 
og støttes kun svagt af venstre. I den løftede 
venstre Haand bærer han Spydet, som hviler mod 
Skulderen; det rolige Blik er rettet lidt til højre 
Side. Det er en Mand af stor legemlig Kraft, 
men Blikket og den fribaarne Holdning fjerner 
ham langt fra den romerske Gladiator. Dog var 
der i Figuren efter attisk Smag for megen Reali
tet, men for lidt Aand og Idealitet. Men paa den 
anden Side rykker den tilsyneladende saa simple 
og kunstløse og i Virkeligheden komplicerede og 
fint tænkte Stilling med dens hvilende Harmoni 
Kunstværket langt bort fra den ældre Tids stive, 
kantede Figurer og danner derved Epoke i græsk 
Kunst. For Oldtiden blev Doryforos det doriske 
Ideal af en ung Mand, smidig i Idræt og fuldt 
ud duelig til Krigens Tjeneste. Særlig med Hen
syn til Legemets Størrelsesforhold blev P.'s Fi
gur et Mønster (Kanon) for Fremstillingen af den 
unge Mand. Endogsaa paa Kopier have foretagne 
Maalinger af Dimensionerne kunnet omsættes i 
paafaldende præcise Tal. P. havde ogsaa, beret
tes der, forfattet en Lærebog, der ligeledes gik 
under Navnet Kanon, og hvortil Statuen blev 
Illustration. Flere eller færre af de for Doryfo
ros ejendommelige Træk genfindes derfor ogsaa 
i en Række Figurer, samt Relieffer og Statuer 
(saaledes ogsaa i en Bronzestatuette i Antiksam
lingen, afb. Hermes , S. 828). 

Næsten lige saa berømt var Diadumenos, 
den unge, just legemlig helt udviklede Mand, der 
efter Væddekampen binder Sejrsbindet om sin 
Pande. Ifølge Plinius blev den (dog vistnok 
senere) betalt med 600,000 Drachmer. Ogsaa 
denne Statue, der ligesom Doryforos blev bane
brydende for argivisk Kunst, er kun bevaret 
gennem romerske Kopier, af hvilke de bedste 
•findes i British Museum. — Af en Sejrsstatue for 
Kyniskos er i Olympia Fodstykket bevaret. Ogsaa 
andre Fodstykker i Olympia bære P.'s Navn, men 
maa vistnok henføres til den yngre Kunstner af 
samme Navn. Ogsaa med ligefremme Portræt
billeder havde P. beskæftiget sig. Endvidere 
nævnes Fremstillinger af unge, argiviske Kvinder 
i Hera's Tempeltjeneste, med Kurve paa Hovederne, 
og en Gruppe af to terningspillende Børn, af Titus ført 
til Rom, samt Statuer af Zeus, Herakles og Hermes. 

Tempelbilledet af Guld og Elfenben, til Hera's 
Helligdom i Argos, var udført til det ny Tempel, 
som byggedes i Stedet for det ældre, der brændte 
422. Strabo erklærer, at dette Billede i kunstne
risk Virkning endog overtraf Feidias'es, men at 
disse havde mægtigere Forhold. Hera var frem
stillet siddende paa en Trone, med et Granatæble, 
Symbolet paa ægteskabelig Frugtbarhed, i den 
ene Haand, i den anden et højt Scepter, paa hvis 
Top der sad en Gøg (i dennes Skikkelse havde 
Zeus først vist sig for hende). Det var paa een 
Gang Himmeldronningen og Zeus'es skønne Brud. 
Om Panden bar hun et ciseleret Diadem med 
Hora'er og Kariter. Mulig gengiver den saakaldte 
Hera Farnese i Napoli visse af Tempelbilledets 
Ejendommeligheder. 

Det fortælles, at P. ved Fremstillingen af en 
Amazone til Artemis'es Tempel i Efesos i Vædde-
strid med tre andre Kunstnere blev Sejrherre end
ogsaa over selve Feidias. Nogle Amazonefrem-

| stillinger, af hvilke den bedste (af en saaret) findes 
i Berlin, anses i Alm. for at være afledte af P.'s 

I Figur. De vise en ung Kvinde klædt i kort, op-
! kiltret Dragt, hæftet over den ene Skulder og 
I kun dækkende lidet af Brystet; hun læner sig til 
; en Pille, støttet paa venstre Haand, medens den 
I højre er hævet og rører Baghovedet. — Tillige 
[ nævnes P. som Arkitekt og Ciseiør, ligesom det 
[ hedder, at han hævede Støbekunsten. (L i t t . : Co 1-
! l i gnon , Sculpture grecque, I, S. 485; P i e r r e 

Pa r i s , Polycléte [Paris 1895]; F u r t w i i n g l e r , 
Masterpieces [Lond. 1895], S. 221 ff.; Bau-
m e i s t e r , »Denkmiiler des klass. Alterthums<, II, 
S. 1345. Specielt om Erkendelsen af Kopierne af 
Doryforos: F r i e d e r i c h s , >Der Doryphoros des 
P.< [Berlin 1865]; om P.'s Forhold til >Fron-

: taliteten«, Ju l . L a n g e , »Menneskeskikkelsen«, I, 
1 S. 403 ff.)._ H. A. K. 

PolykleitOS, den yngre, græsk Billedhugger 
fra Argos, har levet i Slutn. af 5. og Beg. af 4. 
Aarh. f. Chr. Han var næppe direkte Elev af 
den ældre, berømte Billedhugger af samme Navn. 
Allerede i Oldtiden var der med Hensyn til for
skellige Værker Tvivl om, hvorvidt de skulde 
henføres til den ældre eller yngre. Dette gælder 
saaledes en Votivtrefod med Afrodite's Billede, 
opstillet af Spartanerne i Amyklai efter Slaget 
ved Aigospotamoi 405 f. Chr. Nogle Statue
fodstykker i Olympia bære Kunstnernavnet P. og 
skyldes snarest den yngre. Af større Arbejder 
vides han at have udført en Zeus til et Tempel 
i det dengang nyanlagte Megalopolis. H. A. K. 

PolykråS se Euxeni t . 
Polykrates, 1) græsk Tyran, tilrev sig omtr. 

532 f. Chr. Eneherredømmet paa Øen Samos, som 
han ved en energisk og hensynsløs Styrelse forstod 
at hæve til en overordentlig Magtstilling. Foruden 
at han gjorde Samos til den mægtigste Sømagt i 
Ægæerhavet, lod han ogsaa udføre prægtige 
Værker ved sin Hovedstad. Særlig nævnes en 
Vandledning, som førtes i en Tunnel gennem et 
Bjærg, en Havnedæmning og et Tempel for Hera. 
Han begunstigede ogsaa Kunst og Videnskab, og 
ved hans Hof levede bl. a. Digteren Anakreon. 
Han blev dræbt 522 af en persisk Satrap, som 
havde lokket ham over til sig. P.'s store Lykke, 
der fik saa brat en Ende, gav Anledning til et 
Sagn om, at han, da hans Ven, den ægyptiske 
Konge Amasis, havde raadet ham til for ikke at 
vække Gudernes Misundelse at skille sig af med 
det kostbareste, han ejede, kastede en prægtig Ring 
i Havet. Men da kort efter en Fisker bragte ham 
en Fisk, i hvis Bug Ringen fandtes, indsaa Amasis, 
at nu vilde hans Lykke snart faa en Ende, og 
opsagde ham derfor sit Venskab, og snart efter 
ramte Ulykken P. 

2) en græsk Retor i Beg. af 4. Aarh. f. Chr. 
Der omtales af ham et Par retoriske Øvelses-
stykker, en Anklagetale mod Sokrates og en 
Lovtale over den mytiske Konge Busiris af Ægyp
ten. Mod den sidstnævnte Tale forfattede Iso-
krates en Kritik, som endnu haves. H. H. R. 

Polykrates, Biskop af Efesos i Slutn. af 2. 
Aarh., er kendt paa Grund af sin Deltagelse i 
Paaskestridighederne (se P a a s k e). Biskop Victor I 
af Rom vilde nemlig paatvinge Lilleasiaterne den 
romerske Opfattelse, men P. samlede en Synode 
i Efesos og erklærede i samtlige lilleasiatiske 
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Bispers Navn, at baade Traditionen og den hellige 
Skrift talte for at holde Paaske 14. Nisan. Victor 
erklærede Synoden for heterodoks og opfordrede 
sine Meningsfæller til at bryde med Lilleasiaterne, 
men nu lagde Irenæus og flere sig imellem, og 
Lilleasien beholdt sin Kirkeskik. A. Th. y. 

Polykratl (lat.) kaldes det undertiden, naar 
Statsmagten griber ud over sit naturlige og forfat
ningsmæssige Omraade og tilstræber at indblande 
sig i Borgernes rent privatretlige Forhold (se 
A b s o l u t i s m e ) . C. KN. 

Polykrlkos se A l g e r S. 518. 
Polykrom d. s. s. Pyromorfit se A p a t i t g r u p -

p e n s M i n e r a l e r . 
Polykrom (græ.), egl. mangefarvet; Ordet 

bruges saa godt som udelukkende om arkitek
toniske og plastiske Kunstfrembringelser, ogsaa 
hvor der kun er anvendt to Farver. Se for øv
rigt P o l y k r o m i . S. M. 

Polykromater se K r o m s y r e . 
Polykromi (græ.) kaldes den kunstneriske 

Brug af Farver, for saa vidt disse sammenstilles 
til Udsmykning af Arkitektur eller tilsigter at 
give Billedhuggerarbejder forøget Liv og Skøn
hed. Allerede i det gamle Ægypten's Bygnings
kunst fandt P. rig Anvendelse; Templernes Søjler 
bare prægtige Farveornamenter og billedlige 
Fremstillinger; det samme gjaldt ofte om deres 
Murflader; navnlig i det ældste Riges Tid, da 
Statuerne ofte udførtes i Træ eller Kalksten, fik 
de en Overstrygning med Farve, ikke alene paa 
Draperierne, men ogsaa paa de nøgne Dele, der 
for de mandlige Figurers Vedkommende gerne 
holdtes i brun Tone, for de kvindeliges i gul; 
de flade Relieffer koloreredes broget og stærkt 
og med en saadan Grundighed, at man ofte kan 
være i Tvivl om, hvorvidt det paagældende Værk 
nærmest skal opfattes som Skulptur eller som 
Maleri. Hvad den hellenske Kunst angaar, hed 
det sig endnu for ikke længe siden i den lærde 
Verden, at P. var den ganske ukendt; Kateder-
æstetikerne plejede endog at beraabe sig paa 
denne >Kendsgerning«, naar de ret vilde slaa 
fast, at Skulpturen efter sit Væsen var »den rene 
Formens Kunst«, og at enhver Farveanvendelse 
paa dens Omraade vilde være Helligbrøde. Grun
dige Undersøgelser have imidlertid her givet et 
af sine kraftigste Beviser for, at Kunstfilosofien 
gør bedst i at være varsom i sine Slutninger og 
Abstraktioner: Oldtidens Grækere have gjort 
meget rigelig Brug af P. baade til deres Byg
ninger og til Billedhuggerværkerne. Saavel paa 
de ældste som paa de nyere Templer — paa Si
cilien, i Attika, i Olympia o. s. v. — finder man 
tilstrækkelige Spor af Farve til deraf at kunne 
drage den Slutning, at P. inden for Arkitekturens 
Omraader har været meget udbredt og spillet en 
betydelig Rolle. Hvor betydelig ved man ganske 
vist ikke, og maaske bliver det aldrig opklaret, 
i hvilket Omfang — om i alle Tilfælde eller kun 
i enkelte — hele Tempelels Yderside og Søjler 
have haft et Anstrøg af Farve. Saa meget er dog 
afgjort, at man har malet den doriske Kapitæls 
nederste Led, Echinos, den ioniske Ordens Æg-
stav og mange andre Enkeltheder; Ornamenterne 
have faaet en Farve, hvorved de have kunnet 
gøre sig kraftigere gældende paa Afstand. Tri-
glyferne have været blaa, Metopernes og Gavlenes 

Figurer have, som det synes, staaet mod en rød 
Baggrund; i Cellaen have baade Loft og Vægge 
været malede, ligeledes Søjlehallens Bjælkeværk; 
selve Søjlerne kunne da næppe antages at have 
staaet med Marmorets rene hvide, snarere med en 
svag Tone, mindre koldt end dette. Gaa vi over 
til Marmorskulpturen, møde vi overvejende Sand
synlighed for, at der her for den ældre Tids 
Vedkommende altid har været anvendt P., snart 
i videre, snart i ringere Omfang, selvfølgelig dog 
ikke saaledes, at man ved Farvepaalægningen har 
tilstræbt en illusorisk Virkning i Lighed med den, 
Figurerne i senere Tiders Vokskabinetter søge at 
naa; der kan kun være Tale om en diskret Brug 
af faa, indbyrdes harmonisk stemte, hver for sig 
uden realistisk Gradation i Styrken paamalede 
Farver, der gjorde det hele mildere og varmere, 
vel ogsaa mere festligt, uden at gøre Marmorets 
Struktur og »Korn« ukendelige. Ofte have Fi
gurernes nøgne Partier været rødlige, Draperierne 
blaa; Munden kan have været rød, Øjnene ind
lagte med Email eller en eller anden Halvædel
sten. I den græske Kunsts mest glimrende Tid 
var det, i alt Fald til Dels, Malere af Faget, der 
lagde Farverne paa; paa denne Maade stod saa
ledes den navnkundige Nikias Praxiteles bi. En 
P. i uegentlig Forstand har ofte været gennemført 
ved, at man har dannet vedkommende Kunstværk 
af flere Slags Materiale som Guld eller Bronze 
til Draperiet og Atributterne, Elfenben eller Mar
mor til det nøgne. Det kan her indskydes, at 
Forsøg i lignende Retning ogsaa ere gjorte helt 
op i den nyeste Tid (Max Klinger's Beethoven). 

Ogsaa i Middelalderen anvendes P., mindre i 
Bygningskunsten, meget almindelig i den deko
rative saavel som i den rene Skulptur; navnlig 
gælder dette de nordlige Lande, hvor Prædike
stole, Gravmæler, hele Alterværker og en Mang
foldighed af Enkeltfigurer udføres i Træ eller 
Sten for siden at dækkes med Farver, der søge 
at komme Virkeligheden langt nærmere, end Til
fældet har været inden for den antikke P.'s Om
raader; her tilstræbes en ikke blot dekorativ, 
men ogsaa rent realistisk Virkning. I Renaissance-
tiden fortsættes paa lignende Maade i Landene 
N. f. Alperne, medens i Syden kun faa af de 
virkelige Mestere arbejde i denne Retning. Af 
de største Billedhuggere have dog nogle med 
fremragende Dygtighed anvendt Farverne, i Ita
lien saaledes Donatello, hvis malede Buste af 
Nicolo da Uzzano [Museo nazionale i Firenze] er 
et Vidunder af Naturgengivelse, og efter stor 
Maalestok de forskellige Kunstnere af Navnet 
della Robbia, der opnaaede glimrende Resultater 
i Brændtlersrelieffer med klare og stærke Farver 
under Glasuren. I Spanien møde vi i Alonzo Cano 
en Maler og Billedhugger, hvis polykrome Træstatuer 
ere af en koloristisk Virkning, der søger sin Lige. 

17. og 18. Aarh. byde med Hensyn til det 
her omhandlede Emne kun lidet af Interesse uden 
for det rent dekorative. I 19. Aarh. vaagner 
Interessen for P., og flere dygtige Kunstnere 
sysselsætte sig dermed, saaledes Arkitekterne 
Viollet le Duc, Klenze, Semper og Theophilus 
Hansen samt Billedhuggere som Englænderen 
Gibson. En Mængde Smaafigurer ere i Løbet af 
de sidste Aarhundreder udførte polykromt i Por
celæn, Terrakotta o. s. v.; for Danmark's Ved-
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kommende — Landets Indskud i nævnte Retning er 
for øvrigt meget ringe — kunne foruden Porce
lænet nævnes de i de senere Aar med Rette saa 
højt ansete Kåhler'ske Brændtlerssager. — Spørgs-
maalet om P.'s æstetiske Berettigelse har i 19. 
Aarh. vakt en livlig Diskussion, hvori bl. a. 
Autoriteter som Viollet le Duc og Franz Kugler 
have taget ivrig Del. (L i t t . : J. T. Hi t torf f , 
L'architecturepolychrome chezles Grecs; T reu , 
»Sollen wir unsere Statuen bemalen« ?). S. M, 

Polykromogra f l (græ.) gaar ud paa at trykke 
billedlige Fremstillinger i flere Farver, men saaledes, 
at alle Farverne aftrykkes paa een Gang og ikke, 
som ellers ved Farvetryk (s. d.), den ene efter 
den anden. Der er gjort mange Forsøg i den 
Retning, men et tilfredsstillende Resultat er næppe 
opnaaet. F. R. F. 

P o l y k r o m s y r e se K r o m s y r e . 
Po ly l i t ion i t se Gl immer . 
Polymasti se Polyteli. 
PolymåstOS, med mange Bryster, Tilnavn til 

den efesiske Artemis. H. A. K. 
Polymat l (græ.), Kundskab om mange Ting, 

udstrakt Lærdom, Polyhistori (se P o l y h i s t o r ) . 
Polyméle, Peleus'es Datter, var gift med Me-

noitios og Moder til P a t r o k 1 o s (s. d.). B. A. K. 
P o l y m e n . Mange kemiske Forbindelser, særlig 

Kulstofforbindelser, som have samme procentiske 
Sammensætning, have desuagtet forskellige Egen
skaber. Hvor dette Forhold er betinget ved en 
Forskel i Molecultallets Størrelse, saaledes at de 
paagældende Forbindelsers Molecultal staar i et 
simpelt Talforhold til hinanden, da kalder man 
Forbindelserne for p o l y m e r e . Saaledes ere alle 
Kulbrinter af Ætylenrækken (Olefinerne) polymere, 
f. Eks. C3H4, Ætylen; C3H6, Propylen; C4H8, 
Butylen; ligeledes ere Formaldehyd, CHgO; 
Eddikesyre, C2H402 ; Mælkesyre, C3H603 , og 
Druesukker, CgHjoOg, polymere Forbindelser. (Se 
ogsaa I s o m e r i ) . O. C. 

Polymer i sme , en Misdannelse, hvorved der er 
et Overtal af Lemmer. E. A. T. 

PolyméstOF, Konge paa det trakiske Cherso-
nesos, se P o l y d o r o s . H.A.K. 

Po lymé te r er et meteorologisk Instrument, 
der er konstrueret af Lambrecht, og som forbinder 
Termometerets og Hygrometerets Angivelser. P. 
angiver saaledes Temperaturen i Luften, dennes 
relative Fugtighed, Dugpunktet m. m., men an
vendes ikke meget. W. J—n. 

Polymign.it se E u x e n i t . 
Polymikt se P o l y g e n . 
Polymnia eller P o l y h y m n i a , en af Muserne 

(s. d.), særlig Beskytterinde for Hymnedigt
ningen. H. A. K. 

Polymorfl(græ.). Adskillige Stoffer kunne under 
forskellige Krystallisationsbetingelser krystallisere 
i forskellige Former, som ikke kunne afledes af 
hverandre og i Reglen tilhøre forskellige Systemer. 
Saadanne Stoffer kaldes, naar de optræde i to 
forskellige Former, d i m o r f e , i tre Former t r i -
m o r f e , og Fællesbetegnelsen for den nævnte 
Egenskab er P. Som Eksempler paa dimorfe 
Stoffer kunne nævnes Svovl, som ved lavere 
Temperatur krystalliserer rombisk, ved højere 
Temperatur monoklinisk, Kalciumkarbonat, som i 
Naturen forekommer heksagonalt som Kalkspat 

I og rombisk som Aragonit. Trimorfe Stoffer ere 
sjældnere. O. C. 

Polymorf isme, det Fænomen, at der inden 
i for samme Art optræder flere forskellige Former, 

der i Alm. alle staa skarpt over for hverandre 
og ikke ere forbundne ved indbyrdes Overgange. 

, P. findes særlig hos kolonidannende Dyr (Hy-
droider, Sifonoforer, Bryozoer) og hos de sel-

; skabelig levende Insekter (Myrer, Bier, Termitter). 
I de Tilfælde, hvor der inden for en Art kun 
findes to Former, taler man om Dimorfisme (visse 
Tæger og Sommerfugle). C. W-L. 

Polyne ikes var Søn af Oidipos og Epikaste, 
eller efter Sagnets gamle Form af Euryganeia, 
som Oidipos senere havde ægtet. Som Følge af 
sin Faders Forbandelse kom han i Strid med sin 

! Broder Eteokles om Herredømmet i Theben og 
blev forjaget. Han søgte Hjælp hos Kong Adra-
stos i Argos, men »de syvs Tog« mod Theben 
løb ulykkelig af, og han og Broderen dræbte 
gensidig hinanden. Sagnene herom ere gentagne 
Gange behandlede af Tragikerne (jfr. E t e o k l e s ) . 
I Sofokles'es »Antigone« skildres Begivenhederne 
efter Kampen. Kong Kreon, der efter Brødrenes 
Fald har taget Magten, befaler, at ingen maa 
jorde P.'s Lig eller blot dække det med Støv og 
derved skaffe hans Sjæl Fred. Antigone opfylder 
som P.'s Søster denne skyldige Pietetspligt, men 
rammes nu af Kreon's Straf; heraf udvikle sig de 
ny Konflikter. B. A. K. 

Polynemldae , en Familie af afysostome Ben
fisk, ejendommelige ved, at der fra Skulderbæl
tet, neden under Brystfinnerne, udspringer 3 —14 
frie Traade. DisseTraade, der vistnok virke som Føle
redskaber, ere hos nogle Arter korte, men opnaa hos 
andre en overordentlig Længde og blive 2 Gange saa 
lange som hele Fisken. P. holde til ved Kyst
erne imellem Vendekredsene og omfatte et anse
ligt Antal Arter: de kunne blive over 1 M. lange 
og ere meget nyttige for Menneskene, da Kødet 
spises. Ad. J. 

Polynes ien , Betegnelse for de talrige Grup
per af Smaaøer, der ligge spredt i det store Ocean 
0. f. den 180. Længdegrad. Til P. høre Grup
perne Ellice-Øerne, Phonix-Øerne, Tokelau-Øerne. 
Samoa-Øerne, Tonga-Øerne, Hervey- Øerne, Tu-
buai-Øerne, Tahiti-Øerne, Paumotu-Øerne, Mar-
kesas-Øerne, Manihiki-Øerne, Fanning-Øerne, Ha-
vaji-Øerne, samt en Del isolerede Smaaøer. 
Det samlede Areal er 36,176 • Km. med 166,400 
Indb., hvoraf 16,905 • Km. med 67,600 Indb. 
høre under U. S. A., 4,395 • Km. med 37,000 
Indb. under Frankrig, 2,588 D Km. med 33,00a 
Indb. under Tyskland, 2,170 • Km. med 28,600 
Indb. under England, 118 • Km. med 200 Indb. 
under Chile. Med Undtagelse af Havaji-Øerne 
ere alle Øer meget smaa. Som de fleste andre 
oceaniske Øer falde de i to Hovedtyper: de høje. 
vulkanske Øer og de lave Koraløer. Klimaet er 
overalt tropisk. Som Eksempel paa Middeltem
peraturen for koldeste og varmeste Maaned kunne 
nævnes Honolulu (Havaji-Øer), Febr. 22,!°, Aug. 
26,^; Apia (Samoa), Juli 24,!°, Decbr. 26,7°; 
Oparo, Septbr: 17,3°) Marts 23,2°. Hele Aaret 
rundt hersker Passaten, der giver rigelig Regn 
paa de høje Øers Østside. Kun i de varmeste 
Maaneder afbrydes den hyppigere af Vindstille 
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eller endog af modsat rettet Vind, hvilke begge 
foraarsages af de over Land opstaaede barome-
triske Depressioner. Denne Aarstid bliver da 
Regntiden. En Undtagelse herfra ere Havaji-Øerne, 
hvor Passaten netop er mindre regelmæssig om i 
Vinteren, og hvor derfor Vinteren er Regntid. 
Paa de høje og store Øer er Regnmængden be
tydelig f. Eks. Qara Valu paa Fidji (Passatsiden), 
hvor der aarlig falder 628, l Cm. fordelt paa alle 
Aarets Maaneder, medens Levuka (Læsiden) har ; 
246,5 Cm. aarlig med Tørtid i Juni—August. 
Længere mod Øst bliver Regnmængden mindre, 
f. Eks. Papiti paa Tahiti, hvor der aarlig falder 
121,! Cm., Regntiden varer fra Decbr. til Maj. 
De lave Koraløer have her i Reglen ringe Regn
mængde selv under Ækvator. Paa Malden-Øen 
faldt f. Eks. i 1867 kun 3,3 Cm., 1868 34,5 Cm. 
Plantevæksten er artfattig, men, hvor Regnmæng
den er stor, meget yppig- Dyrelivet er fattigt, 
hvad Pattedyr angaar, idet der vildtlevende kun 
findes Mus og Flagermus. Derimod forekomme 
mange Fugle f. Eks. Papegøjer og Duer. Kryb
dyrene repræsenteres af Scincoideer, Gekkoer og 
Slanger. Havaji-Øerne indtage en ejendommelig 
Stilling ved Forekomsten af amerikanske Fauna-
elementer. Af Spurvefugle findes her Melipha-
gider og Nektarinider, medens Papegøjerne mangle; 
af Flagermus er den amerikanske Slægt Atalapha. 
repræsenteret. Af Landsnegle er Slægten Achati-
nella ejendommelig for Havaji. Beboerne høre 
alle til den polynesiske Stamme. De lave Øer 
mod Øst have Betydning ved Forekomsten af 
fosforsur Kalk, fejlagtig kaldet Guano, opstaaet 
ved Indvirkning af Fugleekskrementer paa Koral-
kalken. M. V. 

Polynésiere. Med Navnet P. betegner man 
de indfødte, til de malajiske Folk (s. d.) hørende 
Stammer paa de Øgrupper i det stille Hav, der 
sammenfattes under Navnet Polynesien (s. d.). 
Efter W. v. Humboldt's Undersøgelser er det 
utvivlsomt, at P. i sproglig Henseende høre til 
Malajerne; senere antropologiske Undersøgel
ser have eftervist et tilsvarende fysisk Slægt
skab. Ved Hale's Studier over P.'s ældre Historie 
er det gjort sandsynligt, at P. fra deres oprinde
lige Hjem, et Sted i det sydøstlige Asien, efter-
haanden have udbredt sig over det vidtstrakte 
Omraade, de nu bebo. Tidspunktet for denne 
Udvandring og dens Varighed haves der ingen 
Midler til at bestemme. Skildringen af de enkelte 
polynesiske Folk er givet ved Omtalen af de for
skellige Øgrupper. C. Fr. 

Polynes iske Sprog kaldes alle de Tunge-
maal, der tales i det egentlige Polynesien, fra 
Ny-Zealand og Tonga i Vest indtil Paaskeøen i 
Øst. De mest kendte af disse ere Maori, Tahiti-
Dialekten paa Selskabsøerne og Sprogene paa 
Samoa-, Tonga-, Markesas- og Havaji-Øerne. 
Reduplikation spiller en stor Rolle; grammatiske 
Funktioner udtrykkes ved løse Partikler o. s. v. 
De p. S. høre til den malaisk-polynesiske Sprog
stamme (s. d.) og kunne siges at staa paa et 
mindre udviklet Trin end dennes andre Grene. 
(Li t t . : H a l e , A comparative Grammar of the 
Polynesian Dialects og Essay at a Lexicon on 
the Pol. Language [i Unit. St. Exploring Ex-
pedition, VII]; Grey, Handbook of African, 
Australian and Polynesian Philology [Kap. 

1859]; Fr. Mul l e r , »Grundriss d. Sprach-
wissenschaft«). V. S. 

Polyneuritis , Nervebetændelse i mange Nerve-
grene samtidig. 

Polynomium (mat.) eller f l e r l e d d e t S t ø r 
r e l s e er en Sum; Addenderne kaldes P.'s Led . 
Matematikken beskæftiger sig særlig med P., der 
ere he le og r a t i o n a l e med Hensyn til visse 
Bogstaver, o: hvis Led ere Produkter af Potenser 
af disse Bogstaver med hele positive Eksponenter 
og en af Bogstaverne uafhængig Koefficient. Et 
Leds Grad med Hensyn til disse Bogstaver er 
Summen af Bogstavernes Eksponenter i Ledet; 
den største af Ledenes Grader angiver P.'s Grad . 
Ere alle Ledene af samme Grad, kaldes P. homo
gent . To P. multipliceres ved, at man multipli
cerer hvert Led i det ene med hvert Led i det 
andet og adderer de saaledes fremkomne Pro
dukter. Potensopløftning foretages ved en Ud
videlse af Binomialformelen; Ledene i Udviklingen 

n M 
af (a -\- b 4- c) f. Eks. faar man ved i r ±., . r -•• 

[p] is] M 
a?b'lcr paa alle mulige Maader at give p, q og r 
Værdier, som ere hele positive Tal efter o, saa
ledes at p - j - q -\- r =r n. Division og Roduddrag
ning af P. udføres ved Metoder, der nærmest be-
staa i at indføre Kvotienten eller Roden med 
ubekendte Koefficienter og saa vælge disse saa
ledes, at den sædvanlige Prøve ved Multiplikation 
og Potensopløftning passer. Om P.'s Opløsning i 
Faktorer se L i g n i n g e r . P.'s største fælles Fak
tor, o: fælles Faktor af højeste Grad, bestemmes 
paa lignende Maade som ved Tal; det samme 
gælder om mindste fælles Multiplum. Chr. C. 

Polyodon se Stør. 
Polyp kaldes i Medicinen enhver Svulst, der 

karakteriseres ved at rage stærkt frem paa den 
Flade, paa hvilken den gror; i mange Tilfælde er 
P. mangegrenet, undertiden saa stærkt ragende 
frem, at dens Basis danner en bredere eller tyndere 
Stilk. Den kan være grenet, trælignende eller 
dannende en enkelt Klump paa lang Stilk — som 
en Klokkeknebel. Alt dette er saaledes ganske 
ydre Egenskaber, som have givet Anledning til 
Navnet i ældre Tid, hvor Svulsternes dybere Egen
skaber ej vare kendte. Man adskilte derfor mellem 
ondartede P. og godartede, hvilket altsaa efter 
Nutidens Kendskab kun vil sige, at godartede 
saavel som ondartede Svulstformer kunne optræde 
som P. Dog ere de godartede hyppigst. Derimod 
kunne P. af saakaldet godartet Natur (D: de komme 
ej igen efter Fjernelsen og angribe ej fjernere Or
ganer) ved Størrelse og Sæde, ved Blødning og 
ved Tryk paa Organer være meget besværlige, selv 
farlige. Som hyppige Steder for P. maa nævnes 
Næsen, oftest Slimpolyp, sjældnere fibrøse P.; 
T a r m e n , som Regel stilkede Kirtelknuder, der 
kunne være enkelte eller mangfoldige, ere oftest 
grenede, undertiden nærme de sig til Kræft; Liv
mode ren , enten Kirtelknuder (Slimpolyp) eller 
fibrøse P. ; i Livmoderen have P. ofte Klokke-
knebelform; B læren , hvis P. ofte ere stilkede 
Kræftknuder. — Naar P. ved de ovennævnte Til
fælde blive generende for Patienten, er den eneste 

i mulige Behandling en Operation til Svulstens 
; Fjernelse. Denne kan være ganske simpel og let, 
! idet P. afrives med en Pol yp tang, men ved 
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•dybt siddende P. f. Eks. i Næsen, i Svælget, i Tarmen 
kan Operationen være meget indgribende. E. A. T. 

Polypdyr (Coelenterata) er den Dyrerække, som 
omfatter de simplest byggede, flercellede Dyr. I 
Modsætning til Pighudene (s. d.), med hvilke de 
tidligere have været forenede under Navnet Straale-
dyr, omslutter Legemet hos P. kun et eneste Hul
rum, som snart er et simpelt Rør (Goplepolypper) 
og snart forsynet med et Antal radiære Udpos
ninger eller Kanaler, der undertiden kunne være 
mere eller mindre rigt grenede. Dette Hulrum, 
Gastrovascularrummet, som i hvert enkelt Individ 
kun gennem en enkelt Aabning, Mundaabningen, 
staar i Forbindelse med Yderverdenen, maa først 
og fremmest opfattes som Fordøjelseshule; men 
da den ved Fordøjelsen frembragte Ernærings-
vædske sættes i Bevægelse ved den Fimrebeklæd-
ning, hvormed denne Hulhed er udstyret, træder 
den tillige i Stedet for et Karsystem. En Gat-
aabning mangler tillige med Hjerte, Blodkar og 
en særlig Krophule. Ligesom hos Pighudene er 
Legemets Grundplan straaleformet eller straale-
formet-symmetrisk, men Grundtallet er 4 eller 6, 
medens det hos Pighudene er 5. Vi kunne sondre 
mellem et Yderlag (Ektoderm) og et Inderlag 
(Entoderm), af hvilke det første danner Legemets 
Overflade, medens det sidste udklæder Gastro-
vascularsystemets Hulhed. Mellem dem udskilles 
et Mellemlag, som snart kun danner en yderst 
tynd Hinde (Goplepolypper), snart kan naa en 
meget betydelig Mægtighed, som i Skiven hos 
Storgoplerne. Medens Yderlagets Celler besørge 
Fordøjelsen og Udsondringen, udvikles Nerve
systemets og Muskelsystemets Elementer paa Be
kostning af Yderlaget og ere i mange Tilfælde 
kun ufuldstændig sondrede fra dette. Kønnene ere 
adskilte, og Kønskirtlerne ere i Reglen anbragte 
i umiddelbar Nærhed af Gastrovascularsystemets 
Hulrum. Foruden den kønnede Formering op
træder i Reglen en Formering ved Knopskyd
ning eller Deling, som hyppig fører til Dannelsen 
af Kolonier, idet de efterhaanden ved Knopskyd
ning eller ufuldstændig Deling opstaaede Individer 
forblive i indbyrdes Forbindelse, som i Reglen 
lettes ved Udviklingen af kalk- eller chitinagtige 
Skeletdele. Vi kunne inden for denne Afdeling 
sondre mellem to forskellige Tilværelsesformer, 
nemlig Polypformen og Gopleformen, som dog 
ofte optræde som vekslende Generationer inden 
for samme Art. Medens den sidste er fritsvømmende, 
klokke- eller skiveformet, er den første fast
siddende, af cylindrisk Form og med Mundaab
ningen omgiven af een eller flere Kredse af Fang
arme. Navnet Polyp skriver sig ogsaa fra det 
græske Ord noXvnovg, mangearmet; men op
rindelig blev dette Navn af Aristoteles givet til 
Blæksprutterne, som ogsaa have en Kreds af Fang
arme om Munden. P. leve af dyrisk Føde og be
døve eller dræbe deres Bytte ved Hjælp af Nælde
kapsler (s. d.). Til denne Række høre Koraldyrene, 
Goplerne, Rør- eller Blæregoplerne og Ribbe
goplerne. Nogle Forfattere henføre ogsaa Svam
pene til P. M. L. 

Polypléctrum, en lille Slægt af Hønsefugle, 
hørende til Fasanfuglene (Phaseanidae), levende 
i Bagindien og paa Sunda-Øerne. Fjerdragten, ens 
hos begge Køn, er graa eller brunlig med metal
glinsende Øjne paa Ryg, Vinger og Hale. O. H-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Polypodiaceae (Enge l sød fami l i en , norsk 
S i s s e l r o d familien), Bregnefamilie {Leptospo-
rangiatae) af meget forskelligt Ydre, de fleste 
fleraarige Urter, nogle faa træagtige. Rodstokken 
er krybende (se Bregner , Fig. 1) eller opsti-

i gende eller opret. Bladenes Former ere meget 
vekslende; hyppig ere de mere end 1 Gang delte. 
Deres Nervation er karakteristisk og af Betyd-

! ning for den systematiske Opstilling. Frugthobene 
sidde sjældnere i Randen af Bladene, oftest paa 

i deres Underside; de ere nøgne eller dækkede af 
j et forskellig formet og systematisk vigtigt Slør 
(se nedenfor og Bregne r , Fig. 5). Sporehusene 
(se Bregner , Fig. 6) ere hyppigst langstilkede 
og forsynede med en ufuldstændig, lodret Ring, 
der aabner sig for Sporerne ved en Tværspalte. 

' Sporerne ere kugletetraediske eller bilaterale (se 
Bregne r , Fig. 7). P. tæller henved 2,000 Arter, 
der ere udbredte over hele Verden; men den 

> naar sin rigeste Udvikling, hvor Nedbøren er 
størst, idet en rigelig Nedbør spiller en forholds
vis større Rolle end høj Temperatur. De aller
fleste europæiske Bregner høre til P. Arterne 
spille ingen stor Rolle for Menneskelivet; en 
betydelig Anvendelse have mange dog i Gartne
riet. 

P.'s Slægter kunne ordnes inden for følgende 
Grupper. 1) Woodsieae. Sløret sidder under 
Frugthobene og har Form af et ensidigt Skæl, 
en Skaal eller et Bæger. Hertil Lodnebregne 
(Woodsia), Bægerbregne (Cystopteris) og Struds
vinge. 2) Aspidieae. Sløret sidder ovenover Frugt
hobene og er skjold- eller nyredannet; det kan og
saa mangle. Hertil bl. a. Nephrodium, Mangeløv 
(norsk Telg, Lastrea), Egebregne og Skjoldbregne. 
3) Davallieae. Sløret i Randen af Bladene eller 
nær denne, halvt bæger- eller nyredannet. Ne-
phrolepis og Davallia. 4) Asplenieae. Frugthobene 
ere fæstede ensidig til Nerverne og dækkede af 
et aflangt Slør. Hertil høre Fjerbregne (Athyrium), 
Miltbregne (Scolopendrium), Radeløv, Ceterach, 
Kambregne o. fl. 5) Pterideae. Slør mangler oftest, 
men de aflange Frugthobe dækkes af de omslaaede 
Bladrande. Hertil bl. a. Gymnogramtne, Heste-
spreng, Adiantum, Pteris og Pteridium. 6) Po-
lypodieae. Slør mangler, Frugthobene ere derfor 
nøgne, undertiden indsænkede. Bladene efterlade 
ved deres Affalden et tydeligt Ar. Hertil Poly-
podiutn o. fl. 7) Acrosticheae. Slør mangler; 
Sporehusene dække fuldstændig visse Partier af 
Bladenes Underside. Hertil f. Eks. Acrostichu»i 
(Pia ty cerium). 

Polypodium L. (Enge l sød , norsk S is s el rod) 
har oftest ensdannede Blade, hvis Stilke løsnes 
med en tydelig Arflade. Frugthobene ere runde 
eller noget aflange, uden Slør. Sporerne ere bi
laterale. Ca. 200 Arter, de fleste i Troperne. P. 
vulgare L. ( A l m i n d e l i g E n g e l s ø d , Alm. 

j S i s se l rod) har en krybende Rodstok med brune 
Skæl (se B r e g n e r , Fig. 1) og aflange, dybt 
fjersnitdelte Blade, hvis Afsnit ere helrandede 
eller svagt savtakkede; de ere desuden noget 
læderagtige og glatte. De brungule Frugthobe 
ere kredsrunde og fremkomme i Juni—Oktober. 
Hele Plantens Højde er 10—30 Cm. Alm. Engel-

! sød vokser ved Gærder, i Krat og Skove, paa 
j Klipper o. s. v. og er meget hyppig baade i 
I Danmark og Norge, ligesom den i det hele taget 

32 
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har en overordentlig stor Udbredelse i mere 
tempererede Egne. Rodstokken har en sød Smag 
(deraf Navnet »Engelsød«) og anvendtes tidligere 
som Lægemiddel. Flere udenlandske Arter ses 
dyrkede i Bregnehuse (se B r e g n e ku l tur) . Smig. 
ogsaa E g e b r e g n e , hvormed P. tidligere for
enedes. A. M. 

Polypodium se P o l y p o d i a c e a e . 
Po lyporacéae , Po lyporus se P o r e s v a m p e . 
Po lypr lon se A b o r r e . 
PolyptérUS se G a n o i d e r S. 488. 
Polyptychon (græ.), Dokument, bestaaende af 

fiere Blade; særlig P. ecclesiasticum, Fortegnelse 
over Kirkegodser, kirkelige Gave- og Købebreve 
o. 1. H. H. R. 

PolysaCCharlder se K u l h y d r a t e r . 
Polysfær i t se A p a t i t g r u p p e n s M i n e r a l e r . 
PolysiphOnia se A l g e r S. 523. 
Po lyspérchon (paa samtidige Indskrifter Po ly-

per chon). makedonisk Statsmand og Hærfører, 
udmærkede sig under Alexander den Stores Krigs
tog i Asien. Senere blev han ved Antipatros'es 
Død (319 f, Chr.) udnævnt til Rigsforstander for 
hele det makedonisk-persiske Rige. Men han var 
ikke denne Stilling voksen og formaaede ikke at 
hævde Rigets Enhed mod de Mænd, der herskede 
i de forskellige Provinser, Kassandros, Antigonos, 
Ptolemaios o. a. Forgæves søgte han Støtte hos 
Alexander's Moder, Olympias, hvem han kaldte 
tilbage fra Epeiros til Makedonien, og hos de 
græske Stater, som han søgte at vinde ved attil-
staa dem politisk Frihed. Olympias blev dræbt af 
Kassandros, og de fleste græske Stater bleve og
saa afhængige af ham. En dygtig Hjælper havde 
P. i Eumenes, men denne ialdt 316 i Kampen 
mod Antigonos. Senere sluttede P., der havde be
holdt Magten i nogle enkelte græske Stater (der
iblandt Ætolien), sig til Antigonos, da denne var 
kommen i Strid med de andre Fyrster. Han søgte 
at skabe sig et selvstændigt Herredømme paa 
Peloponnes og beredte sig 310 til et Indfald i 
Makedonien etter at have udraabt Herakles, en 
uægte Søn af Alexander, til Konge. Men han lod 
sig lokke af Kassandros til at forraade Herakles, 
som blev dræbt, men mistede derved al Anseelse. 
Kassandros gav ham en militær Kommando paa 
Peloponnes, men han opnaaede aldrig nogen 
Betydning mere. Hans senere Skæbne er 
ukendt. H. H. R. 

PolystlChUin se S k j o l d b r e g n e . 
PolyStigma D C , Slægt af Nectriaceae. 

Arterne optræde som Snyltere paa Bladene af 
højere Planter, hvor de danne røde eller gule, 
flade Stromata; disse ere lidt tykkere end Blad
kødet og indeholde om Sommeren Pyknider, 
efter Overvintring Sporehuse. Sporerne udkastes 
ved Løvspringstid og inficere da de unge Blade. 
P. rubrum (Pers.) kan gøre megen Skade paa 
Blommetræer; den bekæmpes ved om Efteraaret 
at indsamle og tilintetgøre de nedfaldne Blade, 
der huse Svampen. F. K. R. 

Polystdmnm, en Ikteslægt, hvis Arter mangle 
Sugeskaale i Forenden, men i Bagenden ere for
synede med en skiveformet Udvidelse, som bærer 
6 Sugeskaale, 2 store og 16 smaa Kroge. Den 
mest bekendte Art, P, integerrimum, som lever 
i Urinblæren hos de brune Frøer, har en lappet 
Tarmkanal, hvis to Hovedgrene ere forsynede med 

I en Række Tværforbindelser. Af de 16 smaa Kroge 
I har en sin Plads i hver Sugeskaal, 6 paa Skivens 

forreste og 4 paa dens bageste Rand. De to store 
Kroge, som sidde mellem bageste Par Sugeskaale, 
have en stribet Basaldel. Æggene, som i den ene 
Ende ere forsynede med en lille, bøjet Stilk, lægges 
i Vandet, og for at besørge dette kryber Moder
dyret fra Urinblæren ud i Gataabningen og til
bage igen efter endt Æglægning. De af Ægget 
udkrøbne Larver have en Søm af Fimrehaar langs 
hver Siderand, og den skiveformede Udvidelse i 
Bagenden mangler de 6 Sugeskaale, men er for
synet med de 16 smaa Kroge og et svagt Anlæg 
til de to store. Efter nogen Tids fri Liv vandre 
Larverne ind i Gællehulen hos Haletusser og, 
naar Gællerne forsvinde, ned i Urinblæren gennem 
Tarmkanalen. Efterhaanden optræde saa Suge-
skaalene, og de to store Kroge udvikle sig. En 
anden Art lever i Svælget hos den europæiske 
Sumpskildpadde. M. L. 

Polystylon (græ., af polys, mange, og stylos, 
Søjle), et Tempel med mange Søjler i Fron
ten. E. S. 

PolySUlfuréter se S v o v l m e t a l l e r . 
Polysyl låbum (græ.), et Ord af mange Stavel

ser. 
Po lysyndé ton se Asynde ton . 
Po lysyn te t i ske K r y s t a l l e r se K r y s t a l f o r 

mer. 
Po ly te i sme (græ.), Dyrkelse af flere Guder, se 

Mono te i sme og Guddom. 
Po ly t ekn ikum (græ.),d. s. s.Teknisk Højskole, 

Sæde for den højeste tekniske Undervisning paa 
videnskabeligt Grundlag, Uddannelsesanstalt for 
Ingeniører. Som Ingeniørvidenskaberne over
hovedet ere ogsaa de tekniske Højskoler af for
holdsvis ny Datum. Den ældste af dem maa vel 
École des ponts et chaussées i Paris (1747) 
regnes for at være, uagtet den ikke helt kan 
kaldes et P. i den nu almindelige Betydning af 
Ordet; den almindelige, navnlig matematiske, For
dannelse modtage dens Elever nemlig paa École 
polytechnique (oprettet 1794). De næste i Rækken 
ere følgende: Prag 1806, Wien 1815, Kjøbenhavn 
1829, Karlsruhe 1832, Ziirich 1856. Denne sidste 
var i lang Tid den toneangivende, og den har 
tjent som Forbillede for de fleste senere op
rettede, navnlig de tyske. Medens de her nævnte 
P. og mange flere (saaledes Stockholm's og den 
norske i Throndhjem, hvis Bygning skal paa
begyndes i 1903) ere særlige Anstalter, der efter
haanden enten have kæmpet sig frem til at ind
tage en Stilling sideordnet med de ældre Univer
siteters eller ere godt paa Veje dertil, er den 
tekniske Undervisning andre Steder, saaledes 
f. Eks. mange Steder i Nordamerika, indgaaet 
som et nyt Fakultet under Universiteterne. Tek
niske Højskoler findes nu i saa godt som alle 
civiliserede Lande. A. O—d. 

Polyteknisk Læreanstalt i Kjøbenhavn er 
Sædet for den højeste tekniske Undervisning i 
Danmark. Den oprettedes ved kongeligt Reskript 
af 27. Jan. 1829, idet Stødet hertil var givet ved 
et af G. F. Urs in 1827 til Kongen indgivet 
Andragende. Til Behandling af dette nedsattes 
der en Kommission, bestaaende af H. C. Ø r s t e d , 
T h u n e , Ze i se , S c h m i d t e n og senere F o r c h 
hammer , og medens Ursin nærmest havde tænkt 
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paa en Slags Haandværkerskole, blev det i Kom
missionens Indstilling sat som Maal at skabe en 
Anstalt for »højere teknisk Undervisning paa 
videnskabeligt Grundlag«, altsaa en egentlig tek
nisk Højskole. Foreløbig blev der dog begyndt 
smaat, og navnlig den tekniske Side var meget 
svagt repræsenteret i Lærerpersonalet. Lære
anstalten, hvis første Direktør var Ør s t ed , fik 
Lokale i et Par tidligere Professorboliger i St. 
Pederstræde og Studiestræde, hvor den, rigtignok 
med betydelige Udvidelser efterhaanden, forblev 
indtil 1890. Undervisningen ordnedes til at be
gynde med som et toaarigt Kursus, med to for
skellige Studieretninger: »Mekanik« og »anvendt 
Naturvidenskab«, og foruden ved Forelæsninger 
og Øvelser var det Meningen, at de studerende 
skulde have nogen praktisk Uddannelse ved at 
arbejde paa et Værksted, som i den Anledning 
oprettedes. Det viste sig imidlertid snart umuligt 
at skaffe Tid til denne Værkstedsuddannelse ved 
Siden af det egentlige Studium, og den opgaves 
derfor efter et Par Aars Forløb, medens dog 
selve Værkstederne bestode som knyttede til 
Læreanstalten, men med sine egne Elever, lige 
til 1860. —Meget hurtig efter P. L.'s Oprettelse 
begyndte der at vise sig Trang til en tredje 
Studieretning (»Ingeniører«, de nuværende »Byg
ningsingeniører«). De første Skridt i denne Ret
ning gjordes allerede 1836, men hverken dette 
eller forskellige andre Forsøg førte til Maalet 
(1845 begyndtes der med Øvelser i Landmaaling, 
1849 m e ( l e t Kursus i Landøkonomi, som senere 
gik over til Landbohøjskolen); først 1857 lykkedes 
det ved en privat Indsamling blandt P. L.'s tid
ligere Elever, efter at det havde vist sig umuligt 
at faa Staten til at tage Sagen i sin Haand, at 
faa oprettet det ønskede Kursus for Ingeniører 
med Vej- og Vandbygning som Hovedfag. Alle
rede n. A. overtog Staten dog ogsaa dette 
Kursus, som meget snart blev det stærkest be
nyttede. — I Tidens Løb var Studietiden bleven 
forlænget (til 3l/2 og 4I/2 Aar) og Undervisningen 
udvidet paa mange Maader, og samtidig voksede 
ogsaa de studerendes Antal saaledes, at der blev 
meget daarlig Plads i de oprindelige Lokaler 
trods de udførte Tilbygninger og Udvidelser; 
hertil bidrog det ogsaa, at mange andre end de 
egentlige polytekniske studerende vare henviste 
til at benytte Undervisningen (saaledes for kortere 
eller længere Tidsrum Møllebyggere, forst- og 
landbrugsstuderende, Landinspektører, Arkitekter, 
Medicinere og Farmaceuter). Der gjordes derfor 
allerede 1873 Skridt til at skaffe en ny Bygning, 
men uden Resultat, og først 1887—88 lykkedes 
det at faa den nødvendige Bevilling hertil. 1. 
Septbr. 1890 kunde saa endelig den nuværende 
P. L., beliggende i et Hjørne af Botanisk Have 
ud til Sølvtorvet, indvies, og et Par Aar efter 
(1894) vedtoges den nu gældende Lønningslov, 
og der udarbejdedes et nyt Reglement og detail
leret Undervisningsprogram, hvorved hele Under
visningen paa mange væsentlige Punkter om
formedes; navnlig traadte nu først de tekniske 
Fag frem i første Linie. — P. L. sorterer under 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
og styres af en Direktør i Forbindelse med Lærer-
raadet, hvori alle Lærerne have Sæde. Der 
virkes nu (1902) med et Lærerpersonale bestaa-

ende af 9 ved P. L. ansatte Professorer, 5 Univer
sitetsprofessorer og 9 Docenter samt 18 Assi
stenter. Der uddannes Ingeniører i tre forskellige 
Retninger: »Bygnings-«, »Maskin-« og »Fabrik
ingeniører«. Studietiden er for alle program
mæssig 4I/2 Aar. Eksamen er delt i to Dele; 
første Del, der omfatter Grundvidenskaberne 
(Matematik, Fysik, Kemi m. m.) tages program
mæssig efter 2 Aars Studium, anden Del (de 
tekniske og praktiske Fag) som Afslutning af 
Studiet. Adgang til at underkaste sig polyteknisk 
Eksamen have kun saadanne, der efter at have 
taget matematisk-naturvidenskabelig Studenter
eksamen eller alm. Forberedelseseksamen med 
efterfølgende Adgangseksamen i Matematik og 
Fysik, have ladet sig indskrive som »Eksami
nander« ved P. L. Dog staar selve Undervis
ningen aaben for enhver. Denne betales med 50 
Kr. pr. Halvaar inden og 20 Kr. pr. Halvaar 
efter første Del af Eksamen; adskillige kunne 
dog opnaa Friplads og forskellig anden Under
støttelse. Der er indtil 1902 udgaaet i alt 971 
Kandidater fra P. L., deraf omtrent Halvdelen 
(476) siden den ny Bygnings Indvielse 1890. 
Antallet af studerende har som Gennemsnit for 
de fem Aar 1896—1901 været: 460 Eksami
nander, 46 andre Deltagere, i alt 506; de til
svarende Tal vare 1890: 235, 103, i alt 338, og 
1901: 525, 44, i alt 569. Nu for Tiden (1902) 
trænges der stærkt til og arbejdes der for Op
rettelsen af en fjerde Studieretning: »Elektro
ingeniører«. A. O—d. 

Polytell (græ.), Tilstedeværelsen af overtallige 
Brystvorter, er en ikke ganske sjælden Misdannelse 
saavel hos Mænd som hos Kvinder. Oftest findes 
kun en enkelt overtallig Brystvorte i Form af en 
lille brunlig Udvækst, som uden nøjere Under
søgelse let forveksles med en »Vorte«; i Reglen 
findes den paa Brystet, sjældnere paa Underlivet 
(hvor Brystkirtlerne jo findes hos de fleste Patte
dyr), stundom skal den ogsaa kunne findes paa 
Laar eller Overarme. Undertiden findes adskillige 
saadanne Dannelser, og i enkelte Tilfælde findes 
ikke alene selve Brystvorten, men ogsaa en til
hørende areola og mere eller mindre udviklet 
mamma (se B r y s t e r ) ; i saadanne Tilfælde kaldes 
Misdannelsen Po ly mas ti. S. B. 

Polythalamia se Slimdyr. 
Polythionsyrer se Svovl. 
Polytoml (græ.) se F o r g r e n i n g . 
Polytricliacéae se Mosser S. 1061. 
Polytrichum L. ( Jomfruhaa r , G u l d h a a r ) , 

Slægt af de topfrugtede Bladmosser, med trindt 
eller kantet Sporehus, enkelt Peristom af 64 
korte, uleddede Tænder, hvis Spidser en Tid 
lang ere forenede af en over Mundingen af Spore
huset udspændt Hinde (Epiphragma). Børsten 
lang og temmelig tyk; Hætten tæt langhaaret af 
smudsig gule til gulbrune Haar; Bladene fra bred, 
omskedende Basis pludselig smalt lancetformede, 
den smalle Del paa langs af Oversiden med tal
rige høje, grønne Lister, de saakaldte Lameller, 
P. vokser paa Jord og er udbredt over hele 
Jordkloden med ca. 250 Arter. Paa den skandi
naviske Halvø findes 16 Arter, hvoriblandt den 
i Bjærgegne almindelige P. alpinum L. Fra 
Danmark kendes 9 Arter, hvoraf / '. commune 
L. og P. strictum Banks, ere hyppige i Moser 
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og tørvedannende, P. attenuatum i Bøgeskov, 
P. juniperinum Willd. (se Mosse r S. 1062, Fig. 
12) paa Hede og mager Skovbund, P. piliferum 
Schreb. paa tør, sandet Bund. P. commune kan blive 
henved lfø M. høj og hører, tillige med Arter af 
den nærstaaende tropiske Slægt Dawsonia, til 
de største og kraftigste Bladmosser. C. J. 

Polytyper, Klicheer, med flere Typer, samlede • 
til et Ord, til Trykning af Titler eller Over
skrifter, saasom »Regning«, »Priskurant« m. m. 
Ved P. forstaas ogsaa Vignetter o. 1. til Bog
tryk, dannede ved Stereotypi eller paa anden 
Maade. F. R. F. 

Polyurl (græ.), Udtømmelse af en rigelig 
Mængde Urin i Døgnet. 

Polyxén, undertiden anvendt som mineralogisk 
Navn paa Platin. 

Polyxene, en af Kong Priamos'es Døtre. Efter 
senere, hos Euripides og Ovid fortalte Sagn kom 
Achilleus, idet han vilde ægte P. og gaa over til 
Trojanerne, uvæbnet til Apollon's Tempel i Thym-
bra og blev der dræbt af Paris, ramt i Hælen, 
det eneste saarbare Punkt paa hans Legeme. Da 
Grækerne senere droge hjem, ofrede de paa Thra-
kien's Kyst P., som Achilleus'es Skygge selv 
havde krævet det (jfr. P o l y d o r o s ) . H. A. K. 

Polyaoa se Mosdyr . 
Polyzonåll inse kalder man et Linsesystem 

som det, der er fremstillet i Profil i Fig. 7, S. 
298 under Art. F y r v æ s e n . K. S. K. 

Pomacéae se K e r n e f r u g t f a m i l i e n . 
Pomacentrldae, en Familie af afysostome 

Benfisk. Legemet er kort, sammentrykt, beklædt 
med ru Skæl. 1 Rygfinne, hvis pigstraalede Del 
er lige saa lang som eller længere end den blød-
straalede Del; 2, undertiden 3 Pigstraaler i Gat
finnen; Bugfinnerne stillede under Brystet og 
sammensatte af I Pigstraale og 5 bløde Straaler. 
Sidelinien naar ikke til Halefinnen eller er af
brudt. De nedre Svælgknogler sammenvoksede. 
Man kender over 100 Arter, alle Havfisk; de 
forekomme talrigst i det indisk-stille Ocean og i 
det tropiske Atlanterhav, nogle faa naa mod Nord 
til Middelhavet og Japan, mod Syd til Sydaustra
lien. Det er smukt farvede Fisk, der især flokkes 
om Koralrev og derfor ofte kaldes »Koral
fisk«. Ad. J. 

Pomade se H a a r p o m a d e og Parfume. 
Pomåker se B u l g a r e r S. 863. 
Pomarance [pomara'ntse],Ripomerancio, By 

i Mellemitalien, Provins Pisa, ligger 11 Km. S. f. 
Volterra. (1881) 7,524 Indb. P. har et stort Slot 
og var i Renaissancetiden berømt for sine Ler
varer. 6 Km. S. f. P. ligger Landsbyen Mon te -
c e r b o l i med store Boraksværker. H, P. S. 

Pomard se P o m m a r d . 
Pomåre se T a h i t i . 

Pombal, By i Portugal, Provins Estremadura, 
ligger ved Arunca og har et gammelt Slot. (1890) 
4,500 Indb. Statsmanden Pombal (s. d.), der førte 
sin Markistitel efter denne By, døde her. H. P. S. 

Pombal [po7jba'l], Sebas t i ao J o s é de Car-
v a l h o e Mel lo , G r e v e a f O e y r a s , M a r k i af, 
portugisisk Statsmand, født 13. Maj 1699 i Soure 
(ved Coimbra), død i Pombal 5. Maj 1782, blev 
efter at have studeret i Coimbra og i nogle Aar 
tjent som Officer i Hæren 1739 sendt som Gesandt 
til London og (1745) til Wien. Det var vistnok 

det gode Navn, han havde vundet ved Kejser
hoffet, der var Aarsag til, at Dronningregentinden 
af Portugal, en født østerrigsk Prinsesse, under 
Johan V's Sygdom kaldte ham tilbage fra Wien 
(1750), hvor man nødig gav Slip paa ham, og 
paa hendes Anbefaling blev P. da af den ny 
Konge, Josef I, udnævnt til Udenrigs- og Krigs
minister. Hermed begynder det Afsnit af P.'s Liv, 
der har skaffet ham europæisk Navnkundighed 
og varede i 27 Aar lige til Josef I's Død; til 
denne Fyrstes Navn er P.'s uløselig knyttet, da 
Ministeren ved den urokkelige Tillid, hvormed 
Kongen i et og alt fulgte hans Raad, blev saa 
godt som uindskrænket Rigsstyrer i hele hans Re
geringstid, der derved er bleven et af de mærke
ligste Tidsrum i Portugal's nyere Historie; thi 
dette Land, der siden Huset Braganza's Tron
bestigelse (1640) havde staaet i Stampe, blev nu 
med eet Slag ført ind i den stærke Reformbevæg
else, der ved Midten af 18. Aarh. blev sat i Gang 
i de fleste af Europa's Stater af Oplysningstidens 
Statsmænd, blandt hvilke P. staar i forreste Række. 
Ligesom disse vilde han genføde Folk og Stat 
gennem Lovgivning og Paabud fra oven, fra den 
enevældige Hersker, og hos ham findes de samme 
Lys- og Skyggesider som hos dem, paa den ene 
Side ærligt og utrætteligt Arbejde paa at fremme 
Oplysning og materiel Udvikling samt Hævdelse 
af alle Statsborgeres lige Ret for Loven, paa den 
anden ubesindigt Hastværk, Vilkaarlighed og hen-

| synsløs Voldsomhed ved Gennemførelsen af Re-
: formplanerne. I Ministeriet blev han snart den 
i ledende Aand, skønt han ikke blev Premierminister 

før 1757, men den store Almenhed fik først 
Øjet op for den mægtige Energi, denne Mand 
ejede, ved den rastløse Virksomhed, hvormed han 
søgte at raade Bod paa Nøden og Elendigheden 
efter det frygtelige Jordskælv, der i.Novbr. 1755 
lagde Lissabon i Grus. Efter at have faaet det 
brydsomme og langvarige Arbejde, som Jord
skælvet forskaffede ham, nogenlunde fra Haanden 
kunde han for Alvor tage fat paa sine talrige Re
former, der nu fulgte Slag i Slag og ikke lode 
nogen af Statsstyreisens Grene uberørte. En af 
de vigtigste og vanskeligste var Omordningen af 
Gejstlighedens Stilling til Staten. I et Land som 
Portugal, hvor Præstevælden i lange Tider havde 
tæret paa Nationens aandelige og materielle Kræfter 
og Haand i Haand med Højadelen i betydelig 
Grad svækket den kgl. Myndighed, kunde efter 
P.'s Mening den sejeste Modstand mod det ny, 
han vilde sætte i det garnles Sted, ventes fra 
Kleresiets Side, og han greb derfor den Lejlighed, 
som tilbødes ham ved Jesuitternes Optræden i 
Paraguay og det 3. Septbr. 1758 mod Kongens 
Liv rettede Attentat, som nogle af Landets for
nemste Familier mistænktes for at have sat i 
Scene, til paa een Gang at rette et voldsomt Slag 
mod Gejstlighed og Adel. Febr. 1759 bleve efter 
forudgaaet Proces og Dom Hertugen af Aveiro 
og Markien af Tavora radbrækkede, og ved et 
kgl. Dekret af 3. Septbr. s. A. bleve de fleste af 
Jesuitterne i Portugal forviste og overførte til 
Kirkestaten. Derefter blev den gejstlige Jurisdiktion 
ophævet, Afgifterne til Kirken nedsatte, Inkvisi
tionen gjort magtesløs, Undervisningsvæsenet fra
taget Gejstligheden og en ny Censurmyndighed op
rettet. Hvad det ny Undervisningsvæsen angaar, 
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blev der indrettet Statsskoler, baade Latin-og Folke- ! 
skoler, med ny Lærerkræfter, og P. indskærpede j 
ved Skoleplanens Bekendtgørelse udtrykkelig Nød- , 
vendigheden af en omhyggelig Undervisning i j 
Modersmaalet. Efter en Aarrækkes anstrengt Ar- j 
bejde lykkedes det P. ved Gennemførelsen af en 
omhyggelig Orden i Regnskabsvæsenet og ved 
Skatteopkrævningen, ved Inddragning af over
flødige Embeder og Nedsættelse af Lønninger og 
Pensioner, Indførelse af et strengt Sparsommelig-
hedssystem (ogsaa i den kgl. Husholdning) og 
Udnyttelse af Koloniernes Hjælpekilder at bringe 
bedre Tilstande til Veje. Men disse Resultater op-
naaedes ikke uden adskillig Haardhændethed fra 
P.'s Side, og dette var ogsaa Tilfældet ved hans 
Reformer paa Næringslivets Omraade. Handel og 
Søfart, Fiskeri, Agerbrug, Vinavl, Skovbrug, Bjærg-
værksdrift, Silkemanufakturer, kort sagt alt, hvad 
der havde økonomisk Betydning for Samfundet, 
skulde fremmes ved Statens Indskriden, og talløse 
ere de Love og Forordninger, P. paa disse 
Omraader fik Kongen til at underskrive. En saa 
omfattende, gennem næsten en Menneskealder fort
sat Reformvirksomhed, der greb ind i saa mange 
Menneskers Eksistens, maatte naturligvis skaffe 
P. talrige Fjender, men saa længe Josef I 
levede, var han uangribelig. Saa snart derimod 
Josefs Datter, Maria I, der fuldstændig var i 
Gejstlighedens Hænder, havde besteget Tronen, 
fik den gamle Ministers Modstandere Overtaget, 
og P. søgte derfor straks Afsked, som han fik 5. 
Marts 1777 med Bibeholdelse af sin Gage i Pen
sion, hvorpaa han trak sig tilbage til Pombal. 
Den ny Regering ophævede P.'s Kirkelove og satte 
efterhaanden den ene efter den anden af hans Anord
ninger ud af Kraft, men der blev ikke rejst Anklage 
mod ham selv, hvorimod Medlemmer af Familien Ta-
vora ansøgte Dronningen om en Revision af Pro
cessen og Dommen af Febr. 1759. Efter lang
varige Forhør over P. i hans Hjem blev der ned
sat en Kommission, som (Maj 1781) kasserede 
Dommen af 1759, for hvilken P. gjordes ansvarlig. 
Den simple Følge af Kommissionsdommen maatte 
jo blive en direkte Anklage mod P. fra Kronens 
og Familien Tavora's Side, men ingen af Delene 
skete; man maa have indset, at det dog ikke vilde 
være muligt, naar det foreliggende Bevismateriale 
skulde fremlægges offentlig, ad denne Vej at 
ramme den forhadte Eksminister. Man tyede da 
til den Udvej at lade Maria I i et Dekret af 16. 
Aug. s. A. erklære P. for skyldig, men af sær kgl. 
Naade vilde Dronningen paa Grund af P.'s Alder 
og Svaghed ikke gøre Strafansvar gældende mod 
ham, hvorimod det fremdeles skulde være Privat
personer tilladt at rejse Erstatningskrav mod ham, 
hvad dog ingen gjorde. P., der med stor Sindsro 
fandt sig i sin Skæbne, kunde altsaa, omgiven af 
sin Familie, dø i Fred i Pombal. (Li t t . : Smi th , 
Memoirs ofP. [I—II, Lond. 1843]; Op permann, 
»P. und die Jesuiten« [Hannover 1845]; Ca rayon , 
Prisons du marquis de P. [Paris 1865]; C ar-
n o t a , Marquis P. [Lond. 1871, ny Udg.]; Du 
H a m e l de Breu i l , Carvalho, marquis de P. 
[Revue hist. Bd. 59 ff., Paris 1895 ff.]). CF. 

Pomeyliano [pomeljalno] d'ArCO, By i Syd
italien, Provins Napoli, ligger N. f. Vesuv og 
har Bygningslevninger fra Romertiden. (1881) 
7,730 Indb. H. P. S. 

Pomégue [påmæ'g], Klippeø ved Indsejlingen 
til Marseille's Havn. Sammen med Øen Raton-
neau danner den Byens Karantænehavn, P o r t du 
F r i o u l . M.Kr. 

PomerånnS se B u g e n h a g e n . 
Pomerium (lat.) kaldte Romerne en Stræk

ning Jord paa begge Sider af Rom's Mure, som 
hverken maatte bebygges eller opdyrkes. Det 
betegnede Byens Grænse. Det ældste Rom's P. 
omfattede kun den palatinske Høj, men det blev 
ofte udvidet under religiøse Ceremonier. Der var 
en gammel Regel om, at Feltherrer, der havde 
udvidet Rigets Grænser, ogsaa skulde have Lov 
til at flytte Byens P. videre ud. H. H. R. 

Pomeroy [på'mråj], By i U. S. A. Stat Ohio, 
ligger ved Ohio-Floden i en Egn, der er rig paa 
Kul og Salt. (1900) 4,639 Indb. P. har Sav
møller, Valseværker samt Tilvirkning af Søm, 
Maskiner og Uldvarer. H. P. S. 

Pommard [påmalr] eller P o m a r d , By i det 
østlige Frankrig, Dep. Cote d'Or, 3 Km. V. f. 
Beaune, med en ringe Folkemængde (1896: 1,130 
Indb.), men bekendt som Midtpunktet i en Egn, 
hvor der avles en fortrinlig Bourgogne-Vin, der 
fører Byens Navn. M. Kr. 

Pommérans se Citrus. 
Pomméransblomstol ie , O r a n g e b l o m s t -

ol ie , N e r o l i o l i e {AetheroleumJlorum Aurantiiy 
Aetheroleum Neroli) er en æterisk Olie, som 
vindes af Blomsterne af Citrus vulgaris Risso 
(se C i t rus ) ved Destillation med Vanddamp. De 
friske Blomster give et Udbytte af ca. o,^ p. Ct. 
Den fineste Olie vindes i det sydlige Frankrig, 
især ved Rivieraen. P. er i frisk Tilstand tynd
flydende, næsten farveløs, men bliver efter længere 
Tids Opbevaring gullig eller brunlig; den er af 
meget behagelig Lugt, er opløselig i 1—2 Dele 
90 p. Ct.-holdig Vinaand, er højredrejende og har 
en Vægtfylde af o,g7—o,g9. Den bliver hyppig 
forfalsket med Alkohol, amerikansk Olie og især 
med Petitgrainolie, sidstnævnte Forfalskning op
dages bedst ved Polarisationsapparatet, da Petit
grainolie er venstredrejende. P. bestaar i Hoved
sagen af en Terpen, Limonen (s. d.), og inde
holder kun lidt Stearopten (Nerolikamfer), Lugten 
betinges af Geraniol- og Linalvoolæterarter. En 
syntetisk P. kommer i Handelen under Navn af 
»Neroli Schimmel & Co.«, den er ikke identisk med 
N e r o 1 i n, som er et krystallinsk Pulver, der bestaar af 
Naftyl-Metylæter. P. benyttes til Parfumer. A. B. 

Pomméransblomstvand ( O r a n g e b l o m s t -
vand, Aqua Jlorum Aurantii, Aqua Jlorum 
Naphae) vindes især i Frankrig af de friske 
Blomster, til Dels ogsaa af Blade og umodne 
Frugter af Pommeranstræet, i størst Mængde som 
Biprodukt ved Fremstillingen af Neroliolie. 
Det kommer i Handelen i forskellig Styrke, som 
Eau de fleurs d'orange double (2 Dele Vand af 
I Del Blomster), triple (2 Dele Vand af 3 Dele 
Blomster), quadrouple (2 Dele Vand af 2 Dele 
Blomster). Det har en behagelig Lugt og be
nyttes til Parfumer, samt i Apotekerne og Kon
ditorierne. A. B. 

Pommeransessens, O r a n g e e s s e n s , er et 
alkoholisk Udtræk af Pommeransskaller, men den 
samme Betegnelse bruges hyppig for Pommerans-
skalolie og Orangeessens for Pomméransblomstolie 
(s. d.). A. B. 
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Pomméransfugl {Eudromias morinellus) se 
B r o k f u g l e S. 687. 

Pomméransolie eller P o m m e r a n s s k a l o l i e , 
O r a n g e s k a l o l i e {Aetheroleum corticis Au-
rantii) vindes af de friske Pommeransskaller, dels 
ved Udpresning, dels ved Destillation med Vand
damp, den udpressede Olie er den fineste. P. er 
en gullig-grønlig, tyndflydende æterisk Olie af en 
behagelig Lugt, af en bitter krydret Smag; den 
har en Vægtfylde af o,85. Af Appelsinskaller 
vindes en lignende Olie, P o r t u g a l - O l i e , som dog 
i Lugt og Smag (ikke bitter) afviger fra oven
nævnte. Af de umodne Pommeranser saavel som 
af Blade og unge Skud af Pommeranstræet vindes 
en æterisk Olie, der kommer i Handelen under 
Navn af P e t i t g r a i n o l i e . Alle 3 Olier benyttes 
til Fabrikationen af Likører og Parfumer. A. B. 

Pommeransskaller se Citrus. 
Pommeransskalolie se P o m m é r a n s o l i e . 
Pomméranstræ se Citrus. 
Pommern, preussisk Provins, tidligere Her

tugdømme, grænser mod Nord til Østersøen, mod 
Øst og Sydøst til Vestpreussen, mod Syd til 
Brandenburg, mod Sydvest og Vest til Mecklen-
burg og har et Areal af 30,121 • Km., iberegnet ! 
det pommerske Haff og de saakaldte Wiek og 
Bodden, der tilsammen strække sig over et Areal 
af 1,539 • Km. P. hører til det nordtyske Lav
land, men falder med Hensyn til sine Overflade-
og Kystforhold i to forskellige Dele, der ind
byrdes adskilles ved den af Oder og dens døde 
Arm Randow benyttede Dal, nemlig mod Vest | 
Forpommern, mod Øst Bagpommern. Forpommern 
danner et lavt bølgeformet Lavland, der mod Syd
vest ved den af Tollense Trebel og Recknitz be
nyttede Sænkning skilles fra det mecklenburgske 
Søhøjdrag (Seenplatte). Kysten er i højeste Grad 
uregelmæssig og karakteristisk ved sin store 
Ørigdom og sine ejendommelige stærkt forgrenede 
Bugter, de saakaldte Bodden, undertiden skilte 
fra Havet kun ved en Klitrække, dog hyppigere 
ved Halvøer og Øer. Denne ejendommelige | 
Vekslen af Vand og Land modsvarer fuldstændig j 
de uregelmæssige Overfladeforhold, saa at Kysten i 
ved en hvilken som helst Forandring af Hav
spejlet vilde faa et uregelmæssigt Forløb. Inden 
for Darszer Ort findes Saaler Bodden og øst
ligere Grabow. Ikke langt herfra ligger Rugen, 
den største tyske 0 (967 • Km.), af en højst 
sønderlemmet Form. Kun her ved hele den tyske 
Kyst træder den faste Klippe umiddelbart ud til 
Havet, idet den danner Arkona's og Stubben-
kammer's blendende hvide Klinter. Inden for 
Rugen følge i Retning mod Sydøst Prohner Wiek, 
Stralsunder og Greifswalder Bodden, ligesom det 
957 D Km. store Pommersche eller Stettiner Haff 
maa betragtes som en Bodden, skønt det er fyldt 
med fersk Vand. Det 0. f. Oder liggende Bag
pommern tilhører det baltiske Søhøjdrag, Seenplatte; 
dog indtræder her helt forskelligartede Forhold. 
Medens den baltiske Seenplatte i sin vestlige Del 
danner Vandskellet mellem Østersøen og Nord
søen og i Mecklenburg har en sydøstlig Retning, 
bøjer den ved Oder-Strøget pludselig om i nordøst
lig Retning. Her begynder den pommerske Seen
platte, der med en Bredde af knapt roo M. slutter 
sig til den mecklenburgske og strækker sig mod 
Nordøst i en Længde af omtrent 300 Km. til 1 

Havet. Samtidig tiltager den i Bredde ligesom i 
Højde. Medens denne i Begyndelsen kun beløb 
sig til næppe 100 M., hæver Højdraget sig i 
Midten i Schottenberg til 207 M., i Schimritz 
Berg til 256 og i sin nordøstlige Ende et Stykke 
uden for Provinsen i Turmberg til 334 M. I 
Forbindelse med den pommerske Seenplatte's ny 
Strygningsretning staar ogsaa en Forandring, ikke 
blot af Kystliniens Retning, men tillige af selve 
Kystens Udseende. Kun sjælden træde Udløbere 
af Højdedraget umiddelbart ud til Kysten; der
imod ledsages denne for største Delen af Klitrækker, 
bag hvilke der findes Strandsøer, hist og her 
Moser og kun undtagelsesvis sværere frugtbar Jord. 
Af Strandsøer nævnes langs den ensformige Kyst 
Jamundscher og Buchowscher See i Nærheden af 
Koslin og østligere Gardescher See og Leba-See; 
sidstnævnte danner Æstuariet for Lupow. Længere 
inde i Landet høre Vilm-Sø ved Neustettin, Madue-
Sø S. V. f. Stargard samt den ind i Mecklenburg 
rækkende Kummurower Sø til de største. For
uden Oder med dens Mundingsarme Peene, Swine 
og Dievenow, har P. kun faa betydelige Floder, 
blandt hvilke Ikna er sejlbar paa en Strækning af 60 
Km., Uker paa en Strækning af 35 Km. Klimaet 
er mod Øst mere raat, den aarlige Middel
temperatur beløber sig ved Koslin til 7,!°, lige
som Middeltemperaturen for 3 Maaneder ligger 
under o°; derimod har Stettin en aarlig Middel
temperatur af 8,4°, og kun Januars Middeltemperatur 
synker under Nulpunktet til \,£. 

Med Hensyn til Befolkningen fandtes (1900) 
1,634,800 Indb., altsaa 54,3 paa 1 • Km., hvoraf 
I)579>IO° Evangeliske,38,100 Katolikker og 10,900 
Jøder. Af det samlede Areal var (1900): 421,567 
Hekt. besaaet med Rug, 66,921 med Hvede, 61,376 
med Byg, 263,088 med Havre, samtidig fandtes 
196,531 Hekt. beplantet med Kartofler og 302,061 
Hekt. Enghø. 1893 fandtes 606,700 Hekt. Skov, der 
leverer bekendte Produkter for Udførselshandelen 
og for Træfabrikationen. Industrien findes kun i 
enkelte større Stæder, særlig i Stettinfi hvor der 
findes store Skibsværfter og Maskinfabrikation. 
Ved Kolberg og Greifswald findes Saltkilder, der 
benyttes til Bade, ligesom særlig Mineralkilden 
ved Polzin; desuden findes langs Kysten et stort 
Antal Søbadeanstalter. Handelen er betydelig, 
særlig Søhandelen, hvis Hovedsæde er Stettin. 
Jærnbanenettet beløb sig 1900 til l ,816 Km. 

Provinsen deles i 3 Regeringsdistrikter, Stettin, 
12,079 • Km. med (1900) 830,700 Indb., 
Koslin, 14,031 • Km. med (1900) 587,800 Indb. 
og Stralsund, 4,011 • Km. med (1900) 216,300 
Indb. Overpræsidenten og Provinsialforvaltningen 
have Sæde i Stettin, hvor ogsaa Forvaltnings-
øvrigheden (Konsistorium) for den evangeliske 
Folkekirke findes. Den katolske Kirke hører 
for største Delen under Bispedømmet Breslau. 
P. deles i 14 Rigsdagsvalgkredse, til Deputeret
kammeret sender Provinsen 26 deputerede, til 
Herrehuset 25 Medlemmer. P. danner Over-
landsretsdistriktet Stettin, Handelskamre findes i 
Stettin, Swinemunde og Stralsund. I Greifswald 
findes et Universitet; desuden findes 19 Gymnasier, 
3 Realgymnasier, 2 Landbrugs- og I Agerdyrk-
ningsskole samt 7 Lærerseminarier. Provinsen; 
Vaaben er en rød Grib i Sølvfelt, Farverne ere 
blaat og hvidt. 
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H i s t o r i e . Oprindelig fandtes i P. keltiske 
Folk, men allerede i den romerske Kejsertid be
boedes Landet af de til Vandalernes Stamme 
hørende Rugier og Turcilinger, først i Slutningen 
af 5, og 6. Aarh. indvandrede Venderne, der be
nævnte Landet Pomorje (Kystland), hvorefter de 
0. f. Oder boende Folk, paa Karl den Stores 
Tid, benævntes Pomorjaner (Pomerani). Først 
1124—28 begyndte Kristendommen, paa Foranled
ning af Biskop Otto af Bamberg's Missionsrejser, 
at vinde Indpas i Landet, og 1140 grundedes det 
første Bispedømme i Julin. Samtidig begyndte 
Landets Germanisering ved Klosterne og neder-
sachsiske Nybyggere. Allerede siden 1062 havde 
P. egne Fyrster, som hvis Stamfader nævnes 
Swantibor (død 1107). 1170 blev P. et Hertug
dømme, dog under Brandenburg's Lenshøjhed. 
Oennem Middelalderen forefaldt stadig Kampe og 
Stridigheder med Nabostaterne, særlig med Branden
burg og med Byen Stralsund, der hørte under 
Hanseforbundet. 1493 opgav Brandenburg for 
bestandig sin Lensoverhøjhed over P., og 1529 
blev P.'s Rigsumiddelbarhed stadfæstet. 1532 og 
1541 blev Landet delt i Hertugdømmerne Stettin 
og Wolgast, af hvilke det første omfattede For
pommern, det sidste Bagpommern. 1637 uddøde 
med Bogislav XIV den gamle Hertugslægt fuld
stændig i Mandslinien; dog maatte Brandenburg, 
med hvilket Land der 1571 var sluttet Arve
fællesskab, ved den westfalske Fred nøjes med 
den største Del af Bagpommern, medens Sverige 
fik Forpommern, Rugen, Stettin, Damm, Garz, 
Gollnow og Oder-Mundingen. Efter den store 
nordiske Krig fik Preussen ved Freden i Stock
holm Forpommern indtil Peene, Stettin, Øerne 
Usedom og Wollin, hvorfor det maatte betale 2 
Mill. Thlr. og overtage en pommersk Gæld paa 
600,000 Thlr., medens kun det saakaldte svensk 
Pommern eller Ny-Forpommern paa venstre Bred 
af Peene forblev under Sverige. 1814 fik Dan
mark som Erstatning for Tabet af Norge svensk 
Pommern med Rugen; dog bortbyttedes disse 
Landsdele til Preussen, mod det af Hannover 
afstaaede Fyrstendømme Lauenburg og en Sum 
af 2,600,000 Thlr. Joh. F. 

Pommersches Haff, S t e t t i n e r Haff, Oder's 
Strandsø i Pommern, afspærres ved Øerne Usedom 
og Wollin fra Østersøen og har en Længde fra 
Vest til Øst af 52 Km., fra Nord til Syd en 
Bredde af 15—22 Km. og et Areal af henimod 
800 • Km. Fra Usedom skyder sig et Frem
spring ned mod Syd lige over for de to Land
tunger paa Sydkysten, der omslutte Neuwarp Sø. 
Herved deles P. H. i det østlige Grosses Haff og 
det vestlige Kleines Haff. Gennem Papenwasser 
træder Oder paa Sydsiden ind i P. H. og forlader 
dette gennem de tre Mundingsarme Peene, Swine 
og Dievenaw. Endvidere strømmer ind i P. H. 
fra Syd Uker og fra Vest Peene, sidstnævnte 
egentlig kun til Mundingsarmen af samme Navn. 
Gennem det for øvrigt lave Haff fører en 5,7 M. 
dyb Rende ind til Stettin. Joh. F. 

Pommier [påmje'], V ic to r L o u i s Amédée , 
fransk Digter, født i Meursault 20. Juli 1804, 
død i Paris 15. Apr. 1877. P. sluttede sig til 
den romantiske Skole, opnaaede flere Gange 
Prisbelønninger ved Jeux floraux og senere af 
Akademiet. Blandt hans Digtsamlinger, der til | 

Dels præges af manierert Søgthed, kunne nævnes 
»Premieres armes« [1832], »Cråneries et dettes 
de cæur« [1842] og »Colifichets et jeux de 
rimes« [1860]. Stærkt katolsk er Digtet »L'enfer« 
[1853]. 5. Ms. 

Ponioer, nordamerikansk Indianerstamme, se 
A m e r i k a S. 702. 

Pomologl (lat.-græ.) er Læren om Frugthavens 
mange Frugtsorter, deres Kendetegn og øvrige 
Egenskaber. Den falder i to Hovedafsnit, nemlig 
Formlæren og den dertil knyttede Forklaring paa 
de ved det pomologiske Studium benyttede 
Kunstudtryk, samt dernæst i en særlig systema
tisk Del. Til Karakteristik af Frugten er det 
nødvendigt at beskrive: Form, Størrelse, Af
runding, om den er jævn eller forsynet med 
fremspringende Bulker fra Bægeret mod Stilk
hulen, Grundfarven og Dækfarven, Rustpletter, 
Bægeret, Bægerrøret, Bægerhulheden, Stilken, 
Stilkhulen, Kødet, Lugt, Smag, Kernehuset, 
Kernerne, Modningstid, Varighed o. s. v. Ved 
Beskrivelse af Træet tages Hensyn til Vokse-
maaden, Blomstring, Blomstringstiden og dens 
Varighed, Aarsskuddene, Blade, Bark, Frugtbar
hed, Træets Fordringer til Klima, Jordbund, 
Modstandskraft for Storm, Frost m. m. I den 
pomologiske Systematik sondrer man mellem det 
kunstige og naturlige System, men det første 
bruges nutildags kun yderst sjældent. Blandt 
Bøger om P. kan anbefales Dr. Edw. Lucas 
»Einleitung in das Studium der P.«. L. H. 

Pomoiia, en romersk, kvindelig Guddom, der 
beskyttede Havedyrkningen. Hun tænktes som 
en ung Kvinde, nærmest i Lighed med Nymferne 
eller Hora'erne. I Ovid's Metamorfoser fortælles 
Eventyret om, hvorledes hun blev elsket af 
Vertumnus (s. d.). P., hedder det, elskede kun 
sine Blomster og Træer og kendte intet til Kær
lighed. Vertumnus søgte at vinde hende, først i 
alle Haande Forvandlinger, der dog intet nyttede. 
Først da han i sin sande Skikkelse, som en smuk, 
ung Mand, traadte frem for hende, »skøn som 
Solen, naar den i sin fulde Glans straaler gennem 
Skyer«, blev hun hans, og fra den Tid af færdes 
de altid sammen. P. havde i Rom en egen 
Præst, hvis Anseelse dog ikke var særlig stor, 
men dyrkedes, naturligt nok, ellers mest paa 
Landet. Sagnene fortalte ogsaa om Kærligheds
forhold til andre landlige Guddomme, f. Eks. 
Picus, Priapus og Silvanus. Der ofredes til hende 
Blomster og Frugter. H. A. K. 

Pomona[påmo!una] el lerMainland, den største 
af Orkn-Øerne, 528 • Km. med (1891) 17,165 
Indb. Kysten er sønderreven og rig paa Bugter. 
Det indre er et Fjældland med mange Smaabjærge 
paa indtil 286 M.'s Højde, Søer, Sumpe og for
trinligt Græsland. Paa P. ligger Øernes Hovedby 
K i r k w a l l (s. d.). Øen er rig paa Oldtids-
mindesmærker. Blandt disse mærkes Stensæt
ningen ved S t enn i s , der stammer fra Druide
tiden, og Gravhøjene vedMeashow, hvorder 1861 
gjordes Fund af Runer og Skulpturer. M. Kr. 

Pomona [påmoiuna], By i U. S. A., Stat Cali-
fornia, ligger i San-Bernardino-Dalen, der er be
kendt for sin store Frugtavl. (1900) 5,526 
Indb. H. P. S. 

Pomdnasvamp se R i d d e r h a t . 
Pomoraner se R a s k o l n i k e r . 
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Pomp (lat.), stor Pragt, Stads og Bram; pom
p ø s , brammende, mægtig virkende, prægtig, høj
tidelig, prunkende, højtravende. 

Pompadour [popadulr] (fr.), lille Strikkepose 
(Navnet efter Mme de Pompadour). 

Pompadour [popadulr], J e a n n e A n t o i n e t t e 
P o i s s o n M a r k i s e af, Ludvig XV af Frankrig's 
mest bekendte Mætresse, født 29. Decbr. 1721, 
død 15. April 1764. Hendes Moder, var gift med 
Antoine Poisson, der var ansat paa et dengang 
meget anset Finansfirmas Kontor; men da hun 
aabenlyst stod i Forhold til en af Generalfor
pagterne af Skatterne, Le Normand de Tournehem, 
er det ikke usandsynligt, at denne Mand er den 
virkelige Fader til Mme. Poisson's Barn, og han 
sørgede da ogsaa for, at P.'s gode Evner, da hun 
voksede til, fik en fortrinlig Uddannelse, saa at 
hun kom i Besiddelse af alle de Kundskaber og 
Færdigheder, en fuldendt Verdensdame maatte 
raade over; derimod blev hendes moralske Op
dragelse aldeles forsømt. 1741 blev hun gitt med 
Generalforpagterens Brodersøn, Le Normand 
d'Étiolles, men hendes Digten og Tragten gik alle
rede da ud paa at blive Ludvig XV's Mætresse 
(Opnaaelsen af denne i hin Tid saa stærkt efter
tragtede Værdighed skal være bleven spaaet hende, 
medens hun endnu var Barn) for derved at komme 
til at spille en Hovedrolle i den store Verden. 
Omsider lykkedes det hende at tiltrække sig 
Kongens Opmærksomhed ved sin Skønhed og 
elegante Optræden, og Septbr. 1745 blev hun 
da udnævnt til Markise af P. (en Landsby i 
Dep. Correze med et Slot, som Kongen skænkede 
hende) og indført ved Hoffet som anerkendt 
Mætresse, medens hendes Ægteskab med d'Étiolles 
blev ophævet ifølge Skilsmissedom. Fra nu af 
gik, som hun selv har sagt, hendes Liv hen i 
uafbrudt Kamp og Anstrengelse for at bevare 
Kongens Gunst og holde Fjender og Medbejlere 
Stangen, og at dette lykkedes hende 23 Aar 
igennem, er et Vidnesbyrd om hendes Snarraadig-
hed og Energi. Først og fremmest maatte hun 
søge at overvinde den dræbende Kedsomhed, der 
gjorde Tilværelsen tung og trykkende for den 
tidlig sløvede Konge, og med en beundringsvær
dig Opfindsomhed og ikke ringe Smag vidste 
hun da gennem en uafladelig Strøm af sindrig 
vekslende Fester og Forlystelser at faa Tiden til 
at gaa for ham; Bekostningerne herved, der løb 
op i mange Millioner, tog hun intet Hensyn til. 
Ogsaa paa andre Maader gjorde hun sig uund
værlig for ham, idet hun, da hun ikke længer 
selv formaaede at fængsle ham, forsynede ham 
med nye Elskerinder; fra 1756 ophørte hun at 
være Kongens Mætresse og lod sig da udnævne 
til Æresdame hos Dronningen. Den store Magt, 
hun ved disse Midler vandt over Ludvig XV, 
blev ikke til Gavn for Frankrig. Vel optraadte 
hun som Beskytterinde af Digtere, Kunstnere 
og Videnskabsmænd, ligesom Kunsthaandværkerne 
droge Nytte af hendes luksuøse Tilbøjeligheder 
(en egen Art Ornamentik og Møbelstil har faaet 
Navn efter hende), men hun gjorde betydelig Skade 
ved at fjerne dygtige Embedsmænd og erstatte 
dem med sine Venner og Tilhængere, der ofte 
ikke formaaede at udfylde deres Stilling; blandt 
Ministrene bleve saaledes Maurepas, d'Argenson, 
Machault og Bernis afskedigede efter hendes 

Ønske; navnlig led Hæren under, at man besatte 
de høje Kommandoposter med hendes Favoritter, 
hvad der drog højst uheldige Følger med sig 
under Syvaarskrigen. At Frankrig deltog i denne 
Krig, skyldes for en Del P., der var vunden af 
den østerrigske Regerings Smigerier og haabede, 
at de forventede Sejre skulde befæste hendes Stil
ling; men de slette Resultater af Krigsoperatio-
nerne og den ugunstige Fred (1763) bevirkede 
det modsatte, Folkets Uvilje mod hende steg til 
Had, og det var vistnok heldigt for hende, at hun 
døde det følgende Aar (1764). (Li t t . De P. til
lagte Memoirer [Liége 1766] ere uægte. Derimod 
have de af hendes Kammerirøken, Mdm. H a u s 
se t , efterladte Memoirer [ny Udg. Paris 1846] 
Interesse. Mal as si s, Correspondance de Mdm. 
de P. [Paris 1878]; Capef igue , Mdm. de P. 
[Paris 1858]; C a m p a r d o n , Mdm. de P. et la 
cour de Louis XV [Paris 1867]; Goncour t , 
Mdm. de P. [ny Udg. Paris 1887]). C. F. 

Pompadour-Rødt [popadulr-], oprindelig en 
i Sévres 1757 opfunden Farve til Maling paa 
Fritteporcelæn; nu alm. Betegnelse for en dertil 
svarende, kødfarvet, rosenrød Nuance. 

Pompe fnnébre [po.pfynælbrø], Sørgehøjtide
lighed. 

Pompeji, Oldtidsby i Kampanien, S. 0. f. 
Napoli, S. 0. f. Vesuv; Byen laa paa en lav 
Højde af vulkansk Oprindelse, paa Sletten ved 
Bjærgets Fod. Den laa i Oldtiden ca. 4—500 M. 
(nu noget mere) fra Havet, lidt fra den ret store 
og sejlbare Flod Sarnus, og var Hovedstabelplads 
for de fjernere, paa den for sin Skønhed og 
Frugtbarhed berømte Slette liggende Byer, Acerræ, 
Nola og Nuceria. Byen maa være ret gammel, 
idet den ældste af dens Bygninger, et dorisk 
Tempel, antagelig hidrører fra 6. Aarh. f. Chr. 
De ældste Beboere vare af oskisk Afstamning; 
ved Aar 420 trængte de mere krigerske Sam
nitter frem fra Bjærgene mod Øst og bemægtigede 
sig Byen; der begyndte herefter en, som det synes,, 
meget heldbringende Blanding af de to Folke
elementer, og Byen havde, skønt den aldrig blev 

I synderlig stor, en ikke ringe Betydning. Ved 
1 Samnitterkrigene (342—290 f. Chr.) kom den 
1 under Navn af Forbundsfælle under Rom's Over-
j herredømme, men beholdt i alt væsentligt sit 
! kommunale Selvstyre. Senere indblandedes P. i 
i Forbundsfællekrigene i Beg. af I. Aarh. f. Chr... 
! hvilket førte til, at den maatte finde sig i Aar 

80 at modtage en Art romersk Garnison, en 
Veterankoloni, under Ledelse af P. Sulla, Dikta
torens Nevø. Fra denne Tid af blev Byen i et 
og alt en Provinsby som saa mange andre. Ind
byggerne, hvis Antal er anslaaet til 20,000 eller 
mere, vare gennemgaaende velhavende. Handelen 

; var den vigtigste Næringskilde; der udførtes 
navnlig almindelige Landbrugsprodukter fra den 
omliggende Slette, samt især Vin- og Grønsager. 
Uden om selve Byen laa et Par smaa Forstæder, 
deriblandt vistnok en Ladeplads ved selve Sarnus. 

' Desuden havde man Indtægter af Landliggere, 
i idel en Del højtstaaende Romere, — der nævnes 
' Cicero og Kejser Claudius, — havde Villaer her. 
i Beliggenheden var overordentlig smuk; Klimaet 
, frisk og om Sommeren køligt. 

Egnen var vulkansk, og P. laa ved Enden af 
I en gammel Lavastrøm fra Vesuv. Erindringen 
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om, at Bjærget var en Vulkan, var imidlertid 
næsten ganske tabt, og der byggedes trygt højt 
op paa selve Keglen. Der indtraf imidlertid 5. 
Febr. Aar 63 e. Chr. et voldsomt Jordskælv, 
hvorved næsten alle de offentlige Bygninger lede 
betydelig Skade, ligesom ogsaa talrige Privathuse 
bleve molesterede. Man tog imidlertid straks fat 
paa at genopbygge og reparere, og intet tyder 
paa, at man ikke saa med Tillid paa Fremtiden. 
Da saa meget skulde gøres paa een Gang, maatte 
Reparationerne ganske vist ofte faa Præg af 
Hastværk, men der ses at være ofret betydeligt 
paa Restaurationen. Men saa paafulgte 24. Aug. 
og følgende Dag Aar 79 e. Chr. en Katastrofe, 
hvortil først den nyeste Tid har set Sidestykke. 

Fig. 1. 

Pompeji; vestre, udgravede Del. 

Der kom fra Vesuv et enestaaende voldsomt Ud
brud. Forfatteren Plinius den Yngre var selv 
Øjenvidne og har i 2 Breve til Tacitus skildret 
det. Masser, udspyede fra Vesuv's Indre, samlede 
sig som en uhyre Sky over Bjærgets Top og 
vældede derefter, i Følge med giftige Dampe, 
først som hede Pimpsten, senere som Aske ned 
over Omgivelserne. Samtidig rystedes Egnen af 
heftige Jordskælv; Bygningerne rystedes, og 
mange styrtede sammen. En romersk Flaade-
afdeling søgte forgæves at komme til Hjælp; 
Admiralen selv, Plinius den Ældre, omkom under 
Forsøget. Da Uvejret stilnede af, var Egnen 
totalt forandret. H e r c u l a n e u m saas slet ikke 
mere. P. var begravet under et 4—5 M. tykt 
Lag af Pimpsten og Aske, hvoraf kun de øverste 

Dele af Bygningerne ragede op, Ogsaa det 
fjernere fra Vesuv liggende Stabiæ led meget. 
Ca. 2,000 Mennesker synes at være omkomne i 
P . ; Resten maa paa forskellig Maade være 
kommen bort, i alt Fald fra selve Byen. Ofte 
har Aske og Pimpsten blandet med Vand dannet 
faste Skorper om de dødes Legemer, saaledes at 
der, efter som de organiske Dele forsvandt, frem
kom Hulrum, hvorefter der i ny Tid er taget en 
Del Afstøbninger. Paa lignende Maade er bevaret 
Afstøbninger af Træsager og lignende let for
gængelige Dele. 

P. forsvandt ikke helt. Da Udbrudet var omme, 
blev der foretaget Gravninger, hvorved utvivlsomt 
de allerfleste mere kostbare Genstande og rede 

Penge allerede i Oldtiden ere borttagne. 
Ligeledes blev der borttaget en Mængde 
Bygningsmaterialer, især fra de af kost
barere Stenarter opførte offentlige Byg
ninger, af hvilke ofte kun Sokkelen nu 
staar tilbage. Luftens Indflydelse gennem 
Aarhundreder gjorde Resten, og efter-
haanden dækkedes det hele af et Muld
lag. Katastrofen gjorde et voldsomt Indtryk 
paa Samtiden, og om ny Bebyggelse paa 
Stedet var der gennem hele Oldtiden 
ikke Tale. Men P. glemtes efterhaanden, 
og det var i Middelalderen ubekendt, 
at der under Muldlaget laa Oldtidsbyer. 
1594—1600 førtes et Kanalanlæg under 
og igennem en Del af P., hvorved der 
fremkom et Par Indskrifter, men det 
vakte ingen Opmærksomhed. Ca. 100 
Aar efter gav ny Fund Anledning til, 
at Udgravninger begyndtes, men de fore
toges kun for at finde Kostbarheder, 
hensynsløst og uden Plan. Fra 1748 er 
der derimod stadig gravet planmæssig, 
ofte dog kun lidet, 1806—15 under de 
Franskes Regering med større Energi. 
System og Regelmæssighed i Undersøgel
sen skabtes dog først af Giuseppe Fio-
relli, der ledede Gravningen 1861—75. 
Nu kendes Byens Omkreds og Bymuren 
i dens hele Udstrækning. Omtrent den 
vestlige Halvdel af Byen, med Flertallet 
af dens offentlige Bygninger, er frem
dragen og ryddeliggjort, idet Fylden 
efterhaanden bortfjernes, og større og 
mindre Restaureringer foretages for at 
bevare det fremdragne. Den østlige 
Halvdel kan næppe ventes at ville inde

holde stort andet end Privathuse, mulig dog 
nogle Templer og Badeanstalter. I Løbet af 20. 
Aarh. vil Arbejdet antagelig blive afsluttet, dog 
næppe før henimod Aar 2000. 

Flertallet af løse, flyttelige Genstande maa 
nødvendigvis flyttes bort og findes nu i Museo 
Nazionale i Napoli. Herhen ere ogsaa de bedste 
af Vægmalerierne flyttede. Enkelte Rum ere 
søgte restaurerede i Lighed med deres Tilstand 
i Oldtiden. Vægmalerierne søger man nu for 
største Delen at bevare paa deres Plads, hvorved 
dog ikke kan undgaas, at meget af det frem
dragne afbleges og forsvinder. En Del Genstande 
ere opstillede i et mindre Museum ved selve P. 

Byen har oval Grundplan, ca. 1,200 M. X 750 
M. i Tværsnit. To Hovedgader, der nu kaldes 
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Strada di Mercurio og Sirada di Nola, gennem
skære den paa tværs og paa langs, og de fleste 
andre Gader løbe nogenlunde parallelt med disse, 
saa at hele Byens Plan bliver ret regelmæssig. 
Bymuren er gammel, men af uvis Ælde; paa flere 
Steder er den restaureret; paa Vest- og en Del 
af Sydsiden er den allerede i Oldtiden fjernet 
for at give Plads for Bebyggelse. Portenes Antal 
er 8. De offentlige Bygninger ligge næsten alle 
samlede i 2 Grupper, den ene om Torvet {Forum), 
den anden i Nærheden af Porten mod Stabiæ, 
ved det tresidede Torv {Forum triangulare). 
Spredt ligge Badeanstalterne og ligeledes for sig 
Amfiteateret. Nutildags inddeles P. for Over
sigtens Skyld i 9 Kvarterer, R e g i o n e r (I—IX), 
hvoraf 1 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 helt eller delvis ere ud
gravede. Inden for hvert Kvarter betegnes Hus-
karreerne (og inden for dem igen Gadedørene) med 
fortløbende Nummere. Paa det vedføjede Kort 
(1893) ere derhos de offentlige Bygninger og de 
mere kendte Privathuse betegnede med de moderne 
i t a l i e n s k e Navne, hvorunder de gaa 
og gælde i Litteraturen. Disse Navne 
hidrøre dels fra særlig udmærkede 
Genstande, som ere fundne i det paa
gældende Hus (Casa del Fauno, VI, 
12, efter en »dansende Satyr«), dels 
angive de de formodede Navne paa 
Husenes Ejere i Oldtiden (C. di Sallu-
stio VI, 2; C. di Cornelio Rufo I, 4), 
dels betegnes de stundom ogsaa efter 
fyrstelige Personer, i hvis Nærværelse 
de ere blevne undersøgte. Der skel
nes væsentlig mellem 2 Byggeperioder 
i P., før og efter 80, da den romer
ske Garnison kom (A. Mau). Den 
ældre Gruppe staar kunstnerisk højest; 
Bygningerne ere af graa Tuf med 
ofte gentagne Gange fornyet Stuk
overtræk. Bygningerne af den senere, 
romerske Gruppe ere jævnlig af rigere 
Materiale, Marmor og saakaldt Tra
vertin. I begge Perioder anvendtes til 
ringere Bygninger ofte Lava. Af de 
offentlige Bygninger henfører Mau, der af nulevende 
bedst kender P., bl. a. følgende til den ældre 
Tid: Palæstra'en, det store Teater, Søjlehallerne 
ved Forum triangulare, Stabianertermerne, Apollo-
og Juppiter-Tempelet, Gladiatorkasernen og de 
fleste af Portene i deres oprindelige Form. Til 
Romertiden regnes: Termerne ved Forum, Tem
pelet for de kapitolinske Guddomme, det lHle Teater 
og Amfiteateret. Bygningsmaterialet anvendtes mest 
som uregelmæssige Brudstykker i Mørtel; kun 
Facader kunne være af Kvadre; henimod Aar 79 
anvendtes ogsaa Mursten, navnlig paa begrænsede 
Partier, f. Eks. Dørindfatninger. 

G a d e r n e ere af meget forskellig Bredde, 
indtil 9,5S M., de fleste 3—6 M., gennemgaaende 
altsaa meget smalle. Kun i Hovedgaderne kunde 
2 Vogne køre forbi hinanden. Næsten alle 
Gaderne ere brolagte med uregelmæssige Lava
blokke, hvori Hjulene siede dybe Spor. Der er 
Kørebane i Midten, Fortove paa Siderne. Luksus-
kørsel for Personer var ikke tilladt; i Stedet 
brugtes Bærestole. For at man kunde naa fra 
det ene Fortov til det andet, var der, især hvor 
flere Gader mødtes, anbragt høje Trinsten. 

Navnlig i Regnvejr kunde de være meget nød
vendige, da Kørebanen ikke havde Afløb. Rundt 
om saas smaa Altre, offentlige Brønde o. s. v. 
Vandforsyningen var god og rigelig. Vandet kom 
fra Bjærgene mod Øst og førtes i Ledninger, 
hvis Forløb ikke kendes (mulig stode de i For
bindelse med Napoli's) til et Punkt i Muren 
mellem Porta Ercolanese og P. di Capua. Paa 
forskellige Steder, bl. a. i S t r a d a S t a b i a n a , 
var der Vandbeholdere, som laa højt paa murede 
Piller, og hvorfra Vandet med betydeligt Tryk 
fordeltes til de enkelte Huse (i et enkelt Hus 
var 16 Haner!), hvor man ofte havde Spring
vand, og til de offentlige Brønde. Disse laa 
mest paa Gadehjørnerne og bestode i deres 
simpleste Form som Regel af en Pille med et 
Udløb for Vandet, og foran den et Bassin. Der 
var ligeledes i P. et udviklet Kloaksystem. Led
ningerne gik oftest under Fortovene, 2 i hver 
Gade. Offentlige Aftrædeisesrum stode i For
bindelse med disse Kloaker. 

Fig. 2, 

Pompeji. Apollo-Tempelets Gaard. 

Of f en t l i ge B y g n i n g e r . P.'s Hovedtorv, 
F o r u m (VII, 8), var en mægtig, langstrakt Plads, 
med de omgivende Søjlehaller 152 X 48 M. stor. 
Det tjente til Brug for Folkeforsamlingerne og 
Festligheder, f. Eks. Gladiatorlege, og navnlig 
for det daglige Torveliv, der senere mest hen
lagdes til de omgivende Haller. Det var tillige 
almindelig Spadsereplads. Vognfærdsel over Torvet 
var forbudt. Paa de tre Sider laa Søjlehaller, 
mod Nord et Tempel for Juppiter, og uden om 
det laa udelukkende offentlige Bygninger. Paa 
selve Torvet er der talrige Fodstykker til Figurer, 
bl. a. ogsaa Rytterstatuer, forskellige større og 
mindre Tribuner til Brug ved Valg o. 1. Ved 
Forum's sydvestre Hjørne laa en Bas i l i ka , P.'s 
mest storslaaede Bygningsværk, med indvendige 
Søjler paa ikke mindre end 10 M.; den var 
bygget i førromersk Tid. Det var Retslokale, i 
den ene Ende med et ophøjet T r i b u n a l for 
Dommerne; mulig anvendtes Bygningen ogsaa i 
Handelens Tjeneste, f. Eks. som Børs. Nordligere, 
langs med Forum, laa Apo l lo ' s Tempel, bygget 
i førromersk Tid, men næsten helt genopbygget 
efter Jordskælvet Aar 63. Det havde Søjler paa 
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alle Sider og var omgivet af en Gaard (jfr. Fig. 2). 
Foruden Apollo æredes her ogsaa Venus, Artemis 
og Bacchus. J up pi ter-Tempelet, for Nordenden 
af Forum (Tempio di Giove), det største i P., 
var førromersk. Det laa paa en 3 M. høj, 37 M. 
lang, 17 M. bred Underbygning, op ad hvilken 
for Enden førte Trapper, og det havde en dyb 
Forhal med 8 korinthiske Søjler i Fronten, 8ljo M. 
høje. Bag Tempelet laa en Badeanstalt (se Ter 
mer). Mod 0. f. Forum laa M a c e l l u m , Torve
hal for Viktualier, derefter Cur ia , formentlig 
bl. a. Forsamlingslokale for Byraadet, mulig 
Tempel for Byens Larer, og henimod Torvets 
Sydøsthjørne E u m a c h i a ' s Bygning, en Torvehal 
for Klædevarer. 

Forum triangulare var ligesom det store 
Torv omgivet af Søjlehaller. Det var væsentlig 
en Festplads, knyttet til de umiddelbart ved 
Siden af liggende Teatre. Her ligge Resterne 
af det gamle græske Tempel {Tempio d'Ercole), 
bygget Paa græsk Vis, med Søjleomgang. Mulig 
dyrkedes her Minerva, Apollo, Artemis og Leto. 
Mod Nord laa Pa læs t r a ' en (Curia lsiacd), 
hvori 1797 fandtes en Kopi af Polykleitos'es 
Doryforos, et Tempel for I s i s (T. d'Iside) og 
et Tempel for Juppiter, Juno og Minerva. 0. f. 
Torvet ligge de to T e a t r e , det store (T. sco-
perto), der ikke havde Tag, og det mindre (7*. 
coperto), der var overdækket. De rummede hen
holdsvis 5,000 og 1,500 Tilskuere. (Nærmere se 
Tea te r ) . Bag det store Teaters Scenebygning 
laa den store G l a d i a t o r k a s e r n e , med Øvelses
plads i Midten. 

Nordligere laa Stabianertermeme, de bedst be
varede i P. med Afdelinger baade for Mænd og 
Kvinder. I Midten var en Palæstra for gymna
stiske Øvelser. A m f i t e a t e r e t laa helt mod Syd
øst (ikke paa Planen Fig. 1), op til Bymuren. 
Uden for flere af Portene laa nogle Villaer, samt 
Rækker af G r a v a n l æ g ; den egentlige Grav
g a d e udgaar fra Herculaneum-Porten. 

P r i v a t h u s e ere i P. fremdragne i stort An
tal. Bevaret er som Regel kun den nedre Del, 
medens Taget og det øverste af Væggene mangler. 
Skønt Husene ere meget forskellige i Anlæg, 
Værelsernes Antal og Udstyrelse o. s. v., er der 
dog visse Hovedtræk, som i de mere anselige 
stedse komme igen. De fleste have kun haft et 
enkelt Stokværk. Mest ligner Pansa's Hus det 
fra Vitruvius kendte Normalskema for et romersk 
Hus! De have deres Centrum indadtil, og de 
fleste faa Lys indvendig fra, ikke fra Gaden. Ud 
til denne ligger vel ofte Værelser, men disse be
nyttedes, især i de større Gader, for det meste 
som Butiks- og Forretningslokaler, der ikke 
stode i Forbindelse med selve Privathuset, og 
vare udlejede. Et Par Smaarum bag dem hørte 
stundom med. Til selve Huset kom man derfor 
i Reglen gennem en Korridor, som førte lige ind 
til det gamle, romerske Hovedrum, Atrium. 
Gadedøren kunde være anbragt helt ude i Gade
linien eller være trukken et Stykke ind i Gangen, 
hvorved der dannedes en Forstue. I Siden af 
Gangen kunde ogsaa være et Portnerrum. I 
Atrium var den midterste Del ikke overdækket 
og gav Adgang for Lys og Luft. Taget skraanede 
fra Siderne lidt nedad mod Midten, og under 
Aabningen var anlagt et fladt Bækken til at 

I opsamle Regnvandet (Impluvium). I Midten 
I maatte Taget oftest støttes af 4 eller flere Søjler. 
• Omkring Atrium ligge de øvrige Rum, Sove- og 
Spiseværelser, Forraadskamre, o. s. v. Bag Atrium, 
lige for Indgangsdøren, er ofte et særlig smukt 

1 udstyret Værelse, Tablinum, der med næsten 
hele Væggens Bredde aabner sig ud mod Atrium, 
og ligesaa mod et nyt aabent Rum, P e r i s t y l e n , 
der oprindelig ikke hørte med det til romerske 
Hus, men føjedes dertil ved Efterligning af de 
græske. Peristylen har ligesom Atrium Lysaabning 
i Midten, men Rummet i Midten er meget større; 
paa een eller oftest flere Sider er det omgivet af 

I Søjleomgange; det aabne, ikke overdækkede Parti 
er behandlet som Haveanlæg. Af de mindre Rum 
ere Spiseværelserne {Triclinier, s. d.) lettest 
kendelige, med de tre lange Sofaer eller Løj-

1 bænke, paa hvilke man laa til Bords. Sove
værelserne have ofte en Niche til Sengen, eller 
dennes Plads er angiven i Gulvets Mosaik. Disse 
og de øvrige Sideværelser ere gennemgaaende 
smaa og mørke. Ofte findes et Badeværelse. I 
særlig store Huse kan der være 2 Atrier eller 
(sjældent) 2 Peristyler. 

G u l v e n e vare af meget forskellig Udstyrelse. 
I de ringeste vare de af Stuk og nu ofte helt 
forstyrrede. I andre Huse kunne de være dannede 
af Stumper af brændte Sten, oftere med indlagte 
sorte og hvide Stene, det hele fæstnet i Stuk og 
omhyggelig glattet. Endelig findes i rigere Huse 

; ofte Mosaikgulve af sorte og hvide Sten i oma-
j mentale Mønstre, og der er fundet et Antal 

virkelige Mosaikbilleder, dannede af en Mængde 
smaa, forskellig farvede Stenstifter. Berømtest er 
den store Fremstilling af Slaget ved Issos, 
»Alexander-Slaget«, fra Casa del Fauno. Mindre 
Mosaikker, som kun dække en Del af Gulvet, 
findes oftest midt i Værelset. 

Væggene ere klædte med Stuk og malede. 
Billederne hidrøre fra meget forskellig Tid; 
mellem de ældste og yngste antages en Tids
forskel af ca. 200 Aar. Efter Stilen og Sujetterne 
har man skelnet mellem 4 Perioder, den før
romerske, Republikkens Tid, første Kejsertid 
til ca. Aar 50, og P.'s sidste Tid (Eksempler I. 

i Casa del Fauno; 2. C. del Labirinto; 3. Cæcilius 
Jucundus'es Hus; 4. Casa di Castore e Polluce). 

, De sidste, i hvilke der navnlig er Forkærlighed 
for lette, fantastisk slanke Arkitekturbilleder, ere 
altid betragtede som det bedste Udtryk for den 
særlige »pompejanske« Smag. De egentlige Figur-

! malerier ere særlig knyttede til 3. og 4. Periode. 
! Ofte er der om dem malet Indramninger. Stundom 

ses en enkelt, oftest kvindelig svævende Figur 
1 midt i et stort Felt; eller der males mellem 
! Arkitekturerne smaa Genrebilleder, hvoraf navnlig 

de med Eroter med Rette ere berømte. Der kan 
være landskabelige Billeder, og endelig er der 
mange af mytologisk Indhold (Eks.: Cheiron og 

', Achilleus, Ifigeneia's Ofring, Ixion's Straf o. s.v.). 
Endelig er der gjort en saare rig Høst af Enkelt

fund. Der er fremdraget en næsten talløs Mængde af 
det daglige Livs Brugsgenstande, Vaaben og Hus-
geraad, Møbler, Nips, Statuetter, Smykker o. s. v. 
Der er fremkommet en Mængde Indskrifter paa 
Sten, dels i oskisk, dels i latinsk Sprog. Ofte 
er der paa Ydervæggene malet alle Haande Ting, 
Bekendtgørelser, Anbefalinger for Kandidater til 
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Magistratsvalg, Meddelelser om Gladiatorlege 
o. s. v.; en endnu slørre Række er kun indridset 
i Væggens Pudslag med en Griffel af Metal eller 
et andet spidst Instrument: Navne, Lykønskninger, 
Vers og andre Udgydelser af forbipasserende. 
Af særlig Interesse er et Antal Vokstavler fra 
Bankier'en L.Cæcilius Jucundus'es Hus, mest Kvit
teringer vedrørende Forretninger, som Jucundus 
har udført for andre, specielt om Forpagtninger 
af offentlige Ejendomme. 

For Forstaaelsen af Oldtidens Kulturforhold i 
det hele og i Detaillen har Udgravningen af P. 
været af grundlæggende Betydning. Der er intet 
Sted, hvor Indtrykket af Oldtidslivet saa ud
præget og levende træder den besøgende i Møde. — 
( L i t t . : Almindelige Oversigter: Aug. Mau, »P. 
in Leben und Kunst« [Leipzig 1900]; samme, 
»Fuhrerdurch P.« [Napoli 1893]; Joh. Bergman , 
»P.< [Stockholm 1900]; Enge lmann , »P.« [af 
Serien »Beruhmte Kunststatten«, Leipzig-Berlin 
1899]. Ældre er: C. Bruun , »P., dets Historie 
og Mindesmærker« [Kbhvn. 1881]. Særligt :»Wand-
gemalde aus P., nach d. Zeichn. von W. Ternite« 
[Berlin 1840—58]; F a u s t o et F e l i c e Ni-
c o l i n i , Le Case ed i Monutnenti di P diseg-
nati e descritti, I—IV [Napoli 1854 — 96; stort 
Pragtværk i Folio og med Farver]; E . P r e s u h n , 
»P., die neuesten Ausgrabungen« [1874—81]. Ar-
tikelen »P.« i B a u m e i s t e r , »Denkmaler des klass. 
Alterthums« [Munchen og Leipzig 1889]. Rekon
struktioner hos: C. W e i c h a r d t , »P. vor der 
Zerstorung< [Leipzig 1897, Folio]. Talrige andre 
Værker og talløse enkelte Afhandlinger. F. 
F u r c h h e i m , Bibliografia di P, Ercolano e 
Stabia [Napoli 1891]). H.A.K. 

PompéjUS, romersk plebejisk Slægt, blandt 
hvis Medlemmer mærkes følgende: 

1) Gnaeus P o m p e j u s S t r a b o , Konsul 89 
f. Chr., udmærkede sig som Hærfører i Forbunds
fællekrigen og opnaaede Triumfen. Senere deltog 
han i Borgerkrigen paa Adelspartiets Side, men 
døde kort efter. 

2) Gnaeus P o m p e j u s , med Tilnavnet Mag
nus (»den Store<), foreg.'s Søn, var i en længere 
Aarrække politisk Partifører i Rom. Han var født 
106 og døde 48 f. Chr. Som ganske ung Mand 
viste han under Borgerkrigen stor militær Dygtig
hed; han stod ligesom Faderen paa Sulla's og 
Adelspartiets Side. Da Sulla havde vundet Magten 
i Italien, sendte han P. til Sicilien og Afrika (81), 
hvor han hurtig fik Bugt med Modpartiet. Ved 
sin Hjemkomst hædredes han med en Triumf, 
hvilket var ganske usædvanligt for en Mand, der 
endnu intet Embede havde beklædt. Efter Sulla's 
Død sendtes han til Spanien (76) for at bekæmpe 
Sertorius, som forsøgte at danne en selvstændig 
Stat derovre. I Begyndelsen var han uheldig, men 
efter Sertorius'es Drab undertvang han hele Landet. 
Ved sin Tilbagekomst til Italien hjalp han med 
til Udryddelsen af de sidste Rester af de oprørske 
Slaver, som Crassus havde besejret (71). Men det 
viste sig snart, at P. ingenlunde var en paalidelig 
Tilhænger af Adelspartiet; tværtimod mente han, 
som selv ikke tilhørte nogen fornem Slægt, at 
han ved at slutte sig til Folkepartiet vilde have 
større Udsigt til at gøre en glimrende Karriere. 
Efter at han sammen med Crassus havde opnaaet 
Konsulatet (70), omstyrtede han derfor flere af de 

Forfatningsforandringer, som Sulla havde indført, 
og forøgede saaledes Demokratiets Magt. Lønnen 
for disse Bestræbelser høstede han snart efter, da 
han ved den gabiniske Lov fik uindskrænket Be
myndigelse til at føre Krig mod Sørøverne i 

1 Middelhavet (67) og dernæst ved den maniliske 
I Lov Overanførselen i Krigen mod Kong Mithra-
| dates af Pontos (66). Sørøverne fik han, efter at 
i have opbudt store Stridskræfter, hurtig Bugt med, 

men behandlede dem efter deres Underkastelse 
med en usædvanlig Lemfældighed. Efter Mithra-
dates'es Overvindelse ordnede han egenmægtig 
Forholdene i Vestasien og lagde Bithynien, Pontos, 
Kilikien og Syrien m. fl. Landskaber ind under 
Romerriget. Aldrig før havde en romersk Hær
fører udøvet en saa mægtig Indflydelse, men ved 
hans Tilbagekomst til Rom (62) mødte der ham 
uventede Vanskeligheder, idet Senatet, som saa 
skævt til hans Hæder, var uvilligt til at stadfæste 
hans Anordninger og give hans udtjente Soldater 
Jord. P. indlod sig da paa en politisk Forbindelse 
med Cæsar og Crassus (>det første Triumvirat<), 
hvorefter Senatet maatte finde sig i at opfylde 
hans Ønsker. Men den, der høstede størst Fordel 
af Forbindelsen, var Cæsar, medens P., som 
ganske manglede Evnen til at finde sig til Rette 
i det politiske Intrigespil, havde svært ved at 
gøre sin Autoritet gældende over sine talrige ari
stokratiske Modstandere i Senatet paa den ene 

j Side og de tøjlesløse Folkeførere paa den anden, 
Efter at imidlertid Triumviratet var blevet fornyet 
i Luca (56), opnaaede P. og Crassus for anden 
Gang Konsulatet (55). Efter Konsulatet fik P. 

I Spanien at bestyre, men overlod Provinsbestyrelsen 
til Underbefalingsmænd for vedblivende at kunne 
have Øje med Forholdene i Rom. Venskabet 
mellem P. og Cæsar kølnedes efterhaanden, især 
efter at P.'s Hustru Julia, Cæsar's Datter, var 
død (54), og ogsaa ved Crassus'es Død (53) 
fjernedes de mere fra hinanden. Pøbeloptøjerne i 
Rom foranledigede 52 Senatet til at udnævne P. 
til Enekonsul, og da senere den politiske Skin
syge mellem P. og Cæsar stadig tiltog, gik P. til 
sidst helt over paa Senatspartiets Side og tog ved 
Borgerkrigens Udbrud Kommandoen over Hæren 
(49). Cæsar's hurtige Fremtrængen tvang P. til at 
gaa over til Grækenland, hvor han efter at have 
kæmpet i nogen Tid med vekslende Held bukkede 
under for Cæsar ved Farsalos (48). Nederlaget 
berøvede ham ganske Besindelsen; han flygtede 

i ilsomt til Ægypten, men idet han stod i Begreb 
I med at lande der, blev han dræbt af nogle af 
i Ægypterkongens Folk (48). P. var en dygtig 
i Kriger, dog uden særlig fremragende strategiske 
I Evner; af Karakter var han retskaffen, men 
i temmelig smaalig og forfængelig, og som Stats

mand manglede han i høj Grad Behændighed. 

3) G n a e u s P o m p e j u s , foreg.'s Søn, optog 
efter Faderens Død Kampen mod Cæsar baade i 
Afrika og i Spanien. Han blev myrdet i Spanien 
kort efter at have tabt Slaget ved Munda (45). 

4) S e x t u s Pompe jus , foreg.'s Broder, deltog 
med denne i Kampen mod Cæsar. Efter Slaget 
ved Munda bevarede han Magten i en Del af 
Spanien, og efter Cæsar's Mord lykkedes det 
ham at bemægtige sig Sicilien (43). Senatspartiet 
stillede sig venlig til ham, og selv Triumvirerne 
maatte en Tid anerkende hans Herredømme. Efter 
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flere heldige Kampe blev han overvunden i et 
Søslag af Agrippa (36), hvorefter han gik til 
Asien for at modvirke Antonius. Men her fandt 
han snart efter Døden. H. H. R. 

PompéjUS-Søjlen kaldes en Granitsøjle i Alex
andria, som stammer fra Oldtiden. Den staar i 
Byens sydlige Del og er 20 M. høj (med Fod
stykke 32 M.). Hovedstykket er en Monolit, som 
oprindelig har været opstillet for sig, men som 
af en Statholder Pompejus paa Kejser Diocletian's 
Tid er bleven forsynet med Fodstykke og et 
korinthisk Kapitæl. H. H. R. 

PompéjUS TrOQUS, romersk Historieskriver, 
levede paa Kejser Augustus'es Tid. Han skrev j 
Historiae Philippicae i 44 Bøger, en Verdens- ' 
historie, der grupperer sig om den makedoniske 
Historie. Han har benyttet græske Kilder. Hans 
Værk er tabt, men bevaret i Udtog af Justinus 
(s. d.). H.H.R. 

Pompelmustræ se Citrus. 
Pompiers [popie'] (fr.), Brandfolk. 
Pompignan [popina'], J e a n J a c q u e s Le 

F r a n c , Marquis de, fransk Digter, født I o. Aug. 
1709 i Montauban, død 1. Novbr. 1784 i Pom
pignan, skrev snart hverdagsagtige, snart høj
travende Oder og Vers, der længst have tabt 
deres Værd; kun hans »Ode sur la mort de 
Jean Baptiste Rousseau« erindres endnu. Hans 
bibelske »Poésies sacrées« [1751] vare af Sam
tiden meget yndede. Ved sin Optagelse i Akade
miet angreb han heftig Encyklopædisterne, der 
dog snart fik ham til at tie. 1770 udgav han 
den første franske Oversættelse af Aischylos. 
Hans »Giuvres complétes« udkom 1784 i 4 Bd., 
»CEuvres choisies« 1800 i 2 Bd. S. Ms. 

PompiliUS se Numa P o m p i l i u s . 
Pompon [popo'] (fr.), Dusk eller Knop (af 

Uld o. 1.) paa en militær Hovedbedækning, som 
Damepynt o. 1. 

PomponatlUS, P e t r u s , italiensk Filosof, født 
16. Septbr. 1462 i Mantova, død 1525 i Bologna, 
studerede Medicin og Filosofi i Padova. Her an
sattes han snart som Lærer og vandt Berømmelse 
ved sine Angreb paa sin Lærer Achillini, der 
havde fortolket Aristoteles i Averrhoe's Retning. 
P. hævdede den rene og uforfalskede Aristoteles. 
Datidens mange Krige tvang ham snart til at 
flytte til Ferrara, senere til Bologna, og i denne I 
By udgav han 1516 sit berømteste Værk, om '. 
Sjælens Udødelighed. Han hævdede heri, at Ari- j 
stoteles'es Lære maatte føre til Forkastelsen af ; 
den individuelle Sjæls Udødelighed. Rundt om I 
blev P. udraabt for at være Kætter, skønt han j 
i sit Skrift havde erklæret, at han i det nævnte 
Spørgsmaal bøjede sig for Kirkens Lære, da det 
var et af den Slags Spørgsmaal, hvor Fornuften 
ikke kan sige det afgørende Ord, men alt bliver 
overladt til Troen og Aabenbaringen. Men Pave 
Leo X holdt sin Haand over P. Han udgav i 
de følgende Aar flere nye Skrifter, som paaviste 
Modsigelsen mellem Kirkens Lære og den ari
stoteliske Filosofi, paa hvilken Kirken støttede sig. 
Særlig var han optagen af Spørgsmaalet om Vil
jens Frihed. Fire Aar før sin Død udgav han et 
Skrift om Frihed, Skæbne og Forsyn. Endnu 
skarpere end i hans Bog om Sjælens Udødelighed 
fremtræde her de Hovedtræk, som gøre P. til 
en af de store Begyndere for den moderne Tænk- i 

ning. For hans Tænkning gælder kun een Regel, nem
lig Sandheden, som den viser sig i Tankernes for
melle logiske Sammenhæng. Ved Siden af Sand
heden kan der være andre Værdier i Livet, 
de praktiske, som f. Eks. lede Lovgiveren eller 
Kirken. Troen paa Sjælens Udødelighed kan være 
et Motiv for Menneskene til at handle retskaffent; 
derfor kan det være berettiget at indskærpe denne 
Tro, men dette er ikke noget Bevis for dens 
Sandhed. Troen paa Menneskenes Frihed kan 
synes at være nødvendig for at hævde Menne
skenes Ansvar, men det er ikke et Bevis for denne 
Frihed; og da Erkendelsen overalt søger Sammen
hæng og Forbindelse, bliver Friheden netop ufor-
staaelig for den. P. sammenligner sig i denne 
Søgen efter Sandheden og i denne Strid mellem 
Erkendelse og praktisk Nødvendighed med Pro-
meteus, hvis Lever sønderrives af Ørnen. P. er 
temmelig uberørt af Renaissancens øvrige Kultur; 
han kunde ikke Græsk. Det er Begejstringen for 
Tankens logiske Arbejde, der opfylder ham ; han 
stræber ikke efter at hævde ny Moralideer eller 
en ny Verdensanskuelse, men undersøger blot, om 
den Verdensanskuelse, som findes, hviler paa 
Tankens Grundlag eller har andre Kilder. Efter 
Døden blev P.'s Lig ført til Gonzaga, hvor hans 
Beundrer Kardinal Gonzaga oprejste en Bronze
statue over hans Grav. Hans Værker udgaves i 
Basel og Venezia 1525, 1556 og 1667. ( L i t t . : 
J. G. O l e a v i u s , Diss. de P. P. [Jena 1709]; 
F i o r e n t i n o , P. P. studi storici su la scuola 
Bolognese [Firenze 1868]; Ad. F r a n c k , Mora
listes et philosophes [2. Udg. Paris 1874]; H. 
Høf fd ing , »Den nyere Filosofis Historie« I 
[Kbhvn. 1894J). C.St. 

PomponiUS, plebejisk Slægt i Rom. Af dens 
Medlemmer kunne nævnes: 

i) L u c i u s P. B o n o n i e n s i s , romersk Digter, 
den første,der bragte de gamle italiske Folkeskuespil, 
Atellanerne (s. d.), i en mere kunstmæssig Form, 
Han levede i Beg. af 1. Aarh. f. Chr., men hans 
personlige Forhold ere ukendte. De opbevarede 
Brudstykker af hans Værker findes i Ribbeck's 
Scaenicae Romanorum poesis fragmenta, II [3. 
Udg. Leipzig 1898]. 

2 ) P u b l i u s P . S e c u n d u s , Tragediedigter, blev 
under Kejser Tiberius beskyldt for at have staaet 
i Forbindelse med Sejanus og maatte i længere 
Tid holde sig indespærret i sin Broders Hus. 
Under Claudius førte han en Hær i Germanien. 
Hans Tragedier vare meget ansete, men ere nu 
tabte. En af dem hed Aeneas. 

Se endvidere A t t i c u s og Mela . H.H.R. 
Pomposo (ital.), musikalsk Foredragsbeteg-

nelse: pompøs, statelig. 
Pompøs se P o m p . 
Pouape (Bønebe, P u i n i p e t , A s c e n s i o n ) , 

0 af Karolinerne's Gruppe i Mikronesien, 347 • 
Km. medca. 2,000 Indb., opdaget 1595 af Quiros. 
Øen er omgiven af Koralrev, der dog mange 
Steder ere afbrudte, saa at der gives Adgang til 
de fortrinlige Ankerpladser bag dem. Kysten er 
omgiven af Mangrove, det indre er dækket af 
yppig Skov. Indbyggerne ere gaaede meget tilbage 
i Antal som Følge af Koppeepidemier. De leve 
af Bananavl. Mærkelige ere de paa Øen forekom
mende Ruiner, der ere byggede af mægtige Ba
saltblokke. M. V. 
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Ponce [po'nse], By paa Sydkysten af den ame
rikanske 0 Puerto Rico i Vestindien, har (1889) 
42, 388 Indb. Ved en Sporvej er Byen forbunden 
med sin 2 Km. fjernere Havn, Puerto de P. 
Der udføres Sukker, Melasse, Rom, Tobak og 
Kaffe. M. V. 

Ponce [po'nse], P e d r o de, spansk Døvstumme-
ærer, død 1 584 i Benediktinerklosteret San Sal

vador i Ona. Han er, saa vidt Kundskab derom 
haves, den første, der har givet sig af med Døv
stummeundervisning, ligesom han formentlig, ved 
sin Paavirkning paa sin Landsmand Bone t (s. d.), 
har haft stor Indflydelse paa den Form, Døv
stummeundervisningen siden i sin Helhed har an
taget. P., der i øvrigt var Munk, vakte sine 
samtidiges højeste Beundring ved at indføre fire 
adelige døvstumme Børn først i Skriftsproget ad 
Anskuelsens Vej, siden i Talesproget paa Grund
lag af Skriftsproget. (Li t t . : Ed. W a l t h e r , 
»Geschichte des Taubstummen-Bildungswesen« 
[Bielefeld og Leipzig 1882]). F. B. 

Ponceau [poso']. Med dette Navn betegnes 
forskellige Tjærefarvestoffer (Azofarvestoffer), som 
fremstilles med Naftol og Amidoazobenzol som 
Udgangspunkt. Mest bekendt er P . 3PB eller 
B i e b r i c h e r S k a r l a g e n , som er Natronsaltet af 
Amidoazobenzoldisulfonsyre-azo-p1-naftol og danner 
et rødbrunt Pulver, der opløses i Vand med gul
rød Farve og farver Uld rød i surt Bad. O. C. 

Ponce de Leon [po'nsedeleoln], Juan , spansk 
Opdager, drog 1493 med Columbus paa dennes 
anden Rejse til den ny Verden og blev senere 
Statholder paa Puerto Rico; fortrængt fra denne 
Stilling af Diego Columbus, udrustede han 1513 
en lille Flaade for at opsøge den mytiske Ung-
domskildepaaØen »Bimini«. Han krydsedeBahama-
Øerne og opdagede Paaskesøndag (Pascua Florida) 
Halvøen Florida, som han fulgte til 300 n. Br., 
hvorpaa han omsejlede Sydspidsen og trængte ind 
i Mejico-Golfen; paa denne Fart iagttog han som 
den tørste Europæer den varme Golfstrøm. 1520 
forsøgte han at besætte Florida, men blev slaaet 
tilbage af de indfødte og døde kort efter paa 
Cuba af sine Saar. C. A. 

Ponce de Leen, L., se Le6n, L. P. de. 
Poncelet [poslæ'], J e a n V i c t o r , fransk 

Officer og Matematiker, født 1788 i Metz, død 
1867 i Paris. Efter at være bleven uddannet paa 
Ecole polytechnique deltog P. i Napoleon's Felt
tog mod Rusland 1812; han blev tagen til Fange 
og vendte først 1814 tilbage til Frankrig. Efter 
sin Hjemkomst gjorde han Tjeneste ved Service 
de construction og som Lærer i Mekanik i Metz, 
indtil han 1834 flyttede til Paris, hvor han 1838 
blev Professor i Fysik og Mekanik ved Faculté 
des sciences. 1834 optog Akademiet ham som 
Medlem. Han var endelig i nogle Aar Chef for 
École polytechnique, men trak sig tilbage 1852, 
da han ikke vilde tjene Kejserdømmet, og syslede 
i Resten af sit Liv med sine Værker. Frix 
Poncelet, der tildeles den, som i de sidste ti Aar 
har bidraget mest til den rene og anvendte Mate
matiks Fremme, er oprettet i Henhold til hans 
Testamente. Mellem de Mænd, der i 19. Aarh. 
hævede den syntetiske Geometri til dens nu
værende Højde, indtager P. en af de første Pladser; 
flere af denne Geometris største Ideer opstode 
allerede hos ham under hans Fangenskab i Rus-

| land. I sit Hovedværk »Traité des propriétés 
projectives« [1822] udvikler han Læren om Over
førelse af Sætninger fra en Planfigur til dens 
Projektion, idet han ogsaa medtager visse metriske 
Egenskaber, og opstiller Omformningen af Figurer 
ved Homologi (s. d.) i Planen og Rummet, Kon-
tinuitetsprincippet (s. d.) samt Grundtrækkene af 
de reciprokke Polarfigurers Teori (se Pol) ; denne 
sidste fuldføres i »Théorie des polairesréciproques<, 
der 1824 indleveredes til Akademiet [trykt 1829 
i Crelle's Journal]. Af hans Afhandlinger ere en 
Del samlede i 2. Bd. af Udgaven 1865 — 66 af 
»Traité des propriétés projectives<. P. har ogsaa 
med udmærket Dygtighed anvendt Matematikken 
paa mekaniske Problemer; her maa nævnes følgende 
Værker: »Cours de mécanique appliquée aux 
machines« [1826J, »Sur les roues hydrauliques« 
[1827] og »Introduction å la mécanique industrielle« 
[1840—41]. (Li t t . : »Om P.'s Betydning for 
Geometrien«, af E. H o l s t [Chra.-Universitets 
Program 1878]). Chr. C. 

Poncelethjul [poslæ'-] se Vandh ju l . 
Poncere [po>;se're] (af fr. ponce, lat. pumex, 

Pimpsten), at afslibe med Pimpsten; ogsaa at 
! kopiere efter et Mønster, i hvilket Konturerne 
; ere dannede af fine Huller. Man lægger Mønsteret 
i paa Papir eller Tøj og slaar derpaa med en 

Poncette, en lille Pose af løst Tøj, fyldt med 
fint Kul- eller Pimpstenspulver, saa at noget af 
dette trænger igennem Hullerne i Mønsteret og 
danner Tegningen. F. R. F. 

Poncet [posæ'J, Brødrene A m b r o i s e og 
Ju l e s , Afrikarejsende, opdroges af en Slægtning 
i Khartum, med hvem de foretoge Rejser til den 
øvre Nil, i hvis Egne de efter Slægtningens Død 
1854 oprettede flere Handelsstationer, bl. a. i 
Njam-Njam-Landet. Deres Rejser bragte Op
lysninger om dengang lidet kendte Egne ved Med
delelser og Kort over disse, og Ambroise P. er 
Forfatter af »Le fleuve blanc« [Paris 1864]. 
Begge Brødre døde i Ægypten henholdsvis 1868 
og 1873. O. I. 

Ponchiel l i [på^kjæl'li], A m i l e a r e , italiensk 
Komponist, (1834—86), studerede i Milano og 
debuterede 1856 i Cremona med Operaen »I 
promessi sposi«, der efterfulgtes af en lang Række 
Operaer, der i Reglen gjorde stor Lykke hos 
hans Landsmænd, medens kun en enkelt »Gio-
conda« er trængt igennem andensteds. 1882 skrev 
P. sin bekendte Garibaldi-Hymne. W. B. 

Poncho se G a u c h o s . 
Poncy [posi'], L o u i s C h a r l e s , fransk 

Digter, født i Toulon 2. Apr. 1821, død smst. 
30. Jan. 1891. P. var Murer, da han ved sine 
Bysborgeres Hjælp udgav Digtene »Marines« 
[1842] og »Le chantier« [1844]. Til hans Vel
yndere hørte Béranger og George Sand. Først 
1848 opgav han sit Haandværk for nogle smaa 
Embeder. 1850 udgav han Haandværkersangene 
»La chanson de chaque metier«, som Ortolan 
komponerede, 1852 Elskovsversene »Le bouquet 
de Marguerite«. 1868—73 udkom 4 Bd. »Contes 
et nouvelles«, 1868 hans »Poésies« i 5 Bd. S. Ms. 

Pond, holl. Vægtenhed, ny = Kilogram, gammel 
(Pund) = 494,09 Gr. N. % B. 

Pond [på'ndj, J o h n , engelsk Astronom, født 
1767 i London, død 7. Septbr. 1836 i Black

heath, var 1811—35 Direktør for Observatoriet 
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i Greenwich og har som saadan udgivet »Astro
nomicai Observations made at the R. Observatory 
at Greenwich in the years 1811 to 1835 with 3 
supplements«, hvori han har publiceret flere 
Stjernekataloger over Fundamentalstjerner. I »Royal 
Society's« og »Astronomicai Society's« Publika
tioner har P. offentliggjort talrige astronomiske 
Afhandlinger. Sine Meridianobservationer for 
Aarene 1816—33 har han samlet i »A Catalogue 
of 1,112 stars« [Lond. 1833]. Hans Observa
tioner i Aarene 1811 —19 har Auwers bearbejdet: 
»Mittlere Orter von 570 Sternen« [Berlin 
1902J. J.Fr.S. 

PonderaMlier (lat.), vejelige Stoffer, altsaa 
almindeligt Stof eller Masse i Modsætning til I m-
p o n d e r a b i l i e r (s. d.). K. S. K. 

Pondera t ion (lat.), Ligevægt, Afvejen; deraf: 
Haimoni i et Maleris Komposition o. 1. 

Pondichéry [fr.: podiseri', eng.: på'ndnseri] 
(P u t u t s her i), fransk Besiddelse paa Østkysten af 
Dekan, ligger ved Deltaet af Peuna og har et Areal af 
291 • Km. med (1891) 172,941 Indb., hvoraf ca. 
40,000 bo i Hovedstaden P. Denne bestaar af den 
sorte By og den hvide By, hvilken sidste ligger ved 
Strandbredden og har mange smukke Bygninger, 
hvoriblandt Domkirken, Teateret, Raadhuset o. s. v. 
Byens Red er aaben og ubeskyttet, Handelen er 
ikke stor. P. blev 1672 afstaaet til Frankrig af 
Radshaen af Bidshapur. Flere Gange har Byen 
været i engelsk Besiddelse (1761—63, 1778—83, 
1793 —1814). M. V. 

Pondoland, Landskab i den sydøstlige Del af 
Kaplandet paa Grænsen afNatal, 10,500 • Km. I 
med ca. 150,000 Indb. (Kaffere). P. udgjorde tid- ; 
ligere sammen med Griqualand-East et uafhængigt 
Negerland (Kaffraria), men efter at Englænderne 
1884 havde besat Hovedfloden St. John's Munding, 
gav det sig frivillig ind under Kapkolonien 
1894. CA. 

PondUS (lat.), Vægt. 
Ponevjesh, By i Vestrusland, Guvernement 

Kovno, ligger ved Nevesha og er bekendt fra en 
Fægtning mellem Russere og Polakker 1831. 
(1897) 13,044 Indb. H.P.S. 

Ponferrada, By i Nordspanien, Provins Leon, 
ligger ved Boega's Udløb i Sil og har Ruiner af 
et Tempelherreslot, et Raadhus fra 17. Aarh. samt 
varme Svovlkilder. (1897) 7,097 Indb. H.P.S, 

Poni se H e s t e S. 877. 
PoniatOWSki, polsk Adelsæt af Vaaben Ciolek. 

P. er gammel i Polen, men først i Begyndelsen 
af 18. Aarh. naaede den større Betydning i Re
publikkens Historie. Den siges at stamme fra en 
italiensk Familie T o r el li . 

i) S t a n i s i a w P., Kastelan i Krakov, (1676— 
1762). P. var Kriger med Liv og Sjæl, deltog 
som ung i Østerrig's Tyrkekrige, blev siden ivrig 
Tilhænger af Karl XII, blev hans Adjutant og 
Ven. P. deltog i Slaget ved Poltava og fulgte 
med Kong Karl til Bender. Det var bl. a. hans 
diplomatiske Intriger og Iver, som drev Sultanen 
til Krigen mod Rusland 1711. Først efter 
Karl XII's Død anerkendte P. August II, er
hvervede sig hans Tillid og blev Mazurien's Vojvod 
1731, greb dog atter til Vaaben for Leszczynski, 
men aflagde, da dennes Sag var tabt (1738), Tro-
skabsløfte til August III og blev 1752 Krakov's 
Kastelan. P. var gift ind i Czartoryskiernes Slægt. 

Man mener, at P. er Forfatter til »Rémarques 
d'un Seigneur polonais sur l'histoire de Charles XII, 
roi de Suéde par Ms. Voltaire« [Haag 1741]. P. 
havde mange Børn, blandt dem S t a n i s i a w 
A u g u s t , Polen's Konge, samt 

2) Mi c h a t J e rzy P., Polen's sidste Primas, 
Helbroder til Kong Stanisiaw August, (1736— 
'794)- R blev præsteviet 1761, blev siden sin 
Broder, Kongens i Kløgt overlegne Raadgiver. 
1773 udnævntes P. til Biskop i Plock, hvor han 
ihærdig tog sig af Oplysningens Fremme og blev 
et overordentlig virksomt Medlem af Edukations-
komiteen. Som Ærkebisp (efter 1784) havde han 
stor Indflydelse paa hele Statsstyreisen, men blev 
yderst forhadt i de brede Lag, maatte endog en 
Tid lang rømme af Landet. Han kom vel tilbage, 
men paa Kosciuszko's Tid truede forbitrede Folke
masser med at hænge ham, og paa uforklaret 
Maade døde han kort efter af Gift-. 

3) J o z e f P., F y r s t e , polsk Feltherre, født 
1763 i Varszava, død nær Leipzig 1813. P. var 
en Brodersøn af Kong Stanisiaw August, kæmpede 
i sin tidlige Ungdom i østerrigsk Tjeneste mod 
Tyrkerne og blev haardt saaret, senere kaldtes han 
tilbage til Polen af sin Farbroder Kongen og 
blev General i den polske Hær, hvor han ivrig 
og dygtig tog sig af Omorganiseringen. Efter 
3. Maj Forfatningens Vedtagelse 1791 blev P. 
Overfeltherre og kæmpede med de fremtrængende 
Russere; men da Kongen midt under Krigen sveg 
Polen's Sag, nedlagde P. sin Værdighed og for
lod Landet, tog dog atter Del med i Kosciuszko's 
Opstand og slog sig efter Republikkens Fald ned i 
Varszava, hvor han i 10 Aar førte et kaadt Privat
liv. Efter Preussen's Nederlag 1806 blev P. 
Chef for den polske Nationalgarde og siden Stor
hertugdømmets Krigsminister. Aaret 1809 sejrede 
han over Østerrigerne og indtog Krakov, førte 
1812 Storarmeens 5. polske Korps, deltog i Felt
toget 1813 i Tyskland og blev ved Leipzig ud
nævnt til fransk Marskal. Efter Nederlaget 
dækkede P. med en lille Styrke heltemodig 
Napoleon's Tilbagetog, men saaret og forfulgt 
omkom han i EIster-Floden. Hans legemlige 
Rester bleve siden bisatte paa Wawel i Krakov 
1816. Ved Kosciuszko's Side staar P.'s Grav
minde. 

Fra I g n a c y P. (Broder til Kastelan af Krakov 
Stanisiaw August's Fader), en vældig Jordbesidder 
i Ukraine, som blev 130 Aar gi., stammer: 

4) Joze f P., Oberst i den polske Hær, født 
1762 i Ukraine, død 1845. P. var først som 
Dreng i preussisk, saa i russisk Krigstjeneste, 
deltog derpaa med Fyrst J6zef P. i Felttoget 
mod Rusland 1792, bosatte sig siden paa de 
fædrene Godser i Ukraine, hvor han blev navn
kundig som fortræffelig Agronom og Styrer for 
sine Bønder, der elskede ham. Hans Arvinger 
eje endnu vidtstrakte Godser i Ukraine. 

En Sidelinie nedstammer fra 5) S t a n i s i a w P., 
Kong Stanisiaw August's Brodersøn, født 1755, 
død i Firenze 1833, General i den polske Hær 
og litauisk Underskatmester, 1780 Marskal paa 
Sejmen. Forgæves søgte Kongen at faa ham ud
nævnt til Tronfølger. P. levede og døde siden 
i Italien. To uden for Ægteskab fødte Sønner, 
Karol og Jozef, adopterede han, de bleve i Tos
cana udnævnte til Hertuger af Monte Rotondo. 
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6) J é z e f P., ovenn.'s Søn, Fyrste, Hertug af 
Monte Rotondo, Komponist og Diplomat, født i 
Rom 1816, død i London 1873. P. fik, efter at 
have udmærket sig i fransk Tjeneste i Algérie, 
1848 Borgerret i Toscana, valgtes som Medlem 
af Kammeret i Firenze og gjorde diplomatisk 
Tjeneste for Fyrsten i Bruxelles og London. 
1854 bosatte han sig i Paris, blev fransk Senator 
og Diplomat. P. har komponeret en hel Række 
Operaer og Syngestykker, deriblandt »Giovanni 
di Procida« [1840], »Ruy Bias«, »Esmeralda«, 
»Don Desiderio«, »Pierrede Medicis« [1859], »Au 
travers d'un mur< [1861]. Hans lige Efterkommere 
leve i Mejico og Kalifornien. 

Uden for hele denne Slægt synes at staa 
7) J u l i a n P., død 1628, Præst og teologisk 

Forfatter, gik fra Katolicisme til Protestantisme, 
maatte flygte til Preussen, vendte dog senere til
bage, blev Rektor for tschekkiske Brødres Skole 
i Boleslaw og døde som Bibliotekar hos Karl af 
Zerotfn. 

8) K r y s t y n a P., Datter af ovenn. (1620—44), 
lærd Kvinde, skrev latinske Værker og var be
rømt som synsk og forudvidende. J. Komensky skrev 
om hende i »Lux in tenebris« [1665]. A. M. B. 

Pons [po'(s)]. 1) By i det vestlige Frankrig, 
Dep. Charente Inférieure, ved Seugne og Banen 
Nantes—Coutras, har en reformert Konsistorial-
kirke, et gammelt Slot, der nu er indrettet til 
Raadhus, et Seminarium, en Mineralkilde, Sten
brud, Garveri og (1896) 4,715 Indb. 

2) Sa in t -P . de T h o m i é r e s , By i det syd
østlige Frankrig, Dep. Hérault, har Jærnminer, 
Marmorbrud, Uldspinderier og Klædefabrikker samt 
større Garveridrift, med (1896) 2,800 Indb. M. Kr. 

Pons [po'(s)], J ean L o u i s , fransk Astronom, 
født 24. Decbr. 1761 i Peyre, død 14. Oktbr. 
1831 i Firenze, ansattes 1789 ved Observatoriet 
i Marseille, blev 1819 Direktør for det nygrundede 
Observatorium i Marlia ved Lucca, og 1825 
Direktør for Observatoriet i Firenze. P. har især 
vundet sig et Navn som Kometopdager, fra 1801 
til 1827 i alt 37, deriblandt 26. Novbr. 1818 
Encke's Komet, 10. Decbr. 1805 Biela's Komet 
og 20. Juli 1812 Pons-Brooks'es Komet (se 
K o m e t e r ) . J.Fr.S. 

Ponsard [posalr], F r a n c o i s , fransk dramatisk 
Digter, født I. Juni 1814 i Vienne, død 13. Juli 
1867 i Passy. Efter at have studeret Jura droges 
han tidlig af Litteraturen, oversatte 1837 Byron's 
Manfred og skrev en Tragedie »Lucréce«, hvor
med han rejste til Paris. Théåtre francais for
kastede den, men 22. Apr. 1843 opførtes den 
paa Odéon, ikke mange Dage efter at Hugo's 
»Les Burgraves« havde haft sin Fiasko, og naaede 
med Rachel i Titelrollen en stormende Triumf. 
Oven paa Romantikernes grufyldte fantastiske 
Dramaer virkede hans Tragedie som en Tilbage
venden til Racine's stilrene Klassicisme. Hand
lingen var enkel, Udviklingen streng, alt var 
tøjlet af antik og ædru Værdighed. P. blev 
hævet til Skyerne som Fører for en ny Ecole 
du bon sens, der skulde reagere mod Roman
tikkens Udskejelser. Men P. vendte i »Agnes 
de Méranie« [1846] tilbage til den moderne 
Tragedie, ligeledes i »Charlotte Corday« [1850], 
der er inspireret af Lamartine's »Histoire des 
Girondins«, og i »Le lion amoureux« [1867], der 

giver et Tidsbillede fra Direktoriets Tid. Helt 
mislykket var »Ulysse« [1852], et klassisk Sørge
spil med Kor. Den ny Racine, man havde ventet, 
udeblev altsaa, og P.'s Førerskab og Skole var 
nærmest Indbildning. Skønt fantasiløs og tør 
stod P. selv i ikke ringe Gæld til den romantiske 
Retning. Hans satiriske Komedier »L'honneur et 
l'argent« [1853] og »La bourse« [1856] gjorde 
Lykke. »Galilée« [1867] skyldte kun et midler
tidigt Forbud sin Succes. P. optoges 1855 i 
Akademiet. 1872 rejste hans Fødeby ham et 
Monument. Hans »Giuvres completes« udkom 
1866—76 i 3 Bd. (L i t t . : P a u l i n Blanc , P. 
[1870]; J. J an in , F. P. [1872]). S. Ms. 

PonSCarme [poka'rm], F r a n c o i s H u b e r t 
i J o s e p h , fransk Medaillør og Billedhugger, er 
I født 30. Maj i827iBelmont (Dep. Vosges). Han 

er Elev af A. Dumont og Oudiné, udstillede i 
Begyndelsen især Portrætmedailloner, senere Por-

I trætbuster i Gips og Bronze, skar Kameer og 
Stempler til Medailler. Han blev Professor ved 

i Ecole d. beaux-arts. P. er vel ikke Banebryder 
1 i Medaillekunsten, men som kyndig Fortsætter af 

den gennem David d'Angers, Dubois, Chapu o. a. 
indledede Reform i den franske Medaillekunst 
har han ved sin rige Produktion (karakterfulde 
Portrætmedailloner og -plaketter) i høj Grad bi
draget til denne Kunstgrens Opblomstring i Frank-

I rig. Den franske Mønts Refusering af hans 
\ Napoleons-Medaille (der dog atter godkendtes) 
I var et Udslag af Brydningerne mellem gammelt 
j og nyt i Henseende til Medaillekunstens Grund-
I sætninger. Hamburg's Kunsthalle ejer en stor 

Samling af hans Medailler. Prøver paa hans Kunst 
ses i Ny Carlsberg Glyptotek. A. Hk. 

Ponsonby [på'nsnbi], C, se Lamb, C. 
Ponson du Terrail [posodytæralj], P i e r r e 

A l e x i s Ponson , kendt under Titelen v i comte 
de, fransk Romanforfatter, født i Montmaur 8. 
Juli 1829, død i Bordeaux 20. Jan. 1871. Efter 

I 1850 udfoldede han en umaadelig Virksomhed 
I som Leverandør af Feuilletonromaner og udgav 
i til Tider et halv Hundrede Bind om Aaret. Han 
i tjente en stor Formue ved denne rastløse Hurtig

skrivning, der er uden litterært Værd, men 
pirrende ved uudtømmelig Opfindsomhed og gru
opvækkende Spænding. Hans mest læste Roman
serie er den, hvis Helt hedder Rocambole. »Les 
drames de Paris« [3 Bd., 1865], dramatiserede 
han sammen med Anicet-Bourgeois i »Rocam
bole«. Trods Heltens Død opvaktes han igen 
i »La résurrection de Rocambole«. Faa have som 
P. været Lejebibliotekernes Yndling. S. Ms. 

Pont Aberglaslyn [på'nta'lbaglaslin], Bro over 
Floden Glas lyn , der gennemstrømmer en vild 
Bjærgegn i det nordvestlige Wales. Broen er 
opført i Glas lyn-Passe t , der er indrammet af 
260 M. høje Klippesider. M. Kr. 

Pontacq [pota'k], By i det sydlige Frankrig, 
Dep. Basses-Pyrcnées, ved Ousse, har Gipsbrud 
og driver Fabrikation af Teglsten, Uldvarer og 
Læder, med (1896) 2,743 Indb. Omegnen har 
gode Rødvine, der føre Navn efter Byen. M. Kr. 

Ponta da Lenha [po'ntadale'fia], Handels
plads i Congo-Staten, med hollandsk og engelsk 
Faktori, ligger paa en 0 i Floden, der her ind
snævrer sig til en Bredde af 800 M., men endnu 
er sejlbar for Skibe af større Drægtighed. C. A. 
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Ponta Delgada, By paa den portugisiske 0-
gruppe Azorerne, ligger paa Sydvestkysten af Øen 
Sao Miguel paa en veldyrket Slette og er 
Øgruppens største og rigeste By. (1890) 16,770 
Indb. P. har en Havn og udfører Oranger og 
Ananas til England. H. P. S. 

PontaliS se Lefévre-P . 
Pont å Mousson [potamuso'J, By i det 

nordøstlige Frankrig, Dep. Meurthe-et-Moselle, 
ved Mosel og Banen Nancy—Metz, med (1896) 
11,600 Indb. Byen har en gotisk Kirke med to 
Taarne, et Abbedi, der nu er indrettet til et gejst
ligt Seminarium, et College, et Bibliotek, en Del 
Fabriksdrift (Naale, Bomuldstøjer, Kniplinger, 
Jærnvarer) og Handel med Industrigenstande og 
Tømmer. S. 0. f. Byen findes Ruiner af Slottet 
Mousson. Byen er meget gammel (Mussipontios) 
og skyldes en bekvem Overgang over Mosel, 
ogsaa benyttet i den fransk-tyske Krig. Her 
byggedes tidlig en fast Borg. 1444 fik Staden 
Byret og 1571 et Universitet, der bestod i to 
Hundredaar. M. Kr. 

Pontåno, G i o v a n n i G i o v i a n o , italiensk 
Humanist, født i Cerreto 7. Maj 1426, død i 
Napoli i Aug. (?) 1503. Han var ikke blot lærd, 
men ogsaa Statsmand og Militær; de aragonske 
Konger af Napoli stode han nær, gjorde dem 
mangen Tjeneste og modtoge mange Æresbevis
ninger af dem, blev endog Kongerigets Første
minister og Guvernør i dets Hovedstad; dog 
sluttede han sig til Karl VIII af Frankrig, da 
denne gjorde sit Krigstog til Syditalien 1495. P« 
stiftede og ledede et berømt Akademi i Napoli, 
der fik Navn efter ham. Hvad hans litterære 
Virksomhed angaar, var han navnlig en ualmindelig 
betydelig latinsk Digter: Sproget behandlede han 
saa fuldkomment, at ingen romersk Oldtidsdigter 
kunde gøre det bedre, og hans store poetiske 
Talent fyldte denne klassiske Form med et lødigt 
Indhold, f. Eks. i Amores (2 Bøger), i Elegierne 
De amore conjugali (3 Bøger), i Læredigtet 
Urania (5 Bøger), Hyrdedigte, Epigrammer o. fl. 
I latinsk Prosa har han bl. a. skrevet en historisk 
Skildring af Kong Ferrante's Krig med Johan af 
Anjou, filosofiske Dialoger m. m. Udgaver af 
hans Opera [2 Bd., Venezia 1505—18; 3 Bd., 
smst. 1518—19; 3 Bd., Firenze 1520; 4 Bd., 
Basel 1556]; »Lettere inedite«, ved F. Gabotto 
[Bologna 1893]. (Li t t . : C. M. T a l l a r i g o , G. 
P. e i suoi tempi [Napoli 1874]). E. G. 

Pontånns se Bri ick, G. 
PontåDUS, J o h a n n e s I s a k s e n , hollandsk 

lærd og dansk Historiograf, født i Helsingør 
1571, død i Hardervijk 1639. P., der er Broder 
til Maleren Pieter Isacsz (s. d.), blev opdraget i 
Holland, men besøgte sidst i 16. Aarh. et Par 
Gange Danmark, hvor kan kom til at staa baade 
Tyge Brahe og Arild Hvitfeld nær. Efter at han 
1604 var blevet Professor ved Gymnasiet i Har
dervijk, blev han 1618 udnævnt til kgl. dansk 
Historiograf med det Formaal at skrive Danmark's 
Historie paa Latin, og hermed syslede han lige 
til sin Død; selv naaede han dog kun til at ud
give Værkets første Del {Rerum Danicarum 
Historia [Hamburg 1631]), der er bygget paa 
Hvitfeld's Krønike. Kr. E. 

Pontarlier [potarlie'], det gamle Ariolica, By 
i det østligste Frankrig, Dep. Doubs, ved Doubs 

og Banen fra Dijon til Lausanne. P. ligger i Jura-
bjærgene, 838 M. o. H. og er en af Frankrig's 
mest højtliggende Byer. Den har en smuk Hoved
gade, der afsluttes med et Klokketaarn og en 
Æreport rejst for Ludvig XV. Byen har et College, 
driver Fabrikation af Absint og Likør, Handel 
med Kreaturer, Ost og Ure og havde 1896 7,200 
Indb. 0. f. Byen hæver sig G r a n d T o u r e a u 
til 1,326 M., og i dens Nærhed ligge to Forter, 
et ældre C h a t e a u de J o u x , hvor Mirabeau og 
Negergeneral Toussaint Louverture have været 
holdt fangne, og et nyere, La r mont , paa Højden 
af samme Navn og opført for at dække Passet L a 
C lu se, der fører til Schweiz. Herigennem var 
det, at Bourbaki's Armé efter uheldige Træfninger 
29. og 30. Jan. 1871 trak sig ind paa schweizisk 
Grund. Preusserne angreb 1. Febr. den franske 
Arrieregarde ved P. og La Cluse og toge efter en 
haardnakket Kamp 15,000 Fanger. M. Kr. 

Pontass iéve , By i Mellemitalien, Provins 
Firenze, ligger ved Sieve's Udløb i Arno, har et 
Citadel og driver Fabrikation af Glas og Land-
brugsredskaber. (1881), 2,641 Indb. H.P.S. 

Pont Andemer [potodømæ! r], Romernes Pons 
Aldemari, By i det nordlige Frankrig, Dep. Eure, 
ved Rille, som her bliver sejlbar, og Banen P.— 
Glos—Montfort, med (1896) 6,084 Indb. Den 
smukke Kirke St. Ouen stammer fra I I , — 16. 
Aarh., men er aldrig bleven helt fuldført. Byen 
har en Havn, driver Handel med Korn, Lærred 
og Kreaturer og har en mangeartet Industri: 
Bomulds- og Lærredsspinderi, Garveri, Papir, 
Kortvarer, Sadelmagerarbejder etc. samt et Semi
narium af lavere Grad, en Domstol og en Handels
ret. M. Kr. 

Pont Ganavése, By i Norditalien, Provins 
Torino, ligger ved Orco og driver nogen Bomulds-
industri. (1881) 2,833 Indb. H.P.S. 

Pontchartrain [påntsa!°tre.in], Sø i U. S. A., 
Stat Louisiana, ligger 8 Km. N. f. New Orleans, 
er 60 Km. lang, indtil 40 Km. bred og 1,500 • 
Km. stor, men har kun en Dybde paa 6 M. Vest 
paa har den Forbindelse med Lake Maurepas, 
Syd paa gennem St. John's Bayou og en Kanal 
til New Orleans med Mississippi, og Øst paa 
staar den gennem Lake Borgne i Forbindelse 
med den mejikanske Havbugt, hvorfor dens 
Vand til Dels er salt. I P. drives vigtige 
Fiskerier. H. P. S. 

Pont de Beanvoisin [podøbovwazåV], By i det 
sydøstlige Frankrig, Dep. Isére, ved Guiers og 
en Gren af Lyon-Banen, har en smuk, hvælvet 
Bro over Floden, et College, Silkevæverier, Ma
skinfabrikker og (1896) 3,525 Indb. Den Del af 
Byen, der ligger paa højre Flodbred, tilhører Dep. 
Savoie. M. Kr. 

Pont de Vanx [podøvo'], By i det østlige 
Frankrig, Dep. Ain, ved Reyssouze, der ved en 
Kanal er forbunden med Såone, tæt ved Lyon-
Banen, driver Handel med Korn, Vin og Hamp, 
har Fabrikation af Bomulds- og Lærredsvarer, 
med (1896) 2,669 Indb. M. Kr. 

Pont dn Chateau [podysato'], By i det indre 
Frankrig, Dep. Puy-de-D6me, har en malerisk 
Beliggenhed ved Allier, hvorover der fører flere 
smukke Broer, og Banen Clermont—St. Etienne, 
med et Slot, Fabrikation af Tovværk, Laksefangst, 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 53 
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Vinavl, Skibsfart, Handel og (1896) 3,375 
Indb. M. Kr. 

Ponte, i) P. do Sor, By i det sydlige Portu
gal, Provins Alemtejo, ligger 50 Km. V. f. Porta-
legre og har (1890) 2,322 Indb. — 2) P. in 
V a l t e l l i n a , By i Norditalien, Provins Sondrio, 
ligger 9 Km. 0. N. 0. f. Sondrio og har (1881) 
3,486 Indb. H. P. S. 

Ponte, J a c o p o ( G i a c o m o ) da, kaldet Bas-
s a n o efter sin Fødeby, italiensk Maler, (1510— 
92), var Elev af sin Fader Francesco P. den 
Ældre (Hovedværk: Tronende Madonna [1509] i 
Gal. i Bassano) og Bonifazio Veneziano og ud
dannet under Paavirkning af Tizian. Efter sine 
Studieaar i Venezia levede han i sin Fødeby, der 
endnu huser største Delen af hans Billeder. Uden 
stærkt fremtrædende Originalitet virke P. og 
hans Skoles Kunst vindende ved dens Fremdragen 
af hyggelige og naive Scener af Landlivet, hvor 
Fremstillingens overvældende Fylde af genreagtige 
Træk ganske overvejer det — i Reglen religiøse 
— Emne, der mere er Billedernes Paaskud end 
virkelige Indhold; i de bedste af disse P.'s 
Billeder forene den pragtfulde glødende »vene
tianske« Kolorit og den brede og kække Behand
ling sig til en Virkning af en vis storladen 
Karakter. Af Værker nævnes: En Række tidlige 
Alterbilleder i Gal. i Bassano, i Domkirken og 
S. Giovanni smst., Flugten til Ægypten (Ambro-
siana, Milano), Treenigheden og Nadveren (Bor-
ghese, Rom), Christus paa Oliebjærget (Akad. 
Venezia), Christi Gravlæggelse (S. Maria in Vanzo, 
Padova), Familiekoncerten (Uffizii, Firenze), Præ-
sentationsbillede med S. Markus og S. Laurentius 
(Pinakoteket i Vicenza), samt endelig en Række 
Vægbilleder med Portrætgrupper i Oratorio dei 
Crociferi i Venezia. 

Uden for Italien er P. rigest repræsenteret i 
Samlingerne i Madrid og Wien, endvidere i 
Dresden, Miinchen, St. Petersborg og London; i 
Malerisamlingen i Kjøbenhavn Johannes den 
Døbers Henrettelse. — P.'s fire Sønner Gio
vann i B a t t i s t a (1553 —1613), G i r o l a m o 
(1560—1622), F r a n c e s c o den Y n g r e (1549— 
92) og L e a n d r o (1558—1623) vare ligeledes 
Malere; medens de to førstnævnte hovedsagelig 
kopierede Faderens Billeder, fortsatte Francesco 
og Leandro mere selvstændig dennes Retning, 
den første med store kirkelige og historiske 
Malerier (»Assunta« paa Højalteret i S. Luigi de' 
Francesi i Rom), af Leandro mytologiske Billeder 
og særlig Portrætter, saaledes to Dogeportrætter 
i Dresden. A. P. 

PontecérvO, By i det sydlige Italien, Provins 
Caserta, ligger ved Garigliano ved Banelinien 
Roma—Napoli. (1881) 5,172 Indb. P. var indtil 
1860 et paveligt Fyrstendømme, der 1806—10 til
hørte Marskal Bernadotte, der førte Titelen Fyrste 
af P. H. P. S. 

Poiltécou.Iaiit fpotekula'], P h i l i p p e Gu
s t a v e D o u l c e t de, fransk Astronom, født 11. 
Juni 1795 * Paris, død 31. Juli 1874 i Villers 
sur Mer (Calvados), vandt 1829 Akademiets Pris 
for en Beregning af Halley's Komet. Han har 
publiceret i Paris-Akademiet og Fagskrifter talrige 
Afhandlinger vedrørende Perturbationsteorien, spe
cielt i dens Anvendelse paa Maanens Bevægelse, 

og udgivet »Théorie analytique du systeme du 
Monde« [4 Bd., Paris 1829—46]- J. Fr. S. 

Pontedera, By i Mellemitalien, Provins Pisa, 
ligger 20 Km. 0. S. 0. f. Pisa i Nærheden af 
Era's Munding i Arno og har Kulminer samt 
Jærn- og Bronzestøberier. (1881) 6,690 Indb. P. 
var til ind i 14. Aarh. Pisa's Grænsefæst
ning. H. P. S. 

Pontederia se P o n t e d e r i a c e a e . 
Pontederiacéae, Familie af enkimbladede 

Planter af Ordenen Liliiflorae, Vandplanter, der 
ere frit svømmende eller fæstede til Bunden med 
en krybende Jordstængel; talrige Lufthuler findes 
i Stængler og Blade. Forgreningen er udpræget 
sympodial. Blomsterne sidde i Aks. De ere tve
kønnede og undersædige og have smukke hvide 
eller blaa Blosterblade, der ere uens store, saa 
Blomsterne blive uregelmæssige, og forneden 
sammenvoksede til et mere eller mindre langt 
Rør; hertil ere Støvdragerne (6 eller 3) fæstede. 
Frugten er en Kapsel eller en Nød. 22 Arter, i 
Sumpe og aabne Vande i alle Verdensdele und
tagen Europa, de fleste tropiske. De vigtigste 
Slægter ere Poyitederia L. med bredt hjerte- eller 
ægdannede Blade og trimorfe Blomster og Nød, 
Heteranthera Ruiz et Pav. med forskellig formede 
Blade og Kapsel, og Eichhornia (s. d.). A. M. 

Ponte do Lima, By i det nordlige Portugal, 
Provins Entre Douro e Minho, ligger ved Lima, 
hvorover fører en mægtig Stenbro, og driver 
Lærredsindustri. (1890) 2,550 Indb. H. P. S. 

PontefraCt [påntefråkt ell. alm. på'mfret], By i 
det nordlige England, Yorkshire, tæt ved Calder's 
og Aire's Sammenløb, med (1891) 9,700 Indb. Paa 
en stejl Klippe i Byens Nærhed findes Ruiner af 
Slottet Pomfre t , hvor Kong Richard II efter sin 
Afsættelse holdtes fangen, og hvor han døde 14. 
Febr. 1400, sandsynligvis af Sult. M.Kr. 

Ponte Molle, Bro over Tiberen uden for Rom, 
se M i l v i s k e Bro. 

Pontevedra, i ) P r o v i n s i det nordvestlige Spa
nien, grænser mod Nord til Coruna, mod Øst tilLugo 
og Orense, mod Syd til den portugisiske Grænse
flod Minho og mod Vest til Atlanterhavet. Arealet 
er 4,391 • Km. med (1897)447,612 Indb. eller 
102 pr. Q Km. Kysten er dybt indskaaren af 
flere Rias, blandt hvilke nævnes Ria de Vigo, 
Ria de P. og Ria de Arosa. I Nærheden af 
Kysten ligge Øerne Arosa, Grove og Ons. Ter-
rainet bestaar af mindre Bjærgkæder, der fra det 
galiciske Bjærgsystem stryge mod Vest ud til 
Havet, og mellem hvilke der ligger frugtbare 
Dale og Sletter. Provinsens Kulminationspunkt, 
der ligger mod Øst, er 1,156 M. Klimaet er et 
mildt og behageligt Øklima; i Dalene drives ud
mærket Korn- og Vinavl, paa Bjærgskraaningerne 
findes tætte Skove og oven over Skovene frodige 
Græsgange. Med Hensyn til Befolkningens Tæthed 
staar P. kun tilbage for Barcelona og Biscaya; 
men 1887—97 er Folketallet kun vokset med 
4,227 Personer, og i det foregaaende Tiaar gik 
det endogsaa tilbage med 8,561. Dette samt den 
Ejendommelighed, at der (1897) findes 260,531 
Kvinder mod kun 187,081 Mænd, skyldes dels 
Udvandring til Sydamerika, dels det, at saa mange 
Mænd rejse til andre Egne af Spanien og særlig 
Portugal for at søge Arbejde. Hovederhvervet er 
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Agerbrug, og der dyrkes foruden Majs og Hvede 
en stor Del Vin, Hør, Træfrugt samt Sydfrugter. 
Hornkvæg og Svin spille en betydelig Rolle. 
Skovene yde noget Bygningstømmer, og ved Kysten 
fiskes Sardiner. Bjærgværksdrift, Industri og Handel 
ere uden Betydning. 1897 havde P. 135 Km. 
Jærnvej. Den vigtigste Havn er Vigo og den vig
tigste Handelsby La Estrada. Administrativt deles 
P. i II Distrikter. — I) Provinsens H o v e d s t a d P. 
ligger i Baggrunden af Ria de P. 50 Km. fra den 
portugisiske Grænse og ved Banelinien Coruna— 
Lisboa. (1897) 19,986 Indb. P. har smukke Om
givelser og er væsentligst bygget af Granit. Fra 
Havnen, der er meget tarvelig, drives Fiskeri, og 
P. har desuden Hatte- og Klædefabrikation samt 
Handel med Kvæg paa Portugal. P. er Sæde for 
en Guvernør og en Biskop. H. P. S. 

Ponthieu [potiø'], Grevskab i Nordfrankrig, 
i det nuværende Dep. Somme, med Hovedstaden 
Abbeville. Det kom 1686 under den franske 
Krone. Efter Julirevolutionen antog Karl X Titelen 
G r e v e af P. M.Kr. 

Pontia (af græ. Tiox'fog, Hav), Tilnavn til Nere-
iderne, Thetis og andre Havguddomme. Det til
lægges ogsaa Afrodite, for hvem der under denne Be
tegnelse fandtes et Tempel i Hermione. H. A. K. 

Pontiac [på'ntjak], By i U. S. A., Stat Michigan, 
ligger 32 Km. N. V. f. Detroit. (1900) 9,769 Indb. 
P. har et Seminarium og et Sindssygehospital 
og driver Handel med Korn og Uld. ti. P. S. 

Pontianak, Hovedstad i det nederlandske Re
sidentskab Vest-Borneo, ligger paa begge Sider 
af Floden Kapuas, 25 Km. oven for dens Mun
ding. Paa højre Bred ligger de indfødtes By, 
bygget paa Pæle. Paa venstre Bred ligger den 
forhenværende Sultans Palads og den hollandske 
By med et Fort. Byen har (1892) 16,241 Indb. 
Handel og Skibsfart ere livlige. M. V. 

PontiåUUS, Pave (230 - 235), deltog i Striden 
om Origenes. Da Biskoppen i Alexandria, Deme-
trius, 231 havde udelukket Origenes af det kirke
lige Samfund, stillede P. sig paa Demetrius'es 
Side. Under Alexander Severus, eller maaske 
snarere under Maximinus Thrax, blev P. forvist til 
Sardinien sammen med flere andre Kristne, og han 
døde der som Følge af Mishandlinger. A. Th. J. 

PonticellO [påntitsel'lo] (Hal.), Stolen paa Stryge
instrumenter. Sul p. betegner, at Buen skal føres | 
saa nær som muligt ved Stolen, hvorved Tonen faar 
en egen indtrængende, metalagtig Klang. S. L. 

Pontifex se Pont i f i ces . 
Pontificåle, den liturgiske Bog om de romersk- 1 

katolske Biskoppers særlige Funktioner, dels sa
kramentale, dels jurisdiktionelle. Det nuværende 1 
P. fremkom først i Rom 1485, men blev saa om-
arbejdet og autoriseret 1596 af Clemens VIII. j 
Senere have Urban VIII 1644 og Benedikt XIV i 
1752 revideret Liturgien, og 1888 lod Leo XIII j 
en Normaludgave udkomme [i Regensburg]. Ud
trykket P o n t i f i k a l i e r bruges ogsaa om P r æ s t e 
d r a g t e n (s. d.). A. Th. J. 

Pontifices (Sing. Pon t i f ex ) vare i det an
tikke Rom de Præster, der havde det øverste Til- j 
syn med hele Gudsdyrkelsen. Deres første Ind
sættelse føres tilbage til Kongetiden, men oprinde
lig synes der kun at have været nogle ganske faa, 
4 eller 5. Ved den ogulniske Lov (300) fastsattes 
Antallet til 9, medens Sulla forøgede det til 15, 

og senere kom der endnu flere til. Foruden at 
føre Tilsyn med Gudsdyrkelsen overhovedet havde 
P. særlig den Opgave at vejlede Senatet og Øv
righedspersonerne i alle Spørgsmaal af religiøs 
Natur, som havde nogen Betydning for Staten, 
om Ordningen af den offentlige Gudstjeneste, Ind
førelsen af fremmede Kultusformer, Afgivelsen af 
Løfter til Guder og Opfyldelsen deraf, Afholdelsen 
af ekstraordinære Fester som Tak til Guderne 
eller som Soning for Varsler o. s. v. Disse Fester 
ligesom overhovedet de offentlige Ofringer lededes 
af P. eller foretoges under deres Tilsyn. Ogsaa 
til Privatfolk kunde P. ofte afgive Erklæringer i 
Tvivlstilfælde af religiøs Natur. Endelig havde de 
Tilsyn med Kalenderen, hvortil der allerede i 
gammel Tid sluttede sig det Hverv at optegne 
korte Notitser om Aarets vigtigste Begivenheder, 
hvorved de saakaldte annales maximi, de ældste 
historiske Optegnelser i Rom, opstode. P. ud
gjorde et Kollegium; de valgtes paa Livstid, og 
i Spidsen for dem stod Pontifex maximus, hvis 
Anseelse var meget stor. I Kejsertiden var Kej
seren altid Pontifex maximus, en Titel, som 
endog bibeholdtes af de første kristne Kejsere, 
medens den senere er blevet optagen af Pa
ven. H. H. R. 

Pontifikåltaesse, en Messe, som celebreres af 
en Biskop i den romersk-katolske Kirke, og som 
holdes med særlig Højtidelighed, idet dels Bi
skoppen møder i fuldt Skrud, dels et større An
tal Kirketjenere medvirke. A. Th. J. 

Pontifikat (lat.), Præsteværdighed i al Al
mindelighed, i Særdeleshed dog Paveværdig
hed. A. Th. J. 

Pontinske Sumpe (ital. paludi Pontine), Navn 
paa den sydlige Del af C a m p a g n a di R o m a 
(s. d.), der er en 45—50 Km. lang og 10—18 
Km. bred Sumpegn, som strækker sig fra Cisterna 
til Terracina. P. S. er en ganske jævn Slette, der 
adskilles fra Havet, over hvilket den lidet hæver 
sig, ved 2—22 M. høje Klitter, der stedvis ere 
bevoksede med Egeskov. I Forbjærget Monte 
Circello hæver Kysten sig dog til 310 M. Øst 
paa begrænses P. S. af Kalkbjærge (Monti Lepini, 
1,536 M.), der sende deres Bjærgstrømme ned 
over Sleiten, hvis ringe Fald bevirker, at Vandet 
bliver staaende og forsumper Egnen. P. S. er da en 
udpræget Aliuviaidannelse, og Monte Circello har 
oprindelig været en 0, der synes først henimod 
den historiske Tids Begyndelse at have opnaaet 
Forbindelse med Fastlandet. En Oversigt over 
Sumplandskabet faar man bedst fra den gamle, 
berømte Via Appia, der fra Cisterna til Terracina 
fører midt igennem P-, medens den ny Jærnbane 
Velletri—Terracina omgaar Sumpene langs Foden 
af Bjærgene. Til begge Sider af Vejen er gravet 
Kanaler, og paa de derved fremkomne udtørrede 
Strækninger, der ere godt Græsland, græsse Flokke 
af Heste, Køer og Bøfler, og de allertørreste 
Steder benyttes endogsaa til Kornland. Men for 
øvrigt bestaar Planteverdenen i P. S. af en frodig 
Vegetation af Vandplanter i Vandpytterne, af 
mørke Bevoksninger af Tagrør, grønne Engstræk
ninger og mørkegrønne Krat af Stenege. Saa 
længe Volskerne boede i disse Egne, var P. S., der 
af Romerne kaldtes Ager Pontinus, ved et Sy
stem af Kanaler sat i en blomstrende Kultur og 
skal endogsaa efter Plinius have huset 33 Stæder. 

33* 



516 Pontinske Sumpe — Ponton. 

Efter Erobringen førte Romerne Befolkningen 
andensteds hen (358 f. Chr.), og derefter forfaldt 
Kanalerne, og P. S. blev atter Sumpland. Udrør-
ringsforsøg begyndte dog paa ny, og 312 f. Chr. 
anlagde Appius Claudius den efter ham benævnte 
Vej, Augustus anlagde flere Kanaler; men under 
de følgende Kejsere forfaldt disse Arbejder atter. 
Først Trajan tog fat igen og tørlagde Stræk
ningen fra Treponti til Terracina. Ogsaa dette 
Arbejde forfaldt snart, og i Middelalderen toge 
flere Paver fat forfra paa Udtørringen, saaledes 
Bonifacius VIII (ca. 1300), Martin V (1417), Six-
tus V (1585) og Pius VI (1778). I alt skulle 18 
Paver have arbejdet paa Tørlægningen uden Re
sultat. Pius VI fik dog med en Bekostning af 7 
Mill. Lire Via Appia istandsat og bygget den 
store Afløbskanal Linea Pio; men siden da er intet 
alvorligt sket. Og P. S. er kun stadigt Opholds
sted for nogle faa Hyrder, da Malaria'en (s. d.) 
forbyder enhver Bebyggelse. En Udtørringsplan 
af Tyskeren Donat gaar særlig ud paa at befri P. 
tor det hidtil udefra tilførte Vand. (Lit t . : de 
la B lanche re , La malaria deRome et ledrai-
nage antique [Rom 1882]; samme, La malaria 
de Terracine [Rom 1884]; T i t o Ber t i, Paludi 
Ponticke[Rom 1884]; Dona t , Le PaludiPontine 
e il loro prosciugamento [Rom 1887]). H. P. S. 

Pontinske Øer se Ponza-Øer . 
Pontiske Kystbjærge se Lilleasien S. 823. 
Fontlus , Gajus, samnitisk Hærfører, overvandt 

321 f. Chr. Romerne i Passet ved Caudium og 
lod hele den fangne romerske Hær gaa under 
Aaget. 292 blev han fanget af Romerne og hen
rettet. H. H. R. 

Pont 1US, P a u l du Pont , kaldet P., flamsk 
Kobberstikker, født i Antwerpen 1603, død 1658, 
var Elev af Lucas Vorstermann og traadte tyve-
aarig i Forbindelse med Rubens, i hvis Skole af 
Kobberstikkere han var en af de mest fremragende. 
Uden at naa Vorstermann i Foredragets Energi 
og Frihed og staaende tilbage for Schelte a Bols-
wert, hvad den maleriske Gengivelse angaar, 
overgaar han begge ved den virtuosagtige flydende 
Lethed, hvormed han førte sin Gravstik. Af 
Hovedværker blandt de 150 Stik, P. udførte, 
nævnes Susanna, Himmelfarten, den heil. Roehus, 
Christus i Graven, Dronning Tomyris med Cy
rus'es Hoved, Rubens'es Selvportræt, Christus 
paa Korset (au coup de poing), Portrætter af 
Filip IV og Elisabeth af Bourbon, alle efter 
Rubens, efter hvis Død han endvidere udførte 
Barnemordet i Bethlehem. — Ogsaa efter andre 
Kunstneres Værker har P. stukket, særlig efter 
van Dyck's, til hvis Ikonografi han udførte 30 
Portrætter; endelig efter Tizian Christi Grav-
læggelse, efter Seghers Kongernes Tilbedelse, 
samt Flugten til Ægypten o. a. efter Jor-
daens. A. R. 

Pontius Pilatus se Pilatus. 
Pontlus Telesinus blev 88 f. Chr. Samnitter

nes Overanfører i Krigen mod Romerne. Senere 
sluttede han sig til Folkepartiet i Rom i Kampen 
mod Sulla, men faldt i et Slag mod denne uden 
for Rom's Mure (82). H. H. R. 

Pontivy fpotivi'], By i det nordvestlige Frank
rig (Bretagne), Dep. Morbihan, ved den sejlbare 
Blavet og Kanalen Brest—Nantes samt Banen 
Auray—St. Brieux, har et Slot, der opførtes 1485 

og har været ejet af Fyrsteslægten Rohan, des
uden en Rytterkaserne, flere Kirker, et Lyceum, 
en Landbrugsskole. Byen har en Del Handel med 
Landbrugsprodukter som Korn, Hornkvæg, Heste, 
Honning og Læder, driver Fabrikation af Lærred, 
har Højovne, en jærnholdig Mineralkilde og (1896) 
9,175 Indb. Napoleon I gjorde den til det mili
tære Midtpunkt i Bretagne, og Byen førte offici
elt under ham og senere under Napoleon III 
Navnet N a p o l é o n v i l l e . M. Kr. 

Pont 1' Abbé [polabe'], By i det nordvestligste 
Frankrig (Bretagne), Dep. Finistére, ved Quimper, 
5 Km. fra dens Munding i Atlanterhavet samt ved 
Banen P.—Quimper, har en Havn, et gammelt 
Slot, et Karmeliterkloster med en smuk Kirke, 
driver Handel med Korn, Mel og Fisk, Fabrika
tion af. Stivelse og Kemikalier, havde (1896) 5,536 

I Indb. M. Kr. 
Pont l'Évéque [polevæ'k], By i det nord-

! ligste Frankrig, Dep. Calvados, 44 Km. N. 0. f. 
1 Caen, ved Touque og Banen Lisseux—Honfleur, 
i har en Kirke fra 15. Aarh., Bomuldsspinderier 

og Handel med Smør, Ost, Grønsager og Cider, 
med (1896) 3,058 Indb. M. Kr. 

Pontmartin [pomartæ'], A r m a n d A u g u s t e 
J o s e p h Mar i e F e r r a r d , Greve af, fransk 
Forfatter, født i Avignon 16. Juli 1811, død 
smst. 29. Marts 1890. Ved Tradition, Omgang 
og Sympatier knyttet til det gamle legitimistiske 
og klerikale Parti var han saavel i sine litterære 
Kauserier, der fremkom i en Mængde Tidsskrifter, 
som i sine Romaner og Noveller en elegant og 
veltalende Forfægter af konservative Livsværdier. 
Af hans Bøger kunne nævnes: »Contes et réve-
ries d'un planteur de choux« [1845], >Causeries 
littéraires« [1854 — 56], »Pourquoi je reste å la 
campagne« [1857L >Causeries du samedi« [1857, 
1859, 1860], »Nouveaux samedis« [20 Bd., 1865 — 
81], »Les jeudis de Mme. Charbonneau« [1862], 
der satiriserer over litterær Journalistik i Roman
form, »Les bruleurs de temples« [1863], »Entre 
chien et loup« [1866], »Le radeau de la Mé-
duse« [1872], »La mandarine« [1873], »Souvenirs 
d'un vieux mélomane« [1878], »Souvenirs d'un 
vieux critique« [10 Bd., 1881—89], »Péchés de 
vieillesse« [1889]. S. Ms. 

Pont Neuf [pono'f], BrooverSeinen.se Pa r i s . 
PontO (sp., fr. ponte), i L'hombre Ruder- eller 

Hjerter-Es som 4. Trumf i rødt. 
Pontobdélla. Af de med en tydelig afsat, 

skaalformet Mundsugeskive og udstrækkeligt Suge
rør forsynede Fiskeigler er den største den grønne, 
paa Rokker levende Vorteigle, som kan opnaa 
en Længde af over 2 Dem. Af. L. 

Pontoise [potwalz], det gamle Briva Isarae, 
nordfransk By, Dep. Seine-et-Oise, 35 Km. N. f. 
Versailles, ligger terrasseformig ved Sammenløbet 
af Viosne og Oise, Knudepunkt paa Vestbanen og 
Nordbanen, har to Kirker (fra 12. og 16. Aarh.), 
et College og flere smukke Broer, driver Fabri
kation af Strømper, Læder, Eddike og Kemika
lier, har mange Møller, et stort aarligt Marked 
og Handel med Hornkvæg, Korn og Mel. Byen 
havde 1896: 7,422 Indb. Her sluttedes 31. Juli 
1413 en Overenskomst mellem Johan den Ufor
færdede af Burgund og Dauphinen. M. Kr. 

Ponton [poto, da. på^tå'7;] (Broskib) er Benævnel
sen paa et almindelig benyttet flydende Underlag i en 
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Bro. I sin simpleste Form bestaar P. af en al
mindelig Baad, som forankres paa passende Maade, 
og paa hvilken Brodækket anbringes. I de fleste 
civiliserede Staters Hære findes nu Feltbroekvi-
pager, i hvilke P. indgaar som et særligt Bro
underlag; tidligere var P. af Træ, nu er den 
næsten overalt af Staal eller Jærn. I det danske 
Feltbromateriel er P. af galvaniseret Jærn og Staal, 
7,85 M. lang, og ved 2 Tværskodder delt i 3 
Rum. Foroven rundt om den findes et Skandæk, 
til Dels af Egetræ. Udvendig paa Bunden er 4 
Slæbelister og paa hver Side en Friholderliste 
med Haandtagsudsnit til Benyttelse ved P.'s Ma
nipulation. Den danske P.'s Bæreevne, ved en 
Bordhøjde (Rælingens Højde over Vandfladen) af 
16 Cm., er 5,700 Kg. A. G. JV. 

Pontonbro se B r o e r S. 680. 
Fontonnerer er Benævnelsen paa de tekniske 

Tropper, som ere særlig uddannede i Broslagnings-
arbejder. A. G. N. 

Pontonport se Dok. 
Pontoppidan, E r i k , dansk Biskop og Pro-

kansler, født 24. Aug. 1698 i Aarhus, død 20. 
Decbr. 1764 i Kjøbenhavn. Efter en temmelig 
uregelmæssig Skolegang blev P. Student fra Frede
ricia 1716 og studerede Teologi. Efter 1718 at 
have taget Embedseksamen blev han stærkt reli
giøst paavirket gennem Læsning af reformerte 
Opbyggelsesskrifter. I det hele blev P., der blev 
en af de betydeligste Repræsentanter for den 
danske Pietisme, mere paavirket fra reformert Side 
end fra den tysk-lutherske Pietisme. En Uden
landsrejse 1720 førte ham da ogsaa til det refor
merte Holland og til England. 1723 begyndte 
han sin præstelige Virksomhed paa Als, først i 
Nordborg, derefter som Sognepræst i Hagenbjærg 
ved Nordborg. Hans pietistiske Sympatier voldte 
ham her store Vanskeligheder og foranledigede et 
Par teologiske Skrifter fra hans Haand. Allerede 
da begyndte han sine store topografiske og hi
storiske Samlinger, som særlig skulde gøre hans j 
Navn berømt, og som snart satte Frugt i mindre i 
Forarbejder til hans senere store Værker. 1735 i 
—47 opholdt han sig i Kjøbenhavn som Hof- j 
præst, 1738 ekstraordinær Professor og 1740 | 
Medlem af Missionskollegiet. Pier blev det over
draget ham at udarbejde en ny Katekismusfor
klaring (»P.'s Lærebog« [1737], befalet indført i 
Danmark og Norge 1738, blev i Danmark afløst 
af Balle's Lærebog, men et noget omarbejdet 
Udtog af den bruges endnu paa mange Steder 
i Norge) og en ny Salmebog [1740]. Frem
deles fortsatte han, ved flittig Benyttelse af Biblio
teker og Arkiver, sine Samlinger, udgav 1739— 
41 sine Marmora Danica og, fremfor alt, sine 
Annales ecclesiae Danicae I—III [1741—47], et 
Værk af stor Betydning for dansk Kirkehistorie, 
og, foruden adskillig andet: »Menoza, en asiatisk 
Prins, som drog Verden rundt og søgte Christne« 
[I—III, 1742—43], hvori han under en Rejse
beskrivelses Form frimodig skildrede Tidens kirke
lige Forhold; den blev oversat paa flere frem
mede Sprog. — 1747—54 var P. Biskop i Bergen. 
Ogsaa her virkede den rastløse, flittige Mand ind 
paa mange Omraader. Almueskolevæsenet, der var 
helt i Opløsning, fik han ordnet, begyndte ogsaa 
her omfattende Samlinger til Norge's Naturhisto
rie og Folkesæd [1752—53: Forsøg til Norge's 

naturlige Historie] og fortsatte sine Annales ec
clesiae Danicae. AlleHaande Plagerier og grove 
Intriger drev ham dog 1754 bort fra Norge, og 
Resten af sit Liv henlevede han i Kjøbenhavn, 
hvor han 1755 blev Prokansler ved Universitetet. 
Hans Reformforsøg her sloge dog fejl, men han 
fortsatte sin Forfattervirksomhed, og ganske sær
lig maa da fremhæves hans store Værk: »Danske 
Atlas«, hvoraf han dog selv kun naaede at ud
give de to første Bind [1763—64], men de fort
sattes saa, paa Grundlag af hans Forarbejder, af 
andre. — P. var vel ikke efter vore Dages Maale-
stok betydelig som historisk Forsker, fordi han 
ikke besad nogen kritisk Metode, men hans Be
tydning ligger i hans utrættelige Samlerflid, der 
har reddet meget fra Undergang og har givet 
Eftertidens Forskere en Rigdom af Stof. Og han 
havde Blikket aabent til mange Sider: han fik 
samlet og udgivet Skrifter, som bleve Grundlaget 
for de følgende Landboreformer, og hans Sam
linger af Folkeminder og Syslen med Dialekter 
(særlig Sønderjydsk — her har han ogsaa oplyst 
det tyske Sprogs Fremtrængen efter Reformationen 
— og norske Dialekter) have ogsaa haft grund
læggende Betydning. (Li t t . : »Biogr. Leks.« 

xiii). y. P. B. 
Pontoppidan, E r i k Jansen , dansk Læge, er 

født 16. Juni 1847 i Ribe, blev Student 1865, tog 
Lægeeksamen 1872, Doktorgraden 1876, hvorpaa 
han til 1881 var Kommunelæge paa St. Thomas. 
Det følgende Aar nedsatte han sig i Kjøbenhavn 
som Specialist i Hud- og Kønssygdomme. Blandt 
hans Arbejder kunne nævnes: »Hudens og Haarets 
Pleje, populært fremstillet med Illustrationer« 
(1887, flere Opl.), »Hudsygdommene og de vene
riske Sygdomme« (1890), »Therapeutiske Med
delelser« (1891). Han har skrevet mange Indlæg 
angaaende Ordningen af Prostitutionen og været 
Medstifter af »Dansk Forening til Kønssygdom
menes Bekæmpelse« (1902). G.N. 

Pontoppidan, Henr ik , dansk Forfatter,foreg.'s 
Broder, er født 24.Juli 1857 i Fredericia; hans Fader 
var Præst, nærmest af den grundtvigske Retning. 
Efter at have gaaet i Randers lærde Skole tog P. 
1874 Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt og 
slog ind paa Ingeniørstudiet. Han førte dog ikke 
dette helt til Ende, men blev 1880 Lærer i Na
turfag og Landmaaling ved Broderen Morten's 
Højskole. Heller ikke her fik han imidlertid 
blivende Sted; hans Uafhængighedslyst og den 
Forfattervirksomhed, han fra 1881 var slaaet ind 
paa, førte ham bort fra Højskolen. En Tid boede 
han nu i Horns Herred, hvor hans første Hustru 
havde hjemme, siden nogle Aar nær Hornbæk; 
saa har han boet i Kjøbenhavn, saa igen paa 
Landet, flere Gange har han rejst i Udlandet og 
er overhovedet vedbleven at være en Omflakker-
og Eneboernatur. Hans Forfatterskab præges af 
samme »ustadige Ligevægt« og samme utilfreds
stillede Selvstændighedsstræben. Der er en stærk 
Brydning og Gæring i P. Han er et ægte Barn af sit 
Folk og sin Tid; hans nationale Samfølelse er lige 
saa varm som hans Optagethed af alle Tidens poli
tiske og kulturelle Rørelser; men han har svært 
ved at finde sig til Rette og forholder sig helst 
stærkt polemiserende og revolterende baade over 
for Folket og Tiden. Ogsaa med sit eget Indre 
lever han i evig Strid. Han er Jyde og Præste-
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gaardsbarn, har været Højskolemand og har vist
nok ogsaa tidlig slugt adskillig Litteratur, og der 
er aabenbart en modtagelig og trofast Gemyts-
bund i ham, i hvilken megen gammeldags Romantik, 
megen Folkelighedslyrik, megen Præstegaardskultur 
hænge uudryddelig fast og drive deres Kogleri, og 
inderst inde forbliver han ogsaa en uforbederlig Jyde 
for Vorherre. Men hans aandelige Stræben har været 
en uafladelig Kamp paa Liv og Død med >Min
der«'nes Huldrer og »Spøgelser«'s Mareridt — 
Titlerne paa to af hans Bøger —, med den marv-
sugende »Drømmepest«, med »den daarlige Maves 
Lyrik« og for saa vidt ogsaa med selve Jydsk-
hedeni sig. Paa faa af Danmark's moderne Forfattere 
passer som paa ham den Ibsen'ske Betegnelse for 
Digtning: »Kamp med Trolde, som huse i Hjernens 
Hvælv . . . holde Dommedag over sig selv«. I 
sin litterære Kunst begyndte P. temmelig uselv
stændig i Naturalismens, særlig Kielland's Skole 
(»Stækkede Vinger« [1881], »Landsbybilleder« 
[1883]), men formede sig snart en lige saa selv
stændig Stil — mandig, fast, let og klar — som 
en selvstændig Livsfremstilling; alligevel kan han 
den Dag i Dag uforvarende falde tilbage i en 
saa naiv, konventionel Romanagtighed eller en 
saa banal elegant Journalistik, at man stundom 
fristes til at tro, han gør lidt Løjer med sit 
Haandværk. Aandsindholdet i hans Forfatterskab 
bestaar i en lignende Selvstændighedskamp. P. 
kæmper i sine Bøger mod Lyrikken, Fantasteriet, 
Frasen, Uægtheden i alle Former, fortsætter paa 
en Maade Poul Møller's og H. E. Schack's Kamp, 
men med skrappere Vaaben. Det gaar ud over 
Folkehøjskolen (»Sandinge Menighed« [1883]), 
Demokratiets forsagte Politik under Provisorie-
aarene (»Skyer« [1890]), ud over »Tidens lyriske 
Forraadnelsesproces«, som den kommer frem i 
Sværmeriet for Natur [»Natur«, 1890], for Skøn
hedsidealisme [»Nattevagt«, 1894], for »den store 
Lidenskab« [»Højsang«, 1896, dramatisk Behand
ling af samme Motiv: »De vilde Fugle«, 1902], 
eller i Erotikkens Illusioner [»Den gamle Adam«, 
1894]. Men det iltre i hans Angreb, det blodige 
i hans Ironi beror overalt paa hans egen dybe 
Meddelagtighed i det, han angriber, og naar han 
til Gengæld svinger sin Hat for et »Leve Kra
pylet« eller giver sine havarerede »Nattevagts«-
brødre Parolen »Hold Krudtet tørt og Galden 
flydende«, saa er denne paradoksale og revolu
tionære Lyrik egentlig ikke saa væsensforskellig, 
som han tror, fra hans Ven »Sahlmann«'s ved visse 
Vinde. Fremfor alt i sine to Hovedværker er P. 
paa een Gang den, der slaar, og den, der rammes, 
og deraf disse to Bekendelsesskrifters mærkelige 
Særstilling i vor Tids Roman. »Det forjættede 
Land« [»Muld« 1891, »Det forjættede Land« 
1892, »Dommens Dag« 1895] skildrer en ung j 
ideelt anlagt, fantastisk lyrisk Teolog, som drager : 
ud i Højskolernes, Folkelighedens og Bondelivets ', 
forjættede Land og paa det sørgeligste gaar til j 
Grunde. »Lykkeper« [1898 fr., beregnet til 7—8 \ 
Hæfter; 6 ere udkomne] fortæller om Præste
sønnen Per Sidenius'es Irfærder gennem Nutidens \ 
forskellige Livskredse, paa Jagt efter Lykken, 
som han dog aldrig kan gribe kækt fat i. — P. 
er en Mester i klar og livfuld Fortællekunst, bag 
hans Stils kølige Glathed er der en frisk og varm 
Menneskelighed, som tager Læseren om Hjertet, 

og gennem hver Bog, han skriver, virker en ufor
sonlig Sandhedstrang, en stejl og tung Redelighed, 
en sikker Sans for Livets Sundhed. Og ligesom 
dansk Landskab er gengivet i P.'s Digtning med 
samme fortrolige Inderlighed som i det bedste 
danske Landskabsmaleri, — ligesom dansk Landliv 
aldrig er blevet skildret saa ubarmhjertig rea
listisk som i »Fra Hytterne« [1887] eller saa sjæl
fuldt sympatisk som i Partier af »Det forjættede 
Land«, saaledes er det i det hele Landlivets Syn 
og Følemaade, der besjæler P.'s Digtning i en 
dybere Forstand, end hvad der gælder om noget 
andet moderne dansk Forfatterskab. V. V, 

Pontoppidan, Henr ik , dansk Købmand, født 
i Rær ved Thisted 21. Marts 1814, død i Ham
burg 22. Febr. 1901. Efter at have lært Handelen 
i Kjøbenhavn, Altona og Manchester nedsatte han 
sig 1841 som Købmand i Hamburg. Her op
arbejdede han en stor, anset Vare- og Pengefor
retning, der stod i intim Forbindelse med mange 
danske Købmænd; allerede i 1840'erne benyttede 
Nationalbanken ham som Kommissionær, og 1851 
blev han dansk Generalkonsul. Endnu mere intim 
blev hans Forbindelse med Danmark, da han ved 
dansk Hjælp gik frelst ud af Handelskrisen 1857. 
Rundhaandet har han understøttet danske industri
elle, merkantile og særlig landøkonomiske Fore-

i tagender. Han ejede (siden 1867) Konstantinsborg 
ved Aarhus, som han drev op til en Mønstergaard, 
og Høgildgaard ved Herning, hvor han be
plantede ca. 1,100 Hekt. Hede. I forskellige Le
gater skænkede han over 50,000 Kr. til For
eningen af jydske Landboforeninger og desuden 
store Summer til Hedeselskabet, jydske Landbo
foreninger, Foreningen for Danmark's Fjerkræavl, 
der skylder ham sin Oprettelse, o. s. v. H. H—l. 

Pontoppidan, K n u d Børge , dansk Læge, 
Broder til ovenn. E. og H. P., er født 10. Juli 1853 i 
Ribe, blev Student 1870 og tog Lægeeksamen 1876, 
Doktorgraden 1883. P. blev 1888 Overlæge ved 
Kjøbenhavn's Kommunehospitals Sindssygeafdeling 
og Docent i klinisk Psykiatri, i hvilken Stilling 
han var meget skattet af de studerende. Nogle 
Patienter vakte imidlertid en stærk Stemning imod 
ham, og pludselig nedlagde han sin Stilling og 
lod sig ansætte som Overlæge ved Sindssyge
anstalten ved Aarhus 1897, hvor han forblev til 
1901, da han udnævntes til Professor i Retslæge -
videnskab og offentlig Hygieine ved Kjøbenhavn's 
Universitet. Ligesom hans Foredrag ere meget 
fængslende, ere hans talrige Afhandlinger om 
Nerve- og Sindssygdomme fortrinlig skrevne. 
Hans bekendteste Skrifter ere: »Den kroniske 
Morfinisme« (1883) »Neurasthenien, Bidrag til 
Skildringen af vor Tids Nervøsitet« (1886, flere 
Opl.), »Psykiatriske Forelæsninger og Studier« 
I.—3. Række (1892—95), »Kliniske Forelæs
ninger over Nervesygdomme« (1898). G. N. 

Pontoppidan, M o r t e n O x e n b ø l l , dansk 
Præst og Forfatter, er født i Ribe 3. Jan. 1851, 
Broder til ovenn. Læger E. og K. P. og til For
fatteren H. P. Han tilbragte sin Barndom i 
Faderens Præstegaarde i Ribe, Fredericia og 
Randers, blev Student 1868 fra Randers, 1873 
cand. theol., 1876 personel Kapellan ved St. Olai 
i Helsingør, 1878 Forstander for Folkehøjskolen 
i Frerslev, som han 1880 nyttede til Hjørlunde. 
Hans Højskole blev hurtig en af Landets mest 
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kendte; men da han brød med den grundtvigske 
Opfattelse af den apostolske Trosbekendelse, svandt 
Elevantallet paa hans Skole ind, og 1891 solgte 
han den. Derefter søgte han at faa en Folkehøj
skole i Gang i Kjøbenhavn, men det lykkedes 
ikke; han søgte da at faa Folk i Tale ad skrift
lig Vej, og han fører sin Pen som en Mester. 
1893 begyndte han at udgive det religiøse Tids
skrift »Frit Vidnesbyrd«, gennem det er han 
bleven Prædikant for mange, der ellers ikke høre 
Prædikener, og han har lært mange at elske den 
gamle Kristendom i tidssvarende Klæder. Skønt 
anset for udpræget Rationalist skaffede Biskop 
Fog ham 1894 Embedet som Sognepræst for Hage
sted og Gislinge paa Sjælland, 1898 blev han 
forflyttet til Greve og Kildebrønde og 1902 til 
Stenløse. — Som Redaktør sammen med F. Falken-
stjerne af Ugebladet »Tidens Strøm« [1884—91] 
tog han Del i den politiske Kamp, og 1885—86 
angreb han Estrup's Provisoriepolitik saa direkte, 
at han blev anklaget for Injurier og dømt til 3 
Maaneders Fængsel, som han afsonede Vinteren 
1887—88. — Som ung var P. en begejstret Til
hænger af Grundtvig's kirkelige Frihedstanker, 
men efterhaanden erfarede han, at den personlige 
Frihed trives bedst bag de folkekirkelige Mure, 
og han er bleven en ivrig Forsvarer for »Sogne
kristendommen«. Han arbejder for at gøre Folke
kirken saa rummelig som muligt med Dørene aabne 
til den store fri Verden. P.'s Sognekirkekristen
dom og Præstegaardsdanskhed have faaet et ejen
dommeligt Udtryk i hans Bog »En dansk Præst, 
Studier over Peter Rørdam« [i. og 2. Opl. 1898], 
som Prædikant lærer man ham at kende i »Lydig 
til Døden, Billeder fra Passionstiden« [1893] og 
»Aldrig fortvivle! Opmuntringsord paa Søndage 
og Hverdage« [1899], som folkelig Taler og For
tæller i »Taler til Ungdommen« [1889], »De for
enede Staters Historie« [1892], »Odysseen, genfor
talt for Børn« [1902] og »Luther« [1903]. L. M. 

Pontérmo, I a c o p o da, egl. J a c o p o Carucci , 
født 1494 i Pontormo, død 1557 i Firenze, var 
Elev af Lionardo da Vinci (fra 1507), Albertinelli 
samt Piero di Cosimo og blev 1512 Medhjælper 
hos Andrea del Sarto, hvis Kunst mest har præget 
P.'s Stil, om man ellers kan tale om Stil hos 
en saa upersonlig Kunstner som P., der snart ar
bejdede efter Diirer'ske Motiver snart forsøgte 
sig i Michelangelo's Stil. Af Værker kunne nævnes: 
Madonna med Hellige (Fresko i Cap. de' Pittori 
ved Sa. Annunziata), Korsnedtagelsen i Domkirken 
i Volterra, samme Emne i S. Felicita i Firenze ; 
de fyrretyve Martyrer og Kongernes Tilbedelse 
(Pitti) og Leda med sine Børn (Uffizierne). Bety
deligere end disse — især i Kunstnerens senere 
Aar stærkt maniererede — religiøse og mytolo
giske Billeder ere hans Portrætter; Cosimo af 
Medici (Uffizierne), to mandlige Portrætter (Bor-
ghese, Rom), to Kvindeportrætter (Wien), Andrea 
del Sarto's Billede (Berlin), Drengeportræt (Lon
don) og Gemmeskærerens Billede i Louvre. A.R. 

FontorsOD [potårso'], fransk By ved Kanalen, 
Dep. Manche, ved Couesnon tæt ved dens Munding i 
Bugten St. Michel og ved Banerne St. Lo—Lamballe 
og Vitré—Mont St. Michel, har Fabrikation af Knip
linger og Kleinsmedearbejder, Skibsbygning og 
betydelig Udførsel af Æg til England, med (1896) 
2>339 Indb. Byen var tidligere en Fæstning, og 

her overvandt Royalisterne 18. Novbr. 1793 Re
publikanerne under Tribout. M. Kr. 

Poiitos, Personifikation af Havet (7rovros). 
Efter Hesiodos'es Teogoni var han Søn af Jorden 
og havde selv med sin Moder Sønnerne Nereus. 
Thaumas og Forkys samt Døtrene Keto og Eury-
bia. H. A. K. 

PélliOS hed i Oldtiden et Landskab i det nordøst
lige Lilleasien. Det havde en langstrakt Form og 
begrænsedes mod Nord af det sorte Hav, mod 
Vest af Pafiagonien og Galatien, mod Syd af 
Kappadokien og Armenien, endelig i Nordøst af 
Kolchis. Oprindelig regnedes Landet med til 
Kappadokien og fik Navnet »Kappadokien ved P.« 
til Forskel fra den sydligere Del af Kappadokien 
inde i Landet, idet P. egentlig er Navnet paa 
det sorte Hav (se P o n t u s Eux inus ) ; deraf for
kortedes saa Navnet til P. Det er for en stor 
Del et Bjærgland; men der findes ogsaa flere 
meget frugtbare Dalstrækninger. Af Landets 
Produkter nævnes i Oldtiden Korn, Oliven og 
Honning, desuden var der betydelige Jæmværker. 
Af Floder nævnes Halys, som dannede Grænsen 
mod Pafiagonien, Iris og Thermodon. Landet var 
beboet af en hel Del mindre Folkestammer, hvor
iblandt kunne nævnes Chalyberne, Tibarenerne, 
Makronerne og Sannerne. Landets Hovedstad 
var Amaseia; af andre Byer nævnes Komana og 
Kabira. Ved Kysten havde Grækere anlagt ad
skillige Handelsstæder, deriblandt Amisos, Kerasus 
og Trapezus. P. hørte en Tid lang formelt til 
Perserriget; men de forskellige Stammer vare faktisk 
uafhængige. En frygisk Satrap Ariobarzanes skabte 
363 f. Chr. et selvstændigt Rige af en Del af 
Landet, og hans Efterkommere udvidede senere 
deres Herredømme og antoge Kongenavnet. Af 
P.'s Konger var den mægtigste Mithradates (s. d.) 
VI, der udbredte sit Herredømme over næsten 
alle det sorte Havs Kystlande og ogsaa søgte at 
vinde Magten over Grækenland. Men Romerne 
overvandt ham i flere Krige, og Pompejus ind
drog den største Del af P. under Romerriget, idet 
han forenede den med Provinsen Bithynien (65). 
Andre Dele af Landet overlodes til uafhængige 
Smaafyrster, men efterhaanden fik Romerne ogsaa 
Magt over dem; især under Kejser Nero fandt 
der en større Inddragelse Sted. P. blev, som over
hovedet Lilleasien, i Kejsertiden omtrent ganske 
helleniseret. (Li t t . : E. Meyer , »Geschichte des 
Konigreichs P.« [Leipzig 1879]). H. H. R. 

Pontremoli, By i Mellemitalien, Provins Massa 
e Carrara, ligger 38 Km. N. N. V. f. Carrara 
ved Foden af Apenninerne i det strategisk vigtige 

j Pas La Cisa, der beherskes af Fort Bonnette. 
(1881) 2,930 Indb. P. har Domkirke, Gymnasium 
og Seminarium, driver Frugt-, Vin- og Silkeavl 
samt Handel med Kvæg og er Sæde for en 
Biskop. H.P. S. 

Pontreslna, Landsby og Luftkursted i Schweiz, 
Kanton Graubunden, ligger i Oberengadin 1,802 
M. o. H. ved Foden af Piz Languard og ved 
Vejen over Bernina-Passet og har ca. 500 Indb. 
( L i t t : J. M. L u d w i g , »P. und seine Umgebung« 
[Chur 1886]). H. P. S. 

Pont Sainte-Maxence [posætmakså's], By i 
det nordlige Frankrig, Dep. Oise, en Brostad ved 
Oise og Banen Paris—Erquelines, tilvirker Filt
hatte og Kemikalier, driver Handel med Korn, 
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Vin, Uld og Læder og har (1896) 2,636 
Indb. M. Kr. 

Pont Saint-Esprit [posætæspri'], By i det 
sydøstlige Frankrig, Dep. Gård, en Brostad ved 
højre Bred af Rhåne og ved Banen Lyon—Ntmes. 
Over Rhone fører en gammel Stenbro, opført 
1265 —1309; den har en Længde af 840 M. 
Byen har et Citadel, som Ludvig XIII lod bygge 
mod Protestanterne, Silkespinderier, Fabrikation 
af Kalk og Landbrugsredskaber, Handel med Korn, 
Olie og Vin og (1896) 5,262 Indb. M, Kr. 

Ponts de Cé, Les [lepod^se'j, By i det nord
vestlige Frankrig, Dep. Maine-et-Loire, paa 
3 Øer, der omslynges af Loire og ere forbundne 
ved flere Broer, er egentlig en Forstad og Flod
havn for Angers, med hvilken By den har Jærn-
baneforbindelse. Byen har et Slot og flere Kirker, 
Garverier og Tilvirkning af Sejl varer og (1896) 
3,568 Indb. 10. Aug. 1620 sluttedes her Fred 
mellem Ludvig XIII og hans Moder Maria af 
Medici. M. Kr. 

Pont Sur Seine [posyrsæ'n], eller P o n t le 
R o i [poU'rwa'j, Landsby i det nordlige Frank
rig, Dep. Aube, ved Banen Paris—Troyes, med 
(1896) 900 Indb., havde tidligere et gammelt 
Slot, der en Tid tilhørte Lætitia Bonaparte; men 
det blev ødelagt af Russerne 1814. Byen har 
nu et nyt Slot, der tilhører den forhenværende 
Præsident Casimir Perier. I Nærheden er der to 
Stalaktithuler, og S. f. Byen findes Ruiner af det af 
Abailard grundlagte Abbedi P a r a d e t . M. Kr. 

Pontns Enxlnns, det latinske Navn for det 
sorte Hav (græ. Pontos Euxeinos). Det betyder 
egentlig det »gæstmilde Hav«, og Navnet skyldes 
en Eufemisme, da det i Virkeligheden netop var 
særlig frygtet for sin Usikkerhed. H. H. R. 

Pontypool [på'ntipu.l], engelsk By N. f. Bristol-
Kanalen, i Monmouthshire, paa en stejl Klippe 
ved Avon og 16 Km. N. f. Newport, var tidligere 
bekendt for sine lakerede Arbejder. Byen har 
et Seminarium for Baptister og (1891) 5,850 
Indb. I Omegnen findes Kulgruber og Jærn-
værker. M. Kr. 

Pontypridd [på'ntiprid], By i det sydlige 
Wales, Glamorganshire, kaldes af Englænderne 
N e w b r i d g e , ved Sammenløbet af de to Flod-
dale Rhondda og Taff, er en Bjærgværksby, hvor 
Livet er baseret paa Kul- og Jærngruberne, 
Støberierne og Fabrikationen af Kemikalier. P. 
havde 1891 20,000 Indb. M. Kr. 

Pony d. s. s. Ponni . 
Ponza-Øer, P o n t i n s k e Øer , Øgruppe i det 

tyrrhenske Hav, ligge S. V. f. Gaeta og bestaa 
af en større vestlig Gruppe, der hører til Pro
vinsen Caserta, og en mindre østlig, der hører til 
Napoli. Terrainet, der overalt bestaar af Basalt, 
dækket af Lava og Aske, egner sig kun lidet til 
Opdyrkning. Til den vestlige Gruppe hører 
Z a n n o n e , lat. Sinonia, der paa sit højeste Punkt 
(184 M.) bærer Ruiner af et Kloster, P a l m a r o l a , 
lat. Palmaria, der er bekendt for sin Vildhed 
og 262 M. høj, samt den største 0 Ponza , lat. 
Pontia (730 Hekt.), der i Monte Guarda naar 
283 M., og hvis Havn driver en Del Handel og 
Skibsfart. Medens de to førstnævnte ere uden 
faste Beboere, havde den sidste (1881) 3,828 Indb. 
Den østlige Gruppe bestaar af V e n t o t e n e , lat. 
Pandataria (132 Hekt.), der er 139 M. høj og 

uden Trævegetation, samt S a n t o S t e f a n o (32 
Hekt.). Begge Øerne have gamle Kratere og 
(1881) henholdsvis 1,357 og 898 Beboere. P., 
der af Romerne kaldtes Pontiae insulae, beboedes 
oprindelig af Volskerne indtil 313 f. Chr., da de 
besattes af en latinsk Koloni. Under Kejsertiden 
benyttedes Pontia og Pandataria som Forvisnings-
steder. Nutildags benyttes S a n t o S t e f a n o som 
Forbryderkoloni. H. P. S. 

Ponziåni, D o m e n i c o L o r e n z o , berømt 
Skakspiller fra Modena, (1719—96). Hans Værk 
om Skakspil nød høj Anseelse, udkom i flere Ud
gaver og oversattes paa fremmede Sprog. 

Pool [pu!l]. Overenskomst mellem ameri
kanske Jærnbaneselskaber for at hindre, at de 
konkurrere paa samme Route ved at underbyde 
hverandre. P. gaar enten ud paa at dele Trafikken, 
saaledes at hvert Selskab tager sit Distrikt og 
forpligter sig til ikke at konkurrere andre Steder, 
eller paa efter visse Regler at tildele de forskel
lige Selskaber visse Procenter af de andres Brutto-
eller Nettoindtægter. P. kan ogsaa bruges som 
Betegnelse for lignende Overenskomster i andre 
Forretningsforhold, f. Eks. mellem Haandværkere 
ved Licitation bl. a. under følgende Form: Førend 
Budene officielt indleveres, afholdes en Licitation 
mellem Deltagerne indbyrdes. Den lavest bydende 
maa da ved den endelige Licitation forhøje sit 
Bud med en vis Sum, som deles mellem samtlige 
Deltagere. E. M. 

Poole [pu!l], By i det sydlige England, Grev
skabet Dorset, ved en større Bugt fra Kanalen, 
har en udmærket Havn for Skibe med indtil 4,3 
M.'s Dybgaaende, et Museum, hvortil der er 
knyttet et Bibliotek, Lervarefabrikation (Potte
magervarer, Mursten), Østersfangst og en betydelig 
Handel. 1891 havde Byen 15,405 Indb. I Nær
heden ligger Badestedet B o u r n e m o u t h . M. Kr. 

Poole [pu!l], Pau l F a l c o n e r , engelsk 
Maler, (1810—79), væsentlig Autodidakt, 1861 
Akademimedlem, var en meget flittig og omhygge
lig Kunstner, hvis mange, i England højt ansete 
Værker dog vise stærk Eklekticisme og nogen 
dilettantisk Usikkerhed. Bekendte Arbejder: »Cor-
delia's Død« (S. Kensington Mus.), »Ezechiel's 
Syn« [1875, London's Nationalgal.], »Edvard III's 
Højmodighed over for Caiais's Borgere« [1847], 
»Glaucus og Ione«. Et Par Billeder i Hamburg's 
Kunsthalle. A. Hh. 

Poona se Puna. 
Poopo, By i den nordlige Del af den syd

amerikanske Republik Bolivia, Dep. Oruro, 10 
Km. 0. f. Pampa Aullagas (Pooposi) og ikke 
mindre end 3,682 M. o. H., har Sølvminer, der 
tidligere vare meget rige. S. 0. f. Byen findes 
stærkt benyttede varme Kilder i Dalen Quebrada 
del Diabolo. I Nærheden P.-Søen eller P a m p a 
A u l l a g a s . M. Kr. 

Poorter [polrter], W i l l e m de , hollandsk 
Maler fra 17. Aarh. Man ved grumme lidt om 
denne Kunstner. Rimeligvis er han født i Haarlem, 
hvor han i alt Fald har virket. Rembrandt var 
hans Lærer. Hans Billeder, der ere sjældne, vise 
stærk Rembrandt'sk Paavirkning. I Berlin's Museum 
ses »Samson's Tilfangetagelse«, i Dresden »Esther 
og Ahasverus« og »Horkvinden«, i Miinchen's Pina
kotek: »Lazarus'es Opvækkelse«, i Kunstmuseet 
iKjøbenhavn: »MercurogProserpina« og »Allegori 
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paa Freden« [1643], i Moltke's Samling smst. 
»Salomon's Offer« [1643]. A. Hk. 

Poot [polt], H u b e r t C o r n e l i s z , hollandsk 
Digter, født 1689 i Abtswoude, død i733iDelft. 
Skrev en Række Digtsamlinger, der nøde ikke 
ringe Yndest hos hans Samtid. A. I. 

Popayan, By i den sydamerikanske Republik 
Columbia, Hovedstad i Dep. Cauca, 5 Km. fra 
Rio Cauca, hvorover der fører en smuk Bro, 
ligger 1,741 M. over Havfladen med Udsigt til 
den 30 Km. fjerne Vulkan Puracé, i en smuk 
Egn, hvor der dyrkes Majs, Bananer, Kaffe, 
Kakao og Sukkerrør, er Bispesæde og Stabel
plads for Handelen mellem Quito og Bogota, har 
en temmelig forfalden Katedral, flere andre Kirker, 
3 Klostre, et Colegio univ er sitar io, et Lærerinde
seminarium, et Hospital og driver Fabrikation af 
Uldvarer. Byen har nu ca. 10,000 Indb. Den 
grundlagdes 1536 og var tidligere langt betyde
ligere end nu. Den har nemlig lidt meget under 
Borgerkrigen og ved et Jordskælv 1827. M. Kr. 

Popcorn se Majs. 
Pope (vistnok en Omdannelse af papa [lat.]), 

Navnet paa Præsten i den græsk-katolske 
Kirke. A. Th. J. 

Pope [poh'p], A l e x a n d e r , engelsk Digter, 
født 21. Maj 1688 i London, død 30. Maj 1744 
i Twickenham. Han var Søn af en velstaaende 
katolsk Købmand, der omtrent paa den Tid, da 
Sønnen blev født, trak sig tilbage fra Forret
ningerne og bosatte sig i Binfield ved Udkanten 
af Windsor-Skoven. Her voksede Sønnen op, 
uden regelmæssig Skolegang, dels fordi det var 
vanskeligt at finde en katolsk Skole, dels fordi 
han, der fra Fødselen af var sygelig og forvokset, 
helst holdt sig hjemme. Han blev derfor et Stue
menneske, og hans Liv er meget fattigt paa ydre 
Tildragelser; han lever sammen med sine For
ældre indtil deres Død, hvorefter han køber en 
Villa i Twickenham og bor der til sin Død. 
Men det stille Liv giver ham rig Lejlighed baade 
til Studiet af de klassiske Digtere, til kritisk Be
tragtning af sin Samtid og til filosofiske og 
moralske Overvejelser, Rytmer og Rim melde 
sig tidlig hos ham, og allerede i 12 Aars Alderen 
skriver han sin »Ode on Solitude«. Han træder 
dog først frem for Offentligheden 1709, da han 
til en Samling »Poetical Miscellanies« med Bidrag 
fra forskellige Forfattere leverede sine »Pastorals«, 
samt Digtet »January and May«, en Bearbejdelse 
af Chaucer's Merchant's Tale, rimeligvis fremkaldt 
ved Dryden's Bearbejdelser af denne Art. 1711, 
da P. er 23 Aar gi., udkommer hans »Essay on 
Criticism«. Dette Digt om Digtekunsten er vel 
nærmest en Studie efter Boileau's Art Poétique, 
og Betragtningerne ere i det hele af samme Art, 
men P.'s Bemærkninger om samtidige engelske 
Digtere ere træffende. Aaret efter, 1712, kommer 
det komiske Heltedigt »The Rape of the Lock« 
i en poetisk Samling (1714 udkommer det sær
skilt i sin endelige Form). Det behandler en 
virkelig Begivenhed fra den fornemme Verden. 
En Lord havde i Selskab fordristet sig til at 
klippe en Lok af en smuk Dames Haar, hvilken 
Forbrydelse vakte megen Strid. P. behandlede 
nu dette Emne paa den graciøseste Maade i 
Smag med de gamle Heltedigte; han lader en 
Verden af Sylfer og Feer forsvare Lokken og 

tage Del i dens Skæbne. Det er fint Kniplings-
j arbejde, men falmet. 1713 kommer »Windsor 
I Forest«, der dog kun af Navn er naturbeskrivende, 
I P. er alt for udpræget Stuemenneske til at kunne 
1 faa Blik for anden Natur end den af Kunsten 
arrangerede. »The Wife of Bath« [1714] og 
»The Temple of Farne« [1715] ere begge Be
arbejdelser efter Chaucer. »Epistle from Elo'isa 
to Abelard« [1717] udmærker sig ved sit ualminde
lig smukke Udtryk for Eloi'sa's Lidenskab. Ved 
Siden af disse Digte tager P. livlig Del i alle 
Tidens litterære Stridigheder og viser sig som en 
bitter og voldsom Satiriker; hans Hovedværk paa 
dette Omraade er »Th«j Dunciad« [1728], senere 
forøget og forsynet med Noter og Indledning af 
Martinus Scriblerus; dette Digt blev et rent Op-
lagssted for al P.'s Bitterhed mod samtidige For
fattere. Fra en mere tiltalende Side se vi P. i 
hans store religiøs-moralske Digt »Essay on Man« 
[1732—34]. Overskrifterne over de enkelte Af
snit vise dets Rækkevidde. Det behandler Menne
skets Natur og Stilling med Hensyn til: I. Uni
verset, II. Mennesket selv som Person, III. Sam
fundet og IV. Lykke. Til dette Digt slutter sig 
»Moral Essays« [1732—35], der behandler for
skellige moralske Emner. Det hele danner en 
Art poetisk Deismens Bibel, der i elegante Vers 
opbygger Fornuftens Religion. Digtet blev meget 
berømt, endogsaa sat ved Siden af Bibelen. Af 
betydelig Interesse, især for Forstaaelsen af P.'s 
Personlighed, ere Digte som: »Epistle on Taste« 
[1731], »Imitations of Horace« [1733—37], »Epistle 
to Arbuthnot« [1735], samt hans »Correspondence«. 
P.'s Berømmelse i Samtiden hvilede imidlertid for 
en stor Del paa hans Oversættelser, ligesom det 
ogsaa var dem, der gjorde ham til en rig Mand. 
Især kan her fremhæves hans Oversættelse af 
Iliaden 1715—20, der indbragte ham 5,000 L. St., 
samt af Odysseen 1723—25 (sammen med et Par 
samtidige Digtere af ringe Betydning), for hvilken 
han for sin Del fik 3,500 L. St. Betegnende er 
det, at han oversætter disse Værker i det heroiske 
Versemaal, som han beherskede til Fuldkommen
hed, men som kun passer slet til Homer's Heksa
metre. Disse i sin Tid saa berømte Oversættelser 
ere nu ganske ulæselige. Endnu kan nævnes, at 
P. 1725 udgav Shakespeare's Værker, en i filo
logisk Henseende tarvelig Udgave, der kun be
talte sig slet, men maaske dog bidrog til at vække 
Interessen for Shakespeare. — P. er sin Tids 
betydeligste Digter; uden at være nogen frem
ragende Aand udmærker han sig ved sin klare 
Forstand og bliver derfor Repræsentant for den 
klassiske Smags Kulmination i England. Følelse 
findes kun sjælden i hans Digtning, undtagen som 
satirisk Bitterhed og Had; men den udmærker 
sig ved sin klare, velordnede Forstandighed. Hans 
Versemaal er derfor ogsaa overalt Tidens klassiske 
Vers, det heroiske, der i sine parvis rimede Linier 
skarpt og bestemt kan fastslaa Læredigtets Sæt
ninger. Af Udgaver af P.'s Værker kunne nævnes: 
Croker and Whitwell Elvin: »Works of A. P.« 
[10 Bd., 1871—86]. (Li t t . : C a r r u t h e r , The 
LifeofP. [4 Bd.,Lond. 1857]; L e s l i e S t e p h e n s , 
A. P. [1880; i Serien »English Men of Letters«]; 
Ad. Hansen , »En engelsk Forfattergruppe« 
[Kbhvn. 1892]). T.L. 

Popelin-Ducarre [påplædyka'r], C l o d i u s 
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M a r c e l , fransk Maler, (1825—92), Elev af Picot 
og A. Scheffer, malede først i Olie (Historie
malerier), dyrkede derefter med Held Email-
maleriet og gik fra dets praktiske Haandtering 
over til litterær Syslen med det. Han skrev saa
ledes »L'émail des peintres« [1866, med af P. 
selv tegnede Træsnit], >L'art de l'émail« [1868] 
og »Les vieux arts du feu« [1869]; desuden 
Digtsamlingen »Cinq octaves de sonnets« [1875]. 
(L i t t . : Fa l i ce , en Serie Artikler i »Gazette d. 
beaux-arts« [1893]; P. de B o u c h a r d , C. P., 
peintre, émailleur et poéte [Paris 1894]). A. Hk. 

Popelins [påplæ'J, lette, glinsende, navnlig 
til Damekjoler benyttede Tøjer, der oprindelig 
vævedes helt af Silke, nu ofte med Islæt af Kam
garn eller Bomuld. P. de l a ine ere vævede helt 
af Kamgarn. K. M. 

Poperinghe[pop3ri'nve] eller P o p e r i n g e n , B y 
i den belgiske Provins Vestflandern, ved Vleter-
beke, en Biflod til Yser, og Jærnbanen Courtrai— 
Hazebrouck, driver Fabrikation af Uldvarer, Knip
linger, Baand, Tobak, Lærred og Pottemager
varer. Byen har (1890) 11,112 Indb. I Byen 
og. Omegnen avles megen Humle. 1382 blev 
Byen plyndret og afbrændt af Karl VI's Sol
dater, og Englænderne gav den samme Medfart 
1436. M. Kr. 

PopinCOUrt [påpæku! r], Bydel i Paris, ligger 
mod Øst og omfatter I I . Arrondissement, med 
(1896) 222,008 Indb. M.Kr. 

Poplar [på'pla], Kvarter i det østlige London 
med (1901) 168,838 Indb. En Del af Arealet 
optages af Themsen og East-India og West-India 
Dokkerne. M. Kr. 

Poples d. s. s. K n æ h a s (s. d.). 
PopOCatepetl, Vulkan i Mejico, ligger paa 

Sydranden af Anahuac og 60 Km. fra Byen Me
jico, P. hæver sig 3,154 M. over Egnen ved 
Mejico og 5,420 M. o. H. Vulkanens Basis dannes 
af andesitiske Lavastrømme, over hvilke lejre sig 
Sand og Aske. Topkrateret er elliptisk, 600 M. 
langt, 170 M. dybt og altid fyldt med Sne. 
Skraaningen er forneden bevokset med Ege, 
højere oppe med Naaletræer; derefter følger en 
Zone uden Vegetation, og. fra 4,400 M.'s Højde 
er P. indhyllet i evig Sne. P. er nu en uddøende 
Vulkan, der befinder sig i Solfatare-Stadiet; ind
til Slutn. af 17. Aarh. viste den sig endnu virk
som, og et af dens voldsomste Udbrud fandt Sted 
1539 kort efter den spanske Erobring. P. be
steges første Gang 1827. H. P. S. 

PdpOli, By i Mellemitalien, Provins Aquila, 
ligger ved Pescara, der indtil dette Sted kaldes 
Aterno, har en Kirke fra 15. Aarh. samt gamle 
Borgruiner og driver Kvæg- og Vinavl. (1881) 
7,015 Indb. H.P.S. 

Pop Ol Vuh er Navn paa et fra Yucatan 
stammende Haandskrift, affattet i Maya- eller 
Maya-Guiché-Sproget og nedskrevet 1558, som 
det i Reglen antages en ligefrem Afskrift af et 
ældre oldamerikansk Skrift, tilhørende den gamle 
ejendommelige Litteratur i denne Egn af Amerika, 
hvoraf det allermeste blev ødelagt af de spanske 
Missionærer i 16. Aarh. som Gud mishageligt 
Hedenskab. Teksten er udgivet af Brasseur de 
Bourbourg (s. d.), ledsaget af fransk Oversættelse, 
der næppe kan anses for meget paalidelig. Ja 
man har endog villet antage hele P. for et 

»spansk Fabrikat« [saaledes Valentini 1880], men 
denne Mening har dog ikke fundet videre Bi
fald. V. S. 

PopOVka, Betegnelse for en egen Art russiske 
pansrede Krigsskibe, der en Tid lang spillede en 
Rolle, særlig i Sortehavs-Flaaden, men som nu 
ere omtrent udgaaede. P. havde Form som en 
Oval, hvis mindste Diameter var 2'3 eller endnu 
mere af den største (Længden). De havde 3 eller 
flere Skruer og flere Køle, vare af ringe Dyb-
gaaende, havde kun ringe Fart, men vare meget 
stabile paa Grund af deres store Bredde, hvorfor 
de kunde føre svært Artilleri og bære en betyde
lig Panservægt. Navnet skyldes Opfinderen, den 
russiske Admiral Popov. C. L. W. 

Poppel d. s. s. Asp (s. d.). 
Poppelsdorf, Flække i preussisk Rhinprovinsen, 

smukt beliggende i umiddelbar Nærhed af Bonn, 
til hvilken fører en prægtig Kastanjeallé, har 
(1900)8,300 Indb., Porcelænsfabrikation. Kurfyrst 
Clemens August'es tidligere Lystslot, der er over
ladt til Universitetet i Bonn, indeholder de natur
historiske Samlinger og omgives af en botanisk 
Have og flere til Universitetet hørende ny Byg
ninger, deriblandt Landbrugsakademiet. "Joh. F. 

Poppelsværmer (Bombyx, — Liparis salicis), 
en snehvid Sommerfugl med atlaskglinsende Vinger, 
hvis Larve, der særlig er kendelig ved en Række 
store lysegule, nøgne Pletter langs Midten af 
Ryggen, gør en Del Skade paa Poppel og Pil. 
Æggene, der ere omgivne af et hvidt hærdet 
Skum, lægges paa Bark eller Blade. C. W.-L. 

Popper, Dav id , bøhmisk Violoncelvirtuos, er 
født 9. Decbr. 1843 i Prag, Elev af Goltermann, 
1868—73 første Violoncellist ved Hofoperaen i 
Wien, senere Professor ved Musikakademiet i Pest, 
og har fra 1863 foretaget talrige Kunstrejser over 
hele Europa (1881 i Kbhvn.). Hans Fortrin er 
en klangskøn, indsmigrende Tone, teknisk Fuld
kommenhed, Elegance i Foredraget. Han har 
skrevet adskillige meget yndede og taknemmelige 
Kompositioner for sit Instrument. 1872 ægtede 
han Pianistinden S o p h i e M e n t e r (s. d.), men 
Ægteskabet opløstes i886v S. L. 

Poppi, By i Mellemitalien, Provins Arezzo, 
ligger ved Arno og har Bymure fra 13. Aarh. 
og et Slot fra 1274. (1881) 1,408 Indb. H. P. S. 

Poppo, kristen Missionær i Danmark. Ifølge 
en troværdig samtidig Beretning var det P., der 
ved Jærnbyrd (se G u d s d o m m e ) overbeviste 
Kong Harald Blaaland om Kristendommens Sand
hed (ca. 960), hvorefter Kongen lod sig døbe. 
P., der var en tysk Præst, blev senere Bisp i 
Slesvig. y. O. 

Poppæa Sabina, den romerske Kejser Nero's 
Gemalinde, vakte Nero's Kærlighed kort efter 
hans Tronbestigelse, da han var gift med Octavia. 
Hun ægtede Nero's Ven, den senere Kejser Otho, 
som derefter af Nero blev sendt som Statholder 
til Lusitanien. P. S. satte nu al sin Energi ind 
paa at blive Kejserinde, og det antages alminde-

| ligt, at det var hende, som fik Nero til at lade 
sin Moder Agrippina myrde. 62 lod Nero sig 
skille fra Octavia og ægtede P. S. Hun døde 
imidlertid allerede 65. De romerske Forfattere 
ere enige om at tillægge hende alle slette Egen
skaber, medens den jødiske Historieskriver Josefos 
ser med ret venlige Øjne paa hende. II. 11. R. 
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Populares (lat.) var i den romerske Repu
bliks senere Tid Betegnelse for det Parti inden for 
de ledende Kredse (se No b i l i t e t ) , som fulgte en 
demokratisk Politik; Modpartiet kaldtes Opt i -
rnater. H.H.R. 

Popularitet (lat.), Folkelighed, Folkeyndest. 
Populårklage, Actio popularis (lat.), egl. 

Folkeklage, en i romersk Ret hjemlet enhver 
Borger tilkommende Ret til i det hele Borger
samfunds Interesse at paatale visse Lovovertrædelser, 
selv om de ikke særlig krænkede hans Ret. Det 
var navnlig offentlige Pladser, Gader eller Vand
veje, der saaledes stode under alle Borgernes 
umiddelbare Beskyttelse. Efter nyere Ret er det 
alene det offentlige selv, der gennem den offent
lige Anklagemagt (Politiet) varetager den offent
lige Interesse. Den Ret, der endnu efter den 
danske Næringslovs § 83 tilkom næringsdrivende 
med Borgerskab til at paatale uberettiget Nærings-
brug, er bortfalden ved L. 23. Maj 1873 

§ 1 3 - KB-
Population (lat.), Folkemængde, Befolkning. 
Populin eller B e n z o y l s a l i c i n , C13H1707-

(C;H50), er et Glykosid, som 1830 af Braconnot 
blev paavist i Barken og Bladene af Populus tre-
mula, og som senere af Piccard blev fremstillet 
af Poppelknopper. 1869 fremstillede Scluff det 
kunstig af Salicin. P. krystalliserer med 2H20 
i fine Naale, som ere meget tungtopløselige i 
koldt Vand, men lettere opløselige i kogende 
Vand; det opløses noget lettere i Alkohol end i 
Vand, men er uopløseligt i Æter. P. spaltes ikke 
ved Indvirkning af Emulsin, men sønderdeles ved 
Indvirkning af fortyndede Syrer i Druesukker, 
Benzoesyre og Saligenin. O. C. 

PopulUS (lat.), Folk. P. Romanus, det romerske 
Folk i dets Helhed, indbefattende saavel Patri
cierne som Plebejerne (plebs). H. H. R. 

PopulUS se Asp. 
Populær (lat.), folkelig. P o p u l a r i t e t , Folke

yndest; p o p u l a r i s e r e , gøre forstaaeligt for 
Folket. 

Poquelin [påklæ'] se Mol iére . 
Poi'baudar, Hovedstad for den indobritiske 

Vasalstat P. ved Kysten af Halvøen Kathiavar 
under Præsidentskabet Bombay, har( l89l) 18,805 
Indb. af gudjaratisk Nation. Skønt kun mindre 
Skibe kunne løbe ind i Byens Havn, er Handelen 
ret betydelig. M. V. 

Porcellanldao se L a n g h a l e d e D e k a p oder . 
PorcélliS, Jan, hollandsk Marinemaler og Ra

derer, født i Rotterdam 1580, død i Soeterwoude-
1632, virkede i Haag, Rotterdam, Antwerpen og 
Harlem. Hans smaa fast og fint tegnede, i Farven 
graa og noget tørre, Søbilleder hører til de første 
Frugter af hollandsk Marinemaleri. Billeder af 
P. bl. a. i Miinchen, Berlin og Oldenburg. P.'s 
Søn J u l i u s P., der virkede i Rotterdam, var 
ligeledes Marinemaler. Da hans Billedsignatur 
er den samme som Faderens: J. P., er det i det 
enkelte Tilfælde vanskeligt at afgøre, af hvem 
Billedet er malet. Billeder, der vise en mere blød 
malerisk Karakter end de ovennævnte, tilskrives 
i Reglen Julius P., saaledes Malerier i Frank
furt a. M. og i Darmstadt. A. R. 

Porcelæn. Herved forstaas alle de af P. 
frembragte Brugs- eller Kunstgenstande. 

T e k n i k . Det ægte P. bestaar af Kaolin og 

Feldspat, tilsat med forskellige Mængder af Kalk, 
Kvarts og Porcelænsskærver, alt efter den kemiske 
Sammensætning af den Kaolin, der anvendes. Efter 
at Kaolinen er brudt, bliver den først omhygge
lig slemmet. Man lader den løbe igennem en 
Række Klarekar af Træ eller Cement; de sten
agtige Tilsætninger afsætte sig i det første, og i 
de sidste bliver Massen staaende saa længe, til 
den fine Kaolinslam er sunken til Bunds. Derefter 
presses Vandindholdet ud ved Hjælp af Filter
presser og blandes med malet Feldspat, Kvarts 
og andre Bestanddele. Hele Massen bliver nu 
omhyggelig gennemæltet og sigtet og lagres til 
sidst i store flade Bunker. Saaledes bliver den 
liggende (ofte i Maaneder og Aar igennem), ind
til Massen ved forskellige kemiske Indvirkninger 
er undergaaet en Slags Forraadnelse og har faaet 
den rette Beskaffenhed. Derpaa følger den første 
Forarbejdelse, der enten sker ved Støbning i 
Forme, Behandling paa Drejebænk eller Udform
ning paa fri Haand. Paa Drejebænken laves alle 
de Genstande, der skulle have en rund eller oval 
Form, medens andre Former støbes eller presses 
i Gipsforme. Hanke, Tude og andre Genstande, 
der tjene til at fuldstændiggøre de forskellige 
Kar, samt alle drejede Stykker, der skulle prydes 
med Relieffer, presses ligeledes i Gipsforme. Til 
sidst blive Raavarerne glattede paa Drejebænke, 
Hanke o. 1. paasatte, hvorefter de tørres og under
kastes en første Brænding, der imidlertid kun er 
ganske svag. 

Naar denne har fundet Sted, paaføres Glasur 
(s. d.), en flydende Masse, omtrent saa tyk som 
Fløde. Det brændte Gods suger med Begærlighed 
alt Vand til sig, hvorfor Bestanddelene af Gla
suren blive liggende paa Overfladen som et tykt 
Lag, der hurtig tørrer. 

Nu begynder Færdigbrændingen. Det glaserede 
Gods indsættes i ildfaste, men porøse Kapsler af 
Ler og kommer derpaa i Ovnen. Ovnen tilmures 
ildfast og Brændingen, der kan have forskellig 
Varighed, alt efter P.'s Sammensætning, gaar for 
sig. Ved 500°'s Varme begynder P. at gløde, ved 
800O bliver det mørkerødt, ved 1000O kirsebær
rødt og derpaa langsomt rødgult, ved 12000 rent 
gult, ved 13000 hvidt og endelig ved 14000 ind
træder den Hvidglødning, der er nødvendig til 
Smeltning af de forskellige Stoffer i P. Efter at 
Brændingen er færdig, afkøles Ovnen, og naar 
dette er sket, sorteres Varerne efter deres God
hed. 

P o r c e l æ n s d e k o r a t i o n . P. prydes enten ved 
Farvning af selve Massen, ved Relieffremstillinger, 
malede eller paatrykte Dekorationer, ved forskel
lige Udskæringer i Massen eller ved forskellig 
farvede Glasurer. Den plastiske Udsmykning sker 
enten ved Presning af selve Genstanden i Forme 
eller ved Paasætning af særlig forud pressede eller 
modelerede Stykker. Den smukkeste Dekoration 
sker dog ved Paamaling, enten under eller over 
Glasuren. Underglasurmaleriet er meget vanske
ligt og fordrer stor kunstnerisk Overlegenhed og 
Sikkerhed, fordi Farverne som Regel forandres 
efter Brændingen og ikke kunne ændres, naar de 
en Gang ere paasatte. Ved Færdigbrændingen 
smelte Farverne sammen med selve Porcelæns-
massen, hvad der er Aarsagen til deres kraftige 
Virkning. Jærnilte giver rødbrunt og gult, ogsaa 



524 Porcelæn. 

violet, sort og graat; Kromilte grønt, Koboltilte 
blaat og sort; Manganilte violet og brunt; Uran
ilte gult og orange og i visse Tilfælde sort; Titan
ilte gult, rødt og grønt; Iridiumilte graat og sort; 
Tinilte rosa. Den mest kendte Underglasurfarve 
er koboltblaa. 

Overglasurfarver paamales efter Brændingen oven 
paa den færdige Genstands Glasur, i hvilken de 
indbrændes. Efter den Ovn, hvori dette sker, 
kaldes de ogsaa Muffelfarver. Man anvender her
til Jærn- og Blykromat til gult og brunt; Kobber-
forilte, Klorsølv og Guldpurpur til forskellig 
Slags rødt; Antimonilte til gult; Kobberilte til 
grønt og Platinklorid til graat. 

Foruden ved Maleri dekoreres P. ogsaa ved 
Forgyldning. Guldet paaføres som et fint kemisk 
udfældet Pulver, blandet med 1/10 Vismut og revet 
sammen med Terpentinolie. Efter Brændingen 
poleres Guldet med Agat. Til Forgyldning an
vendes ogsaa Glansguld (o: Guld, der paaføres 
opløst som Klorid i Svovlbalsam og kommer 
glinsende ud af Muffelovnen), men det slides 
hurtig af, fordi det paaføres i et temmelig tyndt 
Lag, der ikke ret længe kan modstaa den daglige 
Brug. 

En særegen Dekoration af P. er Anvendelsen 
af de saakaldte udflydte eller flammede Glasurer. 
De fremstilles paa den Maade, at Porcelæns-
genstanden overtrækkes med flere Slags Glasur, 
der smelte ved forskellig Varmegrad. Den Gla
sur, der smelter ved den ringeste Varme løber 
først ned over Genstanden, og derefter komme 
de andre Glasurer efterhaanden, saa at de for
skellige Farver komme til at se ud som tykke I 
Draaber, brede Strømme eller langstrakte Striber 
o. s. v., der ligge over eller blande sig mellem ; 
hverandre i højst uregelmæssige Tegninger, men j 
ofte med en fortrinlig Farvevirkning. Ved for
skellige Tilsætninger kan man endvidere opnaa, 
at Glasurerne fremtræde matte efter Brændingen. 
Af disse flammede Glasurer er især det saakaldte 
Okseblod, der fremstilles af Fabrikkerne i Berlin, 
Sévres og Kjøbenhavn, bleven berømt. En anden 
Art Glasur er den saakaldte Craquelure, der 
ligeledes fabrikeres af de nævnte Fabrikker. De 
laves saaledes, at man ovenpaa en allerede an
bragt Glasur lægger en anden Art Glasur, der 
smelter ved en lavere Varmegrad. Denne sidste 
bringer man til at springe, saaledes at man 
gennem Ridserne ser den underste Glasur. Be
slægtet med disse Dekorationsmaader er end
videre de krystallinske Glasurer, der benævnes 
saaledes fordi man ved forskellige kemiske 
Sammensætninger fremstiller Krystaller i Glasuren. 
Ved at give denne forskellige Farver har man 
opnaaet overmaade skønne Farvespil. De krystal
linske Glasurer forekomme allerede paa japansk 
Stentøj og skal være fremstillede først af Sévres. 
Almindelig ere de dog først blevne kendte ved | 
de af Kemikeren Engelhardt paa den kgl. Porce
lænsfabrik i Kjøbenhavn foretagne Forsøg. 

De flammede, krakelerede og krystallinske 
Glasurer samt ikke faa Stykker P. med Under
glasurfarver fremstilles som Regel paa b l ø d t P. 
eller F r i t t e p o r c e l æ n o: P., der i Modsætning 
til det ægte P. er lavet uden Anvendelse af 
Kaolin. Sammensætningen bestaar af 22 Dele 
Salpeter, 60 Dele hvidt Sand, 7,3 Dele Kogsalt 

og 3,6 Dele Kalk, Soda og Gips, der sammen
smeltes og pulveriseres. Af denne »Fritte« 
blander man igen 75 Dele med 17 Dele Kridt 
og 8 Dele Kalkmergel, tilsætter Blandingen med 
Vand, i hvilket der er opløst Lim, sort Sæbe 
eller Tragant. Den saaledes udvundne Masse 
lægges i Gipsforme og behandles derefter om
trent som haardt P. Produktet ligner meget ægte 
P., men har en hvid-gul Tone. Det egner sig i 
fortrinlig Grad til Paaføring af malede Dekora
tioner. I England fremstilles en særlig Art Fritte
porcelæn. Det indeholder 10—30 p. Ct. Kaolin, 
men blandet med Pegmatit (en Afart af Granit), 
tilsættes endvidere med Blaaler, Ildsten og fint-
malede Skærver af Biscuitporcelæn, ligner Sten
gods og er meget gennemsigtigt. Det kan frem
stilles meget tyndt, til smaa Kar endog saa tyndt 
som en Æggeskal. 

P o r c e l æ n s f a b r i k a t i o n e n s H i s t o r i e . 
Kina. P. er opfundet i Kina, men hvornaar 

vides ikke bestemt. Troværdige Beretninger fore
ligge først fra 1426, da Siouhen-Te tiltraadte 
Regeringen. Med ham begynder en Glansperiode 
for det kinesiske P., der særlig udmærker sig 
ved sit udmærkede Blaamaleri. Kobberrødt fore
kommer dog ogsaa. Den næste Periode regner 
man fra 1465 til 15 67; den kendetegner sig, i 
Modsætning til den første, ved skønne Former, 
rige, kraftige Farver og en Rigdom paa Motiver 
i Dekorationen. Paa Grund af en særlig anvendt 
grøn Farve kaldes P. fra denne Periode »Porce
læner af den grønne Familie«. 3. Periode til 1640 
betegner en Nedgang i kunstnerisk Henseende. 
Formerne ere plumpe og Dekorationerne smag
løse og med skrigende Farver. Dette bedrer sig 
i den 4. Periode (1644—1723) under Tsing-
Dynastiet, hvor det kinesiske P. opnaar sin anden 
og bedste Blomstringstid. Formerne blive store, 
dristige og mangeartede. Ved Siden af Blomster
dekorationer fremtræde Landskaber og figurlige 
Fremstillinger med Motiver fra Fabler, Fortæl
linger, Kina's Historie og Religion. Farverne 
blive talrigere, særlig fremtrædende bliver den af 
Guld udvundne røde Muffelfarve, kaldet guldpur
pur, der har givet P. fra denne Tid Navnet den 
rosenrøde Familie. En anden Ejendommelighed er 
Maling med Kobberoxydul, der alt efter Varme
graden gør Glasuren grøn, blaa, rød, eller violet. 
Ogsaa flammede Glasurer kendes, ligesom man 
ved Sammensætning af Glasuren og dens Kobber
tilsætning opnaar den skønne røde Okseblods-
farve. 5. Periode (1723—96) er stærkt paavirket 
af det europæiske Markeds Fordringer og er, om 
end endnu udmærket, dog ikke paa Højde med 
de foregaaende. I 19. Aarh. er intet nyt frem
kommet og man indskrænker sig væsentlig til 
Efterligning af det gamle. Kinesernes Formverden, 
som den fremtræder paa P., er højst bizar og 
ikke let forstaaelig. Ornamentikken, der sammen
sættes af simple Mønstre: Skæl, Ringe, Stjerne, 
Firkanter, Striber, Baand, Skrifttegn o. s. v., er 
heller ikke klar, men i Henseende til Farvevalg 
og Teknik staar kinesisk P. meget højt og har i 
sin Tid været stærkt efterlignet i Europa. 

J a p a n har lært Porcelænskunsten fra Kina i 
16. Aarh. Japansk P. slutter sig i det hele nær 
til det kinesiske. Midtpunktet for Tilvirkningen 
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blev især Provinsen Hizen. De bedste Arbejder 
stamme fra 17. Aarh. De ere enten prydede med 
Blaamalerier eller med blaa, røde, gyldne eller 
sorte Farver, der for det meste dækker hele 
Fladen, eller endelig med Muffelfarver. Fra 
Landsbyen Okawaji i Hizen stammer en Del P., 
udført i 18. Aarh., for det meste med Blaamaling 
under Glasuren eller Emailfarver over Glasuren. 
Dekorationen er som Regel Blomster og Fugle. 

E u r o p a . 18. Aarh . I Europa kendte man 
oprindelig kun kinesisk og japansk P., der ind
førtes hertil som Handelsvarer. Det var overalt 
i høj Grad skattet og kostbart, og man begyndte 
derfor meget tidlig paa at efterligne det. Forsøg 
herpaa gaa tilbage til 15. Aarh. Intet heraf er 
dog bevaret. 1575 opfandtes i Firenze det saa-
kaldte Medici-P., der dog ikke er ægte P. Man 
havde intet Kendskab til Sammensætningen og 
forsøgte, uvidende som man var i Kemi, paa alle 
mulige Maader at fremstille det. Tusinder ofredes 
paa Guld- og andre Humbugmagere, der paastod 
at kende Hemmeligheden. En Mand af denne Art 
var Johann Gottfried Bottger, der havde lovet 
August den Stærke at frembringe Guld. Aarevis 
holdtes han i en Art Fangenskab i dette Øjemed; 
det blev dog ikke Guld, han frembragte, men 
derimod i Aaret 1707 det saakaldte Bottger-P., 
det røde Stentøj. 1709 naaede han endelig til at 
fremstille ægte haardt P., der skal have glædet 
Kongen lige saa meget, som om det havde været 
Guld. En Fabrik blev straks bygget i Meissen, 
og Fremstillingen blev paabegyndt og fortsattes 
med stor Hemmelighedsfuldhed. P. fra denne 
første Periode er store Sjældenheder. Farverne 
ere kun Guld og maaske sort. En glimrende 
Periode for Meissener-P. fulgte derimod fra 1719 
til 1735 under Teknikeren Herold. Forbillederne 
ere mest kinesisk og japansk P. Berømt er saa-
ledes det saakaldte Svibelmønster bleven, der er 
udviklet efter et japansk Motiv: I Midten en 
blomstrende Ranke, der slynger sig om et let-
bøjet Bambusrør, der stiger op ved Siden af en 
fuld udsprungen Asters. Paa Randen afvekslende 
hjerteformede Blommer og Granatæbler. Det er 
de sidste, der bleve til »Sviblerne«. Farverig
dommen bliver ogsaa ret stor. I den tredje Periode 
(1735—1756) bliver Rokokostilen herskende. 
Foruden ved alle mulige Brugsgenstande er denne 
Periode især berømt for sine Smaafigurer, i hvilke 
i Overensstemmelse med Tidens Smag det ynde
fulde og sødladne ere stærkt fremherskende. I 
Dekorationen ere især >Strøblomsterne« alminde
lige, men ogsaa Landskaber, Idyller og figurlige 
Fremstillinger forekomme i stor Mængde. Dette 
var Meissener-P.'s Glanstid. I de følgende Peri
oder naaede det aldrig op paa Siden af denne 
om end der frembragtes smukke Ting. Den 
Stilretning, der nu blev almindelig, Ludvig XVI 
og den klassiske Stil, passede heller ikke saa 
godt til P.'s Tarv som den krumliniede og lune
fulde Rokoko. Meissen præger imidlertid fuld
komment 18. Aarh.'s Porcelænskunst, let, ynde
fuld, behagelig i Form og Farve blev det For
billedet for alle de andre Fabrikker, der snart 
opstode rundt om i Europa, til Dels ved For
ræderi af ansatte fra Meissen, der for Gunst og 
Gave solgte Hemmelighederne til Fyrster og andre 
Herrer, der absolut maatte have en Porcelænsfabrik. 

Af andre tyske Fabrikker kunne nævnes 
H o c h s t , hvis P. især kendes paa deres karmin
røde Farve, F i i r s t e n b e r g , N y m p h e n b u r g , 
F r a n k e n t h a l , L u d w i g s b u r g . Berømt er især 
Fabrikken i B e r l i n bleven. Her uddannedes en 
egen Stil: en ren dekorativ Staffering med faa 
Farver. Malerier maledes en cama'ieu, mest Land
skaber i jærn- eller rosenrødt. 

I Frankrig blev fremfor alt Sévres berømt. 
Fabrikken flyttedes hertil 1756 fra Vincennes, 
hvor man havde begyndt 1740. Den overtoges 
kort Tid efter af Kongen, der ydede et maanedlig 
Tilskud af 8,000 frc. Det var oprindelig Fritte
porcelæn, man arbejdede med; 1777 begyndte 
man imidlertid at bruge ægte P. til Figurer, 
hvorimod Fade o. 1. lige til 1805 fremstilledes 
af blødt P. Ligesom ved de andre Fabrikker var 
det Rokokoen, der dyrkedes; først fra 1770 gik 
man over til at benytte Ludvig XVI's Stil. I 
Henseende til Formen overgaar Sévres ikke 
Meissen; derimod naar det en langt større Virk
ning med sine Farver, heriblandt den fine rosen
røde, der først kaldtes Pompadourrødt og senere 
Rose du Barry efter de kgl. Elskerinder. Be
rømt er Sévres-Figurer, særlig dem af Falconet 
og van Loo og de talrige Amouretter og Børne
grupper efter Tegninger af Boucher. 

I andre Lande, baade i England, Italien, Hol
land, Sverige og Østerrig oprettedes ogsaa Porce
lænsfabrikker. Ingen af dem har dog naaet en 
Berømmelse, der kommer op imod de foran
nævntes. 

I D a n m a r k var der allerede 1722 oprettet 
en »Delfs Porcelins eller Hollandsk Steentøis 
Fabrik« i Kjøbenhavn, men naturligvis ønskede 
man ogsaa her at kunne fabrikere ægte P. Der 
ofredes store Summer paa denne Opgave, men 
uden Resultat. Sachseren Johann Georg Mehlhorn 
arbejdede i Kjøbenhavn 1754—62. Hans Fabrik 
laa ved Blaataarn, men Prøver af hans P. kendes 
ikke. 1760 overtoges Fabrikken af Franskmanden 
Louis Fournier. Af hans Fabrikat kendes en Del 
Prøver, men de ere meget sjældne. De ere gjorte 
af blødt P. og staa i kunstnerisk Henseende ret 
højt. Farverne ere som Regel fine grønne og 
Formerne i Rokoko. Omkostningerne ved at 
holde Fabrikken i Gang vare imidlertid alt for 
store, og den ophævedes derfor 1765. 

I Aaret 1772 indsendte Kemikeren Franz Hen-
rich Muller en Prøve af ægte P., fremstillet af 
bornholmsk Porcelænsjord, til Commerce-Deputa-
tionen med Ansøgning om en Understøttelse til 
videre Forsøg. Denne tilstodes, og Muller ar
bejdede videre med et saa godt Resultat, at der 
1774 kunde udsendes Indbydelse til Dannelse af 
et Aktieselskab med en Kapital paa 50,000 Rdl. 
Efter forskellige Vanskeligheder blev den nød
vendige Pengesum skaffet, og 1775 fik Fabrikken 
50 Aars Eneret. S. A. antoges det endnu bruge
lige Mærke: de tre Bølgelinier. F. H. Muller 
blev Fabrikkens egentlige Leder. Virksomheden 
betalte sig dog ikke, og til sidst havde man ingen 
anden Udvej end at tilbyde Regeringen at over
tage Fabrikken. Dette gik den ogsaa ind paa, og 
ved kgl. Resol. af 21. Apr. 1779 blev Fabrikken 
Statsforetagende under Navn af den kgl. P o r c e 
l æ n s f a b r i k . Dermed begynder Fabrikkens Glans
periode. De fornemste kunstneriske Kræfter vare 
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A. C. Luplau, der tidligere havde virket i 
Furstenberg, Niirnbergeren Johan Christoph Bayer 
(som Blomstermaler) og Dresden-Maleren F. A. 
Schlegel, endvidere Berlin-Kunstnerne Lehmann, 
Canitz og Kunitz. Af indenlandske Kræfter maa 
især fremhæves Clio, Camrath og Ondrup. Fa
brikkens Produktion er stærkt paavirket af Meissen, 
Furstenberg og Berlin. Almindeligere Genstande 
prydedes med Blaamaleri med Meissen's Muschel-
mønster som Forbillede. Der lavedes ogsaa en 
Del figurlige Fremstillinger, blandt hvilke Luplau's 
Biscuitfigurer ere de bedste. Med de Stilarter, 
der afløste Rokokoen, Ludvig XVI's og Empiren, 
gik den kgl. Fabrik ligesom alle andre Fa
brikker tilbage. 

19. Aarh . Det karakteristiske for Porcelæns-
fabrikationen i 18. Aarh. havde saa godt som 
udelukkende været en Luksusproduktion, støttet 
ved Monopoler eller direkte Statsunderstøttelse. 
Med 19. Aarh. begynder imidlertid en ny Tid 
for P. De fleste gamle Fabrikker bleve overladte 
til deres egne Kræfter og gik derfor til Grunde. 
Medens de kunstneriske Hensyn tidligere havde 
været de ledende, blev det nu de forretnings
mæssige, der bleve afgørende. Fabrikkerne maatte 
optage Kampen med Fajance og Stentøj, og man 
gik som Følge deraf over til en mere og mere 
mekanisk Produktion. De raadende Kunstretninger, 
Forkærligheden for Gotik og Renaissance, der 
afløste Empiren, vare lige saa lidt som denne 
gunstige for P.'s Væsen. Først i de allersidste 
Aartier af 19. Aarh. kom der en ny Blomstrings
periode for P., der indlededes ved et fornyet 
Studium af den japanske Kunst. Dens Farver og 
Dekoration bleve fra nu af normgivende. Den 
maleriske Dekoration traadte i Forgrunden. Her
til traadte saa en ny Udvikling af Teknikken og 
et grundigt Studium af Kemien. Alt dette har 
frembragt en hel ny Porcelænskunst. 

I det Arbejde, der er udført paa disse Om-
raader, indtager den danske Porcelænskunst en 
fremragende, for ikke at sige førende, Stilling. 
Den kgl. Porcelænsfabrik havde hele 19. Aarh. 
igennem ført en sygnende Tilværelse. End ikke 
G. F. Hetsch's Ledelse formaaede at bringe den 
frem i første Række, om det end maa anerkendes, 
at der i denne Tid frembragtes mange smukke 
Genstande. Først 1882, da Fabrikken købtes af 
Aktieselskabet Aluminia, kom der Forandring i 
Forholdene med Philip Schou som teknisk og 
kommerciel Leder og Prof. Arnold Krogh som 
kunstnerisk. Under Paavirkning fra Japan begyndte 
man paa Underglasurmaleriet og frembragte en 
Række ypperlige Værker, der overalt i den civi
liserede Verden vakte almindelig Beundring. 
Medens Dekorationerne i Begyndelsen havde en 
stærkt japansk Karakter, slog man sig efterhaanden 
løs og gjorde Landets egen Natur, dets Plante-
og Dyreverden til Hovedgenstand for kunstnerisk 
Studium, saa at den kgl. Porcelænsfabriks Sager 
fik deres eget ejendommelige naturalistisk-dekora-
tive Præg. En Række talentfulde Kunstnere har 
staaet i Fabrikkens Tjeneste og bidraget deres til 
dens Verdensry. I samme Retning som den kgl. 
Porcelænsfabrik er der blevet arbejdet af Bing & 
Grøndahl's Fabrik. Ogsaa Genstandene derfra 
nyde fortjent Anerkendelse, og en saadan blev 
især Fabrikken til Del, efter at man i 1900 var 

gaaet over fra den af den kgl. Fabrik indledede 
maleriske Stil til en mere plastisk, der har givet 
Bing & Grøndahl's Sager deres ejendommelige 
Særpræg. Fælles for begge de danske Fabrikker 
er Fremstillingen af en Mængde fortrinlige Dyre-
figurer. 

Det af den kgl. Porcelænsfabrik givne Eksempel 
er blevet fulgt overalt. I Sverige af Fabrikken i 
Rorstrand under Ledelse af Alf Wallander. I 
Tyskland af Meissen og andre Fabrikker, dog 
uden særlig nævneværdige Resultater. Sévres 
holdt sig længe fjernt fra den ny Bevægelse i 
Porcelænskunsten. Først fra 1897 indtraadte der 
et Omsving. Fabrikken optog Underglasurmaleriet 
og viste navnlig paa Verdensudstillingen i Paris 
1900 en Række fremragende Arbejder. (L i t t . : 
Fr . J a n i c k e , »Grundriss der Keramik in Bezug 
auf das Kunstgewerbe« [Stuttgart 1877]; C. Ny-
ro p, »Den danske Porcellænsfabrikations Til-
bliven« [Kbhvn. 1878]; C. N y r o p , »Danmarks 
Fajance- og Porcellænsmærker« [Kbhvn. 1881]; 
M. T. de W y z e w a , Les arts du feu [Paris 
1890]; D. de C o o l , 7raité de peintures vitri-

fiables sur porcellaine [2. Udg. Paris 1890] ; C. 
O. J. Lund , »Fuldstændig Vejledning i Porcel-
lænsmaleri til Brug ved Selvstudium« [Kbhvn. 
1891]; G. V o g t , La Porcelaine [Paris 1893]; 
K a r l Madsen , »Den kongelige Porcellænsfabrik 
i forrige [18.] Aarhundrede« i »Tidsskrift for 
Kunstindustri« [1893]; G e o r g L e h n e r t , »Das 
Porzellan« [Bielefeld og Leipzig 1902]). R. B. 

Porcelænsblomst se S a x i f r a g a c e a e . 
Porcelænsfabrik, den k o n g e l i g e , se P o r 

celæn. 
Porcelænsjord se K a o l i n . 
Porcelænssnegle {Cypraea). Slægt af de 

prosobranche Snegle, hvis Skal omtrent er æg
dannet og affladet paa Undersiden, hvor der ses 
en lidt buet, til Mundingen hos andre Snegle 
svarende Længdespalte. Denne, hvis Sider ofte 
ere tandede, løber fortil og bagtil ud i en Rende. 
Af de to Sider, der begrænse den snævre Spalte, 
svarer den smalleste til Mundingsranden, som her 
er af en usædvanlig Bredde, idet den er bøjet om 
indad; den bredeste Side svarer derimod til 
Spindelen og de ældre Vindinger. Af et Spir 
ses udvendig enten intet eller højest en Antyd
ning, hvad der er en Følge af de yngste Vin
dingers betydelige Bredde ; til at skjule de virke -
lige Forhold bidrager end ydermere, at hos det 
udvoksne Dyr bøje to Lapper af Kappen sig fra 
hver Side sammen om Skallen og give denne 
overalt det porcelænsagtige Overtræk, som Slægten 
skylder sit Navn; en Linie af en afvigende Farve, 
som løber paa langs af Skallen, viser ofte, hvor 
de to Lapper have truffet sammen. Dels ved 
dette særegne Kalklag, og dels fordi Indbøj-
ningen af Mundingsranden og Uddannelsen af 
Tænder langs denne først finde Sted, naar 
Dyret er udvokset, faar dette som yngre og ældre 
et højst forskelligt Udseende, der fremdeles for
højes ved en ganske uens Farvetegning. Det ofte 
smukt farvede Dyr, som har dannet og bebor 
disse Skaller, udmærker sig, foruden ved de alt 
nævnte Kappefolder, der ofte ere besatte med 
ejendommelige grenede Vedhæng, ved at besidde 
en veludviklet Fod, lange Tentakler, en lang ud-
krængelig Snabel samt ved Mangelen af et Laag. 
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P. udgøre en meget talrig Slægt eller, om man 
vil tage nogle ganske nærstaaende Former med, 
Familie, der er udbredt navnlig i de tropiske 
Have, især i Ostindien og Australien. De træffes 
saavel paa sandet som paa stenet Bund, men skulle 
navnlig ynde Koralrevene, hvis Beboere synes at 
tjene dem som Føde. Ved den skønne Glans og 
den rige Afveksling af pragtfulde Farver have P. 
stedse staaet i høj Gunst hos Konkyliesamlerne, 
der stundom have betalt rent fabelagtige Summer 
(over 700 Kr.) for et enkelt, sjældent Stykke. En 
Art, der i Danmark ofte ses anvendt som De-
korationsgenstand, er den saakaldte Tigersnegl 
(C. tigris Lam.), hvis hvidlige Skal er som over
stænket med talrige sortebrune Pletter; den 
stammer fra Ostindien, hvor den, tillige med visse 
andre større Arter, stundom spises, ihvorvel den 
ingenlunde altid synes at være helt uskadelig. 
Endelig fortjene et Par smaa Arter, de saakaldte 
Snogepander eller Kauri (s. d.) at omtales paa 
Grund af den Anvendelse, de fra gammel Tid have haft 
som Penge saavel i Indien som navnlig i Afrika. 

Hvad P.'s geologiske Optræden angaar, høre 
de ældste kendte Former hjemme i Aflejringer 
fra Juratidens Slutning; i Kridtet, hvor de f. Eks. 
findes i Faksekalken, samt i Tertiæret findes de 
i noget større Antal, men i rig Udvikling og af en 
anseligere Størrelse optræde de først i Nutiden. 
( L i t t . : P. F i s c h e r , Manuel de Conchyliologie 
[Paris 1887] ; Z i 11 e i,» Grundziige der Paliiontologie« 
[Munchen 1895]). R. H.-P. 

Porcelænstaarn. Af Taame byggede af 
Porcelæn fandtes indtil ind i 19. Aarh. fiere i 
Kina, særlig knyttede til Pagoderne. Berømtest 
ere P. i Peking, der var 80 M. højt og ødelagdes 
1812, og i Nanking, nedrevet 1864. 

Porchester Castle [på! »tsestaka! si], et gam
melt Slot med en vel vedligeholdt Kirke, i Hamp
shire, ligger ved en af de indre Veje fra Havnen 
ved Portsmouth. Slottet er oprindelig opført af 
Romerne og siden udvidet af Normannerne. M. Kr. 

PorChOV, By i Mellemrusland, Guvernement 
Pskov, ligger ved Schelona, 79 Km. 0. S. 0. f. 
Pskov og driver Handel med Hør og Garn. 
(1897) 5.573 Indb. H.P.S. 

Porcia, Datter af Cato den Yngre, var først 
gift med Bibulus, senere med Marcus Brutus, 
Cæsar's Morder. Hun udmærkede sig ved en 
fast og mandig Karakter. Efter at Brutus var 
omkommen, skal hun have dræbt sig selv ved at 
sluge gloende Kul. H. H. R. 

PorClUS, romersk plebejisk Slægt i Oldtiden. 
Dens betydeligste Gren var Familien C a t o (s. d.). 
En anden Gren var Familien Læca, blandt hvis 
Medlemmer nævnes Pub l iu s P. Læca , dersom 
Folketribun 199 f. Chr. skal have gennem
ført en Lov om, at Dødsdomme over romerske 
Borgere altid skulde kunne appelleres til Folket. 
En M a r c u s P. Læca nævnes som Deltager i 
Catilina's Sammensværgelse. H. H. R. 

Porcus d. s. s. Hjortesvin se Svin. 
Pordenone, tysk Por t enau , By i det nord

østlige Italien, Provins Udine, ligger ved Noncello 
og ved Banelinien Venezia—Triest. (1881) 5,072 
Indb. P. har Domkirke og Raadhus, der begge 
ere opførte i gotisk Stil, og driver Fabrikation 
af Manufakturvarer, Papir og Fajance samt Handel 
med Korn og Vin. / / . P. S. 

Pordenone, G i o v a n n i A n t o n i o de ' S a c c h i 
da (ogsaa C o r t i c e l l i , L i c i n i o og efter at 
være blevet adlet: Reg i l lo ) , kaldet P., italiensk 
Maler, født i Pordenone i Friaul 1483, død 1539 
i Ferrara, var sandsynligvis Elev af Pellegrino da 
San Daniele og videre uddannet under Paavirk-
ning af venetiansk Malerkunst, særlig Tizian, med 
hvem han endog senere en kort Tid konkurrerede 
om Førstepladsen i Venezia's Kunstliv, uden at 
P. dog paa langt nær kan sidestilles med denne, 

i selv ikke hvor P. er mest fremragende og virker 
med sine bedste Egenskaber: sin friske, kraft- og 
livfulde Opfattelse, djærve mandige Form- og 

1 Karaktergivning og en Farvevirkning, der i sin 
; varme Fylde og milde Sødme kan minde om 
I Giorgione's; hertil kommer hans glimrende Evner 
i til dramatisk Skildring, der i hans store monu-
i mentale Freskerækker ytrer sig i en sjælden rig 
i og mangfoldig, om end ikke særlig dyb eller aand-
', fuld, Livfuldhed i de mest afvekslende, virknings-
j fulde Scener. Af disse store Freskoværker skulle 
, nævnes Ungdomsarbejderne i S. Sal vatore i Co-
lalto (Scener af det ny Testamente), Freskerne i 
Domkirken i Treviso [1519—20] og i Domkirken 
i Cremona [1520—22], med Scener af Passions-
historien, hvor særlig Korsnedtagelsen rummer 
den stærkeste dramatiske Patos; andre monumentale 
Værker i Domkirken i Spilimbergo (Orgelbilleder, 
Tempera), i Casarsa og i Piacenza (Madonna di 
Campagna: Scener af Madonnas og den hl. Katha
rina's Liv) og de endnu kun delvis bevarede 
Fresker i Klostergaarden ved S. Stefano (Venezia). 
Af P.'s talrige Alterbilleder fremhæves: Madonna 
med Hellige (Susigana), Altertavle med Madonna 
mellem Josef og Christoforus (Domkirken, Por
denone), Treenigheden (S. Trinitå i San Daniele), 
Tronende Madonna med Hellige (Torre ved Por
denone); i Venezia i Akademiet: S- Lorenzo 
Giustiniani med Hellige og tvende Madonna
billeder o. fl. a. Uden for Italien findes Billeder 
af P. i Dresden, Madrid og St. Petersborg. — 
Under Navnet P. maa endnu nævnes B e r n a r d i n o 
L i c i n i o fra Bergamo, i Reglen fejlagtig kaldet 
P. (daterede Billeder 1524—44), der foruden 
Alterbilleder (Frari i Venezia o. a. St.) særlig har 
malet udmærkede Portrætter, saaledes Familie
billeder i Gal. Borghese i Rom, i Alnwick Castle 
(Kunstneren og hans Elev), i Hampton Court og 
St. Petersborg, samt Enkeltportrætter i Dresden 
og London; endvidere Giu l io L i c i n i o (død 
efter 1589), en Slægtning af P., der virkede i 
Augsburg og som Hofmaler i Wien (Pietå, Alter
billede af ham i Domkirken i Graz) og Pom-
p o n i o A m a l t e o (1505—84), P.'s Svigersøn og 
Yndlingselev (Værker i Smaabyerne i Friaul: saa
ledes i Hospitalskirken i San Vito: Scener af den 
hl. Jomfrus og Christi Ungdomhistorie). A. R. 

Pore, Porekanal (bot.) se Celle S. 146. 
Porekapse l (bot.), en Kapsel, der aabner sig 

ved Porer eller Huller, f. Eks. hos Valmue og 
Klokke. A. M. 

Porenkef al l (græ,), Defekter i Hjernesubstansen 
som smaa Fordybninger. A. F. 

Porer kaldes i daglig Tale de smaa, med 
blotte Øjne ofte næppe synlige Aabninger, hvor
igennem de talrige Sved- og Fedkirtler udmunde 
paa Hudens Overflade (se Hud). Disse Aab
ninger kunne helt eller delvis tilstoppes af Smuds, 
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hvoraf Talemaaden »at aabne Hudens P.< ved 
Hjælp af Bade eller Svedekure. Angaaende Ordets 
videnskabelige Betydning se P o r ø s i t e t. S. B. 

P o r e s v a m p e (Polyporaceae), Familie af Hyme-
nomycetes (s. d.), der er karakteriseret ved, at 
der paa Frugt legemets Underside udvikles For 
dybninger af forskellig F o r m (Rør, Gruber eller 
labyrintisk bugtede Gange) , paa hvis Vægge 
Sporelejet er udbredt . Frugtlegemerne ere hos 
nogle Arter tynde og skorpeformede, hos andre 
hov- eller konsolformede eller regelmæssig skærm
formede med midtstillet Stok som hos Padde
hattene. Frugt legemet kan være kødet (under
tiden spiseligt) og hurtig forgængeligt, eller det 
kan være læderagtigt, korkagtigt eller t ræagt igt ; 
i sidste Tilfælde kan det ofte leve i mange Aar, 
og der findes da hyppig i det indre flere Pore
lag oven over hinanden (se Fig. i ) . Ti l P. hører 
ca. 2,000 Arter, der efter Sporelejets Form og 
Frugtlegemets Bygning deles i flere Slægter; om 

Frugtlegeme af Polyporus Pini, eet fra Siden. 
(Nat. Størr.). 

disse s e Art . A a r e s v a m p , F i s t u l i n a , H u s -
s v a m p , L a b y r i n t s v a m p , R ø r h a t ; her skal 
kun omtales den vigtigste, nemlig 

P. {Polyporus Fr . ) . Sporelejet udvikles i regel
mæssige fine R ø r (Porer) , der findes som et 
sammenhængende Lag paa Frugtlegemets Under
side, fast forbundet med det te ; i øvrigt er F rug t 
legemets F o r m og Beskaffenhed yderst forskellig 
hos de talrige Arter. Disse ernære sig saa godt 
som alle af Ved, enten af døde Stubbe, Vindfælder, 
Tømmer o. 1. eller af endnu levende Træer. Under 
sin Vækst i Veddet udskiller Myceliet Fermenter, 
der virke opløsende paa Vedelementerne; det 
angrebne T r æ bliver derved let, løst og usammen
hængende (frønnet) og som Følge deraf uanvende
ligt til teknisk B r u g ; mange Arter af P. ere der
for meget skadelige og spille en enorm økonomisk 
Rolle. De Former, som angribe levende Træer , 
maa betragtes som Halvsnyltere; de unge Spire
hyfer kunne kun udvikle sig i dødt Ved, og j 
Infektionen kan derfor kun finde Sted igennem j 
Saa r , der ere saa dybe, at de naa gennem 
Splinten til Kerneveddet ; her udvikles Myceliet i 
opefter, nedefter og udefter; under deres Vækst ' 
i denne sidste Retning naa Hyferne efterhaanden i 

| de levende Vedlag; Svampen er imidlertid bleven 
i ernæret saa kraftig, at den nu kan dræbe de 
i levende Celler; som Vidnesbyrd om Kampen 
! mellem Snylteren og Træets Celler ser man hyppig 
| paa Grænsen mellem det syge og sunde Ved en 

brun Linie (se Fig . 2 ) ; først naar Myceliet har 

Snit af en Bøgestanime, angreben af Fyrsvamp. a sundt 
Ved. Inden for don mørke Linie sygt Ved; ved 6 har 

Myceliet naaet Barken. 

dræbt de yderste Vedlag og Barken, kan det ud
vikle Frugt legemer; paa dette Tidspunkt , eller 
noget før, begynder Træet at sygne, og til sidst 
dør det. De Destruktionsfænomener, som P. frem
bringer i Veddet , ere ret karakterist iske for de 
enkelte Ar ter ; fælles for alle er det, at Øde
læggelsen gaar i centrifugal Retning (»Kerne-
forraadnelse«, smig. H o n n i n g s v a m p e n ) . Af 
de mange Arter af P. maa følgende fremhæves: 

R o d f o r d æ r v e r e n (P radiciperda [Hartig], 
af enkelte Forfattere kaldet P. annosus F r . ; o p 
rindelig henførtes den af Hart ig til Slægten 
Trametes, hvilket Navn hyppig bruges af Praktikere) 
er en af de for danske Skovtræer farligste Svampe 
og er for Tiden den, der anretter den største 
Ødelæggelse paa Naaletræer. Dens Udvikling 
er i flere Henseender afvigende fra andre P . ' s ; 
saaledes udvikles dens Frugtlegemer i Reglen 
under Jorden, hos Rødgran paa Undersiden af 
Rødderne eller mellem disses Grund (Fig. 3 ) ; 

Fig. 3. 

Rodfordærveren paa Grænsen af Stamme og Rødder af 
on Gran. Det hvide Frugtlegeme (a) har dannet sig oven 
paa et ældre (&). Af Veddet er kun det med c betegnet 

friskt. 

hos Fyr og de f leste andre Træer komme de 
frem ved Foden af Stammen lige i Jordskorpen 
eller kun i ringe Dybde under denne ; Frugt 
legemet er skorpe- eller konsolformet, dets Under
side er hvid eller gullig, Oversiden gulbrun, 
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ujævn, med lys Rand. Infektionen udgaar stedse 
fra Roden, idet Svampen kommer ind gennem 
Saar i Rodbarken; de indtrængende Hyfer stamme 
enten fra spirende Sporer eller fra syge Nabo
rødder; fra et enkelt angrebet Træ kan Syg
dommen brede sig til Nabotræerne; naar de an
grebne Træer dø, fremkomme derved Huller 
(»Trametes-Huller«) i Bevoksningerne. Myceliet 
breder sig i Rødderne, dræber dem. og kan, især 
hos Rødgran, vandre op i Stammen, hvor det 
fremkalder et kegleformet frønnet Parti, der kan 
stige til en Højde af 5—6 M.; hos de fleste 
andre Træarter standses dets Vækst i Rodhalsen; 
i saa Tilfælde dannes (f. Eks. hos Bøg) fra den 
endnu sunde Del af Stammen en Krans af Adventiv-
rødder, der søge at erstatte de dræbte, i Reglen 
uden Resultat. De angrebne Planter sygne hen 
og dø, unge Individer allerede samme Aar, An
grebet har fundet Sted, ældre Individer 3 eller 
flere Aar senere. Svampen gør Skade dels ved 
at dræbe Planterne, dels ved at ødelægge Veddet 
(hos Rødgran især), dels ved at svække Rødderne, 
saa at Træerne lettere rives om af Storm. Rod
fordærveren er vidt udbredt i Danmark og Norge; 
den angriber især Naaletræer og blandt disse navnlig 
Rødgran, Skovfyr, Weymouthsfyr, Bjærgfyr o. a., 
medens Ædelgran, Hvidgran og Lærk i Reglen 
gaa fri; Løvtræer angribes mindre hyppig, dog 
kendes mange Tilfælde hos Bøg, Fuglekirsebær
træ, Røn, Tjørn o. a., hvor disse Træer have været 
dyrkede efter angrebet Naaleskov eller have staaet 
i Nærheden af syge Graner o. a. Angrebet be
gunstiges afenfor tæt Bevoksning, ved daarlige Læ-
forhold (idet der da let kommer Saar paa Rødderne) 
og ved en for fugtig Jordbund. Det bekæmpes 
ved en Regulering af disse Forhold; i Plantager, 
hvor Sygdommen viser sig for første Gang, kan 
den begrænses ved at isolere de først angrebne 
Planter med en Ringgrøft, der hindrer Svampen 
i at brede sig; er en Naaletræbevoksning stærkt 
angreben, tilraades en tidlig Afdrivning, Bortryd-
ning af Stubbene, og Kultur af Kartofler eller 
andre Markplanter i nogle Aar, inden Arealet paa 
ny benyttes til Trækultur. 

De andre snyltende Arter af P. angribe kun 
de overjordiske Dele af Træerne, og Sygdommen 
forløber som ovenfor fremstillet. Blandt disse 
kan fremhæves: B ø g e n s Fyrs\amp (P fomen-
tarius [L.]), der er meget almindelig i danske Bøge
skove ; den angriber gamle, mindst 40-aarige Træer 
og gør Veddet hvidmuldet (se Fig. 2); i det 
destruerede Ved kan man finde store, skindagtige 
Myceliehinder. Frugtlegemerne ere fleraarige og 
kunne naa en meget betydelig Størrelse (indtil 2 
M.'s Omkreds og 10 Kg. Vægt); de ere hov
eller konsolformede, have en haard, glat, aske-
graa Overside og i det indre et sejt, traadet Hyfe
væv, der benyttes til Fremstilling af »Fyrsvamp« 
(se A g a r i c u s chi r u r g o r u m ) . Nær beslægtet 
med Fyrsvampen er T ø n d e r s v a m p e n (P. 
igniarius [L.]), hvis Frugtlegeme er betyde
lig mindre, har en ru eller sprukken Over
flade og et fast, træagtigt Indre; den gør megen 
Skade paa vore Stenfrugttræer, samt paa Eg, 
Asp og Pil. S v o v l g u l P. (P. sulphureus [Bull.]) 
kendes paa sine kødede, svovlgule eller rødlige 
Frugtlegemer, som komme frem i Juni og smulre 
hen efter et Par Maaneders Forløb; den frem-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

bringer »Rødmuldethed« i gamle Ege og kan findes 
i Egetømmer; i Haver angriber den flere Frugt
træer og Prydtræer. L æ r k e s v a m p (P. officinalis 
L.) angriber Lærkeved paa lignende Maade ; Frugt
legemerne anvendtes tidligere i Medicinen. F y r r e n s 
P. {P. Pint [Thore.]) er meget almindelig i Skandina
viens og Tyskland's gamle Fyrreskove; den frem
kalder »Ringskallethed« hos Fyrreveddet og gør 
de angrebne Stammer mindre modstandsdygtige mod 
Storm; i Danmark er denne Svamp endnu meget 
sjælden; Frugtlegemerne ere træagtige, meget haarde, 
konsolformede, sorte paa Overfladen og med gul
brunt Sporeleje. Som fælles Forholdsregler mod 
P. af denne Gruppe kunne nævnes en systematisk 
Afhugning og Tilintetgørelse af Frugtlegemerne, 
en tidlig Fældning af de angrebne Træer og 
Desinfektion af dybtgaaende Saar; Rydning af 
Stubbe er i Reglen overflødig. 

En stor Mængde Arter af P. lever af dødt 
Materiale, Tømmer o. 1., f. Eks. den h v i d e 
T ø m m e r s v a m p (P. vaporarius [Pers.]), der i 
flere Henseender minder om Hussvampen (s. d.); 
dens Hyfer, Myceliestrenge og Frugtlegemer have 
en ren hvid Farve; den er sjældnere og synes at 
kræve mere Fugtighed til sin Vækst; den kan 
findes i Skovbunden, paa Naale o. 1. og derfra i 
enkelte Tilfælde trænge ind i levende Fyrrer o. a. 
Naaletræer. (Li t t . : E. Ro s t r u p ; »Plantepatologi«, 
S. 344 ff. og de der anførte grundlæggende Ar
bejder af Rob . H a r t i g ) . F. K. R. 

Porétschje, Po r i ecze , By i Mellemrusland, 
Guvernement Smolensk, ligger ved den sejlbare 
Kasplja 64 Km. N. V. f. Smolensk og driver 
Handel med Korn og Hamp. (1897) 5,692 
Indb. H. P. S. 

Porfyr kaldes i Petrografien enhver Eruptiv-
bjærgart, i hvilken man ser mere eller mindre 
veludviklede Krystaller (saakaldte S t røkorne l l e r 
porfyriske Krystaller) ligge spredte i en ensartet 
eller nogenlunde ensartet udseende Masse (saa-
kaldt G rund masse). P. er saaledes Betegnelse 
for et Strukturfold ( p o r f y r i s k eller p o r f y r i -
t i sk S t r u k t u r ) , og dette kan findes hos meget 
forskellige Slags Eruptivbjærgarter. Navnet kommer 
af lat. porphyrites, purpurlignende, med hvilket 
Navn man i Oldtiden betegnede en ægyptisk por
fyrisk Slenart med hvide Strøkorn i en purpur
farvet Grundmasse. Blandt de forskellige Slags 
P. er der mange, som i poleret Tilstand ere over-
maade smukke med rød, brun, grøn eller sort 
Farve; disse Stenarter ere derfor meget yndede 
til Dekorationssten og Smaagenstande (Søjler, 
Skaale o. s. v.); alle ere de imidlertid overmaade 
haarde og seje, og Bearbejdelsen er derfor meget 
kostbar. Man har søgt at forklare Porryrstruk-
turen ved den Antagelse, at Strøkornene ere 
dannede under langsom Størkning i Jordens Dyb, 
og at derpaa den halvstørknede Masse er brudt 
frem som Lava paa Jordoverfladen eller til 
koldere Partier i Jordskorpen, hvorved der ind-
traadte hurtig Størkning, som dannede Grund
massen; imidlertid synes i Virkeligheden i nogle 

I Tilfælde Strøkorn og Grundmasse at have dannet 
i sig samtidig og paa samme Sted. P. ere inddelte 
I og betegnede paa forskellige Maader; især i 
ældre Tid, da Grundmassen ved sin Finkornethed 
unddrog sig nærmere Undersøgelse, lagde man 
Hovedvægten paa Strøkornene og angav deres 

34 
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Beskaffenhed i Navnet (Kvartsporfyr, Feldspat- I 
porfyr o. s. v.); senere har man gjort Forskel I 
paa P. i snævrere Forstand og Porfyrit, efter som i 
Bjærgarten indeholdt Ortoklas eller Plagioklas; i j 
Nutiden tillægger man Porfyrstrukturen kun en [ 
ganske underordnet systematisk Betydning. Eks- i 
empler paa P., som ere anvendte i Arkitektur og • 
Kunstindustri, ere Elfdal-P. i Sverige (se K v a r t s - i 
p o r f y r ) og talrige P., der brugtes i det gamle ' 
Rom, og som oftest betegnes med italienske 
Navne: Porfido rosso antico (fra Ægypten), 
forfido nero (ligeledes), porfido verde antico 
(fra Sparta) o. a. N. V. U. 

Porfyr innrI eller H æ m a t o p o r f y r i n u r i , en 
rød Farvning af Urinen, som især er iagttagen i 
hos Patienter, der i lang Tid have brugt Sulfonal j 
eller Trional. A. F. 

PorfyriOD., en af Giganterne, Deltager i deres 
store Kamp mod Zeus og de øvrige olympiske j 
Guder. Stundom kaldes han Giganternes Konge, j 
Hans Modstander var Apollon eller Zeus selv. 
Hos Apollodoros hedder det, at Zeus indgav j 
ham Kærlighed til Hera, men med sit Lyn 
slyngede ham til Jorden, da han vilde forgribe 
sig paa Himmeldronningen. H. A, K, 

PorfyriOS, nyplatonisk Filosof, født i Tyrus 
232, død ca. 315, kom allerede som 20-aarig til 
Rom. Senere studerede han i Athen, og da han 
omkring sit 30. Aar vendte tilbage til Rom, var 
han ikke gunstig stemt mod Nyplatonismen og dens 
Mystik. Han blev dog vundet for denne Retning 
og blev efter Plotios'es Død dens Fører i Rom. 
Den yderligere Drift hen imod det mystiske, som 
udgik fra Skolens Tilhængere i Syrien, stræbte 
han at modstaa, men atter blev han revet med, 
og han blev meget virksom i Tidens forskellige 
Forsøg paa at organisere et Menighedsliv og et 
Præsteskab, der paa den hedenske Filosofis Grund 
kunde tage Kampen op mod Kristendommen. 
Diocletian's Kristenforfølgelser fik i P.'s Skrift 
»Mod de Kristne« deres stærkeste teoretiske 
Støtte. Senatet i Rom, siger man, rejste ham en 
Statue til Tak for hans Kamp mod Fædrelandets 
Fjender. Han døde just som Kristendommen 
sejrede. (L i t t . : V a c h e r o t , Hist. critique de 
l'école d'Alexandrie [3 Bd., 1846 — 51]). C. St. 

Porfyrisk eller Porfyritisk se Porfyr. 
Porfyr i t , et Gruppenavn for gammelvulkanske 

Bjærgarter med portyrisk Struktur, og i hvilke 
den væsentlige Feldspatbestanddel er en Plagio
klas. Efter kemisk Sammensætning tilhøre de de 
Hovedgrupper, som i Reglen betegnes som Dio-
rit- og Gabbro-Gruppen. De til sidstnævnte 
hørende P. kaldes A u g i t p o r f y r i t (s. d.); de 
til Dioritgruppen hørende P. inddeles atter i 
D i o r i t p o r t y r i t , hvis Grundmasse er fintkornet, 
og som oftest optræde i Gange, og e g e n t l i g P., 
hvis Grundmasse i Reglen er tæt, og hvis Hoved-
forekomstmaade er som Dækker. Disse P. svare 
derfor til Andesitterne, fra hvilke de kun adskille 
sig ved højere geologisk Alder. Efter Strø
kornenes Beskaffenhed adskiller man ofte Kvarts-
porfyrit, Glimmerporfyrit, Hornblendeporfyrit, 
Labradorporfyrit o. s. v.; dog gør der sig i Be-
tegnelsesmaaden en Del Vilkaarlighed gældende. 
Egentlige P. ere udbredte i Mellemeuropa's Kar
bon- og Permformalioner, saaledes i Harzen, Thii-
ringen, Sachsen o. m a. St. N. V, U. 

PorfyriUS, P u b l i l ius O p t a t i a n u s , romersk 

Digter, levede paa Kejser Konstantin den Stores 
Tid. Vi have af ham en Samling Digte, der
iblandt en Lovtale over Kejseren, hvorved han 
opnaaede at blive tilbagekaldt fra Landflygtig
heden. Digtene, som ere i høj Grad kunstlede, 
ere udgivne af L. Muller [Leipzig 1877J. H- H. R. 

PorfyrogennetOS (græ.), »født i Purpur <, 
kaldtes i det græsk-byzantinske Kejserrige de 
Prinser, som vare fødte, medens Faderen var 
Kejser. Den mest bekendte Kejser med dette 
Tilnavn er Konstantin VII. H. H. R. 

Porfyroid kaldes visse skifrede, kiselsyrerige 
Bjærgarter med porfyragtigt Udseende (Strøkorn 
af Kvarts og Feldspat og en lys glimmerrig og 
finkrystallinsk Grundmasse); de findes som til
syneladende Lag mellem palæozoiske Dannelser 
i stærkt foldede Egne, bl. a. i Harzen, og anses 
for at være opstaaede ved Omdannelse af Kvarts
porfyr eller af Tufaflejringer. AT. V. U. 

Porfyrtuf kaldes gammelvulkanske Tufaflej
ringer, som bestaa af findelt Porfyrmateriale eller 
Fragmenter af Porfyrer. N. V. U. 

Poriféra se Svampe. 
Po r i smer se E u k l e i d e s . 
Porftes se K o r a l l e r . 
Pornela (græ.), Utugt. 
Poni ic [pårni'k], By og Udskibningssted i det 

I vestlige Frankrig, Dep. Loire-Infe'rieure, ligger 
ved Borgneuf-Buglen og er Endestation paa Banen 
Nantes—P., har en Havn med en Mole og gode 
Kajer, har Handel, Skibsbygning, jærnholdige 
Mineralkilder og Søbade, med (1896) 1,980 

I Indb. M. Kr. 
Pornografi (græ.), slibrig Litteratur, Romaner, 

: Billeder m. m., som med Udmalen af vovede 
I Scener spekulere i Kønsdriften. 

Po ril Okra ti (græ.), » Skøgeherredømme <; bruges 
særlig om de forargelige Forhold, som fandt Sted 
ved Pavestolen i Midten af 10. Aarh. H.H.R. 

Porodin se Amorf. 
Porogaml (bot.) kaldes i Botanikken det 

hyppigst forekommende Forhold hos Blomster
planterne, at Frøanlægget (Ægget) befrugtes paa 
den Maade, at Støvrøret faar Adgang til Kim
sækken gennem Ægmunden (se Æg og Bef rug t 
ning). Dette Forhold maa betragtes som op
rindeligt (se ogsaa Cha lazogami) . V. A. P. 

Pororoca, mærkværdig Flodbølgefænomen i 
Amazon- Flodens (s d.) Munding. 

P6rOS, græsk 0 ved Kysten af Argolis paa 
Østsiden af Peloponnes, det antikke Kalaureia 
(s. d.), 22 • Km. stor. Hovedstaden af samme 
Navn ligger paa en Landtunge paa Øens Sydside; 
den er et yndet Badested. H. II. R. 

P6r0S, en indisk Fyrste, som herskede over 
Landet mellem Floderne Hydaspes og Akesines, 

I blev 326 f. Chr. overvunden af Alexander den 
Store, som imidlertid lod ham beholde sit Land 
og endog gav ham mere til. II. II. R. 

Poro t r i chum se Mosse r S. 1063. 
Porpeci t , gedigent Guld med ca. 4 p. Ct. Sølv 

og 10 p. Ct. Palladium, findes i Capitania Porpez 
i Brasilien. F. W. 

Porphyra, Porphyracéae se Alger S. 522. 
PorpkyriO, P o m p o n i u s , en romersk Gram

matiker i 2. eller 3. Aarh. e. Chr., har efterladt 
os en Kommentar til Horats'es Digte. Den er 
udgiven af W. Muller [Leipzig 1874]. H. H. R. 
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Porphyrio se V a n d h ø n s . 
Porplta se R ø r g o p l e r . 
Porpdra, N i c c o l o An ton io , italiensk Opera

komponist og Sangmester, (1686—1766). Hans 
Fødeby Napoli var paa hans Tid Operaens Me
tropol, derfra forskreves baade Komponister og 
Operister hele Verden over. P. udmærkede sig i 
begge Retninger, optraadte just ikke selv som 
Sanger, men var sjælden forfaren i Sangkunstens 
Hemmeligheder. Blandt hans Sangelever findes en 
Mængde af Tidens Sangerberømtheder, deriblandt 
Caffarelli og Farinelli. Som frugtbar og yndet 
Operakomponist — i alt 46 Operaer — og søgt ; 
Sangmester rejste han ligesom saa mange af sine 
italienske Kollegaer ud, 1725—55 træffe vi ham 1 
snart i Tyskland, snart i London, hvor han stod j 
i Spidsen for det mod Handel grundede Opera
foretagende, snart atter i Wien, hvor Haydn i sin 
Ungdom gjorde Tjeneste hos P., og i Dresden, 
hvor P. virkede som Hof kapelmester. Siden 1755 
tog han atter Ophold i Napoli og ansattes som 
Kapelmester ved Domkirken og Direktør for Kon
servatoriet San Onofrio. Foruden de nævnte Ope
raer har P. komponeret 6 Oratorier, dertil en 
Mængde Kirkemusik i Tidens operistiske Stil samt 
forskellige Værker for Kammermusik, Violinsonater, 
saakaldte »Sinfonier< for Strygeinstrumenter, Fu
gaer for Klaver og endelig — ikke mindst værdi
fulde — en Række Solokantater for en Sang
stemme med Klaver. A. H. 

Porporino d. s. s. Hæmatinon, se Glas S. 790. 
Porqnerolles [pårkørå'l], en af de hyeriske 

Øer i Middelhavet, Dep. Var, i Nærheden af 
Toulon, var tidligere dækket af Olivenlunde, er 
dog endnu delvis skovklædt, har et Citadel, et 
Fyrtaarn og ca. 400 Indb. M. Kr. 

Porre se Løg. 
Porrentmy [påratryi'j, paa Tysk P r u n t r u t 

og i Middelalderen Pons Ragnetrudis, By i det 
schweiziske Kanton Bern, Midtpunktet i den frugt
bare Dal omkring Allaine (Alle) og ved Banen 
Delémont—Delle. Hovedbygningerne ere det gamle 
Slot med Taarnet Refousse og St.-Stefans-Kirken. 
Byen og Omegnen er beboet af fransktalende 
Katolikker. P. har et Lærerindeseminarium, en 
Urmagerskole og 5,509 Indb. 1527—1792 v a r 

Byen Residens for Biskoppen i Basel. M. Kr. 
PorretånUS se G i l b e r t de la P o r r é e . 
Porrétta, Landsby i det nordlige Italien, Pro

vins Bologna, ligger ved Banelinien Bologna— 
Firenze ved Indgangen til en snæver Bjærgdal i 
Apenninerne. (1881) 1,245 Indb. Ved P. findes 
kogsaltrige Svovlkilder, der have givet Anledning 
til Opstaaelsen af de berømte Bade ved P. (Bagni 
della P.). H. P. S. 

Porr idge [på'ridzj (eng.). Denne engelske Na
tionalret bestaar af Havremel eller en anden Melsort, 
der i Vand eller Mælk koges til en jævn Grød. R. H. 

Porr igo (lat.), en i Medicinen tidligere be
nyttet Betegnelse for forskellige pletformige Haar- i 
lidelser med Haaraffald, saasom Favus, Tinea 
tricophytina, Alopecia areata (s. d. Art.) o. fl., 
der nu ikke mere opfattes som en Enhed, men opføres 
paa forskellige Steder af Systemet. E. P—n. 

Porro'ske Operation, en Modifikation af 
Kejsersnit, hvorved Livmoderlegemet amputeres 
(se Ke j se r sn i t ) . P o r r o , en italiensk Læge,død 
1902. Lp. M. i 

PorS se Pors fami l i en . 
Porsaugerfjord, en mere end 100 Km. lang 

og indtil 20 Km. bred, aaben Fjord i det nord
lige af Finmarken. Den gaar ind fra N o r d i s 
have t mellem S v æ r h o l t k l u b b e n i Øst og 
P o r s a n g e r n e s i Vest, uden for hvilket sidste, 
adskilt ved Magerøsundet, ligger Mager øen med 
N o r d k a p . Fjordens Hovedretning er omtrent 
Nordøst—Sydvest. Ved dens inderste Bund ligger 
L a k s e e l v e n ' s K a p e l og omtrent midt paa 
Fjordens vestre Side K i s t r a n d H o v e d k i r k e 
med omliggende Bebyggelse. P. JV. 

Porse, Knud, hallandsk Stormand, død 1330. 
P., der da opholdt sig som landflygtig i Sverige, 
spillede en betydelig Rolle i Svenskernes Rejs
ning mod Kong Birger (s. d.), der satte dennes 
Broders, Hertug Erik's (s. d.), mindreaarige Søn 
Magnus (Smek, s. d.) paa Sverige's Trone (1319). 
I de følgende Aar var han Befalingsmand paa 
Varberg i Nørrehalland. Her i sin Mands gamle 
Hertugdømme opholdt Hertug Erik's Enke Inge
borg (s. d.) sig gerne, og der synes hurtig at 
være opstaaet et Forhold mellem hende og den 
ærgerrige Stormand. I Fællesskab dreve de en 
Intrigepolitik, fornemmelig rettet mod den danske 
Konge, men uden Støtte af Sverige's eller Norge's 
Rigsraad. Nogen synderlig Fremgang havde deres 
Politik da heller ikke, før Opstanden brød ud i 
Danmark mod Christoffer II (s. d.); P. sluttede 
sig straks til Bevægelsen og fik til Løn herfor af 
den ny Konge, Hertug Valdemar af Sønderjylland, 
hele Hertugdømmet Halland som Len og desuden 
Samsø og flere Slotte i det nordlige og vestlige 
Sjælland. Som Hertug kunde han nu byde Inge
borg sin Haand, og Ægteskabet fandt Sted 1327. 
Da Christoffer II 1329 genvandt en Del af Landet, 
opnaaede P. Stadfæstelse paa alle sine Forleninger 
og desuden Estland. Den ærgerrige Mand, hvis 
Skikkelse er typisk for denne Danmark's Opløs-
ningstid, stod da ved sin Død det følgende Aar 
som Landets mægtigste Stormand. J. O. 

Porse, Peder , hallandsk Stormand. Som lands
forvist opholdt P. sig en Tid i Sverige og kæm
pede paa Magnus Ladelaas'es (s. d.) Side mod 
dennes Broder Kong Valdemar. Senere er han en 
af de ni Mænd, der 1287 dømtes skyldige i Erik 
Klipping's Mord. Han maatte da atter drage ud af 
Landet og tyede • ligesom de andre fredløse til 
Norge. Hans Dødsaar er ukendt. J. O. 

Porséna, Konge i den etruskiske By Clusium, 
gjorde et Krigstog mod Rom kort efter Repu
blikkens Grundlæggelse. Til dette Tog knytte sig 
Fortællingerne om Horatius Cocles'es og Mucius 
Scævola's Heltegerninger. P. synes for en Tid 
at have faaet Magten over Rom og en Del af 
Latium, men blev snart igen fortrængt. H. H. R. 

Porsfamil ien (Myricaceae), tokimbladede og 
frikronede Planter af Valnødblomstredes Orden, 
kun omfattende een Slægt P o r s (Myrica L.), 
Buske eller smaa Træer med hele, sjælden delte, 
og stive Blade, der mangle Akselblade og, lige
som de unge Skud, ere beklædte med gule 
harpiksholdige og aromatiske Kirtler. Blomsterne 
ere særkønnede og nøgne og sidde i mest 
usammensatte Rakler. De hanlige Blomster ere 
hyppig omgivne af 2 eller flere Højblade og have 
4 eller flere Støvdragere med korte Traade. De 
hunlige Blomster sidde enkeltvis eller i Rakler 

34* 



532 Porsfamilien — Porsgrund. 

og ere ved Grunden omgivne af 2—4 Højblade; 
Støvvejen er dannet af 2 Frugtblade og 2 lange 
Ar. Frugten er en lille Stenfrugt. 32 Arter. 
Mose-P. (M. Gale L.) er en indtil l,5 M. høj 
og grenet Busk med lancetdannede og mørke
grønne Blade, der fra Midten mod Spidsen ere 
savtakkede. Tvebo. Hanraklerne ere gulbrune, 
Hunraklerne brunrøde. Frugterne have tilvoksede 
Forblade (»Vinger«), der hjælpe ved Spredningen. 
Mose-P. er almindelig i Vestjylland, mest i Lyng
moser, fugtige Heder og Steder i Skove og Krat 
med daarlig Afledning af Vand; i de fleste øvrige 
Egne af Danmark er den sjælden. I Norge vokser 
den især nær Kysten og i Lavlandet indtil Ilbe-
stad (68° 47'). Den blomstrer April—Maj, før 
Løvspring. Før Humlen kom i Brug, men i mange 
Egne ogsaa langt senere, har man i Skandinavien 
og Danmark meget almindelig anvendt Porsens 
unge Skud som bittert Emne ved Ølbrygningen. 
Barken kan anvendes til Garvning. Desuden 
bruges Pors til forskellige Husraad og har navn
lig tidligere fundet Anvendelse dertil. Forhen 

af stor Udstrækning, idet den har en Længde af 
henved 4 Km., maalt langs Elven. Den paa vestre 
Side af Elven liggende Bydel, »vestre P.«, har, 
maalt paa samme Maade, en Længde af henimod 
1 Km. Østre og vestre P. have tidligere været 
benævnte henholdsvis Eidanger- eller Gjerpen-P. 
og Solum-P. efter de Sogne, paa hvis Grund Byen 
er anlagt. Byen, der ligger i en ganske vakker 
Egn, er spredt og uregelmæssig bebygget. Østre 
P. gennemskæres af en liden til Skiensfjorden 
rindende Elv, L e r k u p e l v e n , over hvilken fører 
en Bro, O s eb ro, eller kanske rettere Aase b r o . 
Den N. f. Lerkupelven liggende Bydel benævnes 
O s e b a k k e n , kanske rettere A a s e b a k k e n , og 
har tidligere været eget Ladested. Gennem vestre 
P. rinder L i t l e e l v e n , som ligeledes falder ud i 
Skienselven. I sidstnævnte Elv ligger en flad, til 
P. hørende 0, R o l i g h e d . Den ovenomtalte T o l d 
bodø er nu landfast. Skienselven har ved P. en Bredde 
af omkring 200 M. Over samme fører siden 1891 en 
kombineret Pæle- og Pontonbro, der for Skibsfartens 
Skyld er forsynet med en 33 M. lang Svingbro. 

vare Bladene officinelle (Ilerba Myrti braban-
tini sive Gales). M. cerifera L., der vokser i | 
Nordamerika fra Erie-Søen til Florida, har kugle- j 
formede Frugter med et hvidt, kornet Voks
overtræk. Det af kogte Voks kaldes M y r t e voks . I 
Frugterne af M. sapida Wall. (Ostindien) skulle 
være spiselige og velsmagende. A. M. 

Pors grund, Købstad paa begge Sider af Skiens- j 
(Porsgrunds-)elven ved dennes Udløb i L a n g e -
sundsfj o r d e n s inderste Del, F r i e r f j o r d e n , 1 
ca. 7 Km. S. f. Købstaden Sk ien og ca. 10 Km. • 
N. f. Købstaden Brev ik . P. ligger i B r a t s b e r g i 
Amt og har (1900) 4,965 Indb. — P. blev By, 
fordi Skien's handlende havde deres Lade- og | 
Lossepladser her, idet Elven længere oppe var 
grund og havde stærk Strøm. 1652 erhvervede 
Staten ved Mageskifte den under Gaarden Jøn-
holt liggende øde 0 »P.«, benævnt saaledes, fordi 
den var bevokset med en stærkt lugtende Busk
vækst »Pors«, der i Middelalderen benyttedes ved 
Ølbrygning i Stedet for Humle. Paa denne 0 an
lagdes Langesundsfjordens Hovedtoldsted, hvor
efter Øen almindeligvis benævnedes »Toldbodøen«. 
Efterhaanden bleve begge Bredder af Elven om
kring denne 0 bebyggede. Nu er P., som det af 
Kortet nærmere vil ses, en langstrakt By, særlig 
er Byen paa Østsiden af Elven, »østre Porsgrund«, 

P. var indtil henimod Midten af 18. Aarh. af 
ringe Betydning, da man ved Skien's Privilegier 
søgte at indskrænke Handelen i P. saa meget 
som muligt. Først 1737 begyndte P. at faa større 
Frihed, og efter den Tid har Byen med sin for 
Handel og Skibsfart ganske bekvemme Beliggen
hed tiltaget meget. Som Ladested laa P. under 
Skien. 1807 blev P. Købstad, men under Skien's 
Jurisdiktion; først ved Lov af 1842 blev den selv
stændig Købstad, P. blev eget Sognekald 1762. 
Dette har nu 2 Kirker, en paa hver Side af Elven, 
hvorhos her findes en katolsk Kirke og flere Bede
huse. Byen har nu en højere Almueskole, en 
Folkeskole, en teknisk Aftenskole og »Skiens-
fjordens mekaniske Fagskole«, oprettet 1887. I 
Sejlskibenes Tid byggedes mange Skibe i P.; nu 
er der kun et Par Værfter til Reparation af Skibe. 
For øvrigt findes ikke liden industriel Virksom
hed, hvilken imidlertid for største Delen er vakt 
til Live i de sidste Decennier. Saaledes findes 
»P.'s Porcelænsfabrik«, anlagt 1887, endvidere »P. 
Savbrug og Høvleri«, et Savbrug paa Roligheden, 
en Brynestensfabrik, Baandfabrik, Knappefabrik 
m. m. I P. findes ogsaa flere Banker o. 1. — Straks 
uden for Bygrænsen ligger P. Jærnbanestation paa 
den smalsporede Drammen—Skien- Jærnbane. Gen
nem Byen fører Hovedvej fra Skien, hvilken der-
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paa i Eidanger deler sig med en Arm til Larvik 
og en til Brevik. Ogsaa vestre P. staar i direkte 
Vejforbindelse med Skien og desuden gennem So-
lum med Bygderne paa Sydsiden af Norsjø i Tele
marken. Paa Skienselven og Langesundsfjorden 
underholdes en livlig Dampskibstrafik. (Li t t . : 
»Norge's Land og Folk«: Amund He l l and , 
»Bratsberg Amt« [Chra. 1900]). P. N. 

Porson [på! asn].Richard, engelsk Filolog, født 
i East Ruston (Norfolk) 25. Decbr. 1759, død i 
London 25. Septbr. 1808. Han blev Professor i 
Græsk i Cambridge 1792 og Bibliotekar ved 
Royal Institution i London 1806. Han var en 
overordentlig skarpsindig Tekstkritiker og har 
leveret flere værdifulde Udgaver af græske Digter
værker, saaledes af Aischylos'es Tragedier [Glas
gow 1794] og Euripides'es Hekabe [1797], Orestes 
[Lond. 1798], Phoenissae [1799] °S Medea [Cam
bridge 1801]. En stor Del Skrifter af ham ud
kom først efter hans Død, saaledes Adversaria 
[Cambridge 1812], >Tracts and miscellaneous cri-
ticisms« [Lond. 1815J og hans Udgave af Fotios 
[Cambridge 1822]. * H. H. R. 

Por t (lat. porto), Indkørselen paa en Bygning. 
Man skelner mellem Husporte, Byporte, Fæstnings-
porte, Borgporte og Tempelporte; af romerske 
Byporte ses endnu Porta nigra i Trier; de 
middelalderlige Byporte forsynedes med Taarne; 
i Danmark eje vi endnu Byporte i Stege og 
Faaborg, oprindelig i Forbindelse med Fæstnings
anlæg. Til de middelalderlige Borgporte førte en 
Vindebro over Voldgraven. En privat Bygning 
kaldes G a a r d , naar den har P.; Hus , naar en 
D ø r tjener som eneste Adgang. E. S. 

Por t (Søudtryk), Huller i Skibssiden eller 
Panservægge; K a n o n p o r t , hvorigennem en Kanon 
rager ud, den lukkes med Lemme ( F a l d p o r t e ) 
eller løse Sætstykker ( S æ t p o r t e ) med Udskæring 
for Kanonens Forstykke. L a d e p o r t , en Aabning 
forude, tæt oven for Vandlinien; under Sejlads 
lukkes den med en kalfatret Sætport; i Havn 
udtages denne, og Ladning ud- og indtages 
gennem den. Tidligere Orlogsskibe, der i Reglen 
vare sortmalede, havde een eller flere hvide Striber 
langs Skibssiden, P o r t g a n g ; i disse fandtes Ud
skæring for Kanonport. Dennes Overkant be
tegnedes med D r y m p e l e n , dens Underkant med 
B ø s s e b æ n k e n . Spanterne, der begrænsede P.'s 
Sider, kaldtes P o r t s t ø t t e r . C. L. W. 

Porta , B a r t o l o m m e o del la , Maler, se Bar-
t o lommeo . 

Por ta , G iacomo del la , italiensk Bygmester, 
født i Porlezza 1541, død 1604 i Rom, hvor han 
uddannedes under Michelangelo og Vignola, er 
en af den begyndende Barokstils første og be
tydeligste Arkitekter, i hvis Bygninger den ny 
Stil endnu ytrer sig maadeholden og behersket, 
klar og oversigtlig. Af hans Virksomhed frem
hæves Kirkerne S. Catarina de' Funari (fuldendt 
1563), Facaden til den af Vignola byggede Gesii 
S. Maria ai Monte (1580") og S. Luigi de' Francesi 
og Giovanni de' Fiorentini (paabegyndt af Jacopo 
Sansovino, fuldendt af Carlo Maderna og P.), alle 
i Rom samt (sammen med Dom. Scorticone) S. 
Annunziata i Genova. P.'s Hovedværk som kirke
lig Bygmester er den i Aarene 1588—90 i For
bindelse med Dom. Fontana efter Michelangelo's 
Model fuldførte Hovedkuppel paa Peters-Kirken 

i Rom. Af P.'s verdslige Bygninger fremhæves 
La Sapienza i Rom (kun delvis af P.) og den 
maleriske Villa Aldobrandini ved Frascati, hvor 
ogsaa det pragtfulde Haveanlæg skyldes ham. 
Endelig skal anføres, at den prægtig komponerede 
Barok-Fontæne, Fontana della Tartarughe i Rom, 

•• er udført efter P.'s Udkast (Figurerne af Taddeo 
j Landini). A. R. 

Por ta , G i u s e p p e se S a l v i a t i . 
Por ta , G u g l i e l m o del la , italiensk Billed

hugger, (født før 1516, død 1577), virkede i 
Genova og Rom; førstnævnte Sted udførte han 
(sammen med sin Fader Giovanni Giacomo della 
P., der ligeledes var Billedhugger) et anseligt Antal 
Marmorarbejder, saaledes i Domkirken Relief
fremstillinger af Profeterne og syv Statuer, der
iblandt en siddende Christusfigur, og i S. Tommaso: 
Gruppen Christus og Thomas, i hvilke Arbejder 
han viser Paavirkning fra Andrea Sansovino. 
Efter at P. var kommtn til Rom, traadte han i 
Forbindelse med Michelangelo, og under Ind
flydelse af dennes Kunst skabte P. sit mest fuld
komne Værk, det store Gravmæle over Pave 
Paul III i Peters-Kirken, fremragende ved sin 
klare og enkelte Opbygning, ved den storladne 
Stil i de allegoriske Figurer (»Retfærdighed« og 
»Klogskab«) og ikke mindst ved den glimrende 
livfulde Bronzestatue af Paven. A. R. 

Por t aa re se Lever . 
Po r t aa r ebe tænde l s e , Pylephlebitis, Betænd

else af Portaaren, er sjælden en primær Lidelse, 
opstaar som Regel i Tilslutning til en eller anden 
Saardannelse eller Betændelse i Underlivshulen, 
hyppig f. Eks. Blindtarmsbetændelse, og er en 
akut, under Billedet af en Pyæmi forløbende Syg
dom, som altid ender med Døden. A. F. 

Por t abe l (lat.), flyttelig, til at flytte, bære. 

Porta decumåna se Lejr. 
Por t Adelaide se A d e l a i d e . 
PortadOWn [pålstsda.un], By i det nordøstlige 

Irland, Grevskabet Armagh, ved øvre Bann, der 
her er sejlbar, har Hørspinderier, Lærredsvæveri, 
betydelig Handel og (1891) 8,430lndb. M. Kr. 

Portae lS [pårtalls], Jean F r a n c o i s , belgisk 
Maler, født 1. Maj 1818 i Vil vorde (ved Bruxelles), 
død 8. Febr. 1895 i Bruxelles. Han uddannedes 
i denne By og Paris, blev 1847 Direktør for 
Akademiet i Gent og var senere indtil sin Død 
Akademidirektør i Bruxelles. P.'s Kunst, der 
ynder det sirlig glatte Foredrag, bevarer Over
leveringen fra hans Lærere Navez og Delaroche; 
den er formet dygtig, god i Kompositionen og 
smagfuld, men ikke stærkt personlig farvet. Be
kendte Værker: »Korsfæstelsen« [S. Jacques i 
Bruxelles], »Tørke i Ægypten« [Mus. Washing
ton], »Kvindelig Martyr« [Prag's Rudolfinum], 
»Jefta's Datter«, »Zion's Datter«, »Judas'es Selv
mord« »Stjernen i Østerland«, »Flugten til 
Ægypten« m. m. A. Hk. 

Por t age [pårtalz] {Droit de) (fr.) d. s. s. Fø
ring (s. d.). 

Por tage [på! etedz], en Betegnelse, der i Nord
amerika baade af Englændere og franske Kana-
diere anvendtes om de Steder mellem to Vandløb 
eller uden om et Vandfald, hvor Baad og Varer 
maatte bæres over Land. Derefter er den bevaret 
i flere Lokaliteter, blandt hvilke nævnes Byen P. 
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iU. S. A., Stat New York, som ligger ved de berømte 
Vandfald, der dannes af Genesee River, over 
hvilken fører Verdens største Træbro. (1900) 
1,029 I n d b - H.P. S. 

Portage City [pålatedzsi'ti], By iU. S. A.,Stat 
Wisconsin, ligger ved den hertil sejlbare Wiscon
sin River og ved Mundingen af den til Fox River 
førende Kanal. (1900) 5,459 Indb. P. raader over 
en betydelig Vandkraft, der driver Savmøller og 
Maskinværksteder, og har en betydelig Han
del. H. P. S. 

Portage Lake [på !eted21e tfkj, SøiU. S. A., Stat 
Michigan, ligger paa Halvøen Keweenan i Øvresø 
°g e r 35 Km. lang og 3—5 Km. bred. Ved An
lægget af en 4 Km. lang Kanal 1867—70 er P. 
gjort anvendelig for Skibsfarten, hvorved man 
undgaar Sejladsen om det farlige Keweenan 
Point. H. P. S. 

Portage la P ra i r i e [pårta ! zlapræri'], By i Do
minion of Canada, Provins Manitoba, ligger i Nær
heden af Assiniboine River midt i en rig Hvede
egn og ved den kanadiske Pacifikbane. P. driver 
Kornhandel og Papirindustri. (1891) 3,363 
Indb. H. P. S. 

Portal (lat. portale, fr. portail), en Hoveddør, 
særlig rigt udsmykket i arkitektonisk Henseende. 
I Romertiden og Renaissancen var P. i Reglen 
indfattet af to Søjler paa høje Postamenter, 
bærende en kraftig Gesims, som ofte endte i et 
Gavlfelt. I den romanske Periode slutter P. for
oven i en Rundbue og er indfattet af perspek
tivisk ordnede, retvinklede Murfremspring med 
Søjler eller Kvartsøjler i de indadgaaende 
Hjørner; hyppig var der paa Siderne foran frit-
staaende Søjler, bærende en profileret Rundbue. 
I Gotikken er P. spidsbuet og er ligeledes om
givet af perspektivisk ordnede Led, som prydes 
med smaa, baldakinbærende Statuer; i denne 
Periode kan P. indfatte to eller tre Døre, se de 
store Pragtkirkebygninger. E. S. 

Por ta légre , By i det sydlige Portugal, Provins 
Alemtejo, ligger paa Vestskraaningen af Serra 
de P. og har to Forter, en Domkirke, Semina
rium samt kgl. Klædefabrik og er Sæde for en 
Biskop. (1890) 10,675 I n d b - H.P.S. 

Port Alfred, By paa Sydkysten af Kaplandet 
ved Kowie-Flodens Udmunding i det indiske 
Ocean, er Havnestad for Bathurst og Grahams-
town og har ca. 1,000 Indb. C. A. 

Portalis [pårtali's], J ean É t i e n n e Marie , 
fransk Jurist og Statsmand, født 1. Apr. 1746 i 
Beausset (Departementet Var), død i Paris 25. 
Aug. 1807, blev 1765 Advokat i Aix og skrev 
under Choiseul's Auspicier » Consultation sur la 
validité des mariages protestants de France« [La 
Haye-Paris 1771], som vandt Anerkendelse hos 
Voltaire. P.'s fremragende Dygtighed og store 
Veltalenhed i Forening med hans hele ædle og 
retsindige Karakter skaffede ham snart en ledende 
Stilling i hans Hjemstavn — »Provence's Da-
guesseau« kaldtes han træffende af Sainte-Beuve. 
1783 vandt han Grevinde Mirabeau's Skilsmisse
proces trods Mirabeau's glødende Forsvar, men 
Mirabeau synes dog ikke derfor at have baaret 
Nag til ham. En tidligere Proces mod Beaumar-
chais havde han derimod tabt. Mod Edikterne 
fra 1788 optraadte P. Under Rædselsperioden 
stod hans Liv paa Spil, men Robespierre's Fald 

d. 9. Thermidor frelste ham. 1794 slap han ud 
fra Fængselet og optraadte i forskellige Smaa-
skrifter for en Revision af Terrorismens Domme 
og mod Proskriptionerne i Aries. 1796 Medlem 
af de ældres Raad, hvor hans Veltalenhed vandt 
adskillige Triumfer. Berømt blev især hans fri
modige Optræden til Gunst for nogle Emigranter, 
der (Novbr. 1796) strandede ved Caiais paa 
danske Skibe. Proskriberet d. 18. Fructidor flygtede 
han til Schweiz, hvor han i Ziirich bl. a. knyttedes 
til Lavater, et Brev fra hans Ven General M. 
Dumas kaldte ham til Holsten, hvor han fandt 
et gæstfrit Asyl hos Ægteparret Friedrich og 
Frederikke Juliane Reventlow paa Emkendorf. 
Her, hvor han omgikkes med Mænd som Brødrene 
Stolberg, Voss, Klopstock, Jacobi, Niebuhr o. a., 
dikterede han sin Søn Joseph Marie (gift med 
Grevinde Reventlow's Adoptivdatter Ina Holck) 
sit Værk: »De l'usage et de l'abus de l'esprit 
philosophique durant le dix-huitiéme siécle«, som 
først senere, tilegnet Ægteparret Reventlow, ud
gaves af Sønnen, I—II [Paris 1820, 3. Opl. 1833]. 
18. Brumaire aabnede igen Frankrig for P. 1800 
naaede han Paris og blev venlig modtagen af 
Bonaparte. Sammen med Tronchet, Bigot-Préa-
meneu og Maleville udnævntes P. til Medlem af 
Civillovkommissionen, hvori han spillede en vigtig 
Rolle, efter Troplong som Nr. 2 efter Første
konsulen. Den berømte »Discours préliminaire« 
er P.'s Værk (se i øvrigt C o d e N a p o l e o n ) . 
Ved Gennemførelsen af sine kirkepolitiske Planer 
fandt Napoleon en paalidelig Hjælper i P.; Kon
kordatets Historieskrivere, Theiner og særlig Grev 
d'Haussonville bebrejde ham Karaktersvaghed, 
d'Haussonville kalder ham en »subaltern Aand«. 
P.'s Redegørelse for Forhandlingerne — »Rapport 
au conseil d'État« og »Discours du O"1 P. au 
Corps législatif« — udgaves Paris 1802. Efter 
Kejserdømmets Indførelse udnævntes P. til Kultus
minister (1804) og virkede som saadan med 
Dygtighed trods sin Svagelighed — han var næsten 
blind — (den kejserlige Katekismus o. a.). Napoleon 
satte stor Pris paa P., hvis Anseelse strakte sig 
langt ud over Frankrig's Grænser. Kong Ludvig 
af Holland brevvekslede saaledes med ham om 
Dødsstraffens Ophævelse. Medlem af Akademiet 
1806. Han bisattes i Panthéon. P.'s »Discours, 
rapports et travaux inédits sur le Code civil« 
og »Discours etc. sur le Concordat de 1801« 
udgaves af Frédéric Portalis 1844 og 1845. 
(Li t t . : A. Bou l l ée , Essai sur la vie, le ca-
ractére et les ouvrages de J. E. M. P. [Paris 
1859]; Sa in te -Beuve , Causeries du lundi, V, 
S. 348—377; L. L a l l e m e n t , Éloge de J. E. 
M. L\ [Nancy 1861]; J. C. F r é g i e r , P., philo-
sophe chrétien [Paris 1861]; Mignet i Mémoires 
de l'académie des sciences morales et politiques, 
XII [Paris 1865] S. 1 — 42]; R. L a v o l l é e , P. 
sa vie et ses æuvres [Paris 1869]). Fz. D. 

PortaliS [pårtali's],Joseph Marie, foreg.'sSøn 
(1778 —1858), gjorde først Tjeneste som Diplomat 
og var 1805 — 07 Generalsekretær for sin Fader, blev 
derefter Statsraad og 181 o Greve samt fik Til
synet med Boghandelen. Da han ikke havde 
standset et paveligt Breve, der dadlede Kejserens 
Færd, blev han 1811 af Kejseren selv udvist af 
Statsraadet som »Forræder«. 1813 blev han dog 
Retspræsident i Angers og efter Restaurationen 
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1815 paa ny Statsraad og 1819 Pair. Han var 
1820—21 Understatssekretær i Justitsministeriet 
under Decazes'es Styrelse og 1828—29 først Ju
stits- og siden Udenrigsminister under Martignac 
(fik Censuren afskaffet) og 1829—51 Kassations-
rettens Formand. Han sluttede sig 1830 villig til 
Julikongedømmet og 1851 til Prins Louis Napo
leon, og var siden 1852 Senator. E. E. 

Por taménto (ital. portar la voce, »at bære 
Sternmen<, fr. port de voix) betegner den ene Tones 
Sløjfen eller Slæben over i den anden, saaledes 
at de ikke staa skarpt adskilte fra hinanden, men 
derimod forbindes ved en Gliden hen over hele 
den mellemliggende Del af Tonerækken, uden at 
de enkelte Toner i denne høres adskilt for sig. 
P. er en Foredragsmaade, der kun kan anvendes 
ved Sang og ved Strygeinstrumenter; ved Tekst
sang medfører P. tillige det, at den følgende Tone 
anticiperes paa den til den foregaaende Tone 
hørende Stavelse. Udtrykt med Noder betegnes 

1^' ~ 
P. ved en Bue: 

Fa - aVr 
og ud-

=*=;= føres altsaa saaledes: —0-
min Fa - - - der 

Anvendt med Maade og paa rette Sted har P. 
sin Betydning og kan udøve en vis Virkning; 
men misbrugt og anvendt i Tide og Utide giver 
den Udførelsen noget slæbende og blødagtigt, 
der ikke lader sig forene med god Kunst og 
Smag. S. L. 

Por t Antonio, Havnestad paa Nordkysten af 
Jamaica. 

Port Ar thur [på!3ta!ep3], By i Dominion of 
Canada, Provins Ontario, ligger ved Øvresø ved 
Thunderbay. (1891) 2,698 Indb. P. er en livlig 
Handelsby, der staar i Dampskibsforbindelse med 
Chicago og andre Havnebyer ved Søerne, og 
den er Endepunkt for den canadiske Pacifik-
bane. H. P. S. 

Port Ar thur (L iushunkou) , russisk Havne
stad paa Sydspidsen af Mantshuriet, havde før Kina's 
Krig med Japan 1894—95 ca. 4,000 Indb., men er 
senere vokset betydelig. Byen ligger paa en øde 
stenet Halvø, men har en fortrinlig Havn. Alle
rede Kineserne havde indrettet den til Krigshavn 
og befæstet den stærkt. 1894 erobredes Byen af 
Japaneserne, men forpagtedes efter Fredsslutningen 
af Russerne, der indrettede den til Krigs- og 
Handelshavn og forbandt den ved den mantshuiske 
Jærnbane med det sibiriske Jærnvejsnet. Af. V. 

Por t a s t en , en Sandsten med brune Aarer fra 
Porta vestphalica nær ved Minden i West-
falen. M V. U. 

Por ta t l le (underforstaaet altare), et flytteligt 
Alter til Brug paa Rejser eller i Felten. L. Al. 

PortatlV, et lille transportabelt Orgel (s. d.). 
Po r t Augusta [på!alåg3'staj, By i Australien's 

forenede Stater, Stat South Australia, ligger ved 
Nordenden af Spencer Golf og har en Havn samt 
Jærnbaneforbindelse med Adelaide og de indre 
Egne af Staten. (1891) 1,274 Indb. H. P. S. 

Por t au P r ince [pårtopræls] (Por t H e n r i , 
P o r t Répub l i ca in ) , Hovedstad i Republikken 
Haiti, ligger ved Vestkysten af Haiti og har ca. 
60,000 Indb. Byen er smudsig og bestaar mest af 

usle Træhytter. Den har lidt meget ved gentagne 
Jordskælv og talrige Revolutioner. Havnen er 
ret god, men daarlig vedligeholdt og ikke helt 
sikker mod Orkaner. 1900 indgik 172 Dampere 
med 283,000 Tons og 11 Sejlskibe med 2,000 
Tons. Der udføres Kaffe, Kakao, Gummi, Bom
uld, Træ, Huder o. s. v. Af. V. 

Port Canning [pålotk'a'ni/j], Havnestad i For
indien, Provinsen Bengalen, ligger ved Ganges-
Armen Matla og har en dyb, rummelig, men lidet 
besøgt Havn. Af. V. 

Port Chalmers [på! sttia! am->z], Havnestad til 
Byen Dunedin (s. d.) paa New Zealand. 

P o r t C h e s t e r [pålttse'ste], By i U. S. A., Stat 
New York, ligger ved Long-Island-Sound, er 
Jærnbaneknudepunkt og driver Jærnindustri. (1900) 
7,440 Indb. H. P. S. 

PortCTOS se H y e r i s k e Øer. 
Port Darwin [pålstdalow'nj, Bugt paa Nordkysten 

af Australlandet, er tilgængelig for de største Skibe 
og er Udgangspunkt for Telegraf kabler til Ostindien. 
Paa Østsiden ligger ByenPalmers ton. H.P.S. 

Por t de BOUC [på ! rdøbu'k], Havneby i det syd
østlige Frankrig, Dep. Bouches-du-Rhone, ved 
Bugten de Fos og Banen Miramas-P., med (1896) 
1,300 Indb. En Kanal forbinder her Strandsøen 
Berre med Middelhavet. Af. Kr. 

Port de Paix [pålrdøpæ'], Havnestad paa Nord
kysten af Republikken Haiti, har ca. 10,000 Indb. 
og udfører især Kaffe og Blaatræ. Havnen be
skyttes ved to Forter. Af. V. 

Port d'Urban se D u r b a n . 
Por t echa i se [pårtfsælz], Bærestol. Dette franske 

Ord betyder Portør, den, der bærer Stolen, medens 
denne hedder chaise å porteurs. I Orienten og 
Kina gaar dens Oprindelse tilbage til de ældste 
Tider, og fra Indien kom Navnet P a l a n k i n , af 
Sanskrit paryanka, Pali palangka. P. forekommer 
i Atztekernes malede Bøger. Over Ægypten kom 
den til Rom og blev der som andre Steder Be
fordringsmiddel for høje Herrer og Damer; den 
hed Sella portatoria, gestatoria eller muliebris. 
Om P. glemtes senere, vides ikke; det første 
skriftlige Vidnesbyrd er fra 1377. Af den gigt
brudne Kejser Karl V's Bærestol haves en Teg
ning. Senere omtales flere. 1581 brugtes de iLon-
don's Gader, der vare i en særlig bundløs For
fatning, men om disse tidlige P.'s Form vides 
intet. Den første lukkede P. til Brug i fri Luft 
brugtes i Frankrig af Maria af Medici. 1610 fik 
Jean Drouot Monopol paa at danne et Selskab til 
Udlejning af P. i Paris og andre franske Byer. 
De kaldtes chaises å-bras. Foretagendet trivedes 
ikke og glemtes i den Grad, at en anden Fransk
mand, Souscarriére, der havde set P. i London, 
1639 indførte den som ny priviligeret Opfindelse 
og lod sig Dagen om bære rundt i Paris'es Gader 
for at gøre den bekendt. Disse P. vare i Mod
sætning til de ældre lukkede, og dette sikrede 
deres Lykke, skønt Fiacrerne kom konkurrerende 
1640. P. holdt sig der til Revolutionen, i andre 
europæiske Byer meget længere; i Dresden som 
offentligt Samfærdselsmiddel til hen ved 1870, i 
Itzehoe, hvor Klosterfrøknerne benyttede dem, 
efter 1857; i Spanien, hvorhen Maurerne bragte 
dem, bruges de endnu. Det var ikke alene paa 
korte Ture, at P. benyttedes; man lod sig bære 
fra Paris til Versailles, ja Hertuginden af Nemours 
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(død 1707) rejste aarlig derfra til Neufchåtel. 1 
Hun førte 40 Portører med sig, og de, som ikke 
bar i Øjeblikket, kørte bag efter hendes P. paa 
Kærrer. 

I Kjøbenhavn fik en Italiener Tonti 1664 Mono- | 
pol paa P. Prisen var 2 Sletdaler for en hel Dag, j 
og denne Pris blev ikke forandret, da Kammer- ; 
junker og Køgemester v. Osten 1706 overtog 
Forretningen, der forenedes med et Adressekontor. 
1726 kostede en B æ r e c h a i s e 4 % fra Kl. 8 
Morgen til 9 Aften, og der indførtes Timetakst 
af I %, enkelt Tur 12/S. 1746 fornyedes desamme 
Privilegier for Familien v. Osten og 1762 for 
Andersen og Agent Holck, der ejede Adresse
kontoret. Takst 8 /5 for Bytur. 1770 kostede 
Turen 12 Jl, og Sygetransport var ogsaa takseret. 

Til Afhentning af syge have de danske Hospi
taler benyttet P. til 1851—52. (Li t t . : Schramm, 
»Abhandlung der Portechaises oder Tragsanften« 
[Niirnberg 1737]). Bernh. O. 

Porte-Dieu [pårtødjø'] (fr.: »Gudbærer«) kaldes 
den katolske Præst, der bærer den indviede 
Hostie til en syg. 

Porte-épée [pårtepe'j betød paa Fransk den 
Ophængning, hvormed Sværdet forbandtes med 
Livremmen, eller senere i 18. Aarh. det Gehæng 
af Tøj, i Alm. af Buksernes Farve, som var syet 
til dem, og hvori den vandret baarne Kaarde 
hvilede. 

Ordet P.'s nuværende Anvendelse paa Officerers 
Sabelkvast er altsaa ikke stemmende med den 
oprindelige Betydning, da den ikke bærer Værget, 
ikke som før er anbragt om dets Skede, men med 
sin Strop er viklet om Fæstet (se F e l t t e g n ) . 
Den danske Hærs nuværende Officers-P. bestaar 
af denne Strop, som ender i en Kvast, og begge 
ere i det oldenborgske Huses Farver, Guld og 
rødt. Den er en stiliseret Form af 17. Aarh.'s 
Kaardesløjfe, dannet af et Silkebaand med Guld
eller Sølvkantillefrynser. Den n o r s k e Hærs nu
værende Officers-P. er omtrent som den danske, 
men i Guld og sort. 

For de ridende Vaabenarters Vedkommende 
have Officerernes P. og de meniges Sabelkvast 
endnu Betydning som Sværdbærer, idet man kan 
gøre den højre Haand fri for den dragne Sabel 
eller Pallask ved at hænge Værgerne i P.'s eller 
Sabelkvastens Rem. 

Endvidere betød P. den Embedsmand, som under 
den middelalderlige franske Kommunalforfatning 
ved Optog bar det ene af Stadens Myndigheds-
tegn, Justitssværdet. Det andet, Køllens Bærer, 
hed le massier. Bernh. O. 

Por tefeui l le [fr. pårtøfo'j, da. pårtefø'lje] (fr.), 
Brevtaske, Mappe til Opbevaring af Dokumenter og 
vigtige Papirer, bruges ved en ret mærkelig Metafor, 
der i øvrigt har sit Analogon i »Taburet« (s. d.), i 
det journalistiske og officielle Sprog som enstydig 
med »Ministerstilling«, saaledes bl. a. i Talemaaden: 
»opgive sin P.«, »overtage en P.« o. s. fr. — Naar 
der især i Danmark's fri Forfatningslivs Begyndelse 
af og til forekommer Udnævnelsen af »Ministre 
udenP.«, forstaas derved Ministre, som vel havde 
Sæde og Stemme i Statsraadet, men hvem der 
ikke var overdraget noget særlig Fagministerium 
eller Departement at styre, — svarende omtrent 
til, hvad der efter svensk Statsret benævnes »kon
sultative Statsraader« (s. d.). I øvrigt er der i 

og for sig intet til Hinder for, at Kongen i Hen
hold til Grl.'s § 13 paa ny kan beskikke slige 
Ministre uden P., forudsat at Rigsdagen bevilger de 
til deres Lønning fornødne Pengebeløb. C. V. N. 

Portefeuillevarer [pårtefø'lje.] kaldes forskel
lige, navnlig af Læder fremstillede Varer, saasom 
Visitkortbøger, Brevtasker, Skrivemapper,Handske
etuier o. 1., Cigarfuteraler m. m. Arbejdet udføres 
for den største Dels Vedkommende paa lignende 
Maade som i Bogbinderiet, og Hovedstederne for 
Fabrikationen ere foruden Wien og Paris, der fra 
gammel Tid staa øverst, navnlig Offenbach am 
Main, Berlin og Niirnberg. I de senere Aar frem
stilles ogsaa fortrinlige P. i Kjøbenhavn. K. M. 

Portel, Le [løpårtæ'l], By i det nordlige Frank
rig, Dep. Pas-de-Caiais, i Nærheden af Boulogne, 
med 5,329 Indb. M. Kr. 

Port Elisabeth [på! steli'zabeb], By paa Syd
kysten af Kaplandet, ligger paa Vestsiden af Algoa-
bay fra det indiske Ocean oghar(i90i)23,ooo Indb., 
overvejende Englændere. Den blev grundlagt 1826 
og er i rask Opblomstring med mange anselige 
Bygninger som Raadhuset, Hospitalet og flere 
Kirker. Omgivelserne ere tørre og nøgne, men 
en 50 Km. lang Vandledning har skaffet den saa 
rigelig Vand, at Byens Udseende danner en be
hagelig frisk Modsætning til det omgivende Land. 
Ved Jærnbanelinier over Colesberg og Graaf— 
Reinet staar den i Forbindelse med det indre, 
hvorved den har draget en saa stor Del af Ind
landets, navnlig Oranjeflod-Statens og det østlige 
Kaplands Handel til sig, at den som Handels-
stad allerede nu overgaar Kapstaden. Den ud
fører især Uld, Huder, Skind, Strudsfjer og 
Elfenben. C. A. 

Porter se Øl. 
Porter [på!«>te], D a v i d Dixon , nordameri

kansk Admiral, født 8. Juni 1813, død 13. Febr. 
1891, blev 1841 Officer og ansattes 1845 ved 
Observatoriet i Washington; i Krigen med Mejico 
tog han virksom Del. Ved Udbrudet af Borger
krigen blev han tro mod Nordstaterne, ansattes 
som Chef for en Bombarderflotille og underlagdes 
Admiral Farragut. Sammen angreb disse to 
Forterne ved New Orleans i April 1862, men 
det var P., der bragte dem til at kapitulere. 
Han deltog senere i det blodige Angreb paa 
Vicksburg, overgik derefter til Belejringen af 
Fort Monroe, men forfremmedes til Admiral i 
September, inden Operationerne vare tilende
bragte. Som Chef for Mississippi-Flaaden under
støttede han kraftig Generalerne Sherman og 
Grant og erobrede endelig Sydstaternes stærke 
Fæstning Vicksburg i Juli 1863. 1864—65 var 
P. beskæftiget ved Angreb paa Fort Fisher, som 
det endelig lykkedes ham at tage. For sine ud
mærkede Bedrifter fik han 4 Gange Kongressens 
Tak .og blev i Juli 1866 Viceadmiral. Indtil 
1869 ledede han Marineakademiet i Washington, 
blev derefter øverste Chef for den nordameri
kanske Flaade og beholdt denne Plads til sin 
Død. C. L. W. 

Port Famine [på! atta'min], »Hungershavn«, 
paa den patagoniske Halvø Brunswich i Magal-
haes-Strædet. Navnet hidrører fra en Koloni, 
som her grundlagdes af Spanierne 1584. Dens 
300 Medlemmer omkom nemlig af Hunger paa 
et Par nær, der 1587 bleve reddede af Cavendish, 
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fra hvem Navnet P. F. stammer. 1843 — 53 var i 
her en chilensisk Straffekoloni. M. Kr. 

PortfoliO se U r q u h a r t , D. 
Port Foulke [på!otiu']k],Polarforskeren Hayes'es 

Vinterstation ved Smithsund (78O 18' n. Br., 730 

v. L.) 1860—61, hvor han oplevede en paafaldende 
mild Vinter. H. P. S. 

Port Glasgow [på!atglasgo.«], Byidet sydlige 
Skotland, Renfrewshire, blev grundlagt 1658 som 
Forhavn til Glasgow, 32 Km. V. f. denne, ved 
venstre Bred af Clyde's Munding; men siden . 
Uddybningen af Clyde har den tabt meget af sin 
Betydning. Byen har store Dokker og Skibs- j 
værfter, Tilvirkning af Skibsmateriel (Sejldug, 1 
Kættinger etc), Sukkerfabrikker og( i89 l ) 141685 ! 
Indb. M. Kr. 

Port Hamilton [pålotha'miltn], Havn paa Nan- j 
hou-Øerne ved Korea's Sydkyst, toges 1883 i 
Besiddelse af England, men opgaves atter 1887 
paa Grund af Kina's Protester. M. V. 

Porthan, H e n r i k G a b r i e l , finsk Videnskabs- ; 
mand og Folkeopdrager, født 9. Novbr. 1739, I 
død 16. Marts 1804, var først Universitetsbiblio-
tekar, siden (1777) Prof. eloquentiae, hvorunder 
han inddrog latinsk Sprog og Litteratur, »Lær- 1 
domshistorie« og Filosofi, ja Udlandets samtidige j 
Politik. Den Tid, hvor P. virkede i Finland, benævnes ; 
med fuld Ret »den porthanske Periode«. Hans store 
Indflydelse som Lærer paa finsk akademisk Ung-
dom træder os ganske vist nu kun i Møde gennem ] 
den endnu levende Tradition og hans Elevers ! 
Memoirer; selv efterlod han af trykt slet intet. : 
Men der foreligger rigelige Vidnesbyrd om, hvor- j 
ledes hans Virksomhed ved Universitetet gik ud ! 

paa at samle alle Kræfter til fælles nationalt j 
Arbejde; her som overalt staar han som Typen i 
paa den Gruppe af Mænd fra 18. Aarh.'s Slut- j 
ning, som forbandt aldeles loyale Følelser over 
for Sverige med et klart Blik for den finske Folke- j 
ejendommelighed, som anede, at Forbindelsen med i 
Sverige havde varet sin længste Tid, og beklagede [ 
det, men indsaa Nødvendigheden af at opdyrke ' 
og indrette det finske Folk til ny Forhold. Han 
misbilligede den politiske Separatisme, som drev 
Sprengtpoiten (s. d.) til Forræderi mod Sverige, 
men hans Korrespondance med Mathias Calonius 
(s. d.) viser, hvor finskt han alligevel tænkte. 

Ganske i Traad hermed falder hans Virksom- . 
hed uden for Universitetet. Han var Medstifter 
af »Auroraforbundet« — det betegnende Navn 
paa den gryende Finskheds første store Sammen
slutning — og redigerede dets »Tidningar< fra 
1771—78 samt enkelte senere Aar, han stiftede j 
»Litteraturtidningen« 1803, han blev et af de ; 
ivrigste Medlemmer af det ny »Husholdnings-
selskab« og sad i dets »Kartoffeludvalg«, han 
arbejdede i Strømrensningsdirektionen 1799, han j 
foretog en vidtløftig Rejse for at undersøge Jord
bundsforholdene af Hensyn til Udskiftningen. : 
Som Videnskabsmand viede han sit hele Studium 
tilFinland's Forhold, dets Fortid, Sprog, Litteratur 
og Geografi. Han er overalt Indlederen, som 
viser sine Elever og Efterfølgere Vejen, i Folke
poesien , Mytologien, leksikalsk, sproghistorisk 
(den første, som for Alvor optog Spørgsmaalet 
om de finsk-ugriske Sprogstammers Slægtskab), 
folkloristisk. Som Historiker stiftede han Skole, 
der bestod et halvt Aarhundrede, i Geografi var j 

han grundlæggende. Men hans Form (eller Mangel 
paa Form) gør ham for en stor Del ulæselig uden 
for Fagkredse; i sine videnskabelige Arbejder 
søgte han kun ved Afhandlingerne om »det finske 
Folks Tilstand, da Svenskevælden sikredes« [1788] 
og om »Finland paa Christian II's Tid« [1800] 
at forene en læselig Form med det epokegørende 
Indhold. 

Den første Billedstøtte af P. (Sergel's fra 1816) 
ødelagdes ved Åbo Universitetets Brand; nu staar 
hans Monument, rejst ved Nationalsubskription og 
afsløret 1864, foran Domkirken i Abo. Iv.B. 

Porthcwrnow , Hule omgiven af et vildt 
Klippeparti paa Sydsiden af Cornwall, 13 
Km. S. V. f. Penzance. I den nyere Tid er der 
her nedlagt et undersøisk Telegraf kabel til Middel-
havsbyerne (Lissabon, Cadiz, Gibraltar, Malta og 
Zante). M. Kr, 

Porthesfe se S p i n d e r e . 
Port Hope [på!otho!up], By i Dominion of Ca

nada, Provins Ontario, er malerisk beliggende 
paa den nordlige Bred af Ontario-Søen og driver 
Handel med Korn og Tømmer. (1891) 5,042 
Indb. H. P. S. 

Port HudSOn [påletha'dsn], By i U. S. A., Stat 
Louisiana, ligger 141 Km. V. N. V. f. New 
Orleans. (1900) 500 Indb. Erobringen af den be
fæstede P. H. 9. Juli 1863 gjorde Nordstaterne 
til Herrer over Mississippi. II. P. S. 

Port Huron [på! »thju! ran], By i U. S. A., Stat 
Michigan, ligger 3 Km. S. f. Lake Huron ved 
Sammenløbet af Back River og St. Clair River. 
(1900) 19,158 Indb. P. H. driver Maskinfabrika-
tion og Handel med Korn, men er særlig vigtig 
som Knudepunkt for Jærnbanetrafikken og Flod
skibsfarten. I selve P. H. er hjemmehørende ca-. 
300 Skibe med over 60,000 Tons. H. P. S. 

Portici [på'rtitsi], By i det sydlige Italien, 
Provins Napoli, ligger 6 Km. S. 0. f. Napoli 
ved Napoli-Bugten og Foden af Vesuv. (1881) 
9,963 Indb. P. har et 1738 bygget Slot, i hvis 
Park findes en Landbrugsskole, samt talrige 
Villaer. Byen har Silkeavl og Baandfabrikation, og 
fra den lille Havn drives et betydeligt Fiskeri. 
P. ligger til Dels over det gamle Hercula-
neum. H. P. S. 

PortlCUS (lat.), Søjlehalle; Forhal foran Ind
gangen til en Bygning, overdækket og med Taget 
hvilende paa Søjler. E. S. 

Portier [pårtie'] (fr.), Portner, særlig Dørvogter 
ved Hoteller o. 1. 

Portiere [pårtiælre] (fr.), Dørforhæng; ogsaa 
Portnerske. 

Portion (lat.), afmaalt Del (særlig af Spise
varer). 

Portil incula-Aflad kaldes den Aflad, der er 
knyttet til Frants fra Assisi's Kapel Portiuncula 
(eller Maria degli Angeli) i Nærheden af Assisi. 
Efter en apokryf Overlevering bad Frants i Juli 
1216 Christus om, at alle, der angrede og skriftede 
i Portiuncula, maatte faa fuldkommen Forladelse 
for alle deres Synder. Paa Jomfru Maria's For
bøn tilstod Christus ham denne Bøn under den 
Betingelse, at Paven vilde stadfæste det, og det 
gjorde Pave Honorius III allerede Dagen efter, 
men saaledes, at Afladen kun skulde gælde for 
de besøgende den 2. Aug. 1480 bestemtes, at 
Franciskanerne kunde faa den samme Aflad i alle 
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deres Ordenskirker, og senere blev det udvidet 
til at gælde alle de troende. De besøgende i 
selve Portiuncula skulle kun aflægge Skriltemaal, i 
de andre Kirker skulle de desuden nyde Nadveren 
og bede visse Bønner. L. M. 

Port Jackson [på !»tdza'ksn] se B o t a n y b a i og 
S idney . 

Port JerviS [på! stdzs! vis], By i U. S. A., Stat 
New York, ligger ved Delaware 86 Km. N. V. f. 
New York. (1900) 9,385 Indb. P. J. er et stærkt 
besøgt Sommeropholdssted og har store Jærn-
baneværksteder samt Handel med Kul. H. P. S. 

Port Kennedy [pålatke'nedi], den engelske Po
larforsker M'Clintock's Station 1858—59, ligger i 
det arktiske Nordamerika ved det østlige Indløb 
til Bellot-Strædet (72° 1' n. Br., 940 14' v. L.). 
Aarets Middeltemperatur var -4- i6,8°, og Middel
temperaturen fra Decbr. til Febr. - j - 37i4°- H. P. S. 

Portland [på Irland], Navn paa flere Byer i 
U. S. A. og Dominion of Canada, af hvilke nævnes: 
1) P. i U. S. A., Stat Maine, ligger ved Casco-
bay paa en 5 Km. lang og I Km. bred Halvø. 
(1900) 50,145 Indb. Sammen med de nærliggende 
Byer C a p e E l i s a b e t h og D e e r i n g driver P. 
nogen Industri, som Skotøjsfabrikation og Præ
servering af Levnedsmidler. Størst Rolle spiller 
dog P. ved sin dybe, let tilgængelige Havn, der 1 
er en af de bedste paa Atlanterhavskysten. P. 
har flere Dampskibsforbindelser, og dens betyde- | 
lige Handel drives særlig paa England og Vest- j 
indien. I selve P. er hjemmehørende ca. 300 
Skibe, der væsentligst give sig af med Fiskeri af I 
Torsk og Makrel. — 2) P. i U. S. A., Stat 
Oregon, ligger ved Willamette River, 71 Km. i 
N. N. 0. f. Salem. (1900) 90,426 Indb., hvor- 1 
iblandt 3—4,000 Kinesere. P. har flere Korn- j 
og Savmøller, Uld- og Jærnfabrikker samt Brygge
rier, til hvilke Willamette-Vandfaldene levere | 
Drivkraften. Handelen er meget betydelig, og P. i 
er Endepunkt for Northern Pacific- samt flere 
andre vigtige Baner. Havnen har stor Skibsfart j 
og staar i Dampskibsforbindelse med San Fran
cisco, Alaska og Japan. II. P. S. 

Portland, I s l e of [a'ilavpåiatland], Halvø ved 
den engelske Kanalkyst, Dorsetshire. Ved en 15 
Km. lang Tange, C h e s i l b a n k , er P., der som 
Navnet antyder er en gammel 0, forbunden med 
Fastlandet. P. har en Længde af 6 Km., en 
Bredde af 2 Km. og hæver sig 140 M. o. H. 
Paa det sydligste Forbjærg, Bi l l of P., er der 
opført to Fyrtaarne. Befolkningen, der 1891 ud
gjorde 9,443, er navnlig samlet i Landsbyerne 
C h e s i l t o n og C a s t l e t o n . »Øen« er kendt for 
sine Byggesten, P. stone, og gode Kødfaar. 1848 
opførtes et Cellefængsel for 1,500 Fanger. Far
vandet mellem P. og de lige overfor liggende 
Havnebyer W e y m o u t h og M e l c o m b e R e g i s 
er (1849—72) vec^ Anlæg af to kæmpemæssige 
Bølgebrydere, hvis Højde er 30 M., omdannet til 
en velbeskyttet Red, der er en af Verdens største 
Kunsthavne. Til dets Forsvar er der opført nogle 
Forter og Batterier. M. Kr. 

Portland fpå!atlånd], W. H., se Bent inck . 
Portland-Gement [på!f>tland-] se Cement . 
Portland-Kalk [på!stiand-] er en til den 

øverste Etage af Juraformationen hørende Kalk
sten. Se J u r a f o r m a t i o n . J.P.R, 

Portlands-Vasen [på! atlånd-], en berømt Glas

vase, der stammer fra den ældre romerske Kejsertid. 
Den fandtes i Beg af 17. Aarh. i Nærheden af Rom, 
paa Monte del Grano, foran Porta S. Giovanni. 
Vasen laa sammen med forskellige andre Gen
stande i en Sarkofag, som man, dog uden skellig 
Grund, har henført til Kejser Alexander Severus 
og hans Moder Julia Mammæa. En Tid tilhørte 
Vasen den italienske Familie Barberini, men kom 
derefter til Hertugen af Portland, efter hvem den 

siden bærer 
Navn. Han 

skænkede 
i Vasen til Bri-
1 tish Museum, 

hvor den end-
; nu findes. En 
: sindssyg Mand 

knuste den 
1845, m e n d e t 

lykkedes atter 
at samle den. 

Vasen er 
kun lille, 24 
—25 Cm. høj, 
15 Cm. bred. 
Den har Form 
nærmest som 
en lille tve-
hanket Amfo-
ra. Materialet Portlands-Vasen. 
antoges oprin
delig for Sardonyx, og først senere opdagedes det, at 
den med stor Dygtighed var lavet af to forskellige 
farvede Glasarter. Bundfarven er mørkeblaa; her-
paa er lagt hvidt Glas, udskaaret til skønne 
Billeder, der antagelig fremstille Scener af For
holdet mellem Peleus og Thetis. For at undgaa 
Peleus forvandlede hun sig, hedder det, idet 
hun havde Evne til at forvandle sig, bl. a. til 
en Slange. I Fig. ses Thetis i Midten, bag 
hende Peleus, foran hende Poseidon. — Frem-
gangsmaaden, Sammensmeltningen af to Glasplader, 
hvoraf den ene ikke maa forandre Form, er meget 
vanskelig og kendes vel andensteds fra, men kun 
fra smaa Genstande, f. Eks. Kameer. For engelsk 
Lervareindustri fik P. særlig Betydning gennem 
de talrige, af W e d g w o o d udførte Efterlig
ninger. (Li t t . : J. Mi l l ingen , On the Portland 
Vase [»Transactions of the Royal society of 

Literature«, Vol. I, ParsII.Lond. 1828J). H. A. K. 
Portlaw [på!atlå.], By i det sydlige Irland, 

Waterfordshire, har store Bomuldsspinderier og 
(1891) 1,400 Indb. I Nærheden ligger Landsædet 
C u r r a g h m o r e , der tilhører Markien af Water-
ford. M. Kr. 

Port Lazarew, naturlig Havn paa Østkysten 
af Korea, dannes af JSngheung-Bugten, der be
skyttes af Nachimow-Halvøen. M. V. 

Port Lincoln [pålatli'^kåln], lille By i Austra-
lien's forenede Stater, Stat South Australia, ligger 
ved Indløbet til Spencergolf paa Østkysten af 
Halvøen Eyre og har en fortrinlig Havn samt 
ca. 500 Indb. H. P. S. 

Port LoniS [på!rlwi'], By i det nordlige 
Frankrig, Dep. Morbihan, paa en Halvø, der 
kun ved en smal Landtange er forbunden med 
Landet, og ved Indsejlingen til Lorient. Den har 
en rummelig Havn, Sardelfiskeri, Fabrikation af 
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Sejlvarer, Handel, Søbade og (1896) 3,431 Indb. 
Byen blev opført under Ludvig XIV og indrettet 
til Fæstning. I Citadellet tilbragte Napoleon III 
efter Strassburg-Affæren 1836 nogle Dage som 
Fange. M. Kr. 

Port LoiliS [påiatlu'is], Hovedstad paa den 
engelsk-afrikanske 0 Mauritius, beliggende paa 
Vestkysten ved en halvkredsformet Bugt, der er 
omgiven af Basahbjærge, er Sædet for den engel
ske Guvernør og Kolonistyrelsen. Fra Havnen, 
der er Hovedmarkedet for Øens Produkter og 
Frihavn, er der regelmæssig Dampskibsforbindelse 
med Natal, og fra Byen udgaa to Jærnbaner: til 
Souillac i Syd og Mahebourg i Øst. Byen har 
en katolsk og en protestantisk Kirke, et Gymna
sium og flere andre Skoler, der ere knyttede til 
den engelske Mission, desuden en Dyrlægeskole, 
et offentligt Bibliotek, Observatorium, botanisk 
Have, Teater og Arsenal foruden et Hospital, et 
Handelskammer, betydelig Handel, Fabrikation 
af Metalvarer og (1896) 64,000 Indb. Havnen 
forsvares af to Forter. M. Kr. 

PortmadOC [på! etme! >dåk] eller P.-M., By i det 
nordlige Wales, Carnarvonshire, danner sammen 
med det nærliggende T r e m a d o c et Statsomraade: 
Y n y s c y n h a i a r n med (1891) 5,224 Indb. Byen 
har en god Havn og er Udførselssted for Skifer
brudene i Omegnen, særlig fra Festiniog i Meri-
onethshire. M. Kr. 

Port Mahon se Mahon. 
Port Maria, Havnestad paa Nordkysten af Ja

maica ; her landede Columbus 3. Maj 1494. M. V. 
Port Melbourne se M e l b o u r n e . 
Port Moresby [på! 8tmå! szbi], Havn og Station 

paa Sydsiden af Ny-Guinea, Midtpunktet for For
valtningen af den engelske Del af Øen og tillige 
Hovedsædet for London-Missionen. Herfra ledes 25 
Missionsstationer, der bestyres af indfødte. M. Kr. 

Port Natal se D u r b a n . 
Port Nelson [på latne'lsn], Bugt paa Vestkysten 

af Hudson Bay i Nordamerika ved Mundingen af 
Nelson River; ved P. N. ligger et Fort eller Handels
station, og den anløbes aarlig af Provianterings-
skibe. H. P. S. 

Port Nicholson [pålatni'kslsn], Havbugt paa 
Sydspidsen af New Zealand's Nordø mellem For-
bjærgene Pencarrowhead og Palmerhead. Ved 
P. N. ligger Byen Wellington. M. V. 

PortO er det Gebyr, der erlægges for en For
sendelses Befordring med Posten. Dette Gebyr 
kan erlægges forud af Afsenderen, og Forsendel
sen paaklæbes da et tilsvarende Beløb i Frimærker 
(Franko, frankerede eller frigjorte Forsendelser), 
eller bagud af Modtageren (ufrankerede eller ufri
gjorte Forsendelser). Enkelte Arter af Postforsen
delser som Postanvisninger, anbefalede Breve m. v. 
ere Frankotvang undergivne, d. e., P. skal er
lægges forud. For ufrankerede Breve er P. det 
dobbelte. Delvis frigjorte Breve belastes med en 
P. lig det dobbelte af den manglende Franko. 

Postmester Fr. Olsen. 
PortO se O p o r t o . 
PortO Alegre eller P o r t a l e g r e , Havneby i 

det sydlige Brasilien, Hovedstad i Staten Rio 
Grande do Sul, paa en Landtunge i Strandsøen 
Lagoa dos Patos og ved Mundingen af Guaiba, 
ligger terrasseformig, men er regelmæssig bygget 
og havde 1892 55,000 Indb., deraf 4,000 Ty-

( skere, der for det meste ere velstaaende Købmænd, 
Fabrikanter eller Haandværkere. Byen er Sædet 
for en Domstol og en Biskop, har en Domkirke, 
en teologisk Højskole, en Latinskole, et pragt
fuldt Teater, et Raadhus, Hospital, Militærskole 
og Lærerseminarium. Industrien, der navnlig 
omfatter Savmøller, Stolefabrikker, Bryggerier 
og Brænderier, er i Opgang; men langt betyde
ligere er dog Handelen. Indførselen omfatter en 
Mængde forskellige engelske og tyske Varer. 
Der udføres betydelige Mængder af Huder, To
bak, Haar og Uld til Udlandet og til Kystbyerne 
Levnedsmidler, navnlig Mate. Havnen, der er 
forsynet med Moler og Skibsværfter, er paa Grund 
af Rio-Grande-Barren kun tilgængelig for Skibe 

I med indtil 2 l6 M. Dybgaaende. Mod Nord 
i fører en Bane til den 42 Km. fjerne Koloni Ham

burger Berg; en anden Bane gaar til Cacequy 
I og videre mod Vest. M. Kr. 

Porto Alegre, M„ se Araujo. 
Portobello, Søstad i det sydlige Skotland, 

Edinburghshire, 4 Km. 0. f. Hovedstaden, ved 
Firth of Forth, med (1891) 8,700 Indb. Paa 
Grund af sin smukke Strand og Esplanade bli
ver den meget besøgt fra Edinburgh og tjener 
som Badested for denne. Der drives Fabrikation 

1 af Flasker, Teglsten og Fajance. M. Kr. 
Porto Bello se P u e r t o Belo . 
Porto d'AnzIO se A n t i u m og Anzio . 
Porto di Baråtti, lille Havn paa Vestkysten 

af Mellemitalien, Provins Pisa, ligger 8 Km. 
N. N. V. f. Piombino og udfører Trækul til Ge
nova og Livorno. H. P- S. 

Porto di Civitanova se Civitanova. 
Porto Empedocle se Girgenti. 
Porto EiCOle se Monte A r g e n t a r i o . 
Porto Farina, By paa Nordkysten af Tunis, 

ligger ved Mundingen af Medjerda og er Havne
stad for Ghar-e l -Melah (4,000 Indb.) med 
vigtige Saliner; den var tidligere en af de tunesiske 
Sørøveres mest berygtede Havne, men har nu 
kun ringe Betydning paa Grund af Havnens Til
sanding. C. A. 

Porto FerråjO, By paa Øen Elba, der hører 
til den mellemitalienske Provins Livorno. P. lig
ger mellem Bjærge paa Nordkysten af Øen, hvis 
Hovedstad den er. (1881) 3,737 Indb. P. har 
et Gymnasium og et Militærhospital og driver 
Vinavl, Fangst af Tunfisk samt Handel med Jærn 
og Salt. Havnen, der er stærkt befæstet, staar i 
regelmæssig Dampskibsforbindelse med Livorno 
og Piombino. Paa Klipperne højt over Havnen 
ligge Citadellerne Falcone og Stella, mellem hvilke 
findes Villa San Martino, hvor Napoleon I boede 
fra 5. Maj 1814 til 26. Febr. 1815. S.P.S. 

Portofrihed eller Fritagelse for at betale 
Porto saavel af de af dem afsendte som til dem 
ankommende Postforsendelser havde i D a n m a r k 
oprindelig, foruden Kongehuset, Regeringskolle-
gierne og Statens Embedsmænd, de sidste dog 
kun for saa vidt Korrespondancen angik Statens 
Tjeneste, samt forskellige Personer, som Kongen 
tilstod denne Frihed. Struensee indskrænkede P. 
betydelig ved Frd. af 17. Juni 1771, hvorved 
bl. a. bestemtes, at Porto for Forsendelser fra 
private t i l Myndighederne skulde betales. Ved 
Postloven af 7. Jan. 1871 blev P. fuldstændig 
ophævet. Den Udgift til Porto, der herefter paa-
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lagdes Statsmyndighederne, skulde godtgøres disse 
efter Regning, indtil der ved ny Kontorholdslove 
fastsattes bestemte Beløb til denne Udgift. 

Postmester Fr. Olsen. 
I N o r g e eksisterede oprindelig P. omtrent 

i samme Udstrækning som i Danmark og under
gik i alt væsentligt de samme Forandringer 
som der. Frd, af 17. Juni 1771 gjaldt saaledes 
ogsaa Norge. Efter Adskillelsen fra Danmark er 
imidlertid Udviklingen i Norge gaaet ganske den 
modsatte Vej af den, som har fundet Sted i Dan
mark. Ved L. af 13. Septbr. 1830 blev P. ud
videt til at gælde alle Sager, som alene an-
gaa Statens Tjeneste, offentlige Indretninger og 
Stiftelser samt Skole- og Fattigvæsenet. 1888 
fremsatte Regeringen Forslag om P.'s Ophævelse, 
men Resultatet blev det modsatte. Ved den endnu 
gældende L. af 12. Maj 1888 blev nemlig ikke i 
blot den daværende P. bibeholdt, men den blev j 
endog udvidet til al kommunal Korrespondance 
samt til at gælde saa godt som alle Postforsendelser, ' 
medens P. tidligere kun var tilstaaet for Breve. 
Efter de nugældende Bestemmelser gælder saaledes 
P. alle Postforsendelser fra Kongen og Medlemmer af 
det kongelige Hus, alle Postforsendelser, der alene 
angaa Statens eller Kommunernes Tjeneste, offent
lige Indretninger og Stiftelser samt alle Post
forsendelser angaaende private Anliggender, naar 
Forsendelsen udgaar fra offentlige eller kommu
nale Kontorer eller Tjenestemænd, og Korre
spondancen paaligger disse i Medfør af det offent
liges eller Kommunens Forhold til vedkommende 
Sag. Videre er ogsaa forskellig Korrespondance 
angaaende Avisabonnement og Almanaksager porto
fri. Efter dette har P. i Norge faaet en Anvendelse 
større end i de fleste andre Lande. Portobeløbet 
af den portofri Korrespondance anslaas til omtrent 
3/4 Mill. Kr. aarlig, hvoraf omkring en Fjerdepart 
vedrører Korrespondance i kommunale Anliggender. 
P. gælder ikke for Lokalforsendelser, der ombæres, 
og i det store og hele taget ikke for udenrigske 
Postforsendelser. Portofri Forsendelser maa paa
tegnes Bevidnelse om deres P. af en attest-
berettiget. Attestret er i selve Postloven tillagt 
Embedsmænd og enkelte andre offentlige og 
kommunale Funktionærer; for øvrigt bestemmer 
Kongen, hvem der skal være attestberettiget. 
Attestretten er meddelt i forskellig Udstrækning, 
enten saaledes, at vedkommende kan attestere P. 
baade af egen og andres Korrespondance eller 
saaledes, at han alene kan attestere P. af For
sendelser, der vedkommer den Stilling, hvori han 
er ansat. Den videstgaaende Attestret er kun til
staaet Embedsmænd, Lensmænd og en Del Post-
funktionærer. Den der i svigagtig Hensigt udfær
diger Portofrihedsattest for en Forsendelse, der 
ikke nyder P., straffes efter den almindelige Straffe
lovs Bestemmelser. Har han ikke handlet i svig
agtig Hensigt, straffes han efter Postloven med Bøder 
fra 2 til 20 Kr. Spørgsmaalet om P.'s Udstræk
ning er nu (Febr. 1903) atter stærkt oppe og er 
indgaaende behandlet i et Bilag til en kgl. Prop. 
af 1903 angaaende forskellige Forandringer i 
Postloven. Sekretær Th. Sommerschild. 

Port Of Spain [pål^tavspelin], Hovedstad paa 
den britiske 0 Trinidad i Vestindien, ligger ved 
Paria Golf og har (1891) 34,037 Indb., hvoraf 

mange Negre. I Byen findes en bekendt botanisk 
Have. M. V. 

Porto Grande, Min de 11 o, Havn paa de 
capoverdiske Øer, ligger paa Nordkysten af Øen 
Sao Vicente og anløbes af de engelske Paket-
baade. H. P. S. 

Portogruåro, By i det nordøstlige Italien, 
Provins Venezia, ligger 55 Km. N. 0. f. Venezia 
ved Lamene og var tidligere en Søstad, men er 
nu paa Grund af Flodens Opfyldninger rykket 
ind i Landet. (1881) 3,552 Indb. P. er Sæde for 
en Biskop og har gamle Bymure samt Silke
spinderier. H. P. S. 

Porto Inglez se Mai o. 
Porto Longone, By i den italienske Provins 

Livorno, ligger paa Østkysten af Øen Elba 8 
Km. S. 0. f. Porto Ferrajo og har gamle Fæst
ningsværker samt Jærnværker og Vinavl. (1881) 
1,168 Indb. H.P.S. 

Porto ManrlZiO, 1) P r o v i n s i det nordvestlige 
Italien, grænser mod Vest til Frankrig, mod Nord 
til Provinsen Cuneo, mod Øst til Genova og mod 
Syd til det liguriske Hav. Arealet er 1,179 • 
Km. med (1901) 142,846 Indb. eller 121 pr. D 
Km. P. M. er saaledes baade i Henseende til 
Størrelse og Folketal den tredje mindste i Italien. 
P. M. ligger paa Sydskraaningen af de liguriske 
Alper, hvis Kulminationspunkt her er Monte 
Saccarello (2,200 M.). Da Skraaningen mod 
Middelhavet er kort, og Affaldet temmelig brat, 
blive Floderne smaa og Dalene ligeledes korte 
og snævre, ligesom en Kystslette mangler aldeles. 
De vigtigste Vandløb ere Roja og Taggia. Be
liggenheden paa Sydskraaningen ned mod det 
varme Middelhav bevirker, at Provinsen har et 
særdeles mildt Klima, og den udgør en Del af 
den italienske Riviera. Skønt kun et ringe Areal 
kan opdyrkes, avles alligevel en betydelig 
Mængde Vin, Oliven og Kastanjer. De øvrige 
Næringsveje staa paa et lavt Trin, og der sker 
fra P. M. en stærk Udvandring til Brasilien og 
Argentina. P. M. deles i 2 Kredse, San Remo 
og Porto, og er oprettet 1860 efter Afstaaelsen 
af Nizza til Frankrig af de tilbageblevne Dele 
af den sardinske Division Nizza. 2) Provinsens 
H o v e d s t a d P. M. ligger 90 Km. fra Genova 
paa et Forbjærg ved det liguriske Hav og ved 
Banelinien Genova-Nizza. (1881) 6,534 Indb. 
P. M. ligger omgiven af tætte Olivenplantninger 
og bestaar af et gammelt og et nyt Kvarter. 
Byen har et Gymnasium samt et nyt Teater og 
driver Fabrikation af Bomuldsvarer, Lys og Sæbe. 
Fra den lille Havn drives Fiskeri og Kystskibs
fart. P. M. er Bade- og Kursted samt Sædet for 
Provinsens Myndigheder. H, P. S. 

Porto NOVO, lille Negerstat paa Slavekysten 
ved Guinea-Bugten med ca. 150,000 Indb. Byen 
P. N. ligger ved en Strandlagune, har ca. 50,000 
Indb. og udfører Palmeolie og Elfenben. P. N. 
kom under fransk Protektorat 1886 og hører nu 
til Dahome-Kolonien. C. A. 

Porto Praia , Hovedstad paa de capoverdiske 
Øer, ligger paa Øen Sao Thiago og har en be
søgt Havn samt ca. 12,000 Indb. H. P. S. 

Portor se Marmor . 
PortoriCO se P u e r t o Rico . 
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Porto San Georgio se Fermo. 
Porto Santo se Madei ra . 
Porto Santo Stefano se Monte Argen-

t a r i o . 
Porto Segfiro, Havneby i det østlige Bra

silien, Staten Bahia, ved Mundingen af Caxoeira 
(Buranhaem), blev grundlagt 1534, har talrige 
Ruiner af Kirker og Klostre. Indbyggernes (3,000) 
vigtigste Erhverv er Havfiskeri. M. Kr. 

Porto Segfiro, Havneplads i Øvre-Guinea, i 
den tysk afrikanske Koloni Togo, paa en smal 
Landtunge mellem Havet og Togo-Lagunen, be-
staar af en Samling Negerhytter og nogle Fak-
torier med en Befolkning af 1,500 Personer. 
Handelen besørges af tyske og franske Køb
mænd. Der udføres Palmeolie og Palmekerner 
og indføres Brændevin, Tobak, Krudt, Glassager 
etc. M. Kr. 

Porto Torres, Havn for Byen Sassari paa 
Sardinien, ligger paa Nordkysten ved Golfo dell' 
Asinara og driver lidt Handel med Korn og Salt. 
(1881) 3,228 Indb. H.P.S. 

Porto VeCChiO [portovek'kio], By paa Corsica, 
ligger paa Sydøstkysten ved Porto-Vecchio-Bugten 
i sumpede og usunde Omgivelser. (1881) 1,285 
Indb. P. V. har gamle Mure og Taarne samt 
Corsica's eneste Saline. H. P. S. 

Porto Vénere, By i det nordvestlige Italien, 
Provins Genova, ligger 6 Km. fra Spezia ved 
Baja di P o r t o og har Fæstningsværker, der 
maa betragtes som Udenværker for Fæstningen 
Spezia. (1881) 1,037 Indb. P. V. har en romansk 
Domkirke, San Lorenzo, samt Ruiner af en 1118 
bygget Marmorkirke. Ved P. V. findes Brud af 
en sort Marmor, og Byen driver Fiskeri og 
Skibsfart. H. P. S. 

Port-Patrick [pålatpa'trik], Landsby i det syd
vestlige Skotland, Wigtownshire, ved Nordkanalen 
og Halvøen Galloway, 10 Km. V. f. Stranraer, 
er ved en 33 Km. lang Telegrafkabel forbunden 
med den nærliggende irske Kyst, havde (1891) 
600 Indb. M. Kr. 

Port Phillip, Bugt paa Sydsiden af Austra
lien, tjener som Red for Byen Melbourne og staar 
gennem et smalt Udløb mellem Point Nepean og 
Point Lonsdale i Forbindelse med Oceanet. I 
den nordlige Del af P.P. udmunder Yarra-Yarra, 
der er sejlbar lige til Melbourne. Ved Mundingen 
af Floden ligger Havnen Williamstown og ved 
Bugtens Vestside Geelong. For Kolonisationen 
af Victoria har P. P. spillet en stor Rolle. 
(Li t t . : J. Shi l l i ng law, Hisiorical reports of 
P. [Melbourne 1879]; J- Bonwick , P. P. Settle
ment [Lond. 1883]). ' H. P. S. 

Port Pirie [på! etpi'r*], By i Australien's forenede 
Stater, Stat South Australia, ligger 200 Km. 
N. N. V. f. Adelaide i frugtbare Omgivelser og 
har en god Havn, hvorfra udføres Korn og Uld. 
(1891) 3,995 Indb. H.P.S. 

Portree [pålatri.], Søstad i det nordlige Skot
land, Invernessshire, ligger paa Østsiden af Øen 
Skye og har (1891) ca. 1,000 Indb. M. Kr. 

Port Richmond [på!atri'tsmånd],Byi U. S A., 
Stat New York, ligger paa Nordkysten af Staten 
Island ved Strædet Kiil van Kuli og havde (1890) 
6,290 Indb., men er siden 1898 indlemmet iNew 
York (s. d.). H. P. S. 

Port Royal [pål^trå'jal], Havn paa Sydkysten 

af Jamaica, paa en Halvø lige over for King
ston. M. V. 

Port Royal des Chanips [påmvaja'ldesa'], 
Nonnekloster af Cistercienserordenen ved Ver
sailles, grundlagt 1204, ophævet og ødelagt 1710. 
P. R. d. C. havde sin Glansperiode i 17. Aarh., 
da Jacqueline Arnauld var Abbedisse der. 8 
Aar gi. var Jacqueline bleven Abbedissens Koad-
jutor (1599), 12 Aar gi. blev hun Abbedisse; efter 
at være bleven religiøst vakt ved en Kapuciners 
Prædiken gennemførte hun en Reformation af det 
dybt faldne Kloster (1609). Herfra reformeredes 
andre Klostre, og om det samledes et Eneboer
samlag, blandt dem Pascal, og herfra udgik Janse-
nisterne (s. d.). Til P. R. d. C. ere Navne som 
Racine og Tillemont knyttede. (Li t t . : Sa in t -
B e u v e , Port-Royal, I—V [2. Udg., Paris 
1860]). L. M. 

Portmsh [pålatra.s], Søstad i det nordlige Ir
land, Antrimshire, med (1891) 1,655 Indb., er 
ved en Jærnbane forbunden med C o l e r a i n e , 
og en 9 Km. lang elektrisk Bane fører ud til 
Gian t ' s C a u s e w a y (s. d.). M. Kr. 

Portræt (fr. portrait), Gengivelse, billedlig 
Karakterskildring af en Person, i Maleri, Tegning 
o. 1. eller i plastisk Form (Statue, Buste, Relief). 
Efter den portræteredes Stilling taler man om P. 
en face (set forfra), en profil (fra Siden) o. 1. 
Med »Helfigur«, »Brystbillede«, »Knæstykke« etc. 
udtrykker man, hvor meget af Skikkelsen P. har 
taget med. I Kunsten spiller P. selvfølgelig en 
stor Rolle. Med Hensyn til Portrætkunstens nær
mere Udvikling maa henvises til de større Ar
tikler om Kunst samt Afsn. >Kunst« under Om
talen af de enkelte Lande. Her skal Udviklingen 
kun tegnes i løselige Træk (for Portrætmaleriets 
Vedkommende se nedenf.). Ypperlige P. finder 
man allerede i Ægypten's Kunst. I Grækenland 
varer det længe, inden P. kommer frem som be
vidst selvstændigt Maal: Individet trænges i den 
ypperste Blomstringstid til Side for Samfunds
borgeren, der fremstilles som Idealfigur. I 4. 
Aarh. f. Chr. gør Portrætskulpturen sig gældende: 
Statuer af Aristoteles, Demosthenes, Menander, 
Sofokles etc. Nogle af disse Statuer synes at være 
virkelige P. (Sofokles), andre rent idealiserende 
Fremstillinger. I den alexandrinske Tid er P. 
stærkt fremme. Den romerske Billedkunsts bedste 
Indsats er netop P.; Interessen herfor har den 
arvet fra Etrurerne. En vældig Produktion af 
Portrætstatuer og -buster foregaar i Kejsertiden; 
mange af dem interessere ved livfuld psykologisk 
Iagttagelse (en stor Samling i det kapitolinske 
Museum, mange udmærkede Arbejder [f. Eks. 
Pompejus-Busten] i Carlsberg's Glyptotek). Og 
rum Tid efter, at romersk Kunst i øvrigt er ge-
raadet i Forfald, holder Portrætkunsten sig for
holdsvis frisk — et Træk, der overhovedet oftere 
genfindes i Kunstens Historie. Men i mange af 
disse P. mærkes dog tydelig Forfinelsens Deka
dence og en rutineret Kunstfærdigheds Fif, som 
naar Damebusterne ere indrettede saaledes, at de 
kunne skifte Paryk, alt efter Modens Fordringer. 
Først med Renaissancen møder man atter en udviklet 
Portrætskulptur (mod Nord har man dog allerede den 
ejendommelige Sluter'ske Realisme, karakteristisk 
Gravskulptur). Endnu i 14. Aarh. er den plastiske 
Fremstilling af P. en Sjældenhed i Italien. I 15. 
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Aarh. med den vaagnende individuelle Selvfølelse 
faar P. stor Betydning, i Begyndelsen kun som 
Buste eller Relief. Portrætstatuen anvendes fore
løbig ikke, undtagen i Rytterstatuen |(Donatello's 
Gattamelatta, Verrochio's Colleoni m. fl.). Ud
mærket levende og formfin Portrætkunst skyldes 
Desiderio d. Settignano, Mino, Ben. d. Majano 
o. m. a. I de følgende Aarhundreder faar P. ofte, 
særlig i den officielle Skupltur, et stærkt kunstlet 
Tilsnit: Datidens Skikkelser stilles op i antikt, sær
lig romersk Klædebon: pompøse Rytterstatuer af 
Ludvig XIV i Imperstordragt og med Allongeparyk 
o. s. fr. (Sergel's Statue af Gustaf III å la Apollon 
fra Belvedere). Og Busterne, der i den første Re-
naissance fremstilledes, som Livet viste det, med 
dækket Hals og Bryst, optræde nu efter romersk 
Mønster ubedækkede. Paa Overgangen til det 19. 
Aarh. træffer man i Frankrig en saa glimrende 
Karakteristiker som Houdon. I 19. Aarh. brydes 
med Hensyn til P.'s ydre Tilsnit gammelt og nyt: 
Kampen mellem det antikke Draperi og den mo
derne Dragt. Som et Kompromis vinder til en 
Begyndelse det historiske Kostume (lidt ældre 
Tiders Dragter) lettest Indpas (f. Eks. Rietschel's 
Lessing-Statue). Denne Udvikling forfølges ogsaa 
godt i dansk Billedhuggerkunst (se Danmark , 
»Kunst«): fra Thorvaldsen over Bissen (Frede
rik VII i Uniform, A. S. Ørsted i folderigt an
tikt Klædebon) til nyere Kunst (den civile Herre 
i Frakke og høj Hat, f. Eks. »Hall« i Sønder
marken o. s. fr.). Fra H. V. Bissen's Haand har 
man ca. 150 Buster af Datidens fremragende Per
sonligheder. A. Hk. 

Portræt-Fotogram d. s. s. Galton's kombi
nerede Portrætter. 

Portrætmaleri, en Gren af Malerkunsten, der 
staar Historiemaleriet (det »historiske Portræt«, 
se H i s t o r i e m a l e r i ) og Genrekunsten nærmest. 
Om de forskellige Betegnelser for P., Knæstykke 
eta, se P o r t r æ t . Vi kende ikke meget til P. i 
Oldtiden, mest ad litterær Vej: Atheneren Pauson, 
Aristofanes'es samtidige, omtales som en frem
ragende Portrætmaler, nærmest i Karikaturen, 
o. s. fr. De velbevarede Portrætter fra Mumierne 
i Fajum skyldes græsk-ægyptiske Kunstnere og 
give et godt Indblik i alexandrinsk Portrætkunst. 
I Middelalderens Slutning begynder P. saa smaat 
at løsne sig fra Historiemaleriet. Beskedent liste 
Portrætterne sig ind i det kirkelige Billede 
(knælende Donatorer). I Middelalderens Minia
turer kan P. til Tider føre en ret selvstændig 
Tilværelse. Saaledes i Frankrig. Men Miniaturernes 
Portrætter synes dog til en Begyndelse nærmest 
at være ren Opfindelse, i 15. Aarh.'s Missaler 
o. 1. træffes aabenbare Portrætter. Portrætminia
turerne komme især til Ære og Værdighed i 
Frankrig under og efter de italienske Kampe. 
Fra disse Værker gaar der Traade til J. Clouet's 
og hans Skoles udmærket troværdige Portrætkunst 
(den dejlige Haandtegning af Maria Stuart som 
ung i Paris'es Kobberstiksamling o. m. a.). Denne 
vaagnende Interesse for P. staar i Samklang med 
Renaissancens Hævden af den enkelte Personlig
hed, en Udvikling, som kan følges lige tydelig 
mod Syd (Italien) og mod Nord (Flandern, v. 
Eyck'erne). Fra nu af bliver P. et saa vigtigt 
Led i Kunstudøvelsen, at P.'s Historie delvis 
vilde dække Malerkunstens. Man skal derfor her 

nøjes med en Henvisning til Afsn. »Malerkunst« 
og »Kunst« i de forskellige Lande og med ganske 
faa Fingerpeg en Navneopregning, der i Forlegen
hed over for den store Rigdom næsten maa tage 
i Flæng. I Kunstens Stilling til sine Portræt
modeller har man et uvurderligt Overblik over de 
skiftende Tiders Kunstsyn; det viser sig i øvrigt 
oftere i Kunstens Historie, at P. kan holde sig 
forholdsvis frisk i Perioder, hvor Kunsten ellers 
har Hang til Unatur. I Italien træffe vi Lionardo, 
Rafael, Tizian, Tintoretto, i Spanien Velasquez. 
Den v. Eyck'ske Retning (Memling etc.) har na
turligvis frembragt udmærket dygtig og redelig 
Portrætkunst; senere hen blive Rubens og v. 
Dyck de glorværdigste Navne i flandersk P. Den 

I italiensk paavirkede Manierist J. Scorel bragte nyt 
, Liv i hollandsk P.; han malede store og gode 
I Billeder med mange legemsstore Portrætter og 
' banede Vej for Skyttebillederne (Doelen) og Re-
I gentstykkerne, der høre til den hollandske Kunsts 
j bedste Ydelser: Fr. Hals'es Skyttebilleder, Rem-
I brandt's »Nattevagt« og »Staalmeesters«, v. Helst's 

store Arbejder o. s. v. I Frankrig virke i 17. og 
18. Aarh. bl. a. Ph. de Champaigne, Mignard og 

i Rigaud. England, hvor en Tid fremmedfødte vare 
de toneangivende: Lely, Kneller fra Liibeck, Dahl 
fra Sverige, har i 18. Aarh. ypperlige Portræt
malere som Reynolds og Gainsborough. I Tysk
land træffe vi i ældre Tid Durer, Amberger, 
Holbein m. fl.; i 18. Aarh. virke Graff, Ungareren 
Kupetzsky, den pertentlige B. Denner, der ogsaa 
arbejder for Danmark, etc. Medens David's Hi
storiemaleri nu synes forældet, virker hans P. 
stadig frisk; det samme gælder Ingres (»Bertin 

I l'ainé« o. s. v.). Fra 19. Aarh.'s udenlandske P. 
skal der i øvrigt ikke regnes Navne op. I Dan
mark har P. i ældre Tider overvejende været 
besørget af fremmede Kunstnere: Gossart (Chri
stian II), særlig J. Binck; endvidere Knieper, 
Gemperlin, i 17. Aarh.: v. Doordt, Danskeren R. 
Timm, P. Isacksz, Karel v. Mander, A. Wuchters, 
Dittmar; i 18. Aarh. Svenskeren Pilo, Wahl, Als 
o. m. a. I Slutn. af 18. Aarh. dominerer J. Juel; 
samtidig virker E. Pauelsen. I 19. Aarh. have vi 
Eckersberg og hans Skole, Købke, Bendz, A. 

1 Muller, Const. Hansen, Roed, Marstrand o. s. v. 
I Den aandfulde, men uligelig malende C. A.Jensen 
j har P. til sit Speciale. Gertner er ogsaa produktiv 
! (især gode Tegninger), endvidere Monies, Hol-
\ bech m. fl. En nyere Generation repræsenteres af 

C. Bloch, O. Bache, den gediegne og dybt ram
mende Jerndorff, endvidere Krøyer, Tuxen o. m. fl. 
(se D a n m a r k , »Kunst«). A. Hk. 

I N o r g e kendes ingen særlig Portrætkunst 
førend omkring Midten af 18. Aarh., fra hvilken 
Tid man har enkelte Portrætter malede af den 
bekendte bondefødte Autodidakt Peder Aadnes 
(Odnes); i 19. Aarh.'s første Decennier virkede 
Jacob Munch og senere Gørbitz som søgte Portræt
malere; navnlig var den sidste en udmærket 
Kunstner. Af senere Kunstnere have særlig Knud 
Bergslien, P. N. Arbo, Chr. Krohg, Eilif Peterssen, 
Erik Werenskiold, Hans Heyerdahl, Eyolf Soot, 
Edvard Munch o. fl. malet aandfuldt opfattede 
og virkningsfuldt udførte Portrætter. Fr. O. 

Port Said, By i Ægypten, er det nordlige 
Endepunkt for Sues-Kanalen og er bygget paa 
en Sandtange mellem Middelhavet og Menzaleh-
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Søen. (i 901) 42,000 Indb., hvoraf over en Tredje
del Europæere, mest Grækere. P. S. blev først 
anlagt 1862 samtidig med Sues-Kanalen og har 
derfor et meget nymodens Udseende, ganske regel
mæssig anlagt og med fiere smukke, til Dels meget 
anselige Bygninger som det franske Konsulat, 
Posthuset, fiere Privathuse og Magasiner, men den 
fuldstændige Mangel paa skyggegivende Træer 
giver den et ubehageligt Udseende. Den med 
store Bekostninger byggede Havn beskyttes af en 
2 Km. lang Bølgebryder og bestaar af flere Bas
siner og Dokker med Værfter for Kanalselskabet 
og de store Middelhavs-Dampskibsselskaber. P. S., 
der er Frihavn, er Sædet for Sues Kanalens Ad
ministration og er i livlig Opblomstring paa Grund 
af den stadig voksende Kanaltrafik (1900: ca. 
14 Mill. Tons). Livet i Byen har et meget liv
ligt Anstrøg, idet den er Møde
stedet for Vestens og Østens 
forskelligartede Kulturer, men 
der samles ogsaa meget Ud
skud fra begge Sider, og de 
sædelige Tilstande ere temme
lig berygtede. C. A. 

Port-S aint e-Marie [pålr-
sætmari'], By i det sydvestlige 
Frankrig, Dep. Lot-et-Ga-
ronne, 20 Km. V. f. Agen, 
ved Garonne og Banen Bor
deaux—Cette, har Fabrikation 
af Lærred, Bomuldsvarer, 
Hatte, Fajance og Tønder, 
betydelig Handel med Frugt 
og Druer, med (1896) 2,203 
Indb. M. Kr. 

Port Sandwich [påm-
s'å'ndwit2] s e M a l i k o l o . 

Portsea[på!atsi!]sePorts-
mouth . 

Portsmouth [påietsmap], 
Storby og Krigshavn ved den 
engelske Kanalkyst, paa den 
sydvestlige Side af Øen P o r t -
sea, der ved et smalt Far
vand er skilt fra en vestligere 
Halvø med Byerne Go s por t , 
F o r t o n og A l v e r s t o k e . 
P. bestaar egentlig af fire Byer, idet den er 
voksetsammen med det nordligere liggende Portsea 
og Forstæderne Southsea og Landport, der 1901 
tilsammen havde 186,160 Indb. I disse Forhold 
minder P. meget om Newcastle, der er en Sam
ling Byer omkring en Flodfjord, men endnu mere 
om Plymouth, hvor den Omstændighed, at Havet 
sender en smal, dyb og velbeskyttet Forgrening 
ind i Landet, har virket bydannende. Som Fæst
ning og Krigshavn overgaar P. Plymouth og ind
tager i den Henseende den første Plads i det 
britiske Rige. 

H a v n e n ved P., Romernes Magnus Portus 
(Storhavn), der er tilgængelig for selv de største 
Krigsskibe, har ved Indsejlingen kun en Bredde 
af 350 M. og strækker sig 6 Km. ind i Landet 
og udvider sig til en Bredde af 5 Km. Mellem 
P. og Øen Wight byder S p i t h e a d Red sikker 
Ankerplads for endog de største Flaader. — P. 
er først og fremmest Krigshavn og rummer en 
betydelig Del af England's Magtmidler og Rig

domme: dets største og værdifuldeste Krigsskibe, 
dets vigtigste Værfter og Marineværksteder og 
dets omfangsrigeste Tøjhuse. Arsenalet alene ind
tager et Rum paa 80 Hkt , Flaadens Leje 88 
Hkt. Skønt P. saa stærkt har Præget af en Krigs
havn og derfor besidder lidet tiltrækkende for 
den civile besøgende, have de 4 Byer, hvoraf 
den bestaar, dog hver sin Ejendommelighed. I 
P. ere store Kaserner fremherskende, Portsea er 
Flaadestation, Landport er Fabriksbyen, og South
sea er en Badeby med smukke Vinterhaver. I 
det e g e n t l i g e P. er det, foruden Kasernerne og 
Guvernørens Slot, især Thomas-Kirken, oprindelig 
fra 12. Aarh., men ombygget i Slutningen af 17. 
Aarh. og prydet med et Mindesmærke for Her
tugen af Buckingham (dræbt 1628), den gotiske 
Garnisonskirke fra 13. Aarh. og Museet, der til

drage sig Opmærksomheden. I P o r t s e a drejer 
alt sig om Flaaden og dens Forsyning. Det er 
en By af Værksteder og Tøjhuse. Skibsværfterne 
beskæftige 3,000 Arbejdere, Maskinvirksomheden 
1,650. G o s p o r t forsyner Flaaden med Levneds
midler {Royal Clarence Victualling yard) og 
har Søhospitalerne. L a n d p o r t , Charles Dickens's 
Fødeby, og Sou thsea , den folkerigeste af de 
fire Byer, have et mere civilt Præg, men ere dog 
af langt ringere Betydning end de to førnævnte. 
Handelsnavnen besøgtes 1894 til Trods for sin 
Fortrinlighed af kun 250 oversøiske Skibe med 
14,000 Tons, og Udenrigshandelen er ubetydelig. 
Kysthandelen er derimod anseligere. 1894 be
søgtes Havnen af 15,000 Kystfarere med i,5Mill. 
Tons. 

Til Beskyttelse af alle disse Værdier mod 
fjendtlige Indfald er P. omgiven af en 40 Km. 
lang Fæstningslinie med 1,200 Kanoner, som vil 
behøve en Besætning paa 20,000 Mand for at 
kunne yde fornøden Modstand. Baade P., Portsea 
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og Gosport vare i tidligere Tid forsynede med I 
Volde og Grave, og fra 1865 er der anlagt 
moderne fremskudte Forter. Havneindløbet for
svares bl. a. af Forterne Monckton, Southsea 
Castle og Cumberland samt 3 med Kanoner af 
sværeste Kaliber forsynede Pansertaarne, opførte 
paa Sandbanker i Havet. Gosport dækkes af 5 
fremskudte Forter, 2,8 Km. uden for den gamle 
Vold, og 10 andre Forter naa fra Fareham i 
østlig Retning langs Portdown-Højene i en Af
stand af 7 Km. fra Byen. Østsiden beskyttes af 
Naturen ved den fladvandede Langston-Havn. 

P. fik Byrettighed under Richard I og blev 
allerede Flaadestation i 13. Aarh. Fæstnings
anlæggene paabegyndtes under Edvard IV, og fra 
17. Aarh. ere de stadig blevne udvidede. Indtil 
1888 hørte P. til Hampshire, ligesom Gosport 
gør endnu, men P. blev da et selvstændigt Shire, 
der omfatter Halvøen Portsea. M. Rr. 

Portsmouth [på!etsm3p],Navn paa flere Byer 
i U. S. A., af hvilke nævnes 1) P. i Ohio, ligger 
ved Ohio og Endepunktet af Ohio-Erie-Kanalen 
og har Mel- og Savmøller samt Fabrikation af 
Mursten, Sko, Vogne, Maskiner og Whisky. (1900) 
17,870 Indb. — 2) P. i New Hampshire, ligger 
ved Mundingen afPiscataqua og har Statens eneste 
Havn, der næsten altid er isfri. (1900) 10,637 
Indb. P. driver Fiskeri og Skibsfart samt nogen 
Industri. — 3) P. i Virginia, ligger ved James 
River 2 Km. S. V. f. Norfolk og har en fortrinlig 
Havn med et Flaadedepot og et Marinehospital. 
(1900) 17,427 Indb. H. P. S. 

Portsmouth [fr. pår(t)smu't], L o u i s e de Ké-

Landskab 

Minho 

Traz os Montes 

Beira 

Estremaduta 

Alemtejo 

Algarve 

Azorerne 

Madeira 

Distrikt 

Vianna do Castello. 
Braga 
Porto 

roua l l e , Hertuginde af, (1649—1734). Hun var 
Hofdame hos Henriette af Orleans og blev saa-
ledes kendt med dennes Broder Karl II af Eng
land og snart efter (1671) hans Elskerinde. 
Kongen overvældede hende med Gaver, og hun 
øvede en betydelig Indflydelse hos ham. Særlig 
virkede hun for at styrke hans Forbindelse med 
Frankrig, hvorfor Ludvig XIV belønnede hende 
rigelig, og hun har en Hovedandel i, at Eng
land deltog i Krigen med Holland. I England 
var hun overordentlig forhadt og blev Genstand 
for voldsomme Angreb. Efter Stuarternes For
jagelse (1688) begav hun sig til Frankrig. Hun 
havde født Karl en Søn, Hertugen af Richmond 
(død 1718). y. L. 

Portspain[på!9tspe! 'n]d s. s. P o r t of Spa in . 

Port Townsend [på! etta'unzend], By i U. S. A., 
Stat Washington, ligger ved Pugetsound og har 
en fortrinlig Havn, hvorfra drives stor Tømmer
handel. (1900) 3,443 Indb. H. P. S. 

Portugal, Kongerige i det sydvestlige Europa, 
begrænses mod Vest og Syd af det atlantiske 
Ocean, mod Øst og Nord af Spanien. Arealet er 
88,954 O Km. med (1900) 5,021,657 Indb. eller 
56 pr. • Km.; men til Kongeriget P. (se Kortet 
under Span ien) henregne Portugiserne tillige de 
afrikanske Øgrupper A z o r e r n e og Made i r a , 
hvorved det samlede Areal bliver 92,157 • Km. 
med (1900) 5,428,800 Indb. eller 59 pr. • Km. 
Den gamle Inddeling i 6 Landskaber er admini
strativt nu uden Betydning, da de hver ere delte 
i flere Distrikter, der nævnes i den følgende Tabel: 

Areal i D Km. Indb. 1900 I n d b É , J r ' D 

Braganza 
Villa Real 

Aveiro 
Vizeu 
Coimbra 
Guarda 
Castello Branco 

Leiria 
Santarem. 
Lissabon . . 

Portalegre. 
Evora 
Beja 

Faro 

Angra 
Horta 
Ponta Delgada 

Funchal 

Fastlandet 

2,243 
2,738 
2,292 

6,669 
4,447 
2,909 
4,973 
3,883 
5.557 
6,621 

3,478 
6,862 
7,042 

6,43' 
7,088 

ro,87i 
4,850 

88,954 

728 

874 

815 

Kongeriget P. . . . 92,157 

214,599 
356,819 
601,688 

185,586 
243,584 

302,181 
402,799 
333.5°5 
263,292 
216,629 
240,167 
283,676 
708,750 

124,697 
127,232 
161,602 

254,851 
5.021,657 

73,593 
55.456 

127,566 

I50.528 

5,428,800 

95 
130 
262 

28 
55 

104 
81 
86 
47 
32 

69 
4i 

101 

19 
18 
15 

52 
56 

101 
71 

146 

185 

59 
P. har i Hovedsagen Form som et Parallelo- j Strækninger af Flodløb eller Bjærgdrag, da den 

gram, hvis største Længde er 558 Km., og hvis næsten alle Vegne gaar vinkelret paa disses Ret
største Bredde er 220 Km. Af Landets hele . ning, men for øvrigt staar P. kun i ringe Be-
Omkreds paa 2,060 Km. falde 860 Km. paa | røring med sin østlige Nabostat, dels paa Grund 
Kystlinien. Landgrænsen dannes kun paa kortere af vanskelige Terrainforhold og dels paa Grund 
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af Flodernes Usejlbarhed under deres Gennem
brud Øst fra. I Modsætning til Spanien er P. 
afgjort at karakterisere som et oceanisk Land, 
hvis Forbindelsesveje pege mod Vest. 

P.'s T e r r a i n dannes for største Delen af lave 
Bjærgsystemer, der ere vestlige Udløbere fra det 
iberiske Plateau, men som dog sjældent træde 
helt ud til Havet og danne Forbjærge, hvorfor 
man alle Vegne træffer en lav Kystslette. Bjærgene 
falde naturlig i 3 Grupper. Den nordlige, der 
dannes af Udløbere fra de galiciske Bjærge, 
strækker sig indtil Douro og er højest mod Nord, 
hvor den i Serra Laronco naar 1,580 M. I de 
lavere Dele af Entre Douro e Minho træffes 
ældre palæozoiske Dannelser, men hele Traz os 
Montes har et Underlag af Granit, hvilken 
Dannelse fra Galicien strækker sig Syd paa til 
Nordsiden af Serra da Estrella i Beira. Den 
mellemste Gruppe ligger mellem Douro og Tajo 
og er en Fortsættelse af de kastilianske Skille-
bjærge. Hovedkæden er Serra da Estrella (Kul
minationspunkt Malhao 1,993 M.), der gaar fra 
Nordøst til Sydvest og orografisk danner Skellet 
mellem Nord- og Syd-P. Fraregnet den grani-
tiske Nordside bestaar Serra da Estrella, der 
danner Vandskellet mellem Tajo og Kystfloden 
Mondego, af kambriske Lerskifere, og mod Syd
vest fortsættes den gennem det lave Serra da 
Cintra til den pyrenæiske Halvøs Vestspids Cabo 
da Roca. Disse sidstnævnte Bjærgdrag bestaa 
dels af mesozoiske Lag, dels af ældre og yngre 
Eruptiver, der navnlig ere talrige i Egnen om 
Lissabon. Den sydlige Bjærggruppe i P. indtager 
Landet S. f. Tajo og falder i mange spredte 
Strøg, af hvilke det vigtigste er Serra de Mon-
chique i Algarve. Alemtejo er P.'s magreste og 
mest ensformige Egn, der sædvanlig ligger under 
500 M. og kun i Nærheden af den spanske 
Grænse stiger til ca. 1,000 M. Den større øst
lige Del af Landskabet bestaar af arkæiske 
Dannelser, men mod Vest samt i Estremadura 
optræder udstrakte tertiære Lag. Syd paa stiger 
Alemtejo jævnt i Serra de Monchique, hvis Kul
minationspunkt er 903 M. Disse Bjærge ere en 
Fortsættelse af Sierra Morena (s. d.), men have 
et ganske anderledes afvekslende og frugtbart 
Præg. Fremherskende ere mesozoiske og palæo
zoiske Dannelser, hvilke sidste ogsaa optage de 
sydlige Dele af Alemtejo og Estremadura. Medens 
de temmelig lave, sletteformede Egne mellem 
Algarve og Serra da Estrella endnu have en 
ufrugtbar Hedekarakter, der minder stærkt om 
den spanske Højslette, træffer man derimod i 
Kystegnene virkeligt Lavland af nyere Oprindelse. 
Fra Minho til Forbjærget Carvoeiro er Kysten 
lav og bræmmet af Klitter med Skove af Naale-
træer, bag hvilke man ofte træffer Strandsøer 
eller Strandsumpe (portu. marinhas). Fra Cabo 
Carvoeiro til Cabo da Roca er Kysten højere og 
dannet af mesozoiske Bjærgarter. Mellem Cabo 
da Roca og Halvøen Espichel har Tajo sin sø-
agtige Munding, der danner en af de sikreste 
Havne i Verden. Omkring Setubal-Bugten S. f. 
den nævnte Halvø er Kysten lav og Centrum 
for Indvindingen af Havsalt. Den mod Sydvest 
udgaaende Halvø, der ender i Forbjærgene Cabo 
de Sao Vicente og Sagres, sænker sig stejlt i 
Havet med rødligbrune, sønderrevne Skrænter, 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

og noget lignende gælder den vestlige Del af 
Algarve's Sydkyst, hvorimod den østlige Del er 
lav og sandet eller sumpet. Søer er P. saa at 
sige blottet for, medens det derimod paa Grund 
af sin Beliggenhed er vel forsynet med betyde
lige Vandløb, der dog kun ere sejlbare i deres 
allernederste Løb. En stor Rolle for Landet 
spille de mange Floddale, der ledsage saavel de 
større Vandløb som Kystfloderne, og af hvilke 
mange ere frugtbare og veldyrkede. En Und
tagelse danner dog Douro-Dalen, der i den øst
lige Del af P. er en canonlignende Spalte, hvor
for Floden ikke er brugbar til Overrisling. For
uden de tre Hovedfloder Douro, Tejo eller Tajo 
og Guadiana nævnes den nordlige Grænseflod 
Minho samt Kystfloderne Cåvado, Vouga, Mon
dego, Sado og Mira. I Henseende til Kl ima 
udgør P. sammen med den sydvestlige Del af 
Spanien indtil Strædet ved Gibraltar et ejendomme
ligt Afsnit af Halvøen, der udmærker sig ved 
sit oceaniske Klima med en meget mild Vinter 
og en forholdsvis kølig Sommer. Julis Middel
temperatur er 4—7° lavere end ved Middelhavs
kysten under samme Bredde som Følge af 
Atlanterhavsvindene og det kølige Kystvand. 
Regnmængden er mindre end i Egnene N. f. 
Minho og aftager mod Syd til under 50 Cm. i 
Algarve. I hele P. falder den meste Nedbør i 
Vinterhalvaaret, og i de sydlige Egne indtræder 
Sommertørke. I Coimbra er Aarets Middel
temperatur 14,7°, Decembers 9,2 og Augusts 20,3, 
og den aarlige Nedbør er gennemsnitlig 89 Cm., 
hvoraf det meste falder i November samt i April 
og Marts. Den tidligere Tro paa Coimbra's store 
Regnrigdom (over 300 Cm.) skyldtes urigtige 
Maalinger. I Lissabon ere de tilsvarende Tempe
raturer 10,3°, 15,5° og 2i,5° og den aarlige Ned
bør 73 Cm.; her er December den regnrigeste 
Maaned. Paa Serra da Estrella, der 4 Maaneder 
af Aaret er dækket med Sne, har man i en 
Højde af 1,440 M. maalt Middeltemperaturerne 
7°, i° og 16° og en Nedbør paa 297 Cm., der 
mest falder i Oktober, November og Marts. De 
Vinde, der spille den daglige Rolle i P., ere de 
vekslende Sø- og Landvinde (roteird); men for 
øvrigt mærker man en tydelig Forskel mellem 
vestlige og østlige Luftstrømninger, idet de første 
bringe Skyer, medens de sidste ere tørre og ube
hagelige. P.'s P l a n t e v e r d e n slutter sig nøje 
til Spanien's, men mangler de nordspanske Skove 
af mellemeuropæisk Karakter, da Sydgrænsen for 
Bøg, Birk og Gran allerede falder paa galicisk 
Omraade. For øvrigt maa P.'s Flora nærmest 
siges at være righoldig, da dette Omraade, 
hvor mellemeuropæiske, mediterrane og afrikanske 
Klimatræk mødes, frembyder usædvanlige Be
tingelser for en mangfoldig Plantevækst. Fra Nord 
til Syd og fra Kystregionen til Bjærgskraaningerne 
er der endelig bestemte Overgange at bemærke. 
I de nordlige Egne beholder Plantedækket sin 
Friskhed Sommeren over, medens Vegetationen i 
de sydlige Egne har det sædvanlige tørre og 
graalige Middelhavspræg. Kun i Nord-P. træffer 
man større sammenhængende Skovstrækninger. 
Allerede Serra da Estrella er paafaldende skov
fattig, og S. f. denne Bjærgkæde i Beira, Estre
madura og Alemtejo træffer man store Cistus-
heder, der ingensteds have en saadan Udstrækning 

35 
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som her og i de tilstødende spanske Egne. 
Langs Kysten dannes Skovene af Fyrrearter, af 
hvilke N. f. Tajo Pt'nus pinaster og S. f. Pinjen 
ere de fremherskende. Inde i Landet er Egen 
det fornemste Skovtræ, og N. f. Tajo træffer man 
sommergrønne og S. f. stedsegrønne Arter (se 
M i d d e l h a v s f l o r a ) . Plantekulturen er somalie
rede nævnt Syd paa afhængig af kunstig Vanding, 
og Kornavlens Centrum er Beira N. f. Serra 
Estrella. Overalt i de lavere Egne indtil en Højde 
af ca. 400 M. trives Orangerne, der særlig dyrkes 
i det store i Beira's og Estremadura's Kystegne. 
Enkelte Steder ser man endogsaa Daddelpalmen, 
der dog ingensteds formaar at modne sine Frugter. 
Vin og Oliven dyrkes ligeledes overalt; men 
deres Region ligger højere end Orangernes og 
gaar til 750—800 M. Nord-P.'s af saa mange 
Elementer sammensatte Klima bevirker yderligere, 
at i ingen anden Egn af Europa have saa mange 
forskellige Zoners Frugttræer kunnet indføres som 
her, hvor man træffer mellemeuropæiske og nord
amerikanske Former ved Siden af sydamerikanske, 
kap'ske, ostindiske og australske.—Dyreverdenen 
i P. hører til Middelhavsfaunaen (s. d.) og har 
intet Særpræg over for den spanske. Krybdyr-
verdenen er dog noget fattigere end i Spanien; 
men P. har til Gengæld en ejendommelig Art 
Chioglossa lusitanica. 

P.'s B e f o l k n i n g er sproglig set en Enhed, 
selv om de to nordlige Provinsers Beboere i 
mange Retninger indtage en Særstilling, der knytte 
dem nærmere til Gallegos i Galicien (s. d.). Sær
lig den Befolkning, der bor S. f. Douro, er i høj 
Grad af blandet Oprindelse. De gamle Lusitanere 
(s. d.) romaniseredes og blandedes gennem de 
romerske Kolonier med italiske Elementer. Senere 
kom Svever og Vestgoter; men den mest ind
flydelsesrige Invasion var Maurernes, da disse 
gennem flere Aarhundreder bleve Herrer i Landet. 
Mauriske Typer træffes den Dag i Dag alminde
lig S. f. Tajo, og mauriske Skikke som Kvindernes 
Tilsløring af Ansigtet have endnu holdt sig i 
Dele af Algarve. Jødiske Elementer have ogsaa 
spillet en Rolle, da mange Jøder lode sig kristne 
og bleve i Landet, medens andre ligesom fra 
Spanien fordreves til fremmede Lande. Da Portu
giserne havde begyndt deres afrikanske Opdagelses-
periode, kom en ganske ny Tilblanding, idet Tu
sinder af Negre fra Guinea-Kysten aarlig bragtes 
til Torvs i de portugisiske Havnestæder. Man har 
anslaaet de Negerslaver, der aarlig indførtes i 16. 
Aarh., til 10—12,000 i Antal, og hver velhavende 
Borgerfamilie holdt flere Slaver. Endnu i 18. 
Aarh. var ca. i/5 af Lissabon's Befolkning farvet; 
men efterhaanden som Indførselen standsede, døde 
Negerbefolkningen ud, og nu findes kun ca. 3,000. 
En Del Negerblod maa saaledes være tilført den 
nuværende portugisiske Nation, men det er dog 
paavist at være langt mindre, end man skulde 
vente efter de indførte Negres Tal. Nutildags ere 
alle disse Elementer smeltede sammen til et Hele, 
der dog ikke i fysisk Henseende roses for at 
frembringe smukke og elegante Typer, men som 
for øvrigt udmærker sig ved Høflighed, Kærlighed 
til Fædrelandet og den katolske Religion samt 
ved at føle sig i skarp Modsætning til Spanierne. 
Et Element, der endnu spiller en ejendommelig 
Rolle i næsten alle de portugisiske Byer, er Gal-

I leg-os eller de galiciske Arbejdere, der ved deres 
! Arbejdsomhed og Ædruelighed sikkert ville faa en 

gunstig Indflydelse paa Nationens Udfoldelse. 
j Næsten alle Portugisere ere Katolikker, og der 
; findes i hele P. næppe 5 0 0 Protestanter og yderst 
j faa Jøder. Med Folkeoplysningen staar det daarlig 
I til, skønt P. var en af de første Stater, der ind-
I førte tvungen Skolegang ved L. af 1844; men 
! denne Lov gennemførtes ikke, og 1878 fandtes 

der i P. 82,4 p. Ct. og 1890 79.3 p. Ct. Analfa
beter. Navnlig i de nordlige Egne er det sjældent 
at træffe en Mand og endnu sjældnere en Kvinde, 
der kan læse og skrive. Af Folkeskoler fandtes 
"890 5,339 med 237,791 Elever. Den højere 
Undervisning, der ordnedes ved L. 1894, ydes af 
24 Statslyceer, der 1897 havde 3,468 Elever, 
samt af talrige private Anstalter. Tilsvarende 
Undervisning ydes i Landets 18 Seminarier, i et 
Militærkollegium samt i 32 Anstalter for Handel, 

l Industri og Teknik. — Folketællinger have fundet 
Sted i P. 1835, 1838, 1841, 1854, 1858, 1861, 
1864, 1878, 1890 og 1900; men kun de 4 sidste 
Aar kunne gøre Krav paa Nøjagtighed. 1835 
havde P. (uden Øerne) 3,061,684 Indb., 1864 
3,979,000, 1878 4,160,315 og 1890 4,660,095. 
Gaar man tilbage til de tidligere Aarhundreder, 
har man ingen sikre Opgivelser af P.'s Folketal. 
Nogle opgive det til 4 Mill. i Beg. af 16. Aarh., 
men efter andre Beregninger, der synes at være 
nok saa paalidelige, har det ikke overskredet i l / 2 
Mill. Naar i den nyeste Tid P.'s Befolkning ikke 
er vokset med ret stærke Skridt, skyldes det 
ingenlunde ringe Frugtbarhed, men derimod Ud-

! vandring, der særlig har været stærk fra Øerne 
og Nord-P. 1897 indstiftedes i P. 35,841 Ægte
skaber; Fødslernes Antal var 160,436, Døds
faldenes 114,898, og Fødselsoverskuddet altsaa 
45i538- Udvandringen beløb sig 1878—90 til 
275,000, der næsten alle gik til Brasilien, og 
denne Bevægelse fortsættes stadigvæk, idet der 
1890—1900 er udvandret 268,883. Forholdet 
mellem Kønnene var 1900 2,597,290 Mænd mod 
21831,510 Kvinder, og P. er følgelig det Land i 
Europa, hvor Kvinderne ere i størst Majoritet. 

i Medens Bybefolkningen paa Azorerne og Madeira 
vokser mindre stærkt end Landbefolkningen, da 
Udvandringen særlig sker fra Byerne, er det mod
satte Tilfældet paa Fastlandet, hvor Bybefolk
ningen nu udgør ca. ^3 . Der fandtes 1900 2 Byer 
(Lissabon og Oporto) paa over 150,000, 10 paa 
10—25,000, og Resten var under 10,000. For 

; øvrigt er Befolkningen i selve P. meget ulige for-
j delt. Saaledes rummer det over 32,000 Q Km. 
1 store Areal mellem Tajo og Algarve kun 600,000 

Mennesker. Nationens Hovedmasse bor i Kyst
egnene og dernæst i Egnene mod Nord. 

Med et Klima og en Jordbund, der ere sær
deles gunstige for Plantekulturen, med sin frem
skudte Beliggenhed mod den ny Verden og paa 
Grænsen af to Verdensdele og med sin ædruelige 
og flittige Befolkning skulde man vente, at P. var 
et Land med højt udviklede økonomiske Hjælpe-

• kilder; men tværtimod staa i P. alle Nærings
veje paa et ufuldkomment Trin. En kort Tid 
i Beg. af 16. Aarh. var P. virkelig et 
Foregangsland; men Foreningen med Spanien 
(1580—1640), hvorved dets Marine forsvandt, 
Methuen-Traktaten (1703), der bragte P.'s Handel 
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og Industri under engelsk Kapital, og endelig 
Adskillelsen fra Brasilien (1822) have efterhaanden 
og med stadig større Styrke forringet P.'s økono
miske Stilling, saa Landet nu kun har tilbage sin 
Jordbunds rige Muligheder, sin fortrinlige Be
liggenhed og sin udmærkede Havn ved Lissabon. 
Dog maa det siges, at Nationens Opmærksomhed 
i sidste Halvdel af 19. Aarh. er bleven rettet paa 
Næringsvejenes Forfald, og at der nu gøres meget 
for deres Ophjælpning. — Grundlaget for P.'s 
økonomiske Liv maa Agerbruget nødvendigvis være; 
men Landet er endnu langt fra at være veldyrket, 
hvad der skyldes forskellige Aarsager som de uhel
dige Ejendomsforhold, de fælles Græsgange, Udvan
dringen samt Dyrkernes Uvidenhed og primitive Red
skaber. Næsten Halvdelen af Arealet er uopdyrket 
(45,8p. Ct.), skønt hele Landet med Undtagelse af 
nogle faa Procent kunde tages under Kultur. I 
de sidste Tiaar er der sket Forbedringer i Dyrk
ningsmetoder og Ejendomsforhold, idet man har 
tilladt Salg af inddragne Klosterjorder, samt søgt 
at hindre de kortvarige Forpagtninger og indføre 
Brugen af Gødning og kunstig Vanding, men ikke 
desmindre er Landejendommenes Værdi samtidig 
forringet med mindst 25 p. Ct. Ejendomsforholdene 
ere ret indviklede, og der skelnes mellem 4 Slags 
Brugere af Jorden, Ejere, der selv dyrke deres 
Jord, Arvefæstere, Fæstere samt Halvtægtsfæstere 
eller Forpagtere, der dele Afgrøden med Ejeren. 
I det tæt befolkede Nord-P. er Arvefæstet frem
herskende, og man dyrker fremfor alt Majs og 
driver Avl af Hornkvæg. I Bjærgegnene langs 
Grænsen mellem Tajo og Douro har man de smaa 
Ejendomme, hvor der dyrkes Rug og holdes 
Faar og Geder. Fra Mondego i Nord til S. f. 
den frugtbare Dal om nedre Tajo træffes de store 
Ejendomme med Fæsteforhold og Dyrkning af 
Hvede og en Del Majs. Og i Alemtejo og Al-
garve findes endelig Ejendomme af en Udstræk
ning som de umaadelige italienske Latifundier, 
hvor næsten al Jorden er uopdyrket, men hvor 
Faarehjordene eller som i Algarve's Skove Svinene 
ere de væsentligste Indtægtskilder. I Syd-P. ere 
de store Ejendomme nemmende for Landbrugets 
Udvikling, men mod Nord er den vidtdrevne Ud
stykning, der yderligere paaskyndes ved den 
Lovbestemmelse, at ethvert Grundstykke skal 
deles mellem Arvingerne, hvis disse fordre det, 
af uheldig Indflydelse. Endelig led Kornavlen 
stærkt under Kornprisernes Fald i l88o'erne, hvad 
der havde til Følge, at store Arealer unddroges 
Dyrkning. Ifølge en Beregning blive aarlig i 
P. 1,127,000 Hekt. tilsaaede med Korn og deraf 
520,000 med Majs, 270,000 med Rug, 260,000 
med Hvede, 70,000 med Havre og 7,000 med 
Ris. Forskellige andre Kulturer indtage 245,000 
Hekt. og Enge 40,000; tilsaaede med Græs ere 
1,466,000 Hekt., og som Brakland henligge 
650,000. Vinavlen optager 204,000 Hekt. og 
forskellige Frugttræer 280,000, hvoraf nævnes 
Oliven med 200,000, mellemeuropæiske Frugt
træer 30,000, Figen 20,000, Johannesbrødtræet 
12,000, Kastanjen 10,000 og Orangerne 8,000. 
Kornavlen indtager altsaa et forholdsvis ringe 
Areal, og nutildags kan P. ikke brødføde sig selv, 
men indfører aarlig Korn fra U. S. A. Risen 
dyrkes navnlig i Estremadura's lave Egne paa 
venstre Bred af Tajo; men Regeringen forbyder 

den af hygieiniske Grunde paa de Arealer, der 
ere tørre nok til, at andet kan dyrkes der. Over
alt i P. dyrkes Bælgplanter, der her som i Syden 
i Alm. udgøre en væsentlig Del af Befolkningens 
Føde. Dyrkningen af Kartofler spiller en stor 

I Rolle i de sandede Kystegne, og portugisiske 
Kartofler ere de første, der om Foraaret komme 
paa Markedet i Mellem- og Nordeuropa. Hør 
har tidligere været dyrket, men er nu forsvundet. 
Morbærtræet er indskrænket til Egnene om Oporto 
og Braganza. Orangeavlen er i Tilbagegang, men 
Høsten er dog endnu paa over 50 Mill. Frugter, 
hvoraf en Del eksporteres. Olivenavlen giver 
et aarligt Udbytte paa ca. */4 Mill. Hektoliter Olie, 
hvis Markedsværdi dog skades ved den daarlige 
Behandlingsmaade. Den vigtigste Rolle blandt 
P.'s Kulturplanter spiller Vinstokken, hvis Dyrk
ning efter en langvarig Krise, der skyldtes først 
en skadelig Oidium-hxt og senere Phylloxera'&a, 
atter er i Opkomst. Den berømteste Vinegn er 

I Paiz do Vinho, der strækker sig paa Bredderne af 
Douro mellem dennes Tilløb Tamega og Tua. Paa 

1 Skraaningerne af nøgne Høje, der bestaa af en 
i brunladen Skifer, ligge Vinhaverne, der for en 

stor Del ejes af Englænderne. Foruden dette 
Distrikt, der producerer den bekendte Portvin, 
er der flere andre Egne i P., hvis Vin har et 
stort Ry; men for øvrigt er Vindyrkningen saa 
almindelig i hele Landet, at der kun skal gives 
eet Sogn, hvor den ikke drives. P. er Europa's 4. Vin
land, men Høsten varierer dog stærkt de forskellige 
Aar, idet den ligger mellem 1,5 og 6 Mill. Hektoliter. 
Kvægavlen er tilstrækkelig til Landets Forbrug 
og giver endogsaa Anledning til nogen Udførsel, 
men staar endnu langt tilbage. I de senere Aar 
har man i de to nordlige Landskaber begyndt at 
opkøbe magert Kvæg i Spanien for at opfede det 
og atter udføre det til England. Til samme Land 
udføres ogsaa en Del Uld, der dog er af en grov 
Kvalitet. Faareflokkene vandre mellem Land
skaberne Beira og Alemtejo, saaledes at de til
bringe Sommeren i den første og Vinteren i den 
sidste Provins. Til Spanien udføres en Del Svin, 
og en ikke ringe Mængde Ost gaar til Brasilien. 
Kvægbestanden bestod 1890 af 81,000 Heste, 
160,000 Æsler, 59,000 Muldyr, 600,000 Stkr. 
Hornkvæg, 3,100,000 Faar, 1 Mill. Geder og 1 
Mill. Svin. —• Skønt Skovene kun omfatte et 
ringe Areal, idet uklog Afskovning har formindsket 
Arealet til 260,000 Hekt., hvoraf de 210,000 falde 
paa Klitegnenes Naaletræsskove, der ere plantede 
fra 14. Aarh. for at dæmpe Sandflugten, levere 
de ikke des mindre P.'s næstvigtigste Udførsels-
artikel, nemlig Korken. Forstkultur kendes næsten 
ikke. Den største Skov er den 11,463 • Km. 
store Statsskov ved Leiria, men for øvrigt tilhører 
den meste Skov de gamle Klostergodser. — Det 
store Fiskeri, P. drev i sin glimrende Tid, da det 
endogsaa solgte sine Torsk i Holland og England, 
gik til Grunde. Og først i den nyeste Tid er man 
atter bleven opmærksom paa de portugisiske Hav
egnes ualmindelige Rigdom paa Fisk og Østers
banker. Til Landets eget Forbrug har man dog 
stedse fisket, og P. har bevaret en udmærket dygtig 
Fiskerbefolkning; men endnu for ikke mange Aar 
siden bleve de Sardiner, der fiskedes i Setubal-
Bugten, brugte til Svinefoder, og det var Fransk
mændene, der ved at anlægge Salterier sørgede 

35* 
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for, at denne Fisk kom paa Markedet. Foruden 
Østers nævnes yderligere Tunfisk samt Laks, der 
fiskes i Minho og Douro, hvilken sidste Flod er 
den sydligste i Europa, der besøges af Laksen. — 
P.'s Jordbund indeholder flere brugbare Mineraler, 
af hvilke nogle have været udnyttede lige fra 
Oldtiden; men nutildags staar Bjærgværksdriften 
paa et lavt Trin, hvad der foruden den ringe 
Kapital og Foretagsomhed skyldes manglende 
Brændselsmateriale og slette Samfærdselsveje. Sten
kul findes næsten slet ikke i P. Jærnmalme fore
komme hist og her i hele Landet, og de bedste 
Lejer ere i Nord-P., hvor man først i den nyeste 
Tid har begyndt at udnytte dem. Størst Udbytte 
har P. af sine Kobberminer, af hvilke de vigtigste 
findes i Algarve som en Fortsættelse af Sierra-
Morena-Malmbæltet samt i Distriktet Aveiro. Yder
ligere nævnes sølvførende Blyglans fra Egnen 
N. 0. f. Oporto, hvor man ogsaa har fundet en 
guldførende Kvartsaare, Antimon-, Mangan-, Arsen-
og Tinmalme, Kaolin, Smykkestene som Granat, 
Agat og Ametyst fra Serra Estrella og Serra 
Gerez samt Bygningsmaterialer som Marmor og 
Skifer. Af særlig Vigtighed er Indvindingen af 
Havsalt, der drives i Saliner ved Faro, Setubal, 
Lissabon, Aveiro og enkelte andre Steder. Den 
aarlige Saltproduktion er paa ca. 320,000 Tons, 
hvoraf Halvdelen er fra Setubal-Egnen, og hvoraf 
en betydelig Mængde eksporteres. Fraregnet Saltet 
beløb P.'s samlede Mineralproduktion sig 1897 
til 48/4 Mill. Kr.; størst Udbytte gav Kobber
malmene med 2*/4 Mill. Kr., og derefter fulgte 
forskellige Svovlmineraler med 1I/4 Mill. Kr., 
Anthracit og Lignit med 300,000 Kr., Bly med 
200,000 Kr. og blandt de øvrige Metaller Guld 
og Sølv med tilsammen 45,000 Kr. Næsten alle 
portugisiske Bjærgværker, der drives godt, tilhøre 
Englænderne, der føre Malmen til England, hvor
for P. maa hidskaffe sit eget Metalforbrug fra 
Udlandet. Denne Indførsel beløber sig til omkring 
9 Mill. Kr. aarlig. — De samme Hindringer, 
Bjærgværksdriften lider under, virke ogsaa nem
mende paa Industrien, som endnu staar langt til
bage til Trods for Beskyttelsestold og flere For
søg paa at skabe en Fabrikvirksomhed for engelske 
og franske Penge. Disse moderne Fabrikanlæg, 
af hvilke forskellige Slags synes at skulle vinde 
Terrain, ere knyttede til Havnestæderne, særlig 
Lissabon og Oporto, til hvilke Kul let føres, og 
hvorfra Industriprodukterne let udskibes til Ko
lonierne, der ere et vigtigt Marked for denne 
portugisiske Industri. De nordlige Landskaber 
have dog lige fra Middelalderen drevet en ret be
tydelig Haandværksindustri, der i vore Dage er 
ved at laa fornyet Liv. Man regner, at P. i alt 
har 1,100 Fabriks virksomheder, der sysselsætte 
90,000 Personer. Af Metalindustri haves kun nogle 
Jærnsløberier og Maskinfabrikker i de to store 
Byer samt hist og her i de mindre Købstæder 
Tilvirkning af Jærn-, Messing- og Filigranvarer. 
Af betydelig større Vigtighed er Tekstilindustrien, 
der bestaar af Bomulds-, Klæde-, Lærreds- og 
Silkevæverier, og som sysselsætter over Halvdelen 
af Industribefolkningen. Af andre Industrigrene 
bør nævnes en ikke ringe keramisk Industri, Pa
pir-, Sukker- og Tobakfabrikationen samt Kork
industrien, der er i sikker Fremgang, og Skibs
byggeriet, der mest er bekendt for lette, hurtig

sejlende Træskibe. I industriel Henseende maa P. 
dog stadig betegnes som afhængig af England og 
som et af dette Industrilands sikreste Afsætnings-
omraader. — P.'s Handel, der i 16. Aarh. var 
næsten ene om at besørge Europa's Omsæt
ning med de ostindiske Øer, med Indien og Øst
asien og med Afrika's og Brasilien's Kyster, kan 
nu ikke alene ikke sammenlignes med Datidens, 
men den indtager langtfra en Plads, der staar i 
Forhold til Landets Beliggenhed eller Folke
mængde. Og England's økonomiske Magt i P., 
der allerede viste sig ved de andre Næringsveje, 
træder her endnu skarpere frem, idet den største 
Omsætning ikke alene sker med dette Land, men 
for største Delen paa engelske Skibe. Lissabon, 
der besørger 59 p. Ct. af P.'s udenrigske Omsæt
ning, medens 27 p. Ct. falde paa Oporto og 14 
p. Ct. paa de øvrige Havne, er i mange Ret
ninger at betragte som en engelsk Havn. Siden 
1890 er der dog at spore nogen Tilbagegang for 
England, hvilket dels skyldes Portugisernes vaag-
nende Selvvirksomhed, dels den Uvilje, der vaktes 
i P. over Englændernes egenmægtige Optræden 
i den afrikanske Kolonialstrid. P.'s Handelsomsæt
ning beløb sig 1900 til 363 Mill. Kr., hvoraf 
120 Mill. Kr. faldt paa Udførselen, hvis vigtigste 
Vare var Vin for 43 Mill. Kr. Derefter fulgte 
levende Kvæg for 15 Mill. Kr., Kork for 13 Mill. 
Kr., Bomuldstøj til Kolonierne for 9 Mill. Kr., 
Fisk for 6 Mill. og Kobber for 51/3 Mill. Kr. 
samt i Rækkefølge Olivenolie, Æg, Mandler, Kar
tofler, tørrede Figen, Huder og Ananas. Den 
vigtigste Indførselsvare er Korn for ca. 20 Mill. 
Kr., og derefter følge med omtrent det halve 
Bomuldstøjer samt yderligere Maskiner, Jærn, Kul, 
Sukker, Uldvarer, Klipfisk, raa Bomuld, Bane
materiel, Kemikalier, levende Kvæg, Værktøj, 
Uld, Huder og Skind, Silketøjer, Ris og Kaffe. 
Med England drev P. en Omsætning paa 31I/2 
Mill. Kr.'s Udførsel og 761/3 Mill. Kr.'s Indførsel; 
derefter kom Tyskland med 83/4 og 34I/2 Mill. 
Kr., Spanien med 191/4 og 19I/4 Mill. Kr., U. S. A. 
med 2 og 36 Mill. Kr., Brasilien med 22 og n 1 ^ 
Mill. Kr., Frankrig med 4 og 20 Mill. Kr., Bel
gien med 3I/4 og 10I/4 Mill. Kr., og derefter 
fulgte Sverige og Norge, Rusland, Italien samt 
de portugisiske Kolonier, der fra P. modtage 
Varer for 233/4 Mill. Kr., medens Moderlandet til 
Gengæld kun modtager for 51/3 Mill. Kr. Den 
store Udførsel til Brasilien bestaar væsentligst af 
Vin; Indførselen fra Tyskland, Frankrig og Bel
gien er særlig Industrivarer og fra U. S. A. Korn. 
Om Omsætningen med Spanien maa dog siges, at 
den er betydelig større end opgivet, idet Smugle
riet paa Grund af den lange Landgrænse og Be
folkningens ejendommelige Karakter spiller en 
meget væsentlig Rolle. I de portugisiske Havne 
indgik i Løbet af 1901 10,657 Skibe med 11,736,888 
Tons, hvoraf 6,064 Dampskibe med 11,280,067 
Tons. Landets egen Handelsflaade bestod s. A. 
af 44 Dampere med 29,443 Tons og 238 Sejl
skibe (paa 50 Tons og derover) med 56,588 Tons. 
Den indre Samfærdsel i P. staar paa et lavt Trin. 
Floderne spille en ringe Rolle, skønt de næsten 
alle ere sejlbare i deres nedre Løb. Indtil Midten 
af 19. Aarh. kendte man slet ikke Landeveje i 
P., og først 1845 aabnedes Landevejene fra Lissa
bon til Cintra og fra Oporto til Braga. Nutildags 
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har P. 4,000 Km. første Klasses og 5,000 Km. 
anden Klasses Veje, der dog alle ere slet vedlige
holdte. P.'s første Jærnbane var den 36 Km. 
lange Linie fra Lissabon til Carregado, der aab-
nedes 1854. 1901 vare 2,356 Km. i Drift. P.'s 
Hovedlinie er en Længdebane, der gaar fra Va
lencia mod Nord til Faro mod Syd og passerer 
Oporto, Coimbra, Lissabon og Beja, og hvorfra 
udgaar 5 Tværbaner, der fortsættes ind i Spanien. 
Af Telegraflinier fandtes 1900 8,345 Km. med 
en samlet Traadlængde paa 18,453 Km. og med 
443 Telegrafstationer. 

P.'s Forfatning er monarkisk og hviler paa 
Pedro IV's Carta ccnstitucional af 29. Apr. 
1826, paa Dronning Maria II's Acto addicional 
af 5. Juli 1852 samt paa Valgloven af 23. Novbr. 
1 859 og Loven af 24. Juli 1885. Herefter er Tron
følgen arvelig saavel paa Mands- som Kvinde
siden af Huset Sachsen-Coburg-Braganza. Kongen 
er myndig med sit 18. Aar. Den lovgivende 
Magt er hos Cortes, der bestaar af to Kamre, af 
hvilke det første {Camara dos Pares) bestaar af 
50 valgte og af 100 paa Livstid udnævnte Med
lemmer. Hidtil har man til dette Kammer ogsaa 
haft en arvelig Pairsværdighed, som det er Me
ningen efterhaanden skal bortfalde. Det andet 
Kammer eller Deputeretkammeret bestaar af 180 
Medlemmer, der vælges paa 4 Aar efter en stærkt 
indskrænket Valgret, og af hvilke 12 ere for 
Kolonierne. Ministrene, der ere 7 i Tal, udnævnes 
og afgaa efter det parlamentariske System; de 
ere ansvarlige og kunne anklages af Deputeret
kammeret og dømmes af Pairskammeret. Rets
plejen er offentlig og mundtlig. Den højeste Ret 
findes i Lissabon, og under den har man Appel-
lationsretter i Lissabon, Oporto og paa Azorerne 
samt Handelsretter i Lissabon og Oporto. Yder
ligere findes forskellige Underretter, der dømme 
i første Instans. Hvert af Kongeriget P.'s 21 
Distrikter styres af en Civilguvernør, ved hvis 
Side staar et Distriktsraad. Distrikterne deles i 
292 (heraf paa Øerne 24) Conselhos eller Kredse, 
der yderligere deles i 3,799 Sogne. For Admini
strationens Skyld deles de portugisiske Kolonier 
i 7 Guvernementer, 4 afrikanske, de capoverdiske 
Øer, portugisisk Guinea (San Thomé og Prin
cipe), Angola og Mozambique, samt 3 asiatiske, 
Indien (Goa, Damao og Diu), Macao og Timor. 
Koloniernes samlede Areal anslaas (1900) til 
2,146,000 • Km. med 5,850,000 Indb., hvoraf 
i Afrika 2,126,130 Q Km. med 5 Mill. Indb.— 
I finansiel Henseende har P.'s Stilling i Aar« 
hundreder været daarlig, og den har ikke for
bedret sig i den nyeste Tid. Hvert Aar viser et 
anseligt Deficit, og den trykkende høje Skatte
byrde vokser stadig. I det vanskeligste Aar 
(1891—92) overgik Udgifterne endogsaa Ind
tægterne med 65 Mill. Kr. Senere har man, i 
hvert Fald paa Papiret, tilnærmelsesvis faaet en 
Balance til Stede. For Finansaaret 1902—03 er 
budgetteret en Indtægt paa 220 Mill. Kr. og en 
Udgift paa 224 Mill. Kr., hvortil yderligere 
kommer Koloniernes Budget med en Indtægt paa 
31 Mill. Kr. og en Udgift paa 311/4 MUL Kr. 
Statsgælden bestod 1901 af en Gæld til Udlandet 
paa 1,182 Mill. Kr. og af en indre Gæld paa 
1,909 Mill. Kr., hvortil yderligere kom en svæ
vende Gæld paa 206 Mill. Kr. P.'s eneste Seddel

bank har en Kapital paa 54 Mill. Kr.; dens 
Sedler have Tvangskurs og kunne overstige den 
forhaandenværende Kapital 3 Gange. — P.'s 
Hærvæsen er endelig ordnet ved Lov af 27. 
Septbr. 1895, hvorved man indførte almindelig 
Værnepligt uden Stillingsvæsen. Ifølge Lov af 
7. Decbr. 1901 begynder Værnepligten med det 
20. Aar og varer 15 Aar, hvoraf 3 Aar under 
Fanerne, 5 Aar i første og 7 Aar i anden Re
serve. Den aarlige Udskrivning fastsættes ved 
Lov; for 1902 var den 16,500 Mand, af hvilke 
600 Mand udskreves til Marinen. Hærens Freds-
styrke er 30,000 Mand. I Krigstilfælde skulde 
den bestaa af 108 Batailloner, 40 Eskadroner, 36 
Feltbatterier, 6 Bjærgbatterier og et Ingeniør
korps eller i alt af 4,000 Officerer, 150,000 
menige, 23,000 Heste og 264 Kanoner; men i 
Virkeligheden har P. i Øjeblikket højest 120,000 
uddannede Soldater. Fraregnet Øerne deles P. i 
4 Militærkredse, Lissabon, Vizeu, Oporto og 
Evora. Flaaden bestod 1902 af en Panserkorvet 
fra 1876, en Krydser fra 1899, 29 Kanonbaade 
fra 1869—98, 4 Torpedobaade fra 1882 og 1886 
samt 7 mindre Krydsere, hvilke Skibe tilsammen 
havde 29,955 T o n s Drægtighed, 48,500 Hestes 
Kraft og 248 Kanoner. P.'s Fæstninger ere 
gammeldags, forfaldne og uden Besætning. For 
nylig er dog Lissabon omdannet til en stærk 
forskanset Lejr. — P.'s Vaaben er et Sølvskjold 
med 5 smaa, blaa Skjolde i Rorsform; uden om 
Sølvskjoldet er en bred, rød Indfatning med 7 
gyldne Taarne. Fanen bestaar af en blaa og en 
hvid lodret Stribe. — Møntenhed er Real (Fler
tal Reis), og større Summer beregnes efter Mil
reis (s. d.), der er lig l,ooo Reis. For Maal og 
Vægt indførtes 1852 det metriske System. (Lit t . : 
Foruden de officielle aarlige Publikationer >An-
nuario estatistico de P.« og >Estatistico geral do 
commercio de P.« nævnes Minut oli , >P. und 
seine Kolonien« [Stuttgart 1855]; A. de F i g u e i -
r e d o , Le P. [Lissabon 1873]; Rouf fey roux , 
Le P. [Paris 1880]; O. Crawfurd , P., old and 
new [Lond. 1880]; J. P. O l i v e i r a Mar t in s , 
P. contemporano [Lissabon 1881]; MUller-
Beeck , »Reise durch P.« [Hamburg 1883]; 
B r a g a , Ethnographta portugueza [Lissabon 
1885]; Adam, La Patrie portugaise [Paris 
1896]; W. A. S a l i s b u r y , P. and its people 
[Lond. 1893]; yderligere henvises til Litt. under 
Spanien) . H.P.S. 

Sprog. 
Portugisisk er et r o m a n s k Sprog og fremgaaet 

af det latinske Folkesprog i den gamle romerske 
Provins Lusitanien. Da Romerne kom til Landet, 
beboedes dette af keltiske Stammer, men deres 
Sprog maatte hurtig vige for Latinen, der trængte 
igennem i alle Forhold. En græsk Forfatter, som 
levede i I. Aarh. e. Chr., skriver om de ind
fødte, at de allerede vare helt romerske og ikke 
mere forstode deres Modersmaal. Romerne selv 
synes kun i ringe Grad at være blevne paavirkede 
af de undertvungne Folk. Man har ment at gen
finde Spor af det keltiske Lydsystem i Portugisisk, 
men dette er ret tvivlsomt. I Ordforraadet kan 
man derimod paavise keltiske Elementer, saaledes 
i de gamle Provinsnavne Bellitania, Turdetania 
(kelt. tanid) samt i enkelte Udtryk vedrørende 
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Naturforhold som penedia, penedo (kelt. pen). 
Tallet af de bevarede l a t i n s k e Ord er større 
end i Spansk. Ikke sjælden er det samme Ord 
optaget i to forskellige Former, saaledes at vi 
have en ældre, folkelig Form og en yngre, lærd, 
f. Eks. chåo — piano (lat. planum); delgado — 
delicado (lat. delicatum); meio — medio (lat. me
dium) ; mister — ministerium (lat. ministerium); 
olho — oculo (lat. oculum); quedo — quieto (lat. 
quietum). I Beg. af 5. Aarh. trængte germanske 
Stammer ind paa den iberiske Halvø, og i 8. 
Aarh. blev største Delen af Landet et Bytte for 
Araberne, som holdt sig der i henved 700 Aar. 
Fra G e r m a n e r n e have vi faaet en Del Ord, 
som angaa Krig og Vaaben, f. Eks. bloqueio, 
espada, marcha, obuz, torneio. A r a b e r n e traadte 
aldrig i nærmere Forhold til Folket som i Spanien. 
Vi finde derfor ingen Udtryk for moralske For
hold. De arabiske Ord angaa væsentlig viden
skabelige Begreber, sociale Forhold, Maal og 
Vægt; nogle faa vedrøre Krigsvæsenet. Saadanne 
Ord ere f. Eks. alcaide, alguazel, arroba, alcazar; 
uden for disse kunne anføres Pronomiet fulano 
og Partikelen oxala. I 11. og 12. Aarh. over
svømmes Sproget af f r a n s k e Ord, af hvilke 
dog de færreste have tilført det ny Begreber, 
saaledes: atacar (fr. attaquer), emocåo (fr. 
emotion), fuzil (fr. fusil), jornal (fr. journal), 
pensar (fr. penser). De mangfoldige, politiske 
og litterære Forbindelser, som til forskellige Tider 
have bestaaet mellem P. og Spanien, har ogsaa 
paavirket Ordforraadet. S p a n s k e Ord gen
findes overalt i Portugisisk, som f. Eks. cruz (sp. 
cruz), dor (sp. dolor), mano (sp. tnano) o. s. v. 

Portugisisk har efterhaanden, ved alle disse 
Paavirkninger, fjernet sig ret betydelig fra det 
litterære Latin, om end i langt ringere Grad \ 
end Spansk. Sammenligne vi de latinske Ord, j 
som ere bevarede i Nutidssproget, med den 
Sprogform, vi kende fra de klassiske Forfattere, 
finde vi, at en stor Del litterære Ord ere for
svundne og erstattede af folkelige Udtryk; for 
equus siges caballus (port. cavallo); for orbis 
siges circulus (port. circulo); for lætitia siges 
gaudium (port. gaudio). I flere Tilfælde har 
der udviklet sig Dobbeltformer, ofte med for
skellig Betydning: apotheca > bodega — botica ; 
matrem ]> måe — madre; patrem > pae — padre. 

I lydlig Henseende kan omtales Forstumningen 
af m i Udlyd: cantabam > cantava; novem > 
nove, af n foran s: mensem > mes; trans > 
tras, Overgangen af ustemte Konsonanter i Ind-
lyd til stemte: imperatorem > imperador. Be
toningen kan ligge paa sidste, næstsidste eller 
tredje sidste Stavelse. Portugisiske Ord kunne 
altsaa være oksytone, paroksytone eller propar-
oksytone. Den latinske Accent er i Reglen be
varet: civitåtem > ciddde; positura > po-
stura. 

Ordenes Bøjning have undergaaet forskellige 
Forandringer. Neutrum er forsvundet ligesom i 
Fransk. Kasus indskrænkes til Nominativ og 
Akkusativ; alle andre (undertiden ogsaa Akkusa
tiv) erstattes ved Omskrivning med Præpositioner. 
Flertal dannes med J ligesom i de andre vest
romanske Sprog. Komparationen foregaar ved 
Tilføjelser af mais (lat. magis). Af organiske 
Komparativformer skulle anføres: melhor, peior, 

maior, menor. Ogsaa den latinske Superlativ paa 
-issimo, -imo er bevaret ved Siden af den alminde
lige med o (a) mais, f. Eks. chanissimo {chåo), 
facillimo {facit) o. s. v. Verbalbøjningen ændres, 

i Vi have 3 Konjugationer, 1) paa -ar (lat. -are), 
! 2) paa -er (lat. -ere, -ere), 3) paa -ir (lat. -tre). 

Af Aktivs Tider bevares Præsens, Imperfektum, 
Perfektum og Pluskvamperfektum i Indikativ, 
Præsens og Pluskvamperfektum i Konjunktiv. Passiv 
dannes af Perfektum Participium i Forbindelse 

! med Hjælpeverbet ser. Futurum erstattes af en 
Omskrivning: dicere habeo > dir hei '_> direi. 
direi-te ell. te direi opløses almindeligt til: dir 
-te -hei. Ejendommelig for Portugisisk er den bøjede 
Infinitiv, der i Form er lig Futurum Konjunktiv. 

Portugisisk har talrige Dialekter. Ejendomme
ligst ere de Dialekter, der tales i Beira og Entre 
Douro e Minho, samt Grænsedialekten i Miranda 
(Traz os Montes). Uden for Landets politiske 
Grænser tales det i Galicien og det vestlige 
Asturien saml paa Azorerne. Portugisiske Sprog 
tales for øvrigt paa de forskelligste Steder af 

i Jordkloden, saaledes i Afrika (paa de capoverdiske 
' Øer, i Senegambien og enkelte Dele af Østafrika), 
! i Ostindien (Goa, Diu, Ceylon) samt endelig i 

Brasilien. Alle disse Sprog ere meget forskellige 
indbyrdes. Medens de nogle Steder kun tales 
af Negerbefolkninger og ere saa godt som uden 
skreven Litteratur, have de andre Steder haft den 
største Betydning i kulturhistorisk Henseende og 
optræde (som f. Eks. i Brasilien) med en ud
viklet Litteratur. (L i t t . : San ta R o s a de Vi-
te r bo, Elucidario das palavras, ter mos e frases 
que em P. antiquamente se usaråo [2 Bd., 
Lissabon 1798—99; sidst udg. a f l n n o c e n c i o da 
S i lva 1865 smst.]; M o r a e s S i l v a , Diccionario 
da lingua portugueza [2 Bd. Lissabon 1789; 7. 
Udg. af F. A. C o e l h o smst. 1878]. Af en Ord
bog, der udgives af Videnskabernes Akademi i 
Lissabon, er hidtil kun kommen I. Del [Lissabon 
x793]i der behandler Bogstavet A. Af nyere 
Ordbøger kunne nævnes de, der skyldes W o l l -
heim da F o n s e c a [4. Udg. Leipzig 1893]; 
B6sche[4 . Udg., Hamburg 1888]; H. M i c h a e l i s 
[5. Udg. 2 Bd., Leipzig 1899]. Af e t y m o l o g i s k e 
Ordbøger er den vigtigste: Diez, >Etymolog. 
Worterbuch der romanischen Sprachen« [5. Udg., 
Bonn 1887]. Sproghistorie: Ad. Coe lho , Que-
stbes da lingua portugueza [i Del, Lissabon 
1874] og A lingua portugueza [1 Del, Porto 
1881]; R e i n h a r d s t o t t n e r , »Grammatik der 
portugiesischen Sprache« [Strassburg 1878]. End
videre henvises til J. Cornu ' s Afhandling om 
portugisisk Sprog i Grobe r ' s >Grundriss der 
romanischen Philologie« [1 Bd., Strassburg 1888]. 
Detailspørgsmaal ere behandlede i Tidsskrifter som 
»Romania«, udg. af G. P a r i s og P. Meyer 
[Paris 1872 ff.]; særlig maa fremhæves M o r e l -
F a t i o ' s Artikel i »Romania«, III, 360. Lydlære: 
A R. G o n c a l v e s Vianna, Exposifåo da pro-
nunciacåo normal Portugueza; samme, Pho-
nétique de la langue portugaise [Paris 1883] 
og Essai de phonétique et de phonologie de la 
langue portugaise d'aprés le dialecte actuel de 
Lisbonne i »Romania«, XII. Vigtige for Dialekt
forskningen ere: J. L e i t e de V a s c o n c e l l o s , 
O dialecto mirandes [Porto 1882 og 1900]; 
s a m m e s , Esquisse d'une dialectologie portu-
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gaise [Paris og Lissabon 1901]. Af stor Betyd
ning for portugisisk Sprog er det af samme For
fatter redigerede »Revista lusitana«, der er ud
kommet siden 1887 [7 Bd.]). Chr. H. 

L i t t e r a t u r . 
Der portugisiske Litteraturs Historie begynder 

først i Beg. af 13. Aarh. Landets oprindelige 
Sprog, Keltisk, frembragte ingen Litteratur, og 
fortrænges under Romernes Herredømme hurtig 
af Vulgærlatinen, som allerede bærer Spirer i sig til 
det ny romanske Sprog. Portugisisk er i sin ældste 
Form det samme som Galicisk(o^ra//^(j). I dette 
Sprog løde de gamle Folkeviser, som gik fra 
Mund til Mund, og hvis Form vi nu kun kunne 
slutte os til gennem senere Tiders Efterligninger, 
da vi ingen skriftlige Mindesmærker have fra 
Tiden før 13. Aarh. Skriftsproget var fremdeles 
Latin, ogsaa efter Romernes Tid, og i dette Sprog 
redigeredes Landets første Forfatning (1143). 

Her behandles kun Litteraturen i selve P., og 
af denne væsentlig kun den egentlige Skønlitte
ratur. 

I. T r o u b a d o u r d i g t n i n g e n (ca. 1200—1385). 
Under Borgerkrigene, som herskede i P. i Slutn. 
af 12. og Beg. af 13. Aarh., maatte mange portu
gisiske Fyrster og Stormænd flygte fra deres 
Fædreland og fandt venlig Modtagelse i Nabo
landet. Ved Hofferne i Leon og Kastilien rørte 
sig paa den Tid et rigt bevæget Liv, hvori Poesi 
og Musik spillede en fremragende Rolle. De 
provencalske Troubadourer sang her deres séré- 1 
nådes og aubades til Kvindens Pris, og ligesom 
i Hjemlandet stredes de om Kongernes Gunst og I 
toge begærlige mod Skænk og Gave. Deres Sange 
ere de samme som dem, vi kende fra Provence: | 
tenzones (Væddestrid mellem Digtere), Danse
sange {ballades), sirventes (til Ære for den Herre, i 
Digteren tjente), pastourelles, hvori Ridderen 
fortrænger Hyrden hos Hyrdinden o. s. v. Da 
de portugisiske Flygtninge vendte tilbage til deres 
Fædreland, førte de med sig den provencalske 
Digtning, hvis Form hurtig trængte ind i P. I 
Efterhaanden fandt ogsaa Troubadourerne Vej til 
Landet, og Hoffet blev her ligesom i Leon og 
Kastilien det Midtpunkt, hvorom Digterne samlede 
sig. 

De første Spor af den provencalske Kunstdigt
ning i P. kunne forfølges tilbage til Beg. af 13. 
Aarh., men det var dog først under Kong Diniz 
(1279—'325)> a t Digtekunsten naaede sit Højde
punkt. Kong Diniz var selv sin Tids mest frem
ragende Troubadour, og man tilskriver ham alene j 
138 Sange. Alt, hvad der kendes af denne Litte- J 
ratur, er bevaret i seks store Samlinger, cancio-
neiros, af hvilke den vigtigste er »Cancioneiro 
da Ajuda«, som opbevares paa Slottet Ajuda ved i 
Lissabon. Indholdet af disse Samlinger er meget 
blandet og bestaar dels af ren Kunstpoesi efter j 
provencalsk Mønster, dels af Digte, byggede over ' 
de gamle Folkeviser, Hertil slutter sig endelig '. 
en Række gejstlige Maria-Viser, som ere op- I 
staaede paa spansk Grund og skyldes Kong Al- > 
fons den Vise. (L i t t . : L o p e s de Moura , Can- I 
cioneiro d'ElRei Dom Diniz [Paris 1847], senere 
udg. af A. R. Lang, [Strassburg 1894]; Cancio-
neiro da Ajuda er udgivet flere Gange; her skal | 
kun anføres C. S tua r t ' s Udg. med Titelen Can-

cioneiro do Collegio dos Nobres [Paris 1823]; 
L. de Cue to , Cantigas de S. Maria de Don 
Alfonso el Sabio [Madrid 1891]; et Udvalg af 
Digte fra denne Periode er oversat af W. S t o r c k : 
»Hundert altportugiesische Lieder« [Paderborn 
1885]; T h e o p h i l o Braga, Tr ovadores gallecio-

portuguezes [Porto 1871]). 
Hvad vi have af P rosa i denne Periode, er 

væsentlig Oversættelser fra Latin og Fransk, dels 
af den hellige Skrift, Legender, opbyggelige 
Skrifter o. 1., dels af gammelfranske Ridder
romaner og Sagn. Vi møde her de kendte Sagn
kredse, som dengang vare udbredte over hele 
Europa, som »Kong Arthur og hans Kæmper om 
det runde Bord<, »Troldmanden Merlin«, »Graal-
sagnet« o. s. v. (Li t t . : R e i n h a r d s t O t t n e r , Hi-
storia dos Cavalleiros da Mesa Redonda e da 
Demanda do Santo Graal [ i .Bd , Berlin 1887]). 
De første Tilløb til en Historieskrivning finde 
vi i Krøniker og Slægtregistre, de saakaldte 
»Adelsbøger«. Af de sidste maa nævnes »Nobi-
liario do Collegio dos Nobres«, som man en Tid 
lang tilskrev Kong Diniz'es Søn, Grev Pedro de 
Barcellos. 

II. Den s p a n s k - p o r t u g i s i s k e S k o l e , Hof
d i g t n i n g e n (1385 —1521). Allerede omkring 
Midten af 14. Aarh. begynder s p a n s k Ind
flydelse at gøre sig gældende. Den provencalske 
Kunstdigtning fortrænges, Folkevisen sygner hen, 
og der indtræder en Stilstand i den poetiske 
Produktion, som varer lige til Midten af 15. 
Aarh. Der digtes ganske vist ogsaa i dette 
Mellemrum, men Digterne ere enten Galiciere, 
der digtede i deres Hjemstavns Dialekt, eller 
Spaniere, som skrev paa Portugisisk. Til de 
første hører den galiciske Ridder Macias den 
Forelskede. Blandt de Spaniere, der benyttede 
Portugisisk, ere de mest bekendte Pero Gonzales 
de Mendoza og Alfonso Alvares. 

P r o s a e n udvikledes betydelig i denne Periode, 
og det er Kongerne, som gaa i Spidsen ved enten 
selv at optræde som Forfattere eller faa andre 
til at skrive. Den første, vi her møde, er Kong 
Duarte (1433—38), fra hvis Haand der findes 
en Række Smaaskrifter om de mest forskellige 
praktiske eller teoretiske Spørgsmaal. Hans vig
tigste Skrift, »Leal Conselheiroc (»den tro Raad-
giver«), er et Forsøg paa en Morallære, som er 
dediceret til Dronningen. Endnu mere frem
ragende som Forfatter er Infanten D. Pedro 
(1438—48), hvis Hovedværk er et Skrift om 
Godgørenheden, »Virtuosa Bemfeitoria«, efter 
Seneca's De beneficiis. D. Pedro, der var ivrig 
interesseret for den klassiske Litteratur, oversatte 
endvidere Cicero's De officiis og lod flere andre 
Værker af latinske Forfattere oversætte af de 
lærde, som vare knyttede til hans Hof. — Hi
storieskrivningen tæller flere kendte Navne, frem
for alle Fernam Lopes (død ca. 1454), Grund
læggeren af den portugisiske Historieskrivning, 
der særlig har behandlet Kongerne Peter den 
Grusomme eller Retfærdige, Ferdinand den Smukke 
og Johan I. Hans Værk fortsattes af Gomes 
Eanna de Zurara, der skrev om Krigene i Afrika, 
og Ruy de Pina, som følger Begivenhederne ned 
til Aarhundredets Slutning. 

Fra Midten af 15. Aarh. tager den nationale 
Digtekunst et nyt Opsving. Efter at de provencalske 
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Former ere fortrængte, kommer Folkevisen i Høj
sædet og bliver eneraadende, endogsaa i Hoffets 
Sale. Kongerne digte selv og føre de unge Ta
lenter frem. Særlig fortjente af Poesiens Udvikling 
ere Kong Duarte, Infanten Dom Pedro og hans 
Søn Connétablen af samme Navn. Hofdigtningen 
fra dette Tidsrum er navnlig kendt gennem den 
berømte Samling, som er besørget af Garcia de 
Resende, »Cancioneiro geral«. Resende nævner 
Navnene paa 75 Digtere, hvis Arbejder han har 
optaget i sin Samling. Blandt de betydeligste 
skulle anføres Gil Vicente, Christovam Falcao og 
Bernardim Ribeiro, der staa paa Overgangen til 
næste Periode. Gil Vicente (1502—36) skabte 
den portugisiske Skueplads. Til ham sluttede sig 
Dramatikere som Antonio Prestes, Antonio Ri
beiro, Chiado, Henrique Lopes og Affonso Al-
vares. Falcao har skrevet det skønne Hyrdedigt 
»Crisfal«, som er det første Forsøg i den buko
liske Genre i P. Bernardim Ribeiro er bleven 
berømt ved sin Prosaroman »Saudades« eller 
»Menina e moga«, som fandt mange Efterlignere. 
(Li t t . : Th . Braga , Poetas palacianos [Porto 
1872]; samme, Historia do theatro fortuguez 
[Porto 1870] og Bernardim Ribeiro e os bucolistas 
[Porto 1872]). 

III. R e n a i s s a n c e n og Camoes( i52 i—80) . 
I Så de Miranda (1495 —1557) fik den portugi
siske Litteratur endelig en virkelig Reformator, 
som bragte Udviklingen ind paa ny Baner. Størst 
Indflydelse fik han paa Lyrikken ved at indføre 
de klassisk-italienske Digtformer (Canzone, Sonnet, 
Terzine og Oktave) i Litteraturen. Hans sam
tidige, Antonio Ferreira, gav Portugiserne deres 
første Tragedie efter klassisk Mønsier, »Inez de 
Castro«. Om ham og Miranda dannede sig i 
Lissabon en Skole af lærde Hofdigtere, de saa-
kaldte »Quinhentister«, af hvilke her kun skulle 
omtales Pero de Andrade Caminha, D. Manoel 
de Portugal, Falcao de Resende, Diogo Bernardes 
og Frei Agostinho da Cruz. Den klassiske Ret
ning i Litteraturen fik ingen Betydning for Folket. 
Portugiserne vare dengang optagne af deres store 
Opdagelser og manglede kun en Digter, som 
kunde give Nationalstoltheden et synligt Udtryk. 
En saadan fik det i Luis de Camoes (1524—80). 
Allerede i sine lyriske Digte rager han betydelig 
op over sine samtidige; men sit Verdensry vinder 
han først ved sit Epos, >Os Lusiadas« [1572], 
hvormed han hæver Litteraturen til en Højde, 
den ikke senere har naaet. Flere af Samtidens 
Digtere fulgte i Camoes'es Spor. Til de betyde
ligste Lyrikere høre Heitor da Silveira, Joao 
Lopes Leitao, Balthasar de Estaco og Manoel da 
Veiga Tagarro. Andre valgte det historiske Epos. 
Jeronymo de Cortereal forherligede i »Segundo 
Cerco de Diu« den anden Belejring af Fæst
ningen Diu. Vasco Mousinho de Quevedo Castello-
branco behandlede de ældre Afrika-Ekspeditioner 
i sit Digt »Affonso Africano«, som foruden at 
være et historisk Digt tillige er en Allegori. 
(L i t t . : Th . Braga , Os Quinhentistas [Porto 
1871]; C. M. de V a s c o n c e l l o s , Poesias de Så 
de Miranda [Halle 1886]; W. S t o r c k , >Luis 
de Camoens Leben« [Paderborn 1891J; B raga , 
Historia de Camoes [3 Bd., Porto 1873] og 
Camoes e o Sentimento Nacional [smst. 1891]; 

l O l i v e i r a M a r t i n , Camoes, os Lusiadas e a 
i Renascenga [Porto 1891]). 

P r o s a e n i dette Tidsrum omfatter væsentlig 
Ridder- og Hyrderomaner. Den mest bekendte 
Ridderroman er »Paimeirim de Inglaterra< af 
Francisco de Moraes [i5°7]- Joao de Barros gør 
det første Forsøg paa en historisk Roman i 
»Cronica do Emperador Clarimundo«. En alle-

j gorisk Hyrderoman, >Lusitania transformada<, 
j skyldes Fernam Alvares do Oriente. — Interessen 

for Historieskrivning er stadig levende. Joao de 
Barros skrev sine »Decadas«, senere fortsatte af 
Diogo do Couto og Antonio Bocarro. Affonso de 
Albuquerque fortalte om sin Faders Heltebedrifter 
i sine »Commentarios«. Fernam Mendes Pinto 
udgav en interessant Rejsebeskrivelse om de asia
tiske Lande, »Peregrinacoes«. Det første Forsøg 
paa en Fædrelandshistorie leverede Frei Ber-
nardo de Brito i »Monarchia Lusitana«, der dog 
kun behandler den mytiske Tid. 

IV. Ef te r Camoes . D e k a d e n c e n . (1580 — 
1700). Efter Klassicismen i 16. Aarh. med dens over
læssede Stil følger en Reaktion. Man fjerner sig nu 
saa meget som muligt fra de klassiske Forbilleder og 
vender sig til Nabolandet for der at finde ny Im
pulser. I denne Periodes Litteratur er der to Hoved
strømninger, som gøre sig gældende: den ene 
søger at bevare de gamle Traditioner fra Miran-
da's og Camoes'es Tid, den anden tager den 
spanske Litteratur til Mønster med dens svulstige 
og kunstlede Sprog. 

Kun i Lyrikken og Historieskrivningen ydedes 
noget betydeligt. De mest bekendte Lyrikere fra 
dette Tidsrum ere D. Francisco Manoel de Mello 
(1611 —66) og Fr. Rodrigues Lobo (død ca. 
1625). Mello, der tillige var en fremragende Hi
storiker, udgav sine lyriske Digte under Fælles
titelen »Musas de Melodino«. Lobo's Digte findes 
spredte rundt om i hans tre allegoriske Hyrde
romaner »Primaverac, »Pastor peregrino« og »O 
desenganado«. — To Historieskrivere fra 17. Aarh., 
hvis Navne endnu have en god Klang, ere Frei 
Luiz de Sousa og Jacintho Freire de Andrade 
(død 1657). Sousa's tre Hovedværker ere: Domi
nikanerordenens Krønike, »Vida do Frei Bartho-
lomeu dos Martyres« og de ufuldendte »Annaes 
de Dom Joao III«. Ogsaa de Andrade's »Vida 
de Joao de Castro« maa nævnes som et Mester
værk af historisk Stil. — Som en Type paa sin 
Tid fortjener Manoel de Faria e Sousa at nævnes 
lige saa meget for sin Alsidighed som for sin 
Svulst og Unatur. 

Et Bevis paa, hvorledes Smagen udartede, 
have vi i Dannelsen af de talrige litterære Akade-

i mier, der kun beskæftigede sig med poetiske 
\ Snurrepiberier og ikke fik nogen som helst Be-
j tydning for Stilens Udvikling. De mest be-
i kendte ere Academia dos Generosos og Academia 
I dos Singulares. Ejendommelige Prøver paa Tidens 

Modedigtning gives i Samlingen »A Fenix renas-
cida« [5. Bd., 1721—28; 2. Udg. 1746]. Mest 

! bekendte blandt Digterne, vi møde her, ere An
tonia Barbosa Bacellar ved sine »Saudades« 
(erotiske Skildringer med en elegisk Grundtone), 
D. Thomas de Noronha ved sine komiske Son-
netter og Jacintho Freire de Andrade, der i sine 
Digte satiriserer over den herskende Retning i 
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Litteraturen. Et Udvalg af Digte fra denne Tid 
gav John Adamson i sin »Lusitania illustrata« 
[Newcastle 1842]. 

V. A k a d e m i k e r n e og A r k a d i e r n e ( i 7 0 0 — 
1825). I 18. Aarh. begynder en stærk Paavirk-
ning fra f r a n s k Litteratur og Aandsliv at gøre 
sig gældende. Man indførte franske Moder og 
oversatte og efterlignede Mesterværkerne fra 
Ludvig XIV's Tidsalder. Francisco Xavier de 
Menezes, Greven af Ericeira, udgav en versificeret 
Oversættelse af Boileau's »Art poétique« og søgte 
at anvende dennes Principper i sit Heltedigt 
»Henriqueida« [1741] til Ære for Henrik af 
Burgund. Sammen med en Kreds af ligesindede 
dannede han »Academia Portugueza«, som gennem 
Oversættelser og Etterligninger af fransk Litteratur j 
skulde søge at forbedre den litterære Smag. 

Trods Akademikernes Bestræbelser lykkedes det j 
dog ikke helt at udrydde den svulstige og manierte 
Stil af Litteraturen, og omkring Midten af 18. i 
Aarh. opstod derfor et nyt litterært Selskab, Ar-
cadia Ulyssiponense, som bidrog i ikke ringe Grad 
til at rense Sproget og hæve Litteraturen. Til 
denne Kreds høre Correa Gargao (1724—72), 
»den portugisiske Horats«, navnlig bekendt ved ; 

sine Oder og Epistler; Antonio Diniz da Cruz e 
Silva (1731—99), Forfatteren til det berømte : 

komiske Heltedigt »O Hyssope« ; endvidere Do
mingos dos Reis Quita (1728—70), som skrev ' 
Idyller, der høre til de bedste i Litteraturen, og 
en Tragedie paa Vers, »Ines de Castro«, senere 
efterlignet af Joao Baptista Gomes i »Nova '• 
Castro«. Ogsaa en anden Arkadier, Manoel de 
Figueiredo (1725 —1801), skrev for Scenen — vi 
have i alt 41 Stykker fra hans Haand — men . 
hans Indflydelse var ringe. 

Blandt Digtere, der staa uden for Arkadiernes 
Kreds, maa nsevnes Padre Francisco Manoel do 
Nascimento (ell. Filinto Elysio) (1734—1819) og i 
Manoel Maria Barbosa du Bocage (ell. Elmano) 
(1765—1805), en af Stifterne af »Nova Arcadia«. 
Til Nascimento's Skole, de saakaldte »Filintister«, | 
hører Nicolau Tolentino d'Almeida (1741—1811), i 
18. Aarh.'s største Satiriker. Nær til Bocage slutter ! 
sig den en Tid meget omtalte Digter Padre José Ago- . 
stinho de Macedo(i76i — 1831), mest bekendt ved , 
sit Heltedigt »O Oriente« [1814], hvormed han 
vilde stille selve Camoes i Skygge. 

Til disse Forfattere maa endnu føjes Ridderen j 
Francisco Xavier de Oliveira, hvis »Cartas fami-
liares, historicas, politicas e criticas« og »Dis- j 
cursos serios e jocosos« have stor kulturhistorisk j 
Betydning. (L i t t . : Cami i lo C a s t e l l o Branco , 
Curso de litteratura [2 Bd.] i Indledningerne til 1 
Memorias do Bispo do Gråo-Pard [Porto 1868]; ] 
samme, Patos da Inquisigao [Porto 1883]; Th. 
B r a g a i Revista de Portugal [i Bd., 574 ff,]). 

VI. L i t t e r a t u r e n s iden 1825 . Paa Grund 
af Landets isolerede Beliggenhed naaede Roman
tikken senere til P. end til nogen anden Del af 
Europa. Den, der først indfører Romantikken i 
P. og bliver Føreren for den ny Skole, er Almeida- j 
Garrett (1799—1854). I sine første Digte hyldede j 
han endnu fuldstændig den tidligere Smagsretning, 
men efter sit ufrivillige Ophold i England, hvor 
han kom i nærmere Berøring med Repræsentanter 
for den ny Retning, slog han om og bekæmpede 
fra nu af ivrig den franske Indflydelse og Ar-

kadierne. Hans Tanke var at forny Litteraturen 
ved Studiet af P.'s store Fortid, og ud fra denne 
Betragtning syslede han navnlig med de gamle 
Folkeviser, Mindesmærkerne fra Middelalderen og 
Camoes. Med sine to Romaner »Arco de Santa 
Anna« og »Viagens na minha terra«, som be
handler nationale Emner, førte han Litteraturen 
ind paa ny Veje. Ved sine Dramaer (»Um auto de 
Gil Vicente«, »O alfagem de Santarem«, »Frei 
Luis de Sousa«, »Philippa de Vilhena« o. s. v.) 
bidrog han meget til at skabe en virkelig national 
Skueplads. — I sine Bestræbelser for at udbrede 
de romantiske Ideer støttedes Garrett ivrig af 
Alexandre Herculano (1810—77), der skabte den 
egentlige historiske Roman med »Eurico« og 
»Monge de Cistérno«, som ogsaa føre Fællestitelen 
»O Monasticon«. I sine Romaner er Herculano 
kendelig paavirket af W. Scott og V. Hugo. Sit 
Fædrelands indre og ydre Udvikling behandlede 
han i »Historia de Portugal« [4 Bd.], der blev 
ufuldendt. Den romantiske Skole slog ikke straks 
igennem. En anset Forfatter som Antonio Feli-
ciano de Castilho (1800—75) vedblev at digte i 
den lyrisk-bukoliske Genre, og Digte som »Ex-
cavagoes poeticas« og »Outono« bleve velvillig 
modtagne af Publikum. Med sine Digte »A 
noite do Castello« og »Ciumes do bardo« traadte 
han for en kort Tid over til Romantikerne. 

Om Garrett, Herculano og Castilho dannede 
sig en Kreds af Disciple, som efterlignede de 
store Romantikere paa alle de Omraader, som 
de havde dyrket: Romanen, Dramaet, Lyrikken. 

I den historiske Roman have flere forsøgt sig 
med Held, som f. Eks. Rebello da Silva (født 
1821, »Odio velho nao canga«, »Mocidade de D. 
Joao V«), Mendes Leal (1818—86) (»Chronicas 
do seculo XVII«) og C. Castello Branco (1825 — 
90), Nutidens mest læste Romanforfatter (»O Re-
gicida«, >0 Judeu«, »Lucta de Gigantes« o. s. v.). 
Branco's egentlige Felt er for øvrigt Samfunds-
romanen, og inden for dette Omraade ligge hans 
Hovedværker: »Amor de perdicao« og »Amor de 
Salvagao«. Til disse Forfattere slutte sig Andrade 
Corvo, Oliveira Martins, Pinheiro Chagas, Ar-
naldo Gama, Silva Gayo, Bernardino Pinheiro o. fl. 
Den naturalistiske Tendens er repræsenteret i P. 
af Mænd som Ega de Queiroz, der har skrevet 
Romaner i Zola's og Maupassant's Manér (»O 
crime do padre Amaro«, »Primo Basilio« o. s. v.), 
og Julio Diniz, der fortæller om Livet paa Landet 
(»As Pupillas do Senhor Reitor«). 

Blandt Dramatikerne er Gomes de Amorim 
(1827—92) den betydeligste med 12 Stykker, af 
hvilke »Odio de raga« og »Figados de tigre« 
gjorde mest Lykke. Mendes Leal er den frugt
bareste med 25 Stykker. En Mængde Navne 
kunne endnu nævnes, som: C. C. Branco, Pereira 
da Cunha, Pinheiro Chagas, Ricardo Cordeiro, E. 
Biester og L. Palmeirim. Forsøgene paa at skabe 
en national Scene mislykkedes dog. Paa Teateret 
spilles endnu overvejende Stykker oversatte eller 
bearbejdede fra Fransk. 

Om Lyrikken i den romantiske Periode kan 
man danne sig en Forestilling gennem Samlingerne 
»O Trovador« [1844—48] og »O Novo Trovador<. 
[1851—56]. De betydeligste lyriske Digtere ere: 
Gomes de Amorim (»Cantos Matutinos«), Soares de 
Passos (1826—60) (»O Firmamento« og »Onoivado 
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do sepulchro«), Serpa Pimentel (»Solaos«), 
Mendes Leal (»O Pavilhåo negro«) og endelig 
Thomas Ribeiro (født 1831) (»Dissonancias«"). 
Ribeiro er for øvrigt navnlig bleven bekendt ved 
sit Forhold til Castilho, der har sikret ham et 
Navn i Litteraturen ved sin Fortale til Digtet 
»D. Jayme«, som af Castilho sattes over »Lusi-
aderne«. Dette fremkaldte en Protest fra den 
berømte Lyriker Joao de Deus i Coimbra, som 
ogsaa senere i en litterær Strid (1865—66) tog 
Parti mod Castilho, denne Gang som Fører for 
den saakaldte >Eschola de Coimbra«, en Kreds 
af Studenter, som vare paavirkede af Hegel's og 
Comte's Ideer og vilde føre disse Ideer ud i 
Livet. Coimbraner-Skolen tæller flere kendte 
Navne, som Digterfilosoffen Anthero de Quental, 
Theophilo Braga, Positivismens ivrigste Talsmand 
i P., Guerra Junqueiro, Guilherme de Azevedo, 
Gomes Leal, Duarte de Almeida o. s. v. 

Blandt Forfattere, der toge de franske »Par-
nassister« til Mønster, kunne nævnes Goncalves 
Crespo, Joao Penha, Christovam Aires, Joao Diniz, 
Antonio Feijo, Joaquim de Araujo o. s. v. I 
øvrigt finde vi i P. som andensteds Dekadenter, 
Impressionister og Symbolister. Navnlig have 
Symbolisterne (i P.: »Nephelibatas«) fundet mange 
Tilhængere. (L i t t . : Th. B raga , Historia da 
Rotnantismo em P. [Lissabon 1880 — 81]; A. 
R o m e r o Or t i z , La literatura portuguesa en 
el siglo XIX [Madrid 1870]. Om det unge P.'s 
Digtere henvises til Revista de Portugal [1 Bd., 
1889], S. I, A litteratura portugueza contem-
poraneaaf Moniz Bar re t o ; Revista Occidental 
[i Bd., 1865]: Os poetas da escola nova af 
O l i v e i r a M a r t i n s ; R e i n h a r d s t S t t n e r , »Por-
tugal's neuere Lyrik« i »Aufsatze u. Abhandlungen« 
[1887]; Maxime F o r m o n t , Le mouvement 

poétique contemporain en Portugal [Lyon 1893]. 
Den portugisiske Litteratur i Alm.: Hovedværket 
T h e o p h i l o Braga , Historia da Litteratura 
Portugueza, som er under Udgivelse siden 1870 
og skal omfatte 32 Bd.; i alt er der kommet 20 
Bd.; endvidere: A. Lo is eau, Histoire de la 
littérature portugaise depuis ses origines jusqu'å 
nos jour s [2 Bd., Paris 1887]. Af ældre Værker 
skulle anføres D i o g o Ba rbosa -Machado , Bib-
liotheca Lusitana [4 Bd., Lissabon 1741—52]-
Fuldstændigere er I n n o c e n c i o da Si lva, Die-
cionario bibliographico portuguez [9 Bd., Lissa
bon 1858—70J, fortsat af B r i t o - A r a n h a [8 Bd., 
1883—90]. Om de Portugisere, der skrev paa 
Spansk, har G a r c i a P e r e z skrevet: Catalogo 
razonado, biografico y bibliograjico de los Au
tores portugueses que escribieron en Castellano 
[Madrid 1890]. Hertil endelig: Wolf, »Studien 
zur Geschichte der spanischen und portugiesischen 
Litteratur« [Berlin 1859] og C. M. Vascon-
ce l los ' e s og Th. Braga ' s Art. om portugisisk 
Litteratur i G robe r ' s »Grundriss der rom. Phi-
lologie« [Strassburg 1897]. Blandt en Række 
Antologier skulle nævnes: A l m e i d a - G a r r e t t , 
Parnasso lusitano [6 Bd., Paris 1826—34];Th. 
B r a g a , Antologia portugueza [Lissabon 1876] 
og Parnasso portuguez moderno [Lissabon 
1877]). Chr.H. 

H i s t o r i e . 
I. F r a den æ l d s t e T id i n d t i l I I 47. Det 

nuværende P. beboedes i den ældste Tid af 

1 iberiske og keltiske Stammer, som førte en lang 
og fortvivlet Kamp med Romerne og endelig 

I bleve overvundne (138 f. Chr.), hvorpaa Landet 
! blev gjort til en romersk Provins (Lusitanien). 

Paa Folkevandringens Tid indvandrede først Alaner 
og Svever, senere Vestgoter, som beholdt Landet 
indtil 711, da de maatte bukke under for Araberne. 

De kristne erobrede efterhaanden under mange 
Kampe Landet tilbage. I 11. Aarh. udvidede 
Ferdinand af Kastilien (1037—66) sit Lands 
Grænser til Mondego, medens den sydlige Del, 
Algarve, endnu stod under arabisk Herredømme. 
Alfons VI af Kastilien og Leon (1072—1109) 
kæmpede i Førstningen uheldig mod Almora-
vidernes Dynasti, da Grev Henrik af Burgund 
kom ham til Hjælp og til Løn herfor fik Alfons'es 
Datter Therese til Ægte og desuden Landet mellem 
Minho og Mondego til Len under Navnet Portu-
calia (af Portus Cale, det senere Porto). Grev 
Henrik udvidede yderligere sine Besiddelser ved 
Erobringer fra Araberne og gjorde sig snart 
uafhængig af Kastilien. Hans Søn, Alfons I Hen
riques (1112—85), var den første, som lod sig 
kalde K o n g e af P. efter den glimrende Sejr 
over Araberne ved Ourique (1139). Sin første 
Forfatning fik Landet af Rigsdagen Cortes de 
Lamego 1143, og 1147 flyttedes Residensen fra 
Coimbra til Lissabon, efter at ogsaa denne By 
var tagen fra Araberne. 

II. F r a 11 47 t i l I 385 . De følgende Konger 
arbejdede paa at befæste det ny Riges Stilling 
saavel indadtil som udadtil. Sancho I (1185 — 
1211) gjorde sig fortjent til sit Tilnavn »Bonde
vennen« ved sin Iver for at ophjælpe Landbruget. 
Han bidrog ogsaa til Byernes Opkomst ved at 
give dem Privilegier og befolke dem med kristne 
Nybyggere. Hans Reformer fortsattes af Alfons II 
(1211—23), som indviklede sig i Stridigheder 
med Gejstligheden, der yderligere tilspidsedes 
under Sancho II (1223—45). Skønt Sancho 
gjorde store Indrømmelser, blev han dog afsat af 
Paven og flygtede til Toledo, hvor han døde 
1248. Hans Broder Alfons III (1248—79), der 
kaldte sig »Konge af P. og Algarve«, gav P. i 
det væsentlige de Grænser, som det endnu har. 
Da han vilde gøre sig uafhængig af Kirken, blev 
han lyst i Band. Forholdet til Gejstligheden blev 
endnu mere spændt under hans Søn Diniz (Dio-
nysius, 1279—1325), der for at opnaa Forlig 
maatte skænke Kirken store Besiddelser. Under 
ham oprettedes et Universitet i Lissabon, der 
senere flyttedes til Coimbra. I sine sidste Aar 
maatte han kæmpe med sin Søn Alfons, der 
gjorde Opstand mod ham og siden fulgte ham 
paa Tronen som Alfons IV (1325—57). Dennes 
Søn var Pedro I (1357—67), »den Grusomme«, 
der i Begyndelsen gjorde sig forhadt ved den 
Strenghed, hvormed han straffede Mordet paa 
Dronningen, Ines de Castro. For øvrigt dømte 
han upartisk uden Hensyn til Rang og Stand og 
var en Beskytter af de lavere Stænder, som gav 
ham Tilnavnet »den Retfærdige«. Med hans Søn 
Ferdinand I (1367—83) uddøde Mandslinien af 
det burgundiske Hus. Den retmæssige Arving til 
Tronen var nu hans Datter Beatrice, der var gift 
med Johan af Kastilien, men Stænderne forbigik 
hende og valgte i Stedet Pedro's uægte Søn 
Johan I til Konge. 

erikaxel
Fremhævning
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III. F r a 1385 t i l 1580. Med Johan I 
(1385 —1433) begynder den uægte Linie af det 
burgundiske Hus. Johan af Kastilien søgte i Først
ningen at gøre sine Fordringer gældende, men 
tabte Slaget ved Aljubarrota (14. Aug. 1385), 
der befæstede Johan I's Magt. Under ham erobredes 
Ceuta (1415), Portugiserne begyndte deres store 
Opdagelser, og de første Kolonier anlagdes paa 
Porto Santo og Madeira. Kongens tredjeældste 
Søn, Prins Henrik Søfareren, omsejlede Kap Bo-
jador 1432. Opdagelserne fortsattes under Kongerne 
Edvard (1433 — 38), under hvem Ceuta igen gik 
tabt, og Alfons V (1438—81). Denne erobrede 
1471 Tanger i Afrika, hvorved han fik Tilnavnet 
>Afrikaneren«, men hans Forsøg paa at bemægtige 
sig Kastilien strandede med Nederlaget ved Toro 
(1476). Prins Henrik naaede under ham til Azorerne 
og det grønne Forbjærgs Øer. Under Alfons'es 
Efterfølger Johan II (1481—95) opdagedes en 
Sammensværgelse blandt Adelen, hvis Ledere vare 
Hertugerne af Braganca og Viseu. Begge maatte 
bøde med Livet, og deres Godser inddroges under 
Kronen. Imidlertid omsejlede Bartholomeu Diaz 
1486 det gode Haabs Forbjærg, og Columbus, 
der var bleven afvist i P., sejlede 1492 ud med 
spanske Skibe paa sin store Rejse, medens Ka
stilien og P. allerede fordelte de fremtidige 
Erobringer imellem sig. Under Emanuel I, »den 
Store« (1495—I52I)> naaede P.'s Magt sit Højde
punkt. Vasco da Gama omsejlede Afrika og 
landede 20. Maj 1498 i Kalikut. Cabral blev af 
en Storm dreven ud af Kurs og kom til Brasilien, 
som han tog i Besiddelse for den portugisiske 
Krone (1500). Under Vicekongerne Almeida og 
Albuquerque udvidedes Portugisernes Besiddelser 
i Ostindien med Goa, Ceylon og Molukkerne. 
Endogsaa med Kina og Japan knyttedes Handels
forbindelser. Lissabon var Europa's første Handels-
stad. Ogsaa Kunst og Videnskab blomstrede, men 
samtidig kom Industri og Agerbrug mere og mere 
i Forfald. En Dæmper for den aandelige Udvik
ling var Inkvisitionen, der indførtes 1536 under 
den jesuitervenlige Johan III (1521—57). Hans 
Efterfølger Sebastian (1557—78), som havde faaet 
sin Opdragelse hos Jesuitterne, fattede den Plan 
at omvende Maurerne i Afrika, men led et frygte
ligt Nederlag ved Alcazar (4. Aug. 1578). Kongen 
selv var blandt de faldne. 'Med hans Efterfølger, 
Kardinalen Henrik, uddøde det burgundiske Hus 
1580. 

IV. F r a 1580 t i l 1640. I den Strid, der 
opstod om Tronen, lykkedes det Filip II af 
Spanien (i P. Filip I), en Søn af Johan III's 
ældste Søster og gift med hans ældste Datter, 
at overvinde de andre Tronprætendenter og blive 
anerkendt som Konge af Rigsdagen i Thomar. 
Under det spanske Herredømme gik det hurtig 
tilbage med P.'s Storhed. Skønt Filip II ved sin 
Tronbestigelse havde lovet at bevare Landets 
gamle Institutioner, arbejdede han dog ivrig paa 
at gøre P. til en spansk Provins. Spanske Em
bedsmænd udsugede Landet, og samtidig be
gyndte P. at tabe sine Kolonier. Hollænderne 
erobrede Molukkerne og en Del af Brasilien og 
berøvede efterhaanden Portugiserne alle deres 
Besiddelser i Ostindien med Undtagelse af Byerne 
Goa og Diu. Disse Tab og det haarde Tryk, 
hvorunder Landet levede indadtil, fremkaldte | 

omsider en Revolution, hvorved Hertug Johan af 
Braganca, der paa mødrene Side nedstammede fra 
Johan III's yngste Broder, kom paa Tronen og 
15. Decbr. 1640 blev kronet under Navnet Jo
han IV. 

V. F r a 1640 t i l 1807. Huset Braganca's 
Indsættelse gik ikke af uden Kamp. Spanske 
Hære rykkede gentagne Gange ind i P. for at 
fordrive Johan, men maatte hver Gang trække 
sig tilbage med betydelige Tab. P.'s Uafhængig
hed blev endelig anerkendt ved Freden i Lissabon 
(13. Febr. 1668). Under Johan IV (1640—56) 
lykkedes det at erobre Brasilien tilbage fra Hol
lænderne. Hans Efterfølger Alfons VI (1656— 
67) var en svag og uduelig Hersker, der blev 
afsat af sin Broder D. Pedro 23. Novbr. 1667. 
Pedro II fortsatte derpaa Regeringen, først som 
Regent og efter sin Broders Død som Konge 
(1683 —1705). P. naaede ikke mere sin tidlige 
Storhed. Udadtil stod det under England's Ind
flydelse, navnlig efter Traktaten af 1703 (se 
Methuen) . Indadtil herskede Kongerne ene
vældig, støttede til en rig og mægtig Gejstlig
hed. Rigsdagen Cortes, som tidligere havde haft 
stor Indflydelse, blev sjælden adspurgt. Under 
Johan V (1705 — 50) blev den ikke mere sammen
kaldt. Fra hans Tid stammer det kolossale 
Kloster Mafra, hvis Bygning slugte uhyre Summer. 
Johan fulgtes af sin Søn Josef I (1750—77), 
under hvem Regeringen førtes af den berømte 
Minister, Markis'en af Pombal. Denne, der re
præsenterede 18. Aarh.'s oplyste Despotisme, 
søgte med enestaaende Energi at bringe Orden i 
Finanserne og raade Bod paa tidligere Misbrug. 
Han genopbyggede Lissabon efter Jordskælvet 
(1 . Novbr. 1755), ophjalp Handel og Industri 
ved en Række Forbud mod Ud- og Indførsel og 
tog sig varmt af Folkeoplysningen for derigennem 
at bryde Gejstlighedens Magt. Et Attentat paa 
Kongen gav ham en velkommen Anledning til 
at udjage Jesuitterne og inddrage deres Ejen
domme under Kronen. De fleste af Pombal's 
Reformer ophævedes paa ny af Josefs Datter 
Maria I (1777—1816), som efter en kort Rege
ring blev sindssyg (1792) og maatte overlade 
Styrelsen til sin Søn Johan VI. Under ham 
naaede Dønningerne af den franske Revolution 
ogsaa til P. Napoleon I forlangte 1801, at P. 
skulde træde ud af Forbundet med England og 
lukke Landets Havne for Englænderne. Da Johan 
vægrede sig, rykkede en spansk Hær under 
Godoy ind i P. og tvang Kongen til at føje sig 
efter Frankrig's Ønsker. Da Napoleon imidlertid 
vilde gennemføre Fastlandsspærringen med den 
største Strenghed og forlangte, at alle Eng
lændere i P. skulde fængsles og deres Ejendom 
beslaglægges, udbrød Striden paa ny, og 1807 
sendte Napoleon Marskal Junot med en Hær ind 
i P. for at afsætte Huset Braganca og dele Landet 
mellem Frankrig og Spanien. Allerede inden Fransk
mændenes Ankomst brød Hoffet op og begav sig 
til Brasilien, og 30. Novbr. 1807 holdt Junot sit 
Indtog i Lissabon. 

VI. F r a 1807 t i l 1834. Franskmændene 
vare nu Herrer i P., men det franske Herre
dømme blev kun af kort Varighed. Engelske 
Tropper under Wellington forenede sig med por
tugisiske frivillige og tvang Junot til at rømme P. 



556 Portugal. 

(1808). I de følgende Aar gjorde Franskmændene 
flere Gange Indfald i P., og Kampen førtes med 
vekslende Held i 7 Aar. Først 1814 var Landet 
fuldstændig befriet for Franskmændene. Imidlertid 
opholdt Kongefamilien sig stadig i Brasilien, og 
Johan VI var efter sin Moders Død (1816) af Navn 
Konge af P. Den egentlige Regent var derimod den 
engelske General Lord Beresford, som paa en
hver Maade søgte at udbytte Landet til Fordel 
for England. Det fremmede Herredømme var 
almindelig forhadt, og da Lord Beresford var 
afrejst til Brasilien (1820), udbrød der Revolution 
i P. Den første By, som rejste sig mod Eng
lænderne, var Porto (24. Aug.). En junta blev 
indsat, som forlangte, at Cortes skulde sammen
kaldes, og at Landet skulde have en ny Forfat
ning. 15. Septbr. sluttede Lissabon sig til Be
vægelsen. En provisorisk Regering overtog 
Styrelsen, og Johan VI blev kaldt tilbage. 3. Juli 
1821 landede Kongen paa ny i P., men maatte 
forinden underskrive det Udkast til en ny For
fatning, som Cortes havde vedtaget, og som ende
lig 23. Septbr. 1822 blev Landets Grundlov. 

Dette Skridt havde til Følge, at Brasilien 
løsrev sig fra Moderlandet, idet Brasilianerne ud-
raabte Johan's Søn Dom Pedro, der førte Rege
ringen under Faderens Fraværelse, til Kejser af 
Brasilien under Navnet Pedro I (12. Oktbr. 1822). 
P. var imidlertid optagen af indre Stridigheder. 
Dom Miguel, Johan's næstældste Søn, og Dron
ning Carlotta, stillede sig i Spidsen for de mis
fornøjede og tvang Kongen til at ophæve »Sep
temberforfatningen«. Da D. Miguel imidlertid gik 
videre og vilde tvinge sin Fader til at frasige 
sig Tronen, lagde England sig imellem, og D. 
Miguel maatte gaa i Landflygtighed. Mellem P. 
og Brasilien kom det 1825 til en Overenskomst, 
ifølge hvilken Kejserdømmets Uafhængighed blev 
anerkendt. Det bestemtes tillige, at de to Riger 
aldrig maatte være forenede under een Hersker. 

Denne Bestemmelse kom til Anvendelse 1826, 
da Johan VI døde. Kejser Pedro I af Brasilien, 
som var den nærmeste Arving til Tronen, gav 
Landet en ny Forfatning, Carta de lei, og afstod 
derpaa Regeringen til sin syvaarige Datter Maria II 
da Gloria, hvem han forlovede med Dom Miguel. 
Dennes første Skridt som Regent var at ophæve 
Forfatningen, sammenkalde den gamle Rigsdag, 
Cortes de Lamego, og lade sig udraabe til Konge 
af P. (30. Juni 1828). Dom Pedro's Parti, de 
saakaldte »Pedrister« eller »Cartister« (efter Carta 
de lei), blev slaaet og maatte flygte til Udlandet. 
En Del fandt Tilflugt paa den lille 0 Terceira 
blandt Azorerne, hvor de dannede et Regentskab 
under Palmella og Villaflor (»Hertugen af Ter
ceira«). Hertil sluttede sig i Februar 1832 ogsaa 
Dom Pedro, som April 1831 havde nedlagt Re
geringen i Brasilien og samlet en Hær for at 
forsvare sin Datters Rettigheder. 7. Juli 1832 
landede han ved Porto med en Hær paa 12,000 
Mand, og allerede næste Dag overgav Byen sig 
til ham, men blev derpaa belejret af D. Miguel, 
som holdt den indesluttet i 13 Maaneder. Endelig 
sejlede den engelske Kaptajn Napier og Hertugen 
af Terceira til Algarve, hvor de bleve modtagne 
med Begejstring af Folket. Medens Terceira 
marcherede mod Lissabon, besejrede Napier Dom 
Miguel's Flaade ved Kap St. Vincent (3. Juli 

I J833). °g allerede 24. Juli maatte Lissabon aabne 
sine Porte for Terceira's og Napier's forenede 
Tropper. Efter at D. Miguel havde lidt et af
gørende Nederlag ved Thomar (16. Maj 1834), 

i blev Freden sluttet i Evora (26. Maj), hvor D. 
I Miguel forpligtede sig til at give Afkald paa 
j Kronen og forlade Landet for bestandig. 

VII. F r a 1834 t i l N u t i d e n . Dom Pedro 
j blev nu af Cortes udnævnt til Regent og ind-
I førte paa ny Carta de lei. Da han døde (24. 
; Septbr. 1834), overtog hans Datter Maria II da 
] Gloria Regeringen. Hun giftede sig med Hertug 

August af Leuchtenberg og efter dennes Død 
(1836) med Prins Ferdinand af Sachsen-Koburg. 

! Maria II havde megen Modstand at kæmpe med 
j under sin Regering. De politiske Partier, »Pe-
1 dristerne« og »Septembristerne« (Tilhængerne af 
1 Forfatningen af Septbr. 1822) stode skarpt over 
i for hinanden. 1836 lykkedes det Septembristerne 
I at komme til Magten. Forfatningen blev revideret 
i (Indførelsen af Tokammersystemet og Kongens 

absolutte Veto) og i denne Form gjort til Rigets 
I Grundlov. Allerede Jan. 1842 kom Modpartiet under 

Grev Costa Cabral dog til Roret ved en Opstand og 
indsatte et Ministerium under Terceira, som regerede 
efter Carta de lei. I Maj 1846 udbrød der en Op
stand i det nordlige P., og Costa Cabral maatte 
forlade Landet. Et cartistisk Ministerium under 
Palmella og Hertugen af Saldanha dannedes, men 
den politiske Kamp fortsattes og antog saa for
uroligende Former, at Maria gentagne Gange 
maatte søge Hjælp i Udlandet. Cabral vendte 
tilbage, men Saldanha, som ikke vilde dele Magten 
med nogen anden, nærmede sig til Septembristerne 
og styrtede Cabral (Apr. 1851). Saldanha blev 
ved Roret ogsaa under Maria's Efterfølger Pedro V 
(l853—6l) indtil 1857, da Markis'en af Loulé 

i dannede et Ministerium, hvor de forskellige Partier 
vare repræsenterede. Dette Koalitionsministerium 
formaaede dog ikke at bringe Ro i Landet. 
Pedro V fulgtes paa Tronen af sin Broder Lud
vig I, under hvem Landet maatte kæmpe med 
stadig tiltagende økonomiske Vanskeligheder. 
Ministerierne skiftede idelig, og deres Forsøg paa 
at raade Bod paa Ondet løb ud i Sandet. Loulé, 

i som flere Gange havde været i Spidsen for Re-
: geringen, blev styrtet 1870 af Hertugen af Sal-
j danha ved en Militær opstand, men heller ikke 
j dette Ministerium opnaaede nogen Fasthed. 30. 
i Aug. fulgtes det af Ministeriet Så de Bandeira, der 
1 29. Oktbr. igen gjorde Plads for et nyt under Grev 

d'Avila. Et Aar efter dannede endelig det mode
rate Parti, de saakaldte »regeneradores«, et Kabinet 
med Fontes Pereira de Mello som Chef, og dette 
Ministerium holdt sig med enkelte Afbrydelser 
(1877 og 1879—81) lige til 1886. Ministeriet 
Fontes arbejdede med Kraft paa at ophjælpe 
Finanserne og gennemførte en Reform i Forfat
ningen, hvorefter Pairskammeret skulde bestaa af 
100 kongevalgte Medlemmer, valgte paa Livstid, 
og 50 folkevalgte Medlemmer. Desuden udvidedes 
Valgretten til det andet Kammer. For at ophjælpe 
Handelen sluttede P. 26. Febr. 1884 en Overens
komst med England, ifølge hvilke Portugiserne og 
Englænderne skulde dele Landet ved nedre Kongo. 
Herimod protesterede bl. a. Tyskland og Frank
rig, og P. maatte føje sig efter de Bestemmelser, 
som vedtoges paa den saakaldte Congo-Konference 
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(s. d.) i Berlin (1885). 1886 kom Fremskridts
partiet til Roret med Luciano y Castros som Leder 
af Regeringen. Da Kong Ludvig døde 1889, 
fulgtes han paa Tronen af Karl I, som i Be
gyndelsen blev modtagen med stor Glæde af 
Folket, da man ventede, at han vilde fortsætte 
den gamle Kolonialpolitik. Det vakte derfor al
mindelig Skuffelse, da England 1890 tvang Re
geringen til at kalde Major Serpa Pinto tilbage 
fra Makololo-Landet (s. d.). Ministeriet maatte 
træde tilbage, og Serpa Pimentel kom i Spidsen 
for Regeringen. Det lykkedes ham imidlertid ikke 
at ende Striden, og allerede I I . Oktbr. maatte 
han vige Pladsen for General Abreu de Sousa, 
under hvem der endelig opnaaedes en Overens
komst med England, ifølge hvilken P. fik en Del 
af Landet N. f. Zambesi, og Skibsfarten aabnedes 
paa Zambesi og Schire. Landets økonomiske 
Stilling var paa den Tid slettere end nogen Sinde. 
Abreu de Sousa formaaede ikke at finde paa 
nogen Udvej og maatte overgive Ledelsen af Re
geringen til Advokaten Dias Fereira (1892), der 
søgte at bringe Underskudet ned ved at reducere 
Embedsmændenes Lønninger og forhøje de direkte 
Skatter. Alligevel kunde P. kun give sine uden
landske Kreditorer en Tredjedel af Renterne af 
Statsgælden. Da Misfornøjelsen herover kom 
tydelig til Orde ikke blot i Udlandet, men ogsaa 
paa Rigsdagen, maatte Fereira træde tilbage og 
afløstes af Generalprokurøren Hintze-Ribeiro. 
Under ham bleve Militærudgifterne forringede, 
men heller ikke dette medførte nogen væsentlig 
Forbedring i Sagernes Stilling. Ministeriet ind
gav sin Demission Febr. 1897, og Føreren for 
Fremskridtspartiet, de Castro, overtog Ledelsen 
af Regeringen. 1898 søgte P. at genoplive 
Minderne om sin gamle Storhed, ved en 400 Aars 
Fest for Opdagelsen af Søvejen til Indien. Staten 
var stadig ude af Stand til at opfylde sine For
pligtelser over for Udlandet, og Marts 1898 
maatte den slutte en Overenskomst med sine Kre
ditorer. De senere Aar synes dog at have bragt 
nogen Forandring til det bedre. Trontalen af 
2. Jan. 1903 opregner de Reformer, der have 
fundet Sted i Kolonierne, og omtaler Konver
teringen af Statsgælden, der har fundet Sted med 
de udenlandske Kreditorers Samtykke. Over fire 
Femtedele af den udenlandske Statsgæld ere 
allerede nu konverterede. (Li t t . : G e b a u e r , 
»Portug. Geschichte« [2 Bd., Leipzig 1759]; 
F o r t i a d 'Urban e Mie l le , Histoire de P. [10 
Bd., Paris 1828—29]; Schafe r , »Geschichte von 
P.« [5 Bd., Hamburg og Gotha 1836 — 54]; Her-
c u l a n o , Historia de P. [4 Bd., Lissabon 1845— 
52]; R e b e l l o do Si lva , Historia de P. nos 
seculos XVII e XVIII [5 Bd., smst 1860—71]; 
S. J. da Luz S o r i a n o , Historia da guerra 
civil [5 Bd., smst. 1860—71]; B a r b o s a de 
P i n h o L e a l , P. antigo a moderno [7 Bd., smst. 
1873—77]; L a t i n o C o e l h o , Historia politica 
e militar de P. [Bd. I—3, smst. 1874—92]; R. 
G i e d r o y e , Resumé de l'histoire du P.auXIX'e 
siécle [Paris 1876]; P e p p e r , Le P., ses origines, 
son histoire etc. [smst. 1879]; Mac M u r d o , 
The history of P. from the reign of Diniz to 
the reign of Alfonso V [2 Bd., Lond, 1889]. 
L i t t e r a t u r om de p o r t u g i s i s k e K o l o n i e r : 
Z immer mann, »Die Kolonialpolitik Portugals 

und Spaniens in ihrer Entwickelung bis zur Ge-
genwart dargestellt« [Berlin 1896]; W h i t e w a y , 
The rise of Portuguese power in India [Lond. 
1899]). Chr. H. 

Portugal, Marcos An ton io (da Fonseca), 
portugisisk Komponist, (1762—1830), blev — efter 
at have opgivet den gejstlige Løbebane — i Tyve-
aarsalderen Akkompagnatør ved Operaen i Madrid. 
1787 blev han sat i Stand til at foretage en 
Studierejse til Italien, og her fik han med stigende 
Held forskellige Operaer opført i Genova, To
rino, Venezia og andre Byer, og da P. derefter 
vendte tilbage til sin Fødeby, Lissabon, blev 
han udnævnt til kgl. Kapelmester. I de følgende 
Aar opførtes adskillige Operaer af P. baade i 
Lissabon, rundt om i Italien og i Paris (efter 
Napoleon's Ønske); videst bekendt blev »Prin
cipe di Spazzacamino« (1793). 181 o fulgte P. sin 
fordrevne Konge til Brasilien og blev i Rio de 
Janeiro Kapelmester, i hvilken Egenskab hen 
endnu komponerede nogle Operaer. Endnu en 
Gang besøgte P. Italien, men vendte tilbage til 
Rio de Janeiro, hvor han døde, idet Sygdom havde 
hindret ham i at følge Hoffet tilbage til Lissabon 
(1821). P. er sitLands største eller i hvert Fald videst 
bekendte Komponist. Han blev det væsentlig paa 
Grund af sine Operaer, der ogsaa fandt Indgang 
i enkelte tyske Byer, ja i St. Petersborg og i Lon
don, men han har i øvrigt ogsaa skrevet en Del 
Kirkemusik. P.'s Operaer vare skrevne i den 
paa hans Tid gængse Italieneroperastil, men synes 
at have udmærket sig ved en ejendommelig Kraft 
i Udtrykket. W. B. 

Portugalése, en tidligere i Hamburg præget 
Guldmønt (Skuemønt) = 10 Dukater = 84 Kr. 
75 0- N'J-B-

Portugalessens d. s. s. P o r t u g a l o l i e . 
Portugaléte, By i det nordlige Spanien, Pro

vins Biscaya, ligger ved Mundingen af Nervion 
9 Km. N. V. f. Bilbao og er Udhavn for denne 
By. (1897) 4,692 Indb. P. driver Skibsbyggeri 
og har besøgte Bade. H. P. S. 

Portugalolie se Pommeranso l i e . 
Portugisiske Vine. Vindyrkningen i Portugal 

er meget gammel og har ogsaa fortrinlige Be
tingelser i Landets Klima og Jordbundsforhold, 

1 men Behandlingen lader paa mange Steder meget 
' tilbage at ønske. Vinene kunne inddeles i to 

Klasser, nemlig L i k ø r v i n e , hvortil høre P o r t 
vin (s. d.), C a r c a r e l l o s og flere Muskatvine, 
og Bordv ine . Sidstnævnte fremstilles i en Mængde 
forskellige Typer, saaledes v inho ve rde fra 
Entre Minho e Douro, der minder om Moselvin, 
de meget kraftige Vine fra Algarve og Alemtejo, 
den om Chablis mindende hvide Buce l l as , de 
meget kraftige A lemque r og C a r t a x o o. m. fl. 
Disse Vine udføres næsten kun til Brasilien og 
de portugisiske Kolonier, bl. a. fordi de fordyres 
meget paa Grund af de daarlige og dyre Jærn-
baneforbindelser, og det er næsten kun Portvinen, 

I der kommer i den europæiske Handel. K. M. 
Portugisisk Guinea omfatter Landskaberne 

i Ango la , L o a n d a , A m b r i z , Benguel la , 
I M o s s a m e d e s i Nedreguinea S. f. Congo-Floden, 
; samt Congo-Distriktet N. f. Floden. De ere til-
| sammen ca. 1.300,000 • Km. med ca. 4,0 Mill. 
i Indb., Bantunegre, Portugisere og Mulatter (se 
1 de enkelte Landskaber). C. A. 
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Portuguesa [portuge !sa], Flod i Sydamerika 
hørende til Orinoco's Strømsystem, idet den tor
ener sig med Apure kort før dens Udmunding i 
Orinoco. P. og dens talrige Bifloder have deres 
Kilder paa Cordilleros de Mérida og deres Fort
sættelse: Venezuela's Kystbjærge. P.'s Bifloder 
ere Aca r igua , G u a n a r e og G u a n a r i t o fra 
højre og San C a r l o s , Pao og T i s n a d o s fra 
venstre Side. M. Kr. 

Por tu låca , Portulacacéae se P o r t u l a k f a m i 
l ien . 

Portulåkfamilien {Portulacacéae), tokim
bladede og frikronede Planter af Krumkimedes 
Orden, mest enaarige Urter med smalle og ofte 
kødede Blade, der have hindeagtige Akselblade 
eller i Stedet derfor Haarduske i Hjørnerne. De 
hyppigst uanselige Blomster sidde i Svikler, der 
atter kunne være samlede i Stande af forskellig 
Art. De ere tvekønnede og oftest regelmæssige. 
Bægeret er dannet af to Blade, hvoraf det ene 
kan omfatte Randene af det andet; Kronen be-
staar af 4—5 hurtig henfaldende Blade, ud for 
hvilke et lignende eller fordoblet Antal Støvblade 
staa. Støvvejen er dannet af 3 Blade, der frem
bringe en i-rummet og oversædig Frugtknude 
med en 2—3-delt Griffel. Kapsel; Frøene nyre-
dannede. Ca. 140 Arter i tropiske eller sub
tropiske Egne, sjældnere uden for disse; de have 
ringe økonomisk Anvendelse, nogle ere Køkken-, 
andre Prydplanter. Se nedenf. samt Ca l and r in i a , 
C l a y t o n i a og V a n d a r v e . 

P o r t u l a k {Portulåca L.), nedliggende Urter 
med spredte eller næsten modsatte Blade og gule 
eller røde Blomster, hvis Kronblade efter Blom
stringen flyde hen til Slim; talrige Støvblade; 
Frugtknuden er halvt undersædig og indeholder 
talrige Æg. Buddike. Over 20 Arter i tropiske 
og subtropiske Egne, de fleste i Amerika. P. 
oleracea L. er Stamplante til den under Navn af 
P. sativa Haw. dyrkede Plante, H a v e p o r t u l a k , 
der benyttes til Gemyse; den er nu kosmopolitisk. 
Den har 8—20 Cm. lange, nedliggende Stængler 
med siddende, omvendt ægdannede eller spatel-
dannede Blade og gule eller gullighvide Blomster 
(se nedenf.). Ogsaa andre Arter benyttes paa 
samme Vis. Nogle ere Prydplanter, saaledes især 
P. grandiflora Hook. (Brasilien), der dyrkes i 
flere Varieteter med store, smukke Blomster, der 
have frynsede Kronblade (se nedenf.). A. M. 

P. er en Køkkenurt, der saas paa Blivestedet i 
Maj til August med 3—4 Ugers Mellemrum i 5 
Rækker paa 1 M. brede Bede. 

Som enaarig Prydplante dyrkes P. grandiflora 
Hook til Indfatning og paa Stenhøje paa Grund 
af sine stærkt glinsende smukke Blomster i hvide, 
gule, rosa og skarlagenrøde Farver. Frøet saas 
sidst i Marts i Potter, dækkes ganske lidt med 
Sand, og Potterne anbringes paa halvvarm Bænk. 
Efter at være ompriklede udplantes de sidst i 
Maj med 25 Cm.'s Afstand paa et fuldt solaabent 
Bed. Frøet kan ogsaa saas paa Blivestedet sidst 
i Maj, og de opkomne Planter maa da ud
tyndes. L. H. 

Portumnus se P o r t u n u s . 
Portunldae se K r a b b e r . 
Portunus eller P o r t u m n u s , romersk Havne

guddom, oprindelig vistnok udviklet fra J a n u s . 
Han sattes i Forbindelse med Mater matuta og 

identificeredes senere med den græske Pa la imon . 
Ved Tiber-Mundingen fandtes et Tempel for ham, 
og til hans Ære fejredes Portumnalia, hvert Aars 
17. Aug. Denne Fest var vistnok meget gam
mel. H. A. K. 

PértUS (lat.), Havn. 
Port Vendres [på! rva! drøj, Romernes Portus 

Veneris, By i det sydøstlige Frankrig, Dep. 
Pyrénées-Orientales, ved Middelhavet og Syd
banen, har en udmærket Havn, der kan søges af 
de største Skibe og bestaar af Handelshavnen og 
en nyanlagt Orlogshavn. Den værnes mod Havets 
Bølgegang ved en Mole og er befæstet med flere 
Forter og Batterier. Paa det 203 M. høje Kap 
Béar, 1 Km. 0. f. Byen, er der opført et første 
Klasses Fyr. Byen har regelmæssig Dampskibs
forbindelse med Marseille, Barcelona og Algérie. 
Havnen søgtes 1894 af 637 Skibe med 317,000 
Tons. Indbyggernes (1896: 3,000) Hovederhverv 
er Handel med Vin og Fabrikation af Korkpropper 
og Fade samt Skibsbygning. Byen er Badested, 
og i dens Nærhed er der anlagt en Dynamit
fabrik. M. Kr. 

Port Victoria [på!atviktå!rJa], 1) Havn i det 
sydøstlige England, Kentshire, ved Vestsiden af 
Medway's Munding og lige over for Sheerness. 
Arbejdet fuldførtes 1884. 2) Hovedstaden paa 

: Øen Mahé i Seychellerne. M. Kr. 
Portvin er en ikke udgæret Sødvin, der 

fremstilles i Portugal ved Bredderne af Douro og 
dens Bifloder fra Barca d'Alva ved den spanske 

I Grænse til Barqueiros. En ringere Vin faas fra 
i Egnen V. f. den lille Flod Corgo. Fremstillingen 

af P. sker paa den Maade, at Druerne knuses i 
Stenbeholdere, hvor de henstaa i 1—3 Dage til 

j Gæring, hvorefter Mosten trækkes fra, og man 
tilsætter derpaa Alkohol, enten for helt at standse 
Gæringen eller kun for at indskrænke den, alt 
efter som man vil fremstille en mere sød eller en 
mere tør Vin. Den fremstilles baade rød og 
hvid. Den betydelige Tilsætning af Alkohol 
nødvendiggør en lang Lagring, for at den fine 
Buket skal komme frem, idet den unge Vin sæd
vanlig har en tydelig Spritsmag. Produktionen 
anslaas til gennemsnitlig 285,000 Hektoliter aarlig, 
og Udførselen sker navnlig over Oporto til Eng-

J land og Skandinavien. Lignende Vine, der ogsaa 
! sælges som P., ere Consumo og Maduro. K. M. 

Portør (fr.), Drager, Bærer; lavere Funktio-
j nær i Jærnbaneadministrationen (P., Overportør). 

Porzana se Sumph0 ns. 
Porøsitet (lat.). Alle Legemer ere mere eller 

mindre »porøse« ; naar man nemlig gaar ud fra, at de 
bestaa af overordentlig smaa Dele, Moleculer, da 
maa der mellem disse findes Mellemrum, som ere 
mange Gange større end Moleculerne, om de end 
selv ere saa smaa, at vi ikke kunne sanse deres 
Lidenhed. Disse Mellemrum kaldes Pore r . Ad
skillige porøse Legemer kunne i Porerne optage 
Vædsker og Luftarter, samt have Evnen til at 
affarve farvede Opløsninger. Se P l a t i n s v a m p , 
Kul. O. C. 

Posada (sp.), Gæstgivergaard af ringere Art 
i en By; de egentlige Hoteller kaldes nu om 
Stunder Fondas, medens Landkroerne, hvor man 
sædvanligvis kun faar Logi, ikke Forplejning, 
hedde Ventas. E. G. 

Posada Herrera, J o s é de, spansk Stats-



Posada Herrera — Poseidon. 559 

mand, (1815—85), var siden 1853 Medlem af 
Deputeretkammeret, 1858—63 og paa ny 1865 — 
66 Indenrigsminister under O'Donnell. Han tog 
virksom Del i Dannelsen af den liberale Union 
og i Kampen mod Narvaez'es Reaktion. Ogsaa 
senere indtog han en Mellemstilling mellem det 
konservative og det liberale Parti, var 1881 For
mand for Kammeret og 1882 for Statsraadet, 
samt blev Oktbr. 1883 Førsteminister, dog kun 

f or 3 Maaneder. E. E. 
Posådas se Mis iones . 
Posadowsky-Wehner, Arthur Adolph, 

Grev, preussisk Minister, er født 3. Juni 1845, 
blev 1867 Dr. jur., og 1873 Landraad for en 
Kreds i Posen; var 1882—85 Medlem af Under
huset. 1885 fik han Ledelsen af Provinsforvalt
ningen i Posen, siden 1889 med Titelen »Landes-
hauptmann«, Aug. 1893 blev han Statssekretær 
for det tyske Riges Skatkammer og endelig Juni 
1897 for Rigets indre Anliggender, samt preussisk 
Minister og Rigskanslerens Afløser. E. E. 

Posamént se P o s s e m e n t a r b e j d e . 
PoscharevatZ d. s. s. P a s s a r o w i t z . 
Posclieehonie, By i det mellemste Rusland, 

Guvernement Jaroslav, ligger 105 Km. N. f. Jaro-
slav og har Garverier samt nogen Handel. (1897) 
4,036 Indb. B.P.S. 

P0SChiaV0[poskia!vo],Val d i . tyskPuschlav, 
Alpedal i Schweiz, Kanton Graubiinden, strækker sig 
fra Bernina-Passet i sydsydøstlig Retning og gennem
strømmes af Floden P o s c h i a v i n o , der udspringer 
paa Bernina-Passets Højde (2,230 M.) og danner 
den i,6 D Km. store og 88 M. dybe La go di 
P. (962 M. o. H.), hvorpaa den efter et Løb paa 
32 Km. udmunder i Adda. Paa begge Sider om
given af de høje sydrhætiske Alper forener P. 
Højalpernes Storslaaethed i Bjærgmasser og Glet
schere med italiensk Yppighed i Planteverdenen. 
Beboerne, der bestaa af Italienere, drive Kvægavl 
paa de alpine Græsgange samtidig med, at de i 
de lavere Egne dyrke Tobak og Vin. Dalen ud
gør to Sogne, Brusio og P., der har Navn efter 
Landsbyen P., som ligger 1,011 M. o. H., 72 Km. 
S. S. 0. f. Chur og er et besøgt Sommeropholds
sted med ca. 3,000 Indb. H. P. S. 

Poscimur (lat.j, »man stiller Krav til mig«, 
Citat efter Horats (Oder, I, 32, 1). H. H. R. 

Pose, Wi lhe lm, tysk Maler, (1812—78), Elev 
af Diisseldorf-Akademiet, fra 1842 knyttet til 
Frankfurt, er i sin Kunst Diisseldorfer. Under 
Paavirkning fra Lessing, men ogsaa fra Schirmer, 
har han i sin Landskabskunst stræbt mod det 
storstilede og stemningsdystre i Opfattelsen. Han 
har især skildret Egnene ved Mosel og Rhinen 
og de østerrigske Alpepartier, ogsaa Italien. Be
kendte Værker: »Bjærgsø« [Berlin's Nationalgal.], 
»Burg Els« [Stadel'ske Museum i Frankfurt], 
»Teateret i Taormina« [Prag's Rudolfinum] etc. 
Han raderede ogsaa. A. Hk. 

Poseidéon var i Oldtidens Athen Navnet paa 
Aarets 6. Maaned, svarende til December— 
Januar. H. H. R. 

Poseidippos fra Kassandreia i Makedonien, 
græsk Komediedigter, tilhørte den saakaldte yngre 
attiske Komedie. Han levede i Begyndelsen af 
3. Aarh. f. Chr. og fik en hel Del Komedier opførte 
i Athen. Hans Stykker ere alle tabte; man kender 

Titlerne paa 17 af dem. De romerske Komedie
digtere have vistnok til Dels benyttet Værker af ham. 
Enkelte Fragmenter findes i Meineke's og Kock's 
Fragtmentsamlinger. H. H. R. 

Poseidon, Herren over Havet og hvad dertil 
hører, som Zeus er Himmelens Behersker og den 
tredje Broder, Hades, Herre i Underverdenen. 
Tilsammen herske de over hele Tilværelsen. 
Kronos er deres Fader, Moderen Rheia. P.'s 
Hustru er Amfitrite, hans Søn Triton og hans 
Datter Benthesikyme. Han er den af de græske 

, Guder, hvis Karakter mest har formet sig efter 
hans Element. Han har sin Bolig i Havet; det 
er et herligt Palads, »af straalende Guld«. Hen 
over Havet færdes han i sin Vogn, der drages af 
2 rapt flyvende Heste, med Manker og Fødder 
af Malm. Bølgerne glattes for ham, naar han 
kører frem, og Vognen vædes ikke af Voverne 
(Iliaden, 13. Sang). Men P. er langtfra altid 
den milde, naadige Gud. I hans Skikkelse og 
Karakter ligger langt mere af det mægtige, vold
somme Elements Særpræg. Hans Øje er mørkt 
som Havet; som han er den dunkelt lokkede 
Guddom, er han klædt i en mørk, bølgende 
Kappe, og med sit Vaaben, Treforken, rejser han 
Havet, saa Bølgerne komme i Oprør, hærge 
Kysterne og knuse Skibene. I Attike ligger den 
efter ham opkaldte Maaned, Poseidéon, i Vinteren, 
hvor Havet er mest uroligt. Svarende til Fore
stillingen om Havet som det, der bærer jorden, 
er P. den jordomsluttende, jordholdende, men 
ogsaa den jordrystende. Med et Stød af Tre
forken aabnede han i Thessalien Afløb for de i 
Tempe-Egnen samlede Vandmasser og skabte der
ved den skønne Tempe-Dal. Naar Jorden skælver, 
er det P., der ryster den. 

I Modsætning til Zeus'es mægtige, rolige Konge
skikkelse staar P. som den yngre Broder, hos 
hvem Lidenskabeligheden og Heftigheden ere 
fremherskende. Sammen med Hera prøvede han 
endog engang, hedder det, paa at lægge Zeus i 
Lænker, men maatte erkende, at han var den 
mindre. Siden efter bøjer han sig for Broderen, 
men ofte med en Uvilje, som han ikke skjuler. 
Samme Karakter have ogsaa de, der i Sagnene 
siges at nedstamme fra ham eller at være hans 
Sønner: Laistrygonerne, Kyknos og Polyfemos, 
Antaios, Prokrustes. Han er god at have til 
Ven, og sine Yndlinge blandt Mennesker yder 
han kraftig Hjælp, men han er ogsaa en frygte
lig Fjende. Sammen med Apollon hjalp han 
Kong Laomedon med at bygge Troja's Mure, 
men da Laomedon narrede dem for den aftalte 
Løn, sendte P. et Havuhyre, der hærgede Kysten, 
til Kongedatteren Hesione bragtes det som Son
offer. Ligeledes sendte han et Uhyre mod Ægypten 
(Andromeda) og mod Hippolytos; ogsaa den 
kretiske og den maratoniske Tyr (se H e r a k l e s 
og T h e s e u s ) kom fra ham. Da Odysseus havde 
blindet Sønnen Polyfemos, lod P. ham lange 
Tider igennem drive om paa Havet og lod ham 
først komme til sin Hjemstavn, da Zeus selv greb 
ind. Lokreren Ajas knuste han mod Klipperne, 
da han pralede af ved egen Hjælp at have reddet 
sig fra Skibbrud. Han er gigantisk i Kraft; som 
det hed, at han byggede Troja's Mur, henførtes 
ogsaa andre af Fortidens mægtige Bygningsværker, 
der syntes for store til at være af Mennesker, 
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til P. Han havde ogsaa bygget de vældige 
Malmporte, som lukke Tartaros (s. d.). Omvendt 
har han Magt til at udslette store Menneskeværk. 
Da han under den trojanske Krig klager til Zeus 
over, at Grækerne om deres Skibe have bygget 
en Mur, hvis Ry vil kunne fordunke P.'s, svarer 
Zeus ham, at han jo kun behøver at om
styrte Muren, skylle den ud i Havet og lade 
Sandet dække Stedet, hvor den stod. 

I den hos Homer og Hesiodos udformede 
Skikkelse er saaledes Forholdet til det urolige, 
bevægede Hav traadt i Forgrunden, og ogsaa i 

Poseidon (Latoranet, Kom). Fodstykket restaureret. 

de andre Myter er hans Personlighed mest ud
formet i denne Retning. Men som Havet ikke 
alene er det frygtelige, men ogsaa det mægtig ' 
forbindende og hjælpende Element, er der en 
Rsekke Træk, der tyde paa en helt anden Gruppe 
af Forestillinger om P. Han tænkes da som 
Herren over det vaade Element i dets Helhed, i 
ogsaa naar det bliver mildt og frugtbargørende, 
som i Bække og Aaer, Floder og Indsøer. Han 
sættes herved naturligt i Forbindelse med Nymferne 
og nævnes som deres Elsker. I Lerna paa Pelo
ponnes fortaltes saaledes om hans Forhold til 
Amymone. P. fremmer Frugtbarheden, især i i 
Planteverdenen, og opretholder den; saaledes 
nærmer han sig i Virkekreds til Demeter og 
sættes stundom ogsaa i Forbindelse med hende. I : 
Arkadien, hvor hun dyrkedes som D e s p o i n a , | 

fortaltes endog, at hun var hans Hustru og Perse-
fone deres Datter. I Forbindelse med denne 
Ændring i Opfattelsen af P. staa utvivlsomt de 
Sagn, som melde om Strid om forskellige Lande 
og Byer mellem ham og andre Guder. Saaledes 
hedder det, at han stredes med Athena om Be
siddelsen af Athen (til Bevis for sin Ret havde 
han med sin Trefork spaltet Klippen og ladet en 
salt Kilde strømme frem — eller efter andre 
Sagn skabt den første Hest) — og om Troizen, 
med Helios om Korinth, med Zeus om Ægina, 
med Hera om Argolis. Sin Andel i Delfoi afstod 
han til Apollon mod til Gengæld at faa Herre
dømme over Kalaureia. 

Som Havets Herre dyrkedes P. fremfor alle 
af Fiskerne. Treforken, hvormed ogsaa andre, 
underordnede Havguddomme ses udrustede, men 
som P. altid fører som Scepter og Vaaben, er 
utvivlsomt oprindelig den Harpun, hvormed de 
store Fisk jagedes. Sømændene have P. at takke 
for de milde Briser, som føre dem i Havn. Han 
bliver den, som tænkes at give Sejren i Søslaget, 
og den sejrende Part rejser Trofæ til hans Ære 
og bringer ham Takofre. Mange søfarende Na
tioner afledte deres Herkomst fra P., saaledes 
Faiakerne i Odysseen. Han æredes rundt om i 
Kystlande og paa Øer, navnlig langs Kysterne af 
Peloponnes. I de homeriske Digte er Pylos et 
Hovedsted for hans Kultus, og Nestor, Landets 
Konge, afledte sin Herkomst fra ham; ogsaa 
æredes han rundt om i Arkadien. For den ioniske 
Stamme var P. den nationale Guddom. Hans 
Dyrkelse er gammel saavel i Attike og Euboia 
som paa Øerne og i Lilleasien. De homeriske 
Steder Aigai og Helike, som utvivlsomt oprinde
lig vare mytiske Betegnelser for hans Bolig i 
Havet, søgtes senere i Achaia eller paa Euboia. 
I Lilleasien grundede Ionerne en Helligdom for 
ham ved Forbjærget Mykale og oprettede en stor, 
samlende Fest, Panionia , til hans Ære. Forsæde 
førte Priene, senere Efesos. Ogsaa i Thessalien 
er hans Kultus gammel. Paa Akropolis dyrkedes 
han i Erechtæet sammen med Athena; ligeledes 
dyrkedes de sammen ved Sunion og i Kolonos. 
Et Hovedsted var Istmen ved Korinth, hvor man 
hvert tredje Aar for P.-Hippios fejrede de ist-
miske Lege, der efterhaanden bleve til en græsk 
Nationalfest. Af doriske Byer, hvor man særlig 
dyrkede P., skulle nævnes Halikarnassos i Karien, 
samt i Syditalien Posidonia (Pæstum), der bar hans 
Navn, og hvor hans Tempel endnu staar. Ofre til 
P. bringes mest ved Havbredden, oftere saaledes, 
at Dyrene styrtedes levende ud i Bølgerne (i Ar-
gos i Kilden Deiné). Mest ofredes Tyre, desuden 
Vildsvin og Væddere; Fyrren er ham helliget 
(af dets Kviste var Sejrskransen i de istmiske 
Lege), men i et ganske særligt Forhold stod Hesten 
til ham. Pegasos var avlet af ham og Medusa, 
fra ham stammede Adrastos'es Vingehest Areion, 
og om Achilleus'es talende Heste, Xanthos og 
Balios, hedder det, at de vare en Gave fra P. 
Da Pelops skulde køre til Væds med Oinomaos, 
fik ogsaa han sit Spand fra Havets Konge. Lige
som det hedder, at han har skabt den første 
Hest, bliver han den, der beskytter Hesteavlen, 
og som man i Hestevæddeløbene beder om Sejr 
(P. H i p p i o s ) . Hos Sofokles sammenlignes Hesten 
med Skibet, som flyver hen over Havet, og P. 
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prises som den, der gav Mennesket dem begge, i 
Stundom dyrkedes han i denne Egenskab sammen 
med Athena (Hippia), om hvem det hedder, at 
hun opfandt Tømmen. 

I Kunsten fremstilledes P. i Lighed med Zeus, 
staaende, tronende eller kørende hen over Havet. 
Ved et af hans vigtigste Kultussteder, Istmen, 
rejste Grækerne efter Perserkrigene en Bronze
kolos af ham. Paa Tenos var der i Oldtiden et 
9 Al. højt Kolossalbillede, og af Kunstneren Ly-
sippos kendtes en berømt Statue, der ligeledes 
var opstillet paa Istmen. Af Statuer, der med 
nogen Sikkerhed kunne antages at fremstille P., 
er til vor Tid kun bevaret faa. En af de bedste, 
hvor han ses nøgen, staaende paa Forstavnen af 
et Skib, findes i Lateranmuseet. Men fra Vase
billeder og Gemmer og ikke mindst fra Møn
terne i de Byer, som særlig ærede ham (Korinth, 
Posidonia, Byzans), kendes hans Skikkelse bedre. 
I hans Ansigtsudtryk er der mere Uro og Trods 
end Majestæt og Mildhed som hos Zeus; Haar 
og Skæg ere krusede, den hele Skikkelse mere 
sluttet og sammentrykt end Zeus. Ofte ses han 
med andre Havguddomme, især Amfitrite; paa 
Haanden eller ved hans Fod ses Delfinen, Sym
bolet paa det stille fredelige Hav; ogsaa i Kun
sten er han saaledes, ligesom i Myterne, væsentlig 
tænkt som Havets Herre. H. A. K. 

Poseidon HippiOS se P o s e i d o n . 
Poseidonia se Pæstum. 
PoseidoniOS, stoisk Filosof og Astronom, født 

135 f. Chr. i Apamea i Syrien, død paa Rhodos 50 
f. Chr., var Panaitios'es Elev og naaede en over
ordentlig stor Anseelse. Vi kende ikke meget til 
hans særlige Anskuelser, i det store hele delte han 
vistnok Stoikernes Meninger. Cicero har hørt 
hans Forelæsninger og nærer stor Beundring for 
ham; Pompejus opsøgte ham paa Rhodos efter 
sit syriske Felttog. P.'s fremragende videnskabelige 
Evner synes især at være komne frem i astrono
miske Studier. Han bestemte Jordens Størrelse 
med stor Nøjagtighed, ansaa Stjernerne for Himmel
legemer langt større end Jorden og udregnede 
baade Solaarets Længde og Tiden for Planeternes 
Omløb. En mekanisk Himmelglobus, der viste 
Solens, Maanens og de 5 Planeters Bevægelser, 
havde P. konstrueret, og Cicero nævner den (i 
De natura deorum) med største Beundring. 
( L i t t . : J. Bake, Posidonii Rhodii reliquiae 
[Leyden 1810]). C. St. 

Posolyng (norsk) d. s. s. K l o k k e l y n g (s. d.). 
Poselæbe (Coeloglossum Hartm. Peristylus 

Bl.), Orkidéslægt med dybt delte Knolde og lan-
cetdannede eller elliptiske Blade. Blomsterne sidde 
i Aks; Bæger- og Kronblade ere hjælmformet 
samlede; Læben lang, 3-lappet og med en kort 
Spore; Klæbeskiverne ere rykkede langt fra hin
anden og omgivne af et tyndt Hylster. 9 Arter. 
G r ø n l i g P. (C. viride [L.] Hartm.) er 10 — 25 Cm. 
høj; den har grønlige Blomster. Meget sjælden i 
Danmark paa Enge; i Norge i Skove, især til 
Fjælds. Den blomstrer i Juni—Juli. A. M. 

Posen, 1) preussisk P r o v i n s , grænser mod Nord 
til Vestpreussen, mod Øst til Polen, mod Syd til 
Schlesien, mod Vest til Brandenburg og har et 
Areal af 28,971 • Km. Fra Nord træder med 
et temmelig stærkt Fald mod Netze-Dalen den 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIII. 

nordtyske Landryg (den baltiske Seenplatte) ind 
i Provinsen og naar i Lichberge 194 M., og fra 
Syd sender den schlesiske Landryg nogle Højde
drag ind i P., blandt hvilke nogle i Schildberg-
Kredsen naa en Højde af over 200 M. Bortset 
herfra tilhører P. den Del af det preussiske Lav
land, som ligger inden for de store Dales Om-
raade. Største Delen af P. danner en Slette af 
gennemsnitlig 80—120 M.'s Højde. Denne Slette 
gennemskæres af 2 store Daldrag. Det nordligste 
danner en 6—8 Km. bred Sænkning, gennem 
hvilken tidligere Weichsel strømmede mod Vest, 
og som nu betegnes hovedsagelig ved Bromberg-
Kanalen og Netze. Sydligere gennemstrømmer 
Warthe i en bred Dal Provinsen. Blandt de øv
rige Dale nævnes Obra's Dal. Plateaustykkerne 
mellem Dalene egne sig til Agerbrug, der optager 
et Areal af 70 p. Ct. af P. Hovedfloderne ere 
Warthe og Netze og som Grænseflod mod Vest
preussen Weichsel med Brahe. Der findes talrige 
Søer (Goplo-, Skorzenciner- og Powidzer-Sø). 
Den aarlige Middeltemperatur beløber sig i P. til 
8,3°, i Bromberg til 8,̂ 0. Vinteren er streng, 
Regnmængden temmelig sparsom (50—52 Cm. 
aarlig). Indbyggerantallet beløber sig (1900) til 
1,887,300, hvoraf 53 p. Ct. Polakker, Resten 
Tyskere, og 569,600 Evangeliske, 1,280,100 Kato
likker og 35,300 Jøder. I de større Byer er det 
tyske Element i Majoritet. For at forøge den tyske 
Landbefolkning er der ifølge L. af Apr. 1886 
oprettet en Kommission med den Opgave at op
købe Godser af polske Besiddere og udstykke 
dem til tyske Kolonister. Foruden Korn, Bælg
frugter og Kartofler dyrkes i stor Udstrækning 
Humle, i det sydvestlige Hjørne af P. findes Vin
dyrkning. 1893 fandtes 62,4 p. Ct. Agerland og 
Haver, n > 7 p. Ct. Enge og Græsgange. Skoven 
udgør I9,8 p. Ct. af P.'s Areal og bestaar næsten 
udelukkende af Naaleskov; de anseligste Skove 
findes mellem Warthe og Netze. Industrien er 
endnu kun lidet udviklet. 1895 vare 59,5 
p. Ct. af Beboerne beskæftigede ved Landbruget, 
20 p. Ct. ved Industrien og 7,5 p. Ct. ved Han
delen. De vigtigste Handelsartikler ere Korn, 
Kvæg, Uld, Træ og andre Land- og Skovbrugs
artikler samt Salt- og Stenkul fra Schlesien. Blandt 
Undervisningsanstalterne nævnes 15 Gymnasier, 5 
Skolelærerseminarier, 1 Lærerindeseminarium, I 
Landbrugsskole, 2 Agerdyrkningsskoler, 3 Døv« 
stummeinstitutter og 1 Blindeinstitut. 

Provinsen deles i 2 Regeringsdistrikter: P., 
17,519 • Km. med (1900) 1,198,300 Indb., og 
Bromberg, 11,452 Q Km. med 689,000 Indb. 
Forvaltningen hviler paa L. af Maj 1889. Over
præsidenten har Sæde i Byen P. Provinsen deles 
i 15 Rigsdagsvalgkredse, sender 29 deputerede til 
det preussiske Deputeretkammer og er i Herre-

I huset repræsenteret af 19 Medlemmer. Denevan-
! geliske Kirke forvaltes af Konsistoriet i P., den 

katolske Kirke staar under Ærkebispedømmerne 
P. og Gnesen. P. danner med den vestpreussiske 
Kreds Deutsch-Krone Overlandsretsdistrikt P.-

1 Vaabenet er den preussiske Ørn, paa hvis Bryst 
l findes en hvid Ørn i rødt Felt; Landsfarverne ere 
; karmesin og hvidt. P. var tidligere en Del af 
I Kongeriget Polen. Ved Polen's første Deling kom 
I de N. f. Netze liggende Dele under Navn af 
i Netze-Distriktet ti! Preussen, ved den anden De-

36 
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ling kom ogsaa det øvrige under Preussen. Efter 
1807 hørte P. til Hertugdømmet Varszava, men 
tilfaldt ved Wiener-Kongressen 1815 atter Preus
sen. (Li t t . : Chr. Meyer, >Zeitschrift fiir Ge-
schichte und Landeskunde der Provins P.« [1882 
—84]; samme, »Geschichte der Provins P.« 
[Gotha 1891]; P rumers , »Zeitschrift der histor. 
Gesellschaft der Provins P.< [siden 1886]). 

2) P. (polsk Poznan ) , R e g e r i n g s d i s t r i k t , 
danner den større sydlige Del af Provinsen P., 
har et Areal af 17,519 Q Km. med (1900) 
1,198,300 Indb. og deles i 28 Kredse og 10 Rigs-
dagsvalgkredse. 

3) P., By og Fæstning i Preussen, Hovedstad i 
Provinsen og Regeringsdistriktet P., ligger ved 
Warthe og Jærnbanelinierne Breslau—Stargard, 
Frankfurt a. d. O.—P. samt ved Jærnbanelinierne 
til Kreuzburg, Thorn, Schneidemuhl og Strzalkowo 
og har (1900) 117,000 Indb. 1890 fandtes 69,600 
Indb., hvoraf 23,100 Evangeliske og 6,100 Jøder. 
P. danner Midtpunktet for Provinsen P. og er med 
sine 4 Hovedbroer et vigtigt Overgangssted over 
Warthe. Byen bestaar af den af Podlinka gennem
strømmede oprindelige Stad (Altstadt) og den 
elegante, først under preussisk Herredømme op-
staaede Neustadt paa venstre samt 4 Forstæder 
paa højre Warthe-Bred. De storartede Fæstninger 
ere paabegyndte 1827 og siden 1876 forstærkede 
ved en Kreds af detacherede Forter. Fra Ka
stellet Winiary findes en smuk Udsigt over Om
egnen. P. har hovedsagelig smukke, brede Gader 
og et stort Antal Torve. Der findes 25 katolske 
og 5 evangeliske Kirker samt 2 Synagoger. Dom
kirken er genopbygget efter fiere Brande 1775 i 
gotisk Stil og har mange Gravmonumenter samt 
det saakaldte gyldne Kapel, som Grev Raczynski i 
lod bygge i byzantinsk Stil og udstyre med mange j 
Kunstværker, særlig Statuerne af de første polske 
Konger. Endvidere nævnes den katolske Sogne
kirke, et Mesterværk af italiensk Bygningskunst, 
tidligere tilhørende Jesuitterne, Raadhuset med et 
anseligt, 65 M. højt Taarn (bygget 1730) og et 
rigt Arkiv, det prægtige, med 24 Støbejærnssøjler 
prydede Palads, skænket 1832 tillige med det 
deri værende Bibliotek (30,000 Bd.) af Grev Ra
czynski, samt det genopbyggede kgl. Slot med et 
Arkiv og det historiske Selskabs Samlinger. 

Der findes et kgl. Seminarium, et katolsk og 
et evangelisk Gymnasium, et Realgymnasium, et 
Lærerindeseminarium, et Døvstummeinstitut samt 
flere Museer og Samlinger. I n d u s t r i e n beskæf
tiger sig særlig med Fabrikationen af Landbrugs
maskiner, Møbler, Vogne, Mølledrift, Bryggeri og 
Spiritusfabrikation, Handelen med Træ, Korn, 
Uld og Spiritus. P. var en af de ældste og be
tydeligste Byer i det tidligere polske Rige, blev 
968 Sæde for en Biskop og en Tid Residens for 
de første polske Konger og i 12. og 13. Aarh. 
for Hertugerne af Storpolen. I 16. Aarh. blom
strede Byen frem ved Handel og Industri, og 
Indbyggerantallet steg til over 30,000, men efter 
de ved Jesuitternes Indførelse fremstaaede reli
giøse Forviklinger, efter den store nordiske Krig 
og flere Borgerkrige gik Byen tilbage, saa at 
Indbyggerantallet ved Preussen's Overtagelse af 
Byen kun beløb sig til ca. 10,000. 1806 slut
tedes i P. Freden mellem Napoleon og Sachsen. 

(Lit t . : W a r c h a u e r , >Stadtbuch von P.« [P. 
1892]). Joh.F. 

Posenot se Nøte r . 
Pose re (fr.), egentlig sætte, lægge o. I. eller 

sætte sig i en vis Stilling; i overført Betydning: 
>agere«, stille sig i Positur; lægge sin Optræden 
saaledes an, at den kan tage sige ud for Om
givelserne; skabe sig. P o s e u r [pozolr], den, der 
poserer; den, der »affekterer« mere, end han 
sidder inde med. 

Poseu r se Pose re . 
Pos idunia Kon., Slægt af Vandaksfamilien, 

helt undersøiske Planter med et kort og tykt 
Rizom, der er tæt besat med Ribber af ældre, i 
øvrigt henraadnede Blade, og med bredt baand-
dannede og i Spidsen afrundede Blade. Blom
sterne sidde i et sammensat Aks, og Smaaaksene 
findes i Hjørnerne af løvbladagtige Højblade; de 
nedre Blomster ere tvekønnede og have 3 Støv
dragere og 1 Støvvej, de øvre ere hanlige. Frugten 
er stenfrugtagtig. 2 Arter. Bladene af den i Middel
havet levende P. oceanica (L.) Del. benyttes som 
Pakkemateriale (Alga vitrariorum) og i Nord
afrika til Tækning. Dele af Rodstokken, der ved 
Vandbevægelsen ere filtrede sammen i store 
Klumper (Aegagropilae), vare forhen offici
nelle. A. M. 

Posidoi l ius d. s. s. P o s e i d o n i o s . 
POSllipo, P a u s i l i p p o , Bjærgryg i Syditalien, 

skiller Byen Napoli's Stadomraade fra de fle-
græiske Marker og bestaar af vulkansk Tuf. P. 
har en yppig Vegetation og er bedækket med 
Villaer og Haver. Gennem P. fører den 689 M. 
lange Tunnel G r o t t a di P. (134 M. under P.'s 
Kam), der fører fra Napoli til Fuorigrotta, og 
som allerede omtales af Seneca. Endelig fuldførtes 
1885 den 734 M. lange og 12 M. høje og brede 
G r o t t a nuova d i P . som Forbindelsesvej mellem 
Napoli og Pozzuoli. Paa Højderne over den gamle 
Tunnel ligger en gammel romersk Bygning, det 
saakaldte Vergil's Gravmæle, og ved Vejanlæg 
har man opdaget en gammel Tunnel, G r o t t a di 
S ej an o, der skal være anlagt 37 f. Chr. H.P. S. 

Pos i t ion (lat.), Stilling, Plads; Livsvilkaar; 
fremragende Stilling i Samfundet. 

I den latinske Prosodi en Vokals Stilling foran 
to elier flere Konsonanter, hvorved Vokalen, hvis 
den oprindelig er kort, bliver lang. 

I militær og musikalsk Betydning se S t i l l i n g . 
Pos i t i onsa r t i l l e r i kaldes den Del af Artille

riet, der fortrinsvis finder Anvendelse ved Felt
befæstninger eller lettere provisoriske Anlæg, der 
opføres som Støttepunkter for Felthæren eller 
for at spærre Adgangen ad vigtige Kommunika
tionslinier, Det Skyts, der indgaar i P. — P o s i -
t i o n s s k y t s e t — er noget kraftigere end Felt
skytset, hvorfor Fordringerne til Bevægelighed 
maa stilles noget ned, og man forlanger da i 
denne Retning, at det skal kunne følge Fod
folket og bevæge sig paa nogenlunde jævnt 
Terrain. Kaliberet ligger sædvanlig mellem 9 og 
11 Cm. P. inddeles i Lighed med Feltartilleriet i 
Underafdelinger, der kaldes P o s i t i o n s b a t t e r i e r . 

Ofte bruges dog Navnet P. om alt Artilleri, 
hvis Bestemmelse er at kæmpe fra faste Batterier 
og Positioner, i Modsætning til Feltartilleriet, 
der er direkte knyttet til Felthæren, og hvis Be-
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stemmelse det er at kæmpe i vekslende Stillinger. 
Benævnelsen P. kommer da til at omfatte Fæst
nings-, Belejrings- og Kystartilleriet. H. H. 

Positidnsbatteri se P o s i t i o n s a r t i l l e r i . 
Positionscirkel, en Cirkel til Aflæsning af 

Positionsvinkel (s. d.). 
Posi t ions lys ell. P o s i t i o n s l a n t e r n e r (Sø-

udtryk). For om Natten at kunne udfinde den 
Retning, hvori et mødende Skib bevæger sig, er 
det ved internationale Love bestemt, at ethvert 
Sejlskib under Gang skal føre en rød Lanterne 
om B a g b o r d og en g r ø n om S t y r b o r d . Disse 
to Lanterner skulle begge lyse fra ret forud indtil 
to Streger (o: 221/2°) agten for tværs, o: i en 
Vinkel paaii2l/2°, men for øvrigt være usynlige. 
De benævnes P o s i t i o n s l a n t e r n e r . Dampskibe 
under Gang føre desuden to hvide T o p l a n t e r n e r 
til Vejrs, een for (indtil 13 M. over Skroget) og 
een agter (mindst 5 M. højere end den forreste); 
disse to Lanterner skulle lyse i en Vinkel af 20 
Streger (o: 225°), henholdsvis fra ret forud eller 
agter ud til 112^1^ til hver Side. Dampskibe, der 
bugsere, føre i Stedet for forreste Toplanterne 2 
klare hvide Lys 2 M. over eller under hinanden ; 
(under visse Forhold endogsaa 3). Skibe, der af i 
en eller anden Aarsag ikke ere manøvredygtige, i 
føre til Vejrs 1 eller 2 røde Lys, der kunne ses j 
hele Horisonten rundt. Disse Lanterner, der til- | 
sammen tilkendegive, hvorledes Skibet bevæger j 
sig for Iagttageren, betegnes ofte med Fælles- \ 
navnet Positionslanterner. I snævreste Forstand 
forstaar man ved Positionslanterner Lanterner, som 
om Bord i Orlogsskibe, der sejle i Eskadre, om 
Natten hejses for og agter, saa længe de foretage 
Evolutioner. C. L. W. 

Positionsmikrométer, Mikrometer til Maaling 
af Positionsvinkel, o: Filarmikrometer se Mikro
meter. 

Pos i t i ons sky t s se P o s i t i o n s a r t i l l e r i . 
Posit ionssystemet se T a l s y s t e m e r . 
Posit ionsvinkel er den Vinkel, Storcirkelen 

mellem to Stjerner danner med Deklinations-
cirkelen gennem den ene. Retningen mod Nord
polen regnes som Udgangsretning, mod Øst for 
900 o. s. v. J. Fr. S. 

Posit iv (lat.), bejaende (modsat benægtende), 
bestemt, fast; det faktisk givne eller haandgribe-
lige (i Modsætning til det blot for Tanken værende), 
saaledes p. Ret o: Indbegrebet af de Love, der 
nu engang eksistere i Kraft af ydre Autoritet, i 
Modsætning til den naturlige, blot paa Fornuften 
hvilende Ret; p. Religion, en Religion, der støtter 
sig paa ydre Aabenbaring. 

Positiv (mat.). De p. Tal ere de ved Tæl-
ning fremkomne hele Tal, Brøkerne, der opstaa 
ved disse hele Tals Division, samt de irrationale 
Tal, hvis Tilnærmelsesværdier ere saadanne Brøker. 
Man fremhæver undertiden, at en Størrelse erp., 
ved at sætte -J- foran den. Chr. C. 

Posit iv se K o m p a r a t i o n . 
Posit iv, et lille Stueorgel; ogsaa de smaa 

Orgler, der benyttes som Lirekasser. S. L. 
Posit iv Elektricitet se E l e k t r i c i t e t og 

E l e k t r o s t a t i k . 
Positiv Forskydning af Strandlinien kaldes 

en Niveauforandring, ved hvilken Havet synes at 
stige, eller Landet at sænke sig. jf. P. R. 

Posit ivisme kaldes den filosofiske Retning, 
som knytter sig til Comte's (s. d.) Navn. Den 
almindelige filosofiske Tendens, som gjorde sig 
gældende ved Slutn. af 18. og Beg. af 19. Aarh. 
vendte sig imod de dogmatiske og metafysiske 
Spekulationer. I Tyskland mundede dette ud i 
Kant's Kriticisme, i Frankrig førte det til Ide
ologernes psykologiske Analyser. En videre For
grening af denne Retning er P. Fra Kriticismen 
skiller den sig ved ikke at stille Problemet om 
Erkendelsens Mulighed. Erkendelsen er virkelig, 
Spørgsmaalet er kun, hvad vi kan erkende. 
Svaret bliver, at Erkendelse er mulig af alt det, 
som falder inden for Fagvidenskabernes Kreds, 
da Spørgsmaal, som ligge uden for disse, og som 
hidtil have udgjort de egentlige Problemer for 
Filosofien, slet ikke er Erkendelsesgenstande, 
men kun Digtningens Sag. I sin senere Udvikling 
kunde P. dog ikke skyde de erkendelsesteoretiske 
Spørgsmaal fra sig, og jo mere den holder sig 
fjernt fra dem, desto mindre bliver den en filo
sofisk Retning, desto mere munder den ud i den 
ene eller anden Fagvidenskab særlig Biologien 
og Sociologien. Littré er den mest ansete Re
præsentant for den rene P. Mænd som Mill, Riehl, 
Høffding staa P. nær, men forbinder den tillige 
med de kritiske Elementer, som udmærkede Kant. 
Den mystiske P., som Comte grundlagde gennem 
sin Politique positive, er en Selskabsbevægelse, 
som Teosofer, Simonister o. a. 1. søge at skaffe 
ny Næring for Samfundsfølelse. I Frankrig er der 
flere saadanne positivistiske Selskaber, og i Eng
land og Amerika findes Aflæggere af dem. 
(Li t t . : Nyst rQm, »Positivismen, en systematisk 
framstallning af denna lara jemte en biografi ofver 
dess grundl'åggare utg. af Positivistiska mis
sionen« [1879]; R. E n c k e n , »Philosoph. Auf-
satze« [1887]). C.St. 

Posit ivister, Tilhængerne af Positivismen 
(s. d.). 

Posit iv Pol se Ga lvan i sk B a t t e r i . 
Posito, sed non concésso (lat.), »forudsat, 

men ikke indrømmet«, et Udtryk, som bruges 
ved Opstillingen af et Tankeeksperiment, hvis 
Overensstemmelse med Virkeligheden den talende 
ikke vil indrømme. II. H. R. 

Positur (lat.), Stilling, Holdning; sætte sig i 
P. o: optræde teatralsk. 

Pospolit , i flere Sprog det almindelige, men 
ikke nøjagtige Udtryk for det i det tidligere 
polske Rige forekommende almindelige Krigs-
opbud (pospolite rustente). 

Po-Sletten se I t a l i e n S. 661—662. 
PossagnO [possa'no], By i det nordøstlige Italien, 

Provins Treviso, ligger 36 Km. N. V. f. Treviso. 
(1881) 1,913 Indb. P. er Canova's Fødeby, og 
han er begravet i dens Kirke. Kunstnerens Føde-
hus er omdannet til et Museum med Gipsafstøb
ninger af hans Værker. H. P. S. 

Possart, E r n s t von, tysk Skuespiller, er født 
11. Maj 1841 i Berlin, debuterede 14. Oktbr. 
1861 i Breslau, spillede de følgende to Sæsoner 
et stort Repertoire i Bern og Hamburg og blev 
1864 knyttet til Hofteateret i Miinchen, hvor han 
siden har virket under stigende Anerkendelse og 
ved Siden af sin omfattende Skuespillervirksom
hed indtaget en indflydelsesrig Stilling som Teater-

36* 
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embedsmand: han begyndte 1872 som Regissør 
og steg i den følgende Snes Aar gradvis, indtil 
han 1893 blev stillet i Spidsen for Teaterets 
Ledelse, først som Generaldirektør, senere (1895) 
som Intendant. Af P.'s rige Repertoire nævnes 
som hans bedste Ydelser: Hamlet, Byron's »Man
fred«, Carlos i »Clavigo«, Shylock, Franz Moor 
i »Røverne«, Richard III, Mefistofeles, Lessing's 
>Nathan den Vise« og Advokat Berent i Bjørn-
son's »En Fallit«, en Rolle, der siges skreven 
med særligt Henblik paa ham. Som Sceneinstruk
tør har han vundet stor Anseelse bl. a. ved det 
af ham selv i Miinchen 1880 foranstaltede 
Sammenspil af Skuespillere fra hele Tyskland og 
ved en Række Mønsteropførelser af Wagner'ske 
Værker paa Miinchen's Hofteater 1893 og 1894. 
Han har tillempet en Del Shakespeare'ske Stykker 
for det moderne Teater og syslet med et System 
til Enhed i Udtalen af det tyske Sprog. A. A. 

Possart, Fe l ix , tysk Maler, er født 7. Marts 
1837 i Berlin. Først efter længere Tids juridisk 
Embedsvirksomhed gav han sig helt Kunsten i 
Vold; han lærte nu under Eschke og Gude og 
foretog 1882 en Studierejse til Spanien, som blev 
afgørende for hans Kunstudvikling. Hans mange 
spanske Landskaber og Arkitekturstykker (Esco-
rial, Alhambra etc.) ere ligesom de senere Billeder 
fra tysk og schweizisk Bjærgland virtuosmæssig 
og glansfuld Kunst, der nyder megen Anseelse i 
Tyskland. Ogsaa Portrætter og religiøse Værker: 
»Christi Indtog«, »Nadver« [1894]. A. Hk. 

Posse , svensk adelig Slægt. Det første sikkert 
kendte Medlem af Slægten er Rigsraad og Ridder 
J 5 n s Lage P., som levede i Midten af 15. Aarh. 
og var bosat først i Dalsland, senere i Vester-
gcitland. Fra hans Søn Ni ls nedstamme de endnu 
levende Grene af Slægten. En Gren af Slægten 
blev friherrelig 1673 under Navnet P. til Såby. 
K n u t P. blev 1696 Friherre og 1706 Greve, og 
fra ham nedstammer den grevelige Slægtsgren. 
Disse to Grene ere de eneste nu tilbagelevende 
af Slægten. En Gren, som blev friherrelig 1651 
under Navnet P. af Hedesunda, uddøde paa Mands
siden 1818. 

1) Knu t P. var en af de mest fremragende Mænd, 
der sluttede sig til Sten Sture den Ældre i Striden 
med det unionsvenlige Parti, kæmpede ved Brunke-
berg 1471 og skal ved denne Lejlighed have 
været i personlig Kamp med Christian I. Hans 
egentlige Virksomhed var senere henlagt til Fin
land, og som Befalingsmand paa Viborg kæmpede 
han mod de angribende Russere. Han afslog 
Novbr. 1495 et russisk Stormangreb paa Fæst
ningen, og det er herom, Sagnet om »den Vi-
borg'ske Mølle« handler; ifølge dette skal P. i 
en Kittel have fremstillet et Sprængstof, efter at 
han først i en Morter havde stødt et Pulver, 
hvoraf Stoffet tilberedtes; ved den Eksplosion, 
som opstod, dræbtes en Mængde af Fjenderne. P. 
døde 25. Marts 1500. 

2) G o r a n K n u t s s o n P., født 1556, død i 
Polen 1616, var en af de mere fremragende Per
sonligheder under Striden mellem Sigismund og 
Karl. Siden 1591 var han Rigsraad. Karl vilde 
overdrage ham Befalingen over den Ekspedition,^ 
som 1596 skulde afgaa til Finland for at knuse 
den mod Hertugen bestemt opponerende Klas 

! Fleming, men P. vægrede sig ved at modtage 
' Kommandoen og begav sig 1597 til Sigismund i 
; Polen. Han skal ved Stegeborg have formaaet 

Sigismund til at indstille Fjendtlighederne mod 
Karl, udleveredes tillige med flere andre Herrer 
til denne efter Stångebro-Slaget, dømtes 1600 i 
Linkoping til Døden, men benaadedes; han indlod 
sig senere i ny Forbindelser med Sigismund og 
begav sig 1603 til Polen, tog der Ordet for 
Polen's Indgriben i de russiske Anliggender og 
var 1615 Sigismund's Afsending paa Kongressen 

I i Stettin, hvor der underhandledes om Fred mellem 
I Gustaf Adolf og Sigismund. 

3) Goran N i l s son P., foreg.'s Fætter, hørte, 
da Striden mellem Sigismund og Karl udbrød, til 
den førstnævntes Parti og anførte i Stångebro-
Slaget paa kgl. Side Vestgota-Rytterne. Senere 
forligte P. sig med Karl, men flygtede, efter paa 
ny at være bleven angiven, til Polen samtidig med 
ovenn. G. P. P. gjorde sig senere bekendt ved 
et hadefuldt Smædeskrift mod Karl; dets Titel 
er »Hertigh Carl's slaktarebenck« m. m.; det 
tryktes i Varszava 1617 (eller i Krakov). 

4) Gus t a f K n u t s s o n P., Sønnesøn af G. K. 
I P., var en særdeles dygtig Embedsmand og var 
; Landmarskal ved Provinsialmødet i Jonkoping 
i 1657, ved Udvalgsmødet i Goteborg 1658 og ved 
I Begyndelsen af Rigsdagen smst. 1660. Han døde 

som Præsident i Gota Hofret 1676. 
5) K n u t P. deltog først som Generalmajor, 

senere som Generalløjtnant i Karl XII's tidligere 
Felttog, blev 1705 Overstatholder i Stockholm 
og 1706 Greve, var Medlem af Forsvarskommis-
sionen, som i Kongens Fraværelse varetog Ledelsen 
af Forsvarsvæsenet, og døde 1714. 

6) F r e d e r i k P., foreg.'s Sønnesøn, (1727— 
94), udnævntes 1771 til Ehrensvard's Efterfølger 
som Chef for Flaaden, bistod Gustaf III ved Re
volutionen 1772, var derefter hans Generaladjutant 
og havde efter 1780 Overbefalingen over Hæren 
i Finland; i denne Egenskab sammendrog han 
ved Krigens Udbrud 1788 Hæren. 

7) K a r l H e n r i k P. (1767—1843) tjente med 
Udmærkelse i Krigen under Perioden 1788—1814. 
Han indlagde sig særlig Ære ved sit Forhold i 
Pommern 1807; 1808 var han Brigadechef ved 
venstre Fløj af den Hær, som skulde operere i 
Norge. Efter Statskuppet 1809 havde P., som da 
var bleven Generaladjutant, vigtige Underhand
linger med Prins Christian August, og det var 
ham, som af Prinsen modtog Løftet om Modtagelse 
af den svenske Tronfølgerværdighed, saafremt 
denne blev ham tilbudt. 1813 blev P. General
major, deltog i det tyske Felttog i Slagene ved 
Grossbeeren og Dennewitz og indtog Fæstningen 
Frederiksort i Holsten. Mod Norge førte han 
1814 en Hærafdeling og anvendtes ved Under
handlingerne om Unionens Oprettelse. 1814 blev 
han Generalløjtnant og endelig General. 

8) A r v i d R u t g e r P., født 15. Febr. 1820, død 
24. Apr. 1901 i Stockholm, tog 1840 juridisk 
Eksamen, men forlod allerede 1849 Embedsvejen 
og bosatte sig paa Gaarden Charlottenlund i Nær
heden af Ystad, helligende sig, foruden til Land
bruget, til kommunale Hverv. Sin politiske Bane 
begyndte han som Medlem af Adelsstanden paa 
Rigsdagene 1856—58. Han var paa Rigsdagen 
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1865—66 blandt Modstanderne af det da indbragte 
Forslag til en Repræsentationsreform; hanmente, 
at Landbrugsinteresserne vilde blive alt for over
mægtige, dersom Reformen vedtoges. Da For
slaget vedtoges, blev P. imidlertid allerede paa 
Rigsdagen 1867 den mest fremragende Leder 
netop af det i den ny Rigsdag fremtrædende 
Landtmannaparti; han var Repræsentant i 2. 
Kammer for Ljunits'es og Herrestad's Herreder 
1867—81. 1876—80 var han 2. Kammers For
mand. Han var paa den Tid den mest fremragende 
parlamentariske Personlighed i Sverige og den 
mægtigste Partileder. 19. Apr. 1880 blev P. Stats
minister efter Ministeren De Geer's Afgang. Decbr. 
1880—Marts 1881 var han derhos Chef for Fi-
nansdepartementet. De vigtigste Spørgsmaal, hvis 
Løsning ventedes af Ministeriet P., vare Forsvarets 
Organisation og i Sammenhæng hermed Grund
skatterne og »Indelningsverkets« Ophævelse. 
Spørgsmaalenes Løsning forberedtes ved Kancelli-
arbejder, og paa Rigsdagen 1883 fremsatte Mini
steriet sine Forslag. Grundskatterne skulde efter-
haanden afskrives, og »Indelningsverket« skulde 
forsvinde; Forsvaret skulde ordnes saaledes, at 
Hæren skulde bestaa af en Stamme, anskaffet ved 
Hvervning, og værnepligtige. Ved Behandlingen 
af Forslaget viste det sig imidlertid, at Landt-
mannapartiet ikke længere fulgte sin tidligere 
Leder, og at P. overhovedet ikke kunde regne 
med dette som med et parlamentarisk Majoritets-
parti. Da de store Forslag faldt, fratraadte P. 13. 
Juni 1883. Han blev nu Præsident i Kammerretten 
og forblev paa denne Post indtil Oktbr. 1889. I 
Skaane beklædte P. fiere vigtige Poster, saasom i 
Bestyrelsen for »Skanska hypotekforeningen«, i 
Bestyrelsen for »Hoganas stenkolsverk« m. m., og 
hans Virksomhed har været af den største Betyd
ning for Provinsens Udvikling. A. S. 

POSSe, J o h a n Augus t , svensk Retshistoriker 
og Publicist, født paa Ulfstorp ved Lidkoping 18. 
Marts 1815, død i Stockholm 5. Juni 1865, Stu
dent 1832, cand. jur. 1839, ^ 4 3 Viceherreds-
høvding, Medlem af Ridderholmdirektionen 1851 
—61, 1853 Chef for Rigsarkivets administrative 
Afdeling. Under H a n s J'årta's (s. d.) Auspicier 
lededes han ind paa retshistoriske Studier, som 
satte deres ypperste Frugt i hans vigtige »Bidrag 
till svenska lagstiftningens historia från slutet af 
sextonde århundradet till stadfåstelsen af 1734 års 
lag«, endnu et Hovedværk for det skildrede Tids
rums Vedkommende. Baade i Tale — paa Rigs
dagen — og i Skrift virkede P. for religiøse og 
humane Formaal. Fz. D. 

POSSe, tysk Benævnelse for et Lystspil med 
burlesk Handling. 

Posse l t , Emi l L u d w i g , tysk Historiker, 
(1763—1804). Hans Arbejder ere væsentlig Kom
pilationer, men udmærkede ved fængslende Frem
stilling. Af disse skulle nævnes »Geschichte 
Karls XII« [1790], »Geschichte Gustavs III« 
[1792, overs, paa Svensk] samt »Taschenbuch fiir 
die neueste Geschichte« [1794—1804] og »Euro-
paische Annalen« [1795—1804]. Samlede Værker 
i 6 Bd. [1828]. 

Posse l t , Wi lhe lm , tysk Missionær, født 20. 
Juni 1815, død 12. Maj 1885. Uddannet paa 
Missionsskolen i Berlin blev han 1839 udsendt 

af Berlin-Missionsselskabet til Sydafrika, hvor 
han hele sit Liv arbejdede blandt Kafferne. Gen
tagne Gange forstyrret af Krige flyttede han 1858 
med en hel Koloni til Christianenburg i Natal, 
hvor han trofast holdt ud og ved sin Udholden
hed naaede stor Indflydelse blandt det lavt-
staaende Folk. (Li t t . : »Kaffermissionæren W.P.« 
[Selvbiografi udg. af P f i t zne r og W a n g e m a n n , 
oversat af Th . A., Chra. 1894]). H. O—d. 

Posseméntarbe jde , P o s a m e n t , P a s s e m e n t , 
kaldes med et fælles Navn alle Slags Borter, 
baade af de almindelige Tekstilstoffer og af Guld-
og Sølvtraad, Lisser, overspundne Knapper, 
Kvaster, Frynser o. 1. Overspindingen foregaar 
paa særlige Maskiner, i hvilke Traadene føres til 
den Genstand, der skal overspindes, fra Spoler, 
opstillede paa en drejelig Ramme. Vævningen af 
Borter o. 1. sker paa den saakaldte Possementer-
stol, der er indrettet efter samme Principper som 
en almindelig Væv, men kun meget smallere og 
forsynet med særlige Mekanismer til Fremstilling 
af Mønstre, sædvanlig ogsaa med Jacquard-
mekanisme. K. M. 

PosseSSlo (lat.), Besiddelse (s. d.). 
PoSSesSOr DOnae fidéi (lat.), Besidder, som 

er i god Tro, se B e s i d d e l s e , F r u g t e r , God 
T r o og G o d t r o e n h e d s e r h v e r v e l s e r . 

PossésSiv se P ronomen . 
Possev ino , Anton io , italiensk Jesuit, født 

1534 i Mantova, død 1611 i Ferrara. 1559 gik 
han ind i Jesuiterordenen. Med stort Held virkede 
han i Savojen og i Frankrig mod Protestanterne, 
indtil han 1572 blev Sekretær hos Ordensgene-
ralen. 1577 sendtes han til Sverige for at føre 
Kong Johan III over til Romerkirken, og han fik 
hurtig Held med sig i den Henseende, selv om 
det ikke holdt sig længe. Han fik senere Tron
følgeren Sigismund til mod sin Faders Ønske at 
konvertere og fik ikke ringe Indflydelse blandt 
den svenske Højadel. Han lod Canisius'es Kate-
kisme oversætte paa Svensk og fik unge svenske 
sendt til Jesuitskolerne i Olmiitz og Braunsberg. 
1580 arbejdede han i Rusland uden Held paa en 
Forening af den russiske Kirke med den romerske. 
Efter forskellige diplomatiske Sendelser til Polen, 
Ungarn, Tyskland og Frankrig blev han Professor 
ved Universitetet i Padova. P. var en meget lærd 
Mand. (Lit t . : T h e i n e r , »Schweden und seine 
Stellung zum heil. Stuhl«), L. M. 

PosSibel (lat.), mulig; P o s s i b i l i t e t , Mulig
hed. 

POSSibillSter (af fr. possible, mulig\ Navn 
for en Afskygning af franske Socialister 1882 ff., 
fordi de foreløbig vilde nøjes med, hvad der lod 
sig opnaa paa fredelig Vis; de gik derfor ogsaa 
sammen med Republikanerne imod Boulanger's 
Forsøg. Efter en af Førerne Brousse kaldtes de 
ogsaa B r o u s s i s t e r , men trængtes efterhaanden 
til Side af mere udprægede Partifæller. E. E. 

Poss ie t [påsiæ'j, K o n s t a n t i n N i k o l a j e -
vi tsch, russisk Admiral, født 21. Decbr. 1819, 
død 9. Maj 1899, af fransk Afstamning (P. de 
Rossiet). P., der blev Officer i Marinen 1835, 
gjorde sig bekendt 1847 ved videnskabelige sø-
artilleristiske og Skibsbygningsværker. 1850 del-
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tog han i en Ekspedition til Japan, blev 1858 
Kontreadmiral og Opdrager for den senere Admi
ral Storfyrst Alexis, 1874 udnævntes han til Tra
fikminister og udvidede betydelig det russiske 
Jærnbanenet. 1888 faldt P. i Unaade, da han ikke 
havde forhindret den bekendte Katastrofe ved 
Borki, hvor den daværende Kejser var Genstand 
for et omhyggelig forberedt Attentat, som dog i 
det væsentlige mislykkedes. Han fik Afsked, men 
udnævntes til Rigsraad. C. L. W. 

Post (lat.), bag efter. 
Pos t se L e d u m . 
Post se P o s t v æ s e n . 
POSt (tekn.) se Pumpe . 
Post kaldes den Soldat, der for et bestemt 

Tidsrum udstilles til Løsning af en eller anden 
Opgave. P. kan dog bestaa af fiere Mand. Efter 
Opgavens Art bærer P. forskellige Navne. I 
Garnisonstjenesten haves saaledes almindelige 
V a g t p o s t e r (Skildvagter), og saafremt P. er 
udstillet for fyrstelige Personer eller ved højere 
Officerers Boliger, H o n n ø r p o s t e r . I Krigs
tid forekomme L y t t e p o s t e r og U d k i g s p o s t e r , 
hvilke P. altid bestaa af flere Mand, og som have 
de til Benævnelsen svarende Opgaver, samt Mellem
p o s t e r (Enkeltmand), der udstilles til Forbindelse 
mellem andre P. eller med Kommandoer, der ikke 
kunne ses fra de egentlige P. I Forposttjenesten 
kaldes de til den egentlige Sikring og Afspærring 1 
anvendte P. for V e d e t p o s t e r . Bestaar P. som | 
f.Eks. en V e d e t p o s t af 2 Mand, kaldes den Dob-
b e l t p o s t . Den til en Feltvagts umiddelbare Sik
ring udstillede P. bærer Navnet P. for Gevær, i 
hvilken Benævnelse ogsaa bruges for den uden 1 
for enhver Vagt i Fredstid udstillede P. 

P. udstyres saavel i Freds- som i Krigstid ofte 
med en betydelig Befalingsmyndighed, saaledes at 
Nægtelse af Lydighed over for P. kan straffes 
som om denne Forseelse var begaaet over for 
foresatte. 

Bliver i Krigstid P. stærkere, saaledes naar 
dens Opgave bliver eventuelt at gøre Modstand 
mod fjendtligt Angreb, benævnes den Pos te - j 
ring. B.P.B. 

POSt, A l b e r t H e r m a n n , tysk Retsforsker, født 
8. Oktbr. 1839 i Bremen, død smst. 25. Aug. 
1895, studerede i Heidelberg og G5ttingen, blev 
Advokat i Bremen, Sekretær, senere Dommer ved 
Overrelten smst. Hans »Das Samtgut. Systema-
tische Darstellung des practischen bremischen 
ehelichen Giiter- und Erbrechtes« [Bremen 1864] 
og »Entwurf eines gemeinen deutschen und Hanse-
stadtbremischen Privatrechts« , I—IV [Bremen-
Halle 1866—87] ere af stor lokal Vigtighed, 
men hans Forskning satte sig større Maal. Ivrig 
Modstander af den Hegel'ske Retsfilosofi søgte 
han paa mere induktiv, naturvidenskabelig Basis 
at komme til Klarhed over Rettens Opstaaen og 
Udvikling og blev sammen med Bachofen den 
egentlige Grundlægger af den etnologiske Juris
prudens. Trods sin praktiske Gerning lykkedes 
det P. at fuldføre et anseligt Antal til Dels be
tydelige Værker, der vel af mange hilstes som 
epokegørende, men som ogsaa mødtes med stærk 
Kritik. Hans vigtigste Arbejder ere: »Das Natur-
gesetz des Rechts« [Bremen-Halle 1867], »Ein-
leitung in einer Naturwissenschaft des Rechts« 
(Oldenburg 1872], »Die Gescfilechtsgenossenschaft 

der Urzeit und die Entstehung der Ehe< [smst. 
1875], » D e r Ursprung des Rechts« [smst. 1876], 
»Die Anfange des Staats- und Rechtslebens« 
[smst. 1878], »Bausteine fur eine allgemeine Rechts
wissenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis«, 
I—II [smst. 1880—81], »Die Grundlagen des 
Rechts und die Grundziige seiner Entwickelungs-
geschichte« [smst. 1884], »Einleitung in das Stu
dium der ethnologischen Jurisprudenz« [smst. 
1886], »Afrikanische Jurisprudenz«, I—II [smst. 
1887], »Studien zur Entwickelungsgeschichte des 
Familienrechts« [smst. 1889], »Ueber die Auf-
gaben einer Allgemeinen Rechtswissenschaft« 
[Oldenburg-Leipzig 1891] og hans Hovedværk 
»Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz«, I— 
II [smst. 1894—95]. (L i t t . : Th. A c h e l i s i 
»Weser-Zeitung«, 5. Septbr. 1895; samme, 
»Moderne Volkerkunde« [Stuttgart 1896] S. 270— 
286; K o h l e r i »Zeitschrift fur vergleichende 
Rechtswissenschaft«, XII, S. 455 ff.). Fz. D. 

Post, H a m p u s Adolf von, svensk Agronom, 
Geolog og Botaniker, er født paa Tisenhult i 
Østergotland 15. Decbr. 1822, blev Student i 
Upsala 1840, medvirkede en Tid ved Driften af 
et Jærn- og Glasværk i Østergotland, studerede 
derefter kemisk Teknologi i Udlandet og i Stock
holm og ansattes 1849 s o m Lærer i Kemi, Fysik 
og Geologi ved Ultuna Landbrugsinstitut. 1852 
opgav han denne Virksomhed for at overtage 
Styrelsen af Reimyre Glasværk, hvilken Stilling 
han beklædte, indtil han 1869 gik tilbage til 
Ultuna som Lærer i Agrikulturkemi og Geologi. 
Blev Medlem af Videnskabsakademiet 1858, af 
Landbrugsakademiet 1861, udnævntes til Professor 
1875 og Æresdoktor 1877. Mest kendt er P. 
bleven ved sine geologiske Undersøgelser over 
Sverige's løse Jordlag. Som Leder af Landbrugs-
forsøgsvirksomheden ved Ultuna Landbrugsinstitut 
har han tidlig og selvstændig optaget en Række 
vigtige tekniske Landbrugsspørgsmaal til forsøgs
mæssig Undersøgelse. Hans meget interessante 
Forelæsninger over Agrikulturkemi ere med fremmed 
Bistand udkomne under Titel »Grundlinier til 
åkerbrukskemien« [3 Dele, Upsala 1877]. I øvrigt 
findes hans Publikationer mest spredte i Tids
skrifter saasom i » Vetenskabsakademiens og Land-
bruksakademiens Handlinger«, i »Botaniska No-
ticer« m. v. K. H—n. 

Postaabneri se B r e v s a m l i n g s s t e d og 
P o s t v æ s e n (Norge). 

Postage [på'ste.»d2] (eng.), Porto; P. s t a m p , 
Frimærke. 

Postal (nylat.), hvad der vedrører Postvæsenet. 
Pos tamént (lat.-ital.), Fodstykke. 
Postanvisning, en Anvisning, efter hvilken 

et Pengebeløb, der er indbetalt ved et Posthus, 
skal udbetales ved et andet. Denne Form for 
Udveksling af Pengebeløb indførtes i D a n m a r k 
1851 og kunde i Begyndelsen kun ske ved, at 
der samtidig afsendtes et Brev, der bar Paa-
tegning »P.« og Summens Størrelse. Oprindelig 
var det højeste Beløb, der kunde udveksles ved 
en P., 10 Rdl. 1866 forhøjedes Beløbet til 50 
Rdl., og samtidig indførtes særlige Blanketter 
for P., der bleve selvstændige Forsendelser, uaf
hængige af samtidig afsendte Breve. Afsenderen 
af en P. har nu kun at udfylde en saadan 
Blanket, der derefter indleveres ved et Posthus 
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samtidig med Beløbets Indbetaling. Udveksling 
af Pengebeløb ved P. kunde i Begyndelsen kun 
ske i Indlandet. I Aarene 1860—70 afsluttede 
Danmark Konventioner med flere europæiske 
Lande og Nordamerika om saadan Udveksling. 
Efter Stiftelsen af Verdenspostforeningen finder 
Udveksling af P. Sted mellem de fleste af de i 
denne Forening deltagende Lande. Maksimum
beløbet for en P. er saavel i Indlandet som til 
og fra Udlandet 360 Kr. 

Pengebeløb, indbetalte ved P., kunne overalt i 
Danmark og til de fleste Steder i Udlandet an
vises pr. Telegraf imod Erlæggelse, foruden af 
Portoen, af det takstmæssige Telegramgebyr. 

Postmester Fr. Olsen. 
I N o r g e indførtes P. 1866 og da kun i Ud

vekslingen med Sverige og Danmark. Formen var 
oprindelig omtrent den samme som ovenfor for 
Danmark beskrevet. Højeste Beløb, som kunde 
udveksles, var 20 Spd. Først 1883 indførtes P. 
indenrigsk i Norge paa Beløb indtil 100 Kr. 
Norge er Medlem af den internationale Post-
anvisningsoverenskomst og har derhos afsluttet 
specielle Postanvisningsoverenskomster med Stor
britannien, de forenede Stater i Nordamerika og 
Canada. Maksimumsbeløbet for en P. er nu inden
rigsk til og fra Postaabnerier 100 Kr. og mellem 
Postkontorer 1,000 Kr. Undtagelsesvis kan der 
mellem enkelte Postkontorer efter særskilt Til
ladelse udveksles P. paa indtil 20,000 Kr. I den 
udenrigske Forbindelse er Maksimumsbeløbet for
skelligt: 360 Kr., 10 L. St., 1,000 frcs. o. s. v. 
Ogsaa Norge deltager i Udvekslingen af Telegram
anvisninger. Sekretær Th. Sommer s child. 

Postasslstenf se P o s t v æ s e n . 
Postbefordring. Til det danske Postvæsens 

ved Lov fastsatte Pligter hører det at sørge for 
Postens regelmæssige Befordring enten ved dets 
egne eller ved andre Befordringsmidler. Den 
langt overvejende Del af P. foregaar nu med 
Jærnbaner og Dampskibe. I Jærnbanetog findes 
i Reglen en særlig Vogn til Afbenyttelse af Post
væsenet og indrettet som Kontor og Pakrum. I 
denne Vogn, der ved Tog med gennemgaaende 
Forbindelse ofte føres over Bælte og Sunde med 
Dampfærge, ekspederes Posten undervejs. I enkelte 
Lokaltog, hvormed kun Brevpost forsendes, ned
lægges Posten i Lader i Jærnbanens Pakvogn og 
udtages da ved Stationerne af det stedlige Post
væsen. Ogsaa om Bord i Dampskibe findes Post
bureauer, saaledes bl. a. paa Routen Korsør— 
Kiel. Hvor Jærnbaner ikke ere anlagte, vedlige
holdes Forbindelsen mellem Posthusene ved 
kørende Befordring ad Landevejen. Disse ere dels 
Befordringer, der ere etablerede af Postvæsenet 
og indrettede til Fremførelse af Personer, i hvilket 
Tilfælde Fragten for disse og deres Rejsegods 
tilfalder Postvæsenet (Personposter), dels Dagvogne, 
der imod kontraktmæssig Betaling fremføre Posten, 
men hvor rejsende medføres for Kontrahentens 
Regning. Til Personposter afgives som Regel 
lukkede Bivogne og Pakvogne i saa stort Antal, 
som der paa Stedet staa Befordringsmidler til 
Postvæsenets Raadighed. Indskrivning af rejsende 
til disse Poster finder Sted ved Posthusene og | 
sluttes 1 Time før Postens Afgang. Dog kunne i 
rejsende forlange sig indskrevne indtil !/4 Time 1 
før Afgangen, saafremt det ikke er nødvendigt, [ 

at der for deres Skyld tages Bivogne, ligesom 
rejsende, der ankomme med Jærnbanen, naar de 
melde sig I o Min. efter Togets Ankomst, kunne 
forlange sig indskrevne til en i umiddelbar For
bindelse dermed staaende Post. 1902 gik der 
paa 21 Router med en Længde af i alt 565 Km. 
Personposter og paa 67 Router med en Længde 
af i alt 1,137 Km. Dagvogne. Ved Postloven 
er det gjort til Pligt for den, for hvis Reg
ning der vedligeholdes Personbefordring mellem 
forskellige Steder, med denne Befordring at 
besørge Post for en nærmere fastsat Betaling. 
Ligeledes ere Skibe, der udklareres fra dansk 
Havn, pligtige paa Postvæsenets Forlangende og 
mod lovbestemt Betaling at medføre Brevpost og, 
saafremt de fare i Paketfart, tillige Pakkepost. 
Bivogne til de ordinære Poster samt ekstraordi
nære P. kan Postvæsenet, hvor Ekstrapoststation 
(se E k s t r a p o s t v æ s e n ) er nedlagt, forlange 
afgivet af de hidtil kørepligtige Indvaanere (L. af 
27. Novbr. 1863). Enhver er pligtig til, naar en 
Befordring, hvormed der fremføres Post, under
vejs bliver ude af Stand til paa ordinær Maade 
at fortsætte Turen, imod billig Betaling af Post
væsenet uopholdelig at yde Posten al mulig Hjælp 
og Bistand. Den, der ikke efterkommer de sidst 
anførte Bestemmelser om Afgivelse af Bivogne 
eller Ydelse af Hjælp til Posten, straffes med 
Bøder fra 4—20 Kr. 

Om Postens Befordring i ældre Tider se P o s t 
væsen. Postmester Fr. Olsen. 

Postbud. Hermed betegnes nu en Post
funktionær, hvis Hverv det er at omdele an
kommende Postforsendelser, tømme Postbrevkasser 
eller ved Postkontorerne at gøre Tjeneste ved 
Stempling af Breve, Pakning af Post, Sortering 
m. v. Ordet P. forekommer dog længe før Post
væsenets Oprettelse og brugtes da om de Per
soner, som af Regeringen anvendtes til at be
sørge Breve rundt i Landet, endogsaa til Ud
landet. Man træffer i Kongebreve tra 16. Aarh. 
hyppig brugt Udtrykket »VortP.«. I Begyndelsen 
af Postvæsenets Bestaaen kaldtes de Personer, 
der gaaende eller agende besørgede Postens Be
fordring paa Postrouterne, P., medens de Per
soner, der omdelte Breve i en By, kaldtes Brev-
d r a g e r e . Om P., der omdele Breve, bruges i 
vor Tid ogsaa Betegnelsen Brevbærer. 

Postmester Fr. Olsen. 
POSt ChriStum {post Christum natum), efter 

Christus (Christi Fødsel); bruges ved Aars-
angivelser. 

Post coenara ståbis sen passus mille me-
åbis , lat. Leveregel: »efter Maaltidet skal du 
staa eller ogsaa gaa 1,000 Skridt«. H.H.R. 

PostCOmmuniO se Messe. 
Postdatere (lat.), forsyne en Skrivelse e. 1. 

med senere Datum end den, paa hvilken Skrivelsen 
er skreven. 

Postdeutåler kaldes de Konsonanter, der frem
bringes med Tungespidsen anbragt mod Bag
fladen af Fortænderne i Overmunden, saaledes de 
hyppigst forekommende Underarter af t, d, n, l 
og s. O. Jsp. 

Postdiluviånsk d. s. s. P o s t g l a c i a l . 
POSt efflUXUm témpUS (lat.), efter Fristens 

Udløb. 
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Postej . P- kunne serveres saavel varme som 
kolde. De P., der skulle spises varme, ere i 
Hovedsagen som de engelske Pier og bestaa som 
oftest af en Skal af Smørdej fyldt med Fars og 
en eller anden Ragout eller Stuvning med Fisk. 
Kolde P. ere særlig yndede i Frankrig. De til- j 
laves som Regel af en overordentlig fin Fars 
blandet med Trøfler, Champignons e. 1. De be
rømteste kolde P. ere de Gaaseleverpostejer, der 
tilberedes i Strassburg og have Navn efter denne 
By. I Nérac og Toulouse findes ligeledes store 
Fabrikker for Tillavning af kolde P. R. H. 

Postekspedition se P o s t v æ s e n . 
Postekspeditør se P o s t v æ s e n . 
Poster (milit.) se P o s t . 
Postere (fr.), stille, anbringe. 
Poste-restante, Betegnelse forPost forsendelser, 

der ved deres Ankomt til Bestemmelsesstedet 
ikke maa tilbringes Adressaten, men skulle hen
ligge ved Posthuset, indtil de afhentes. Adressen 
for saaledes betegnede Forsendelser kan, naar de 
kun bestaa i almindelige Breve, være angivet i 
Bogstaver, Tal eller Mærker. Henliggefristen for 
p.-r. Forsendelser er 2 Maaneder. Efter Udløbet 
af denne Frist tilbagesendes ikke afhentede For
sendelser til Afgangsstedet. 

Postmester Fr. Olsen. 
Posterioria (Posteriora) (lat.), hvad der kom

mer efter, efterfølgende, senere Begivenheder; 
ogsaa i spøgende Betydning: Bagdel, Agterdel. 

Post festum (lat.), efter Festen, d. e. for silde. 
Postfiks se Suff iks . 
Postfloratidn (bot.) kaldes de Forandringer, 

som efter Afblomstringen finde Sted i mange 
Blomster, og som i Reglen gaa i Retning af en 
videre Udvikling af visse af Blomstens Dele 
(naturligvis bortset fra Frugten), der nu biologisk 
komme til at spille en større Rolle. Jødekirse
bærrets Bæger udvikler sig til en farvet Ballon, 
Jordbærrets og Rosens Blomsterbund uddannes 
til farvede og kødfulde Dele, Blomsterstilken 
bliver tyk og kødfuld hos Anacardium, samme 
Egenskaber antage selve Biosteret og Blomster
standens Akse hos Morbær, og hos mange Planter 
med tunge Frugter, f. Eks. hos Græskar, ud
vikles der i Blomsterstilken mere Styrkevæv i 
Overensstemmelse med de ny Fordringer til for
øget Bæreevne, der efterhaanden gøre sig gældende. 
I videre Forstand kunne alle Forandringer i 
Blomsten efter Befrugtningen kaldes postflo-
rale. V. A. P. 

Postforsknd se P o s t o p k r æ v n i n g . 
Postfører se Pos tvæsen . 
Postglaciål kaldes i Geologien det Tidsrum, 

der følger efter Istiden. Se K v a r t æ r f o r m a -
t ion . J.P.R. 

Posthemmelighed. At enhver kan være sikker 
paa, at de Forsendelser, han betror til Post
væsenet, ikke skulle blive aabnede og læste af 
andre end dem, til hvem de ere bestemte, er 
selvfølgelig af største Betydning. Af ikke mindre 
Betydning kan det ofte være, at uvedkommende 
ikke faar Oplysning om, hvortil man afsender, 
eller hvorfra man modtager Breve. Derfor er der 
ogsaa nu i de fleste Landes Postlove fastsat hertil 
sigtende Bestemmelser, men saaledes har det ikke 
været altid. Brevhemmeligheden blev i ældre 
Tider ikke respekteret af Regeringerne, der fandt 

det fuldstændig i sin Orden at benytte den Magt, 
de som Indehavere af Postvæsenet havde, til at 
lade Breve aabne, ikke alene naar det f. Eks. 
gjaldt om at komme Forbrydere, særlig politiske, 
paa Sporet, men i det hele, naar Statens Tarv 
derved kunde tjenes. For Danmark's og Norge's 
Vedkommende var det vel i de ældste Instrukser 
paalagt Postmestrene at sørge for, at ethvert Brev 
kom uaabnet og uskadt til sit rette Sted, men fuld
stændig stridende imod vor Tids Opfattelse af P. 
var det, naar man efter Postens Ankomst til 
Eftersyn for alle og enhver lod opslaa en For
tegnelse over de ankomne Breve, en Fremgangs-
maade, der ogsaa brugtes i andre Lande og i 
Danmark og Norge varede til langt ind i 19. Aarh. 
Senere Postlove have dog sat en Stopper for denne 
uheldige Fremgangsmaade, og ved Postloven er 
det nu forbudt alle ved Postvæsenet beskæftigede 
at give uvedkommende Tredjemand nogen som 
helst Underretning om andres Benyttelse af 
Posten, og ej heller maa noget af det, der er 
overgivet Postvæsenet til Besørgelse, med Post
funktionærernes Vidende aabnes eller læses af 
uvedkommende. Forsendelser fra eller til arre
sterede eller fængslede kunne dog afleveres i 
Overensstemmelse med Fængselsreglementet eller 
til Forhørsdommeren og Værdiforsendelser til 
Adressater, hvis Bo er under Skiftebehandling, 
til Skifteforvaltningen (i Norge udkræves hertil 
lovligt Beslag eller Adressatens Samtykke). Naar 
Øvrigheden i andre Tilfælde skulde ønske Post
forsendelser udleverede til andre end Adressaten, 
kan dette kun ske ved en Retskendelse. 

Postmester Fr. Olsen. 
Post hoc, ergo prépter hoc (lat.), »efter 

Begivenheden, altsaa som Følge af den«, Eks
empel paa en fejlagtig Slutningsmaade. H. H. R. 

Postholder. Denne Betegnelse brugtes tid
ligere i Danmark om den, der ifølge Overens
komst med Postvæsenet holdt Postheste ved be
stemte Stationer og derefter befordrede Posten 
en vis Strækning. Denne Betegnelse forekommer 
vel endnu, men officielt anvendes nu Betegnelsen 
Postkontrahent om den, der ifølge Kontrakt 
med Postvæsenet paatager sig Postens Befordring 
paa een eller flere bestemte Router eller i det 
hele kontraktmæssig paatager sig Befordring af 
Post. I Norge benævnes han P o s t b e f o r d r e r . 

Postmester Fr. Olsen. 
Post honiinum memoriam (lat.), i Mands 

Minde. 
Posthorn. Et Signalhorn, der benyttes ved 

Befordring af Post ad Landevejen, for at til
kendegive Postens Afgang eller Ankomst eller 
for at advare mødende, at de vige af Vejen for 
Posten. I Middelalderen var det i Tyskland al
mindeligt, at de omrejsende Slagtere tillige be
sørgede Breve. Disse saakaldte Slagterposter til-
kendegave deres Ankomst til en By ved at blæse 
i et Jagthorn, og herfra antages det, at P., der 
indførtes ved det taxiske Postvæsen 1615 og 
senere over hele Tyskland, hvorfra det ogsaa har 
forplantet sig til Danmark og Norge, har sin 
Oprindelse. P. er i flere Lande Postvæsenets 
Symbol, saaledes ogsaa i Danmark og Norge, 
hvor det anbringes paa Postuniformer, Postskilte, 
Postbrevkasser, Postvogne, Postfrimærker o. s. v. 

Postmester Fr. Olsen. 
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POSthnmt (lat.postkumuso : født efter Faderens 
Død)? om et litterært Værk: udgivet efter For
fatterens Død. 

POSthUSfejden kaldes en større Tumult, der 
fandt Sted i Kjøbenhavn 2. Febr. 1793 og den
gang vakte en ikke ringe Opsigt, fordi den, hvor 
liden Betydning den end i og for sig havde, af 
mange blev anset for et Tegn paa, at den franske 
Jakobinisme havde faaet Indpas hos Hovedstadens 
Ungdom. Den begyndte med et Klammeri paa 
Købmagergade mellem en Student og en Løjtnant, 
der begge, da Folk straks stimlede til, for at 
komme bort fra Sværmen søgte Tilflugt paa den 
nærliggende Postgaard, som nu blev omringet af 
en stedse voksende Folkehob, der vilde have fat 
i Løjtnanten. Denne sendte Bud efter Politiet, 
der skaffede baade ham og Studenten ud ad en 
Bagdør, medens den ophidsede Mængde, som 
ikke vilde tro paa, at Officeren var borte, lavede 
sig til at angribe Postgaarden. I det nu op-
staaede Slagsrnaal med Politiet bleve flere Stu
denter, der vare komne til, gennempryglede af 
Betjentene og løb da hen til Regensen for at 
hente Hjælp. Her kom Beboerne i den heftigste 
Bevægelse, der blev ringet med Regensklokken, 
og ikke faa Studenter sluttede sig til Tumul-
tuanterne, der fik Hjælp af Matroser, medens en 
Del Soldater toge Parti for Politiet. Da dette 
førte en arresteret Student til Raadhuset, drog 
en stor Sværm derhen, slog Ruderne ind og tvang 
den raadvilde Politimester til at løslade Studenten. 
Hestgarden rykkede nu frem og ryddede Gaderne, 
hvorefter Bevægelsen lagde sig. Bag efter blev 
en Undersøgelseskommission nedsat, men de til
talte slap med Bøder og Irettesættelser. (Li t t . ; 
C. Bruun , »Kjøbenhavn« [Bd. III, S. 892 ff., 
Kbhvn. 1901]). C.F. 

Posthypnotisk, efter-hypnotisk, kaldes et 
Fænomen, som indtræder efter Hypnosens Ophør 
som Følge af en under denne given Suggestion. 
I Alm. vil enhver Suggestion, der kan realiseres 
under Hypnosen, lige saa godt kunne gennemføres 
p., og man benytter sig heraf i de Tilfælde, hvor 
Udførelsen af Suggestionen vilde tage saa lang 
Tid, at det maaske vilde være mindre heldigt eller 
i hvert Fald upraktisk at udstrække Hypnosens 
Varighed saa længe. Naar Suggestionen har Hel
bredelse til Formaal, vil man ofte ifølge Sagens 
Natur direkte tilsigte en p. Realisation, f. Eks. 
ved Drikkesyge, hvor den under Hypnosen sug
gererede Afsky for Alkohol skal gøre sig gældende, 
naar Individet senere fristes. Da Helbredelser ad 
denne Vej virkelig ere mulige, er det dermed 
givet, at den p. Virkning af en Suggestion kan 
være af meget lang Varighed; i øvrigt har man 
ved særlige Forsøg overbevist sig om, at endog 
ret komplicerede — og ganske betydningsløse 
— Suggestioner kunne virke p. efter Maaneders, 
ja endog Aars Forløb. Se i øvrigt Hyp
nose. Al/r. L. 

PostlCUm (lat., græ. Opisthodomos), den bageste 
Søjlehal i de antikke Templer i Modsætning til 
den forreste: Pronaos. B. S. 

Postil , en Prædikensamling. Navnet kommer 
af det latinske Post illa verba evangelii (ell. textus) 
D: »efter disse Evangeliets (eller Tekstens) Ord«, 
det er altsaa egentlig en Samling Udlægninger af 
den oplæste Tekst. L. M. 

Postillon [påstijo', dansk: påstiljå'/j] (fr.) kaldes 
Kusken paa en Postvogn. P. staa i Danmark i privat 
Tjenesteforhold til vedkommende Postkontrahenter, 
men bære den af Postvæsenet foreskrevne Mun
dering. Tidligere, da Posterne fremførtes ridende, 
anvendtes Betegnelsen P. ogsaa paa Rytteren, der 
red med Posten. Dog brugtes ogsaa Betegnelsen 
»Postrytter«, hvorefter en i Kjøbenhavn i 18. 
Aarh. udkommende Avis »Kjøbenhavn's Post-
rytter« bar Navn. Af P.'s Hverv som Budbringer 
er Ordet »P. d'amour« opstaaet. 

Postmester Fr. Olsen. 
Posti l lon d'amour [påstijodamu! r] (fr.), Kær

ligheds Budbringer. 
Pos tkongres , international, en Forsamling af 

befuldmægtigede for Regeringerne eller Postbe
styrelserne, særlig fra de Lande, der ere Medlemmer 
af Verdenspostforeningen, til Raadslagning om 
Udvikling af Postsamkvemmet og Vedtagelse af 
ny Regler for Postudveksling mellem Landene. 
1863 afholdtes der efter Tilskyndelse af de nord
amerikanske Fristater en international P. i Paris, 
men denne blev uden praktiske Følger. Først 
1874, 15. Septbr., traadte den første egentlige 
internationale P. efter Indbydelse af den tyske 
Regering sammen i Bern. I denne deltoge delegerede 
for 22 Postbestyrelser, og 9. Oktbr. s. A. dannedes 
en almindelig Postforening. 2. Maj 1878 traadte 
den anden internationale P. sammen i Paris, og en 
Del af den forberedte Arbejder kom til Afslut
ning paa en særlig Konference, der afholdtes i 
Paris Oktober 1880. 4. Febr. 1885 traadte den 

, tredje P., hvori 48 Postbestyrelser deltoge, sammen 
I i Lissabon. Den fjerde P. traadte sammen i Wien 
! 20. Maj 1891 og den femte og sidste i Washing-
I ton Maj 1897. Paa denne var der repræsenteret 62 

Postbestyrelser, i hvilken Henseende bemærkes, 
• at de forskellige Landes Kolonier betragtes som 

udgørende eet eller flere Lande eller Post-
bestyrelser, saaledes f. Eks. de britiske Kolonier 

• i Australien eet Land, samtlige øvrige britiske 
: Kolonier eet. De danske Kolonier betragtes lige

ledes som udgørende eet Land. P. træde sammen, 
naar Begæring derom er fremsat eller tiltraadt af 
mindst 2/3 af Regeringerne eller Postbestyrelserne. 
En P. skal dog finde Sted mindst hvert 5. Aar. 
Hvert Land kan lade sig repræsentere ved een 
eller flere delegerede, men raader kun over een 
Stemme. Hver P. bestemmer, hvor den næste 

I skal træde sammen. De forberedende Arbejder 
i paahvile Verdenspostforeningens internationale 

Bureau i Bern. Om de paa P. vedtagne Overens-
| komster se V e r d e n s p o s t f o r e n i n g . 

Postmester Fr. Olsen. 
Postkontrahent se P o s t h o l d e r . 
Postl, Kar l , østerrigsk-amerikansk Forfatter, 

1 født i Poppitz i Mahren 3. Marts I793i død 
j ved Solothurn 26. Maj 1864. Han blev Student 
! i Znaim, blev dernæst katolsk gejstlig og Sekre-
j tær ved Korsherrestiftet i Prag, men unddrog sig 
I Klostertvangen ved at flygte til Amerika (1823). 
Om hans Ophold og Virksomhed her er ikke 

i meget bekendt; kun vides det, at han stod i nær 
Forbindelse med Ekskonge Josef Bonaparte, re-

I digerede dennes Blad i New York og udførte 
. forskellige politiske Sendelser for ham og Dron-
1 ning Hortense. Senere synes han at have levet 
I et halvvildt Eneboerliv i de endnu uopdyrkede 
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sydlige Stater, især Mejico og Texas. Her be
gyndte han sin Forfattervirksomhed og blev den 
første Tysker, der gav sine Landsmænd et tro 
Begreb om amerikanske Stats- og Kulturforhold, 
samt ved sine ægte realistiske og glødende Natur
skildringer, saavel som naturtro Fremstillinger af 
Kulturbrydningerne i Syden, baade mellem de 
politiske Partier og mellem den røde og hvide 
Race, vistnok bidrog til at lokke mange tyske 
Udvandrere til de sydlige Stater. En Del af hans 
Romaner have først set Lyset paa Engelsk (i 
ansete amerikanske Blade) og ere senere af ham 
selv omplantede paa Tysk, men mange ere 
skrevne paa Tysk og kun bestemte for tyske 
Læsere. Da han skrev under Pseudonymet 
C h a r l e s Sea l s f i e l d og selv omhyggelig be
varede sin Anonymitet, var man i Tyskland i 
mange Aar ganske uvidende om, hvem denne 
fremmede, der skrev fuldstændig som en Tysker, 
og hvis Bøger henrev alle ved Nyhedens og 
Friskhedens Interesse, vel kunde være. Man 
sammenstillede ham med W. Scott, F. Cooper og 
W. Irving og kaldte ham »der grosse Unbe-
kannte«. Af de enkelte Romaner kunne særlig 
fremhæves: »Transatlantische Reiseskizzen« [2 
Bd., 1834], »Lebensbilder aus der westlichen 
Hemisphare«og »Lebensbilder aus beiden Hemi-
spharen« [3 Bd., 1835], »Der Legitime und die 
Republikaner« [3 Bd., 1833], »Der Virey und 
die Aristokraten« [3 Bd., 1835] og »Das Kajiiten-
buch« [2 Bd., 1840], i hvilken findes indflettet 
hans berømteste Fortælling »Die Prarie am Ja-
cinto«, der er bekendt ogsaa i Danmark, da 
den —• eller en Del af den — jævnlig er bleven 
benyttet til Skolelekture. »Samtliche Werke« 
[15 Bd., 1845—47]. (Li t t . : L e o Smol le r , 
»Charles Sealsfield, biographisch-literarisches Cha-
rakterbild« [1875] ; V ic to r H a m b u r g e r , »Seals-
field-P.c [1879]). C.A.N. 

Postliminium (lat.), egentlig Tilbagevenden 
over sin egen Dørtærskel. Efter Romerretten blev 
ogsaa den romerske Borger, der toges til Fange 
i Krigen, Slave og ophørte altsaa retlig at øve 
fri Mands Rettigheder, at eje Ejendom o. s. v., 
men vendte han tilbage fra Fangenskabet, ind-
traadte han i Kraft af jure postliminii igen af 
sig selv i alle sine tidligere Rettigheder. K. B. 

Postludium, Efterspil (s. d.). 
Postmester se Pos tvæsen . 
Postmuseum. Et saadant har den tyske Ge

neralpostmester, Statssekretær v. Stephan, grund
lagt i Berlin. Det har Lokale i Centralpost-
bygningen og indeholder en righoldig Samling 
kulturhistorisk Materiale fra alle Tidsaldere, hvor- \ 
ved der gives en Oversigt over Udviklingen af 
Samfærdselsvæsenet i Alm. og Post- og Telegraf
væsenet i Særdeleshed. Dette Museum, paa 
hvilket Danmark bl. a. er repræsenteret ved en 
Model af det for Danmark ejendommelige Post
køretøj, Kugleposten, og Norge ved forskellige 
Genstande, hører til Berlin's mere betydelige Se
værdigheder og udøver sin Tiltrækning baade paa 
Fagmænd og Publikum i Alm. 

Postmester Fr. Olsen. 
Post UUbila Phoebus (lat.), »bag ved Sky

erne skinner Solen«, »efter Regn kommer Sol
skin«. H.H.R. 

PostO (ital.), Sted, Stilling, Stand, Post. 

Post- och Inrikes tidningar (gerne kaldet 
P o s t t i d n i n g e n ) , et i Stockholm udkommende 
Dagblad, delvis den svenske Regerings officielle 
Organ. Det er Sverige's ældste Blad; det kan 
med enkelte Afbrydelser og Ændringer i Titelen 
føres tilbage til 1645. 

Postomdeling se P o s t v æ s e n . 
Postopkrævning (tidligere kaldt Pos t for

sk ud), den postale Betegnelse for en Forsendelse, 
som kun kan udleveres Modtageren imod Er
læggelse af et af Afsenderen fastsat Beløb, der 
da ved Postvæsenets Foranstaltning udbetales Af
senderen. Denne Form for Indkassering af Penge
beløb ved Postvæsenets Hjælp indførtes i Dan
mark 1851 og kunde oprindelig kun anvendes 
ved Afsendelse af Breve og Pakker. 1888 ind
førtes imidlertid særlige Postopkrævningsblanket-
ter, der, foruden at kunne sendes med Breve 
eller Pakker, ogsaa kunne besørges som selv
stændige Forsendelser. P. kan ogsaa bringes til 
Anvendelse over for Udlandet. Maksimumsbeløbet 
for en P. i Indlandet er 360 Kr. I den inter
nationale Udveksling anvendes for P. Betegnelsen 
»Remboursement«. Postmester Fr. Olsen. 

I N o r g e indførtes P. i Forbindelsen med 
Sverige og Danmark 1866, indenrigsk derimod 
først fra 1. Jan. 1872. P. indenrigsk kan nu paa
hæftes rekommanderede Forsendelser, Værdibreve 
og Pakker med Beløb op til 1,000 Kr. mellem 
Postkontorer og op til 100 Kr. fra Postaabnerier. 
I Forbindelsen med Udlandet kan P. til forskelligt 
Maksimumsbeløb paahæftes de samme Forsendelser 
som indenrigsk samt derhos delvis ogsaa paa al
mindelige Breve. Se ogsaa P o s t v æ s e n (Norge). 

Sekretær Th. Sommer s child. 

Postpakke. Denne Betegnelse kan vel i Alm. 
anvendes paa enhver Pakke, der forsendes med 
Posten. I snævrere Forstand anvendes Betegnelsen 
P. (fr. colis postaux) paa Pakker, der indtil en 
Vægt af 3 og 5 Kg. udveksles mellem de i 
Verdenspostforeningen deltagende Lande. Pakker, 
der forsendes med Posten i Danmark, maa som 
Regel ikke i nogen Retning (Længde, Højde 
eller Bredde) være større end 1 M. Vægten maa 
ikke overstige 50 Kg. for Pakker fra Poststed 
til Poststed (s. d.), 10 Kg. for Lokalforsendelser 
i Kjøbenhavn og 5 Kg. for Lokalforsendelser i 
andre Postdistrikter. Omdelende Landpostbude 
ere ikke forpligtede til at befordre Pakker af 
Vægt over I Kg. Vægten af Møntpakker(-ruller) 
maa dog ikke overstige 7*/g Kg., og Vægten af 
Møntposer ikke 15 Kg. I N o r g e er den højeste 
tilladte Vægt af Pakker 50 Kg., naar den skal 
befordres alene med Jærnbane eller Dampskib, 
1̂ /2 Kg., naar den skal befordres med gaaende 
Post, i alle andre Tilfælde 12 Kg. Kubikind
holdet maa i førstnævnte Tilfælde ikke overstige 
120 Kubikdecimeter og i de to sidstnævnte Til
fælde 30 Kubikdecimeter. Pakker skulle være 
ledsagede af Adressebreve, hvortil kun maa benyttes 
de af Postvæsenet leverede Formularer, der ere 
til Salgs (i Norge gratis) ved Posthusene. 

Postmester Fr. Olsen. 
Postpalataler kaldes de Konsonanter, der 

frembringes med Tungefladen anbragt mod den 
bageste (bløde) Del af Ganen, saaledes almindeligt 
^ °g g samt de tilsvarende Hemmelyd i tysk ach 
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og i dansk bage. Se Ganelyd . Om postpalatale 
Vokaler se Voka le r . O. Jsp. 

Postregåle, den Ret, Staten har forbeholdt 
sig til at drive Postvæsen eller lade dette drive 
ved andre. For Danmark's Vedkommende blev 
det allerede i Forordningen af 24. Decbr. 1624, 
hvorved Postvæsenet oprettedes, bestemt, at Breve 
kun maatte forsendes med Postvæsenets Bude. 
Denne Eneret paa Brevbefordring er senere ud
videt til ogsaa at gælde Befordring af Penge-
repræsentativer og gangbar Mønt, naar disse for
sendes under Forsegling eller andet Lukke. 

Postmester Fr, Olsen. 
Post Romani conditam d. s. s. Post urbem 

cot idi tam. 
Postsceilium (lat.), Rummet bag ved Teaterets 

Scene. 
Postscriptum (lat.), Efterskrift. 
Postsparekasser. Til Fremme af Sparsomme

lighed er det af Vigtighed, at Befolkningen har 
en let og bekvem Adgang til at anbringe sine 
Sparepenge under betryggende Garanti. Denne 
Grundsætning er det, der i flere Lande har be- j 
væget Staten til at gribe ind paa et Omraade, ; 

der ellers har været forbeholdt det private Ini- '• 
tiativ. Oprettelsen af særlige Statssparekasser, : 
ikke alene i Byerne, men ogsaa i Landdistrikter, j 
vilde imidlertid være en Umulighed paa Grund 
af de dermed forbundne Omkostninger, og man 
har da valgt den Vej at henlægge Sparekasse-
forretningen til Postvæsenet som den af Stats
institutionerne, der er mest udbredt over Landet, 
og med hvilken Befolkningen oftest og lettest 
kommer i Berøring. Herved ere P. opstaaede. 
Det var E n g l a n d , der, tvungen dertil ved de 
store Underslæb, der havde gaaet i Svang ved 
private Sparekasser, i 1861 gjorde Begyndelsen 
med Indførelsen af Statssparekasser, hvis Virk
somhed straks henlagdes til Posthusene i 300 
Byer, spredte over hele Landet. 10 Aar efter 
vare samtlige Posthuse, hvorigennem Postanvis
ninger kunde besørges, aabnede for Sparekasse
tjenesten, og nu er dette Antal omkring 12,000. 
Moderlandets Forbillede have senere Kolonierne ! 
fulgt, og P. ere nu oprettede i de fleste b r i t i s k e | 
K o l o n i e r . Paa det europæiske Kontinent var 
det først B e l g i e n , der 1865 fulgte England's 
Eksempel ved Oprettelsen af en af Staten garan
teret Sparekasse. 1870 bleve Posthusene gjorte 
til Filialer af denne, og 1893 vare Sparekasse
forretninger henlagte til 798 Posthuse. 1. Jan. 
1876 fulgte I t a l i e n Eksempelet. Ved 4,000 Post
huse, spredte over hele Landet, er der nu indrettet 
Sparekasser. For at give de i Udlandet levende 
Italienere Adgang til at benytte deres eget Lands 
Sparekasser, oprettedes Filialer af P. i Alexandria, 
Tunis, Assab og Massaua. N e d e r l a n d e n e op
rettede ved L. af 25. Maj 1880 en Rigspost-
sparebank, der traadte i Virksomhed 1881. 
F r a n k r i g indførte ved L. af 9. Apr. 1881 P., 
og 1884 blev Virksomheden udstrakt til A l g é r i e 
og Tun i s . I Ø s t e r r i g indførtes P. ved L. af 
28. Maj 1882 og i U n g a r n ved L. af 11. Maj 
1885. Af andre Lande, hvor P. ere indførte, 
skulle nævnes R u m æ n i e n 1880, S v e r i g e 1884, 
F i n l a n d 1887, R u s l a n d 1889, B u l g a r i e n 
1896 og uden for Europa J a p a n 1875. Spørgs-
maalet om Oprettelse af P. i Danmark har flere 

Gange været under Diskussion, særlig 1877, da 
det, foranlediget ved fremkomne Artikler herom, 
var Genstand for Drøftelse i nationaløkonomisk 
Forening. Der blev dog fra flere Sider hævdet, 
at der ikke i Danmark trængtes til P., og der 
har ingen Sinde i Rigsdagen været fremsat Lov
forslag herom. Postmester Fr. Olsen. 

I N o r g e var Spørgsmaalet om Indførelse af 
Postsparebank stærkt oppe i 1880'erne, og der 
blev ogsaa af Regeringen fremsat Foislag til Lov 
om en saadan. Forslaget blev imidlertid ikke 
vedtaget af Stortinget, og Postsparebank er heller 
ikke senere indført i Norge. 

Sekretær Th. Sommerschild. 
Poststed. Herved forstaas i Danmark et Post

hus (Postkontor, Postekspedition eller Brevsam
lingssted) med det derunder henlagte Postdistrikt. 
Herfra undtages dog Posthusene i Kjøbenhavn 
og Frederiksberg med deres Postdistrikter, hvilke 
i Forening udgøre et P. Postmester Fr. Olsen. 

Poststyrelsen se P o s t v æ s e n (Norge). 
Post trinitatis (nemlig festum, lat.), efter 

Trinitatisfesten, som i den vesterlandske Kirke er 
første Søndag efter Pinse. Trinitatissøndagenes 
Tal varierer mellem 23 og 27, efter som Pinsen 
kommer tidlig eller sent. L. M. 

Posttyveri eller Tyveri af noget, der forsendes 
med Posten, medens det er under Postvæsenets 
Varetægt, og hvortil ogsaa henregnes Borttageisen 
af Breve, betragtes i Danmark og Norge ifølge 
alm. borgerlig Straffelov som groft Tyveri, der 
første Gang, det begaas, medfører Strafarbejde. 

Postmester Fr. Olsen. 
Postulat (lat.) er en ubegrundet Paastand. Har 

man vist, at en fremsat Anskuelse grunder sig paa P., 
har man indtil videre berøvet denne dens viden
skabelige Værdi. En særlig Rolle har P. spillet i 
Kant's Lære, idet han ud fra Samvittighedens 
kategoriske Imperativ mener at maatte opstille 
de 3 P. Viljens Frihed, Sjælens Udødelighed og 
Guds Eksistens. C. St. 

Postulater (lat.). Eukleides'es P. indeholde 
sammen med hans Definitioner og Aksiomer de 
Forudsætninger, hvorpaa han støtter sin matema
tiske Lærebygning. Chr. C. 

Postulere (lat.), forlange, fordre, hævde, stille 
op uden Bevis. Pos tu l a t , Fordring, en Sætning, 
som ikke lader sig bevise; ubevist Paastand (seovfr.). 

POStumiUS, romersk patricisk Slægt. Især i 
Republikkens ældre Tid skænkede denne Slægt 
Rom mange betydelige Mænd, saaledes Au lus P., 
der som Diktator vandt en stor Sejr over La
tinerne ved Søen Regillus (499 eller 496 f. Chr.). 
En S p u r i u s P. blev 321 slaaet i Passet ved 
Caudium af Samnitterne under Pontius. I Krigen 
mod Jugurtha havde en S p u r i u s P. A l b i n u s 
(Konsul 11 o) en Tid Overanførselen, men viste 
sig uduelig, og hans Broder Aulus P., som fik 
Kommandoen ved hans Bortrejse, led et forsmæde
ligt Nederlag (109). H. H. R. 

Postumus (pos thumus) (lat.), født efter 
Faderens Død. Opera postuma, Skrifter udgivne 
efter Forfatterens Død. 

Postumus, Marcus C a s s i a n i u s L a t i n i u s , 
romersk Kejser, en af de saakaldte »30 Ty
ranner«, herskede 260—267 i Gallien, som Gal-
lienus, Kejseren i Rom, forgæves søgte at tage fra 
ham. P. forstod med Dygtighed at afværge Ger-
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manernes Anfald, men blev til sidst dræbt af sine 
egne Soldater. H. H. R. 

Post urbem Condltam (lat.), efter Byens (D: 
Rom's) Grundlæggelse, som dannede Udgangs
punktet for den romerske Tidsregning. Da Christi 
Fødsel regnes at have fundet Sted 753 efter Rom's 
Grundlæggelse, finder Omskrivningen af en Aars-
angivelse fra romersk til kristelig Tidsregning 
Sted paa den Maade, at man trækker det romerske 
Aarstal fra 754, hvorved faas Aarsangivelsen før 
Christi Fødsel, eller trækker 753 fra det romerske 
Aarstal, hvorved faas Aarsangivelsen efter Christi 
Fødsel. H. H. R. 

Postvæsen, en offentlig Institution for Be
fordring af Breve, Penge, Pakker og Aviser samt 
paa enkelte Steder, hvor ikke andre Befordrings
midler findes, tillige af rejsende. P. er i alle 
civiliserede Lande en Statsinstitution, hvis Rettig
heder og Pligter ere fastsatte ved Love. Ingen 
andre end Staten har i disse Lande Ret til at 
drive P. (se P o s t r e g a l e ) . At Staten har for
beholdt sig denne Ret, har vel i flere Lande op
rindelig været af Hensyn til den Indtægt, P. gav, 
men Nødvendigheden af en sikker, hurtig og 
billig Befordring af Postforsendelserne er i den 
nyere Tid den fornemste Grund til, at P. overalt 
opretholdes som en Statsinstitution. 

Oprindelsen til P. gaar langt tilbage i Tiden. 
Allerede Oldtidens Statsstyrere følte Nødvendig
heden af at have en ordnet Forbindelse mellem 
Regeringens Sæde og de øvrige Landsdele. I 
Kina og Japan, i Persien og Ægypten holdtes 
ridende Bude, der paa visse Stationer skiftede 
Heste. Grækerne havde deres Hemerodromer eller 
Løbere og Romerriget sine Kurerer og Senats-
bude o. s. v., men alle disse Budforbindelser vare 
kun til Brug for Herskerne, deres Statholdere og 
andre Statstjenere. I Middelalderen se vi ogsaa 
Staterne holde egne Bude, der benyttedes til at 
bringe Budskab paa kortere eller længere Stræk
ninger endogsaa til fremmede Lande, men uden 
nogen Regelmæssighed eller ad bestemte Router. 
Den paa flere Steder opblomstrende Handel og 
stigende Oplysning krævede imidlertid en regel
mæssig Brevbefordring, og de Budforbindelser, 
Handelsforbund og videnskabelige Institutioner 
knyttede med hverandre, danne det egentlige 
Grundlag for Nutidens P. I 13. og 14. Aarh. 
holdt fiere af Europa's Universiteter saaledes 
egne Bude, der ogsaa paatoge sig Besørgelsen 
af privates Breve, men fremfor alt var det Hanse
aternes mægtige Handelsforbund, der over en 
stor Del af Europa bragte en vidtstrakt Post
gang i Stand. Disse Bud- eller Postforbindelser 
vare selvfølgelig først og fremmest til Brug for 
de Institutioner, der havde indrettet dem, og kun 
ved Siden af besørgedes Almenhedens Korrespon
dance. Fortjenesten af at have indrettet et ordnet 
P. i moderne Forstand tilkommer Franz von 
Taxis, der i Aaret 1500 af Filip den Smukke 
blev udnævnt til Kaptajn og Chef for Kongens 
Poster, og som ved en Overenskomst af 18. Jan. 
1514 forpligtede sig til mod en aarlig Godt
gørelse at underholde en Postforbindelse for 
Kongen mellem Nederlandene, Kejserhoffet i Wien 
saavel som til Paris og Spanien. Da den konge
lige Kasse imidlertid ikke var i Stand til at ud
rede den Franz von Taxis tilkommende Godt

gørelse, fik han efter sit eget Forslag Tilladelse 
til at befordre private Forsendelser og Personer 
med den kongelige Post, mod at Kongens Post 
blev befordret frit. Det viste sig snart at være 
en god Entreprise, idet den gav et betydeligt 
Overskud. Franz von Taxis døde 1517, og hans 
Brodersøn, Johan Baptista von Taxis, blev 1520 
af Kejser Karl V udnævnt til Generalpostmester 
i samtlige hans Lande. 1615 blev en Efter
kommer af ham, Lamoral von Taxis, af Kejser 
Mathias udnævnt til Rigsgeneralpostmester og fik 
dette Embede overdraget som et arveligt Len, 
der forblev i Familiens Besiddelse til Kejser
rigets Opløsning 1806. De taxiske Poster vandt 
derved en stor Udbredelse over flere af Europa's 
Lande, men der var dog flere tyske Stater og 
Rigsstæder, der bestrede Kejserens Ret til Post
regalet og derfor indrettede egne Postindretninger, 
saaledes B r a n d e n b u r g 1649, B r a u n s c h w e i g 
1682 og Sachsen 1681, hvad der gav Anled
ning til mange Stridigheder. Efter Kejserrigets 
Opløsning bleve dog de taxiske Poster i Virk
somhed i flere tyske Stater, mod at de erlagde 
en Afgift, saaledes i Baden til 1811 o g i W i i r t -
t e m b e r g til 1851. De sidste taxiske Poster, 
nemlig i H e s s e n - D a r m s t a d t , Nassau , F r a n k 
furt, K u r h e s s e n og det t h u r i n g s k e F y r s t e n 
dømme, ophørte 1866, da Preussen overtog dem 
mod en Afløsningssum af 3 Mill. Thaier. I 
F r a n k r i g oprettedes der 1464 en kgl. Post, men 
kun til Brug for Staten. Først 1576 oprettedes 
et for Almenheden tilgængeligt P. I E n g l a n d 
oprettedes P. 1590 og i R u s l a n d 1630. Det 
s v e n s k e P. blev grundlagt af Rigskansleren 
Axel Oxenstjerna, og den første Forordning om 
det svenske P. udkom 20. Febr. 1636. De 
svenske Poster passerede Danmark, og ved Freden 
i Bromsebro 1645 sikrede Sverige sig en traktat
mæssig Ret til Postens Befordring gennem Dan
mark. Fra Begyndelsen vare Posterne gaaende, 
senere tillodes det dem at benytte Vogne, men 
først 1689 opnaaede Sverige at føre sine Poster 
ridende gennem Danmark og det kun ved Trussel 
om at standse den norske Posts Gang gennem 
Sverige. P. i N o r g e blev organiseret 1647 (se 
herom nedenf.). 

I D a n m a r k blev der under Christian II gjort 
et Forsøg paa at indrette et Slags P., idet der 
ifølge denne Konges verdslige Lovs Kap. 63 i 
hver Købstad skulde beskikkes Løbere til at 
løbe med Breve for en bestemt Betaling. Det 
er dog tvivlsomt, om denne Foranstaltning nogen 
Sinde er sat i Værk. I hvert Fald findes der 
ikke i 16. Aarh. omtalt andre Foranstaltninger 
til Breves Befordring i Danmark end dem, der 
vare indrettede af Regeringen til dennes eget 
Brug, idet der ved forskellige Kongebud var 
sørget for, at der flere Steder i Landet og da 
særlig paa Routen til Tyskland holdtes Post i 
Beredskab for at befordre Breve til og fra Re
geringen. Det var dog særlig af Hensyn til 
Handelsstanden og vistnok paa dennes Initiativ, 
at et for Almenheden tilgængeligt P. blev ind
rettet ved Frd. af 24. Decbr. 1624, men det 
første Forslag til denne tager dog ogsaa Sigte 
paa, at man derved kunde spare Udgiften til de 
særlige Regeringsbude. Bestyrelsen af P. blev 
lagt i Handelsstandens Hænder, idet 4 Købmænd 
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bleve beskikkede til Postforvaltere eller Direk
tører. Ved Forordningen blev der etableret Post
forbindelse een Gang ugentlig mellem Kjøbenhavn 
og Hamburg over Middelfart og Kolding, mellem 
Kjøbenhavn og Nakskov over Næstved og Vording
borg, mellem Kjøbenhavn og Helsingør, Kjøben
havn og Kalundborg, Kolding og Aalborg over 
Viborg, Kolding og Randers over Vejle, Horsens 
og Aarhus, Kolding og Ribe og endelig paa to 
Router gennem de dengang til Danmark hørende 
Landsdele, Skaane, Halland og Blekinge. For
bindelsen vedligeholdtes ved gaaende Bude, und
tagen paa Routen Kjøbenhavn—Hamburg, hvor 
Vognmændene vare pligtige at befordre Budene 
for billig Betaling. Den Porto, der betaltes for 
Brevene, tilfaldt Budene med Fradrag af en vis 
Andel til Postmestrene i Kjøbenhavn og Kolding, 
de eneste Byer, hvor der fra Begyndelsen var 
Postmestere. Portoen var dog ikke tilstrækkelig 
til Budenes Underhold, hvorfor saavel Handels-
kompagnierne som Købstæderne bleve paalignede 
Skat for at bidrage hertil. Paa Routen Kjøben
havn—Hamburg medførte Budene foruden Breve 
ogsaa Pakker. Paa de øvrige Router var kun 
Brevbefordring. Dette i sin Organisation meget 
tarvelige P. kunde efterhaanden ikke tilfredsstille 
Tidens Krav, og dette var Grunden til, at Frede
rik III 1653, for at faa »et rigtigt Postværkc 
bragt i Stand, overlod Driften af P., ikke alene 
uden Afgift, men endogsaa mod visse Be
gunstigelser til P o u l K l i n g e n b e r g (s. d.), der 
blev udnævnt til Generalpostmester og med stor 
Dygtighed og Omsigt hurtig bragte P. paa en 
lignende Fod, som det stod i det i denne Ret
ning mere fremskredne Tyskland. Paa Hoved-
.routen Kjøbenhavn—Hamburg, der blev forlagt 
over Assens—Haderslev, indførtes to Gange ugent
lig Forbindelse med ridende Bud, der skulde til
bagelægge Vejen i tre Døgn, og en ugentlig agende 
Post til Befordring af rejsende og Gods. Paa de 
øvrige Router bleve Budene befordrede pr. Vogn 
ved dertil forordnede Bønder. Særlige Fartøjer 
anskaffedes til Postens Befordring over Bælterne, 
og i alle større Byer ansattes Postmestere. I 32 
Aar var P. i Klingenberg's Hænder, men uheldige 
Spekulationer ruinerede ham, og 1685 blev han ; 
tvungen til igen at afstaa P., der derefter af 
Christian V blev »tillagt foræret og overdraget« 
Kongens Søn med Sophie Amalie Moth, Chr . 
G y l d e n l ø v e , der dengang kun var I I Aar gi. 
Han skulde selvfølgelig kun nyde Indtægten af 
P., medens andre forvaltede det i hans Navn. 
Efter hans Død 1703 overgik P. til hans Enke 
Dorothea Krag, men kun for et Tidsrum af 8 
Aar, hvorefter hun skulde være forpligtet at 
afstaa det til Kongen. I Gyldenløve's Tid ind
førtes der en Del Forbedringer, hvoraf den vig
tigste var Indrettelsen af ridende Post paa de 
jydske Router. P. var nu alt en betydelig Ind- i 
tægtskilde, der gav et aarligt Overskud af ca. j 
30,000 Rdl. Intet Under at Frederik IV derfor j 
gerne saa denne Indtægt gaa i Statskassen, og 
dette var ogsaa den egentlige Aarsag til, at 
Staten 1711 overtog P., hvis Overskud nu ifølge 
en kgl. Fundation skulde anvendes til Pensioner i 
for veltjente Statstjenere og disses Enker, for
uden at der gaves et Beløb aarlig til Hedninge
missionen og Vajsenhuset. Til at bestyre P. og 

forestaa Uddelingen af Pensioner dannedes et 
Kollegium, Generalpostamtet, hvis Navn 1809 
forandredes til Generalpostdirektionen. Nogen 
øjeblikkelig Udvidelse eller Forbedring af Post
forbindelsen fandt ikke Sted ved Statens Over
tagelse. Tværtimod søgte man paa alle Kanter 
at spare for at tilvejebringe et saa stort Overskud 
som muligt, hvorved Direktørerne mente at gøre 
sig Enevoldskongerne behagelige. I Aarenes Løb 
blev der vel anlagt enkelte Sideposter, og 1749 
fik Vendsyssel Del i de postale Goder, dog kun 
for Østkystens Vedkommende, men disse For
bedringer skyldtes i Reglen det private Initiativ, 
hvad ogsaa var Tilfældet 1750 ved Indrettelsen 
af en agende Post til Befordring af Personer og 
Gods mellem Kjøbenhavn og Aalborg over 
Kalundborg—Aarhus. Ellers var det Styrelsens 
Princip, ikke at indrette Post i nogen Landsdel, 
før man var sikker paa derved at erhverve en 
Indtægt for Postkassen, og man overlod det til 
Befolkningen eller Magistraten i afsides liggende 
Byer selv at sørge for Postforbindelsen ved at 
holde private Biposter, der befordrede Breve til 
og fra Posthusene paa Hovedrouterne. Først i 
Slutn. af 18. Aarh. begynder en mere moderne 
Opfattelse af P.'s Bestemmelser at gøre sig 
gældende, hvorom der findes Vidnesbyrd i et 
Reskript fra 1786, idet det heri udtales, at Post
intradernes første Bestemmelse er at udvide og 
forbedre P. til det offentliges Bekvemmelighed. 
Fra dette Tidspunkt begynder ogsaa Indrettelsen 
af offentlige Poster til Byer beliggende uden for 
de egentlige Postrouter, hvad atter medførte Op
rettelsen af flere Postkontorer. En betydningsfuld 
Reform gennemførtes 1777, da P. selv overtog 
Driften af de agende Poster (Pakkeposter, hvor
med ogsaa rejsende befordredes), der hidtil mod 
en aarlig Afgift havde været bortforpagtede til 
private Personer, de saakaldte agende Postmestere. 
P.'s Indtægt forøgedes derved «tærkt. Intraderne, 
der ved Statens Overtagelse af P. kun udgjorde 
ca. 60,000 Rdl. aarlig og 1776 kun vare stegne 
til ca. 99,000 Rdl., beløb sig ved Aarhundredets 
Udgang til omkring 300,000 Rdl. aarlig, hvoraf ca. 
200,000 Rdl. vare rent Overskud. 1762 var Be-
fordringsvæsenet i Hertugdømmerne blevet hen
lagt under General postamtets Bestyrelse, og 1794 
fandt dette ogsaa Sted for Kongerigets Ved
kommende. Befordringsvæsenet (se E k s t r a p o s t 
væsen), der hidtil havde sorteret under Kan
celliet, der gennem Magistraterne førte Tilsyn 
med Vognmændene, stod for øvrigt som en selv
stændig Institution uden anden Forbindelse med 
P. end den, at dette, ligesom rejsende, kunde 
fordre Vogne afgivne til Posternes Befordring. 
Befordringsvæsenets Henlæggelse under General
postamtet bevirkede ganske naturligt, at P. mere 
end forhen satte sig til Opgave, at sørge ogsaa 
for rejsendes Befordring, der dog længe kun fandt 
Sted med Pakkeposterne, der fremførtes paa 
aabne Vogne, medens rejsende, der vilde have 
lukket Vogn, fremdeles maatte benytte Befordrings-
væsenet ved at tage Ekstrapost. Mellem Kjøben
havn og Helsingør blev dog 1798 sat en Dili
gence, den første i Danmark, i Gang 2 Gange 
ugentlig og 1799 en lignende mellem Kjøben
havn og Korsør 1 Gang ugentlig. Disse Dili
gencer ophørte dog efter nogle Aars Forløb, og 
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mellem Kjøbenhavn og Helsingør gik i Stedet 
for fra 1806 Kareter, som efter Kontrakt afgaves 
af en Vognmand. Brevposterne vedbleve at gaa 
som selvstændige Poster, fremførte ridende, indtil 
man fra 1783 begyndte at benytte lette Vogne 
(Karioler) og senere Vogne, dannede som en 
Kugle og derfor af Menigmand kaldte K u g l e 
eller B a l l o n p o s t e r . En Forening af Brev- og 
Pakkeposter fandt dog mod Slutn. af 18. Aarh. 
Sted paa flere Side- og Birouter, men det var 
dog først fra 1834, da Diligencer sattes i Gang 
paa Hovedrouterne, at man efterhaanden mere og 
mere gik over til ensartede Brev-, Pakke- og 
Personposter med lukket Vogn. Særlige Brev
poster ved ridende eller gaaende Bud vedbleve 
dog længe. De sidste af denne Art fandtes paa 
Bornholm og ophørte 1882. 1828 blev Post
dampskib sat i Gang mellem Korsør og Nyborg, 
fra 1835 mellem Kalundborg og Aarhus og 1838 
mellem Assens og Aarøsund. Fra 1846 førtes 
Posten 4 Gange ugentlig mellem Kjøbenhavn og 
Hamburg og fra 1848 daglig. Begivenhederne i 
dette og de nærmest følgende Aar lagde vel i 
flere Henseender Hindringer i Vejen for Udvik
lingen, men gav paa den anden Side ogsaa Stødet 
til den daglige Postforbindelse paa alle Hoved-
router. Diligencer bleve satte i Gang paa en 
stor Del Side- og Birouter, og Postdampskibs
forbindelser etableredes mellem Kjøbenhavn og 
Kiel (1847), Kjøbenhavn og Wismar (1848), 
Kjøbenhavn og Liibeck (1848), Vordingborg og 
Gaabense (1849), Kjøbenhavn og Bornholm (1850), 
Korsør og Aarhus (1853), Aalborg og Limfjords-
Stæderne (1853). Postgangen udvidedes saaledes, 
at enhver ikke aldeles uvigtig By — Købstæderne 
paa Bornholm undtagne — fik daglig Forbindelse 
med Kjøbenhavn og Hamburg. Fuldførelsen af 
Jærnbanen til Korsør 1856 medførte en betydelig 
Forandring i Postgangen, og fra 27. Apr. 1856 
førte Postdampskib een Gang daglig Posterne 
mellem Korsør og Aarhus og Korsør og Kiel 
samt 2 Gange daglig mellem Korsør og Nyborg. 
Den til vore Dage fortsatte Anlæggelse af Jærn-
baner over hele Landet har foranlediget en stærk 
Udvikling i Postgangen, idet saa at sige alle 
Jærnbanetog medføre Post. Paa de fleste Router 
er nu mindst to Gange daglig Forbindelse og 
derved lige saa hyppig med Hovedstaden og Ud
landet. Efter Etableringen af Routen Gjedser— 
Warnemiinde 1886 har Danmark Forbindelse med 
det sydlige Udland ad tre Router. Jærnbanenettets 
Udvidelse har selvfølgelig indskrænket Post
befordringernes Antal betydelig, men der findes 
dog endnu 88 Router med en Længde af i alt 
1,700 Km., hvor der gaar Postbefordringer. Paa 
de 21 af disse er det Personposter, hvor, for
uden Posten, rejsende og Rejsegods medføres for 
P.'s Regning, medens det paa de 67 er Dag
vogne, hvor rejsende og Rejsegods medføres for 
Kontrahenternes Regning. Efterhaanden som de 
fleste Jærnbaner ere overgaaede til Staten, er 
Driften af de Postdampskibe, der gaa for Statens 
Regning, henlagt til Statsbanerne. 1870 overtog 
det danske P. forsøgsvis Postforbindelsen med 
F æ r ø e r n e og I s l and . 1871 bleve Færøerne 
inddragne under det danske P., og ved Frd. af 
26. Febr. 1872 organiseredes et særligt i s l a n d s k 
P. Forbindelsen mellem Danmark, Færøerne og 

I Island vedligeholdtes indtil 1880 af Dampskibe 
I for P.'s Regning. Efter denne Tid vedligeholdes 

den regelmæssige Forbindelse af det forenede 
Dampskibsselskab, der herfor faar en Godtgørelse 
af det danske P. 

Hvad Postforsendelserne angaar, da var det fra 
Begyndelsen af kun Breve, der vare Genstand 
for Postbesørgelse fra By til By. Pakker og 
Møntforsendelser kunde vel befordres med de 
under P.'s Kontrol staaende agende Poster, men 
P. bar ikke Ansvaret for saadanne Forsendelser. 
1777 overtog dog P. som foran omtalt selv 
Driften af disse Poster og dermed ogsaa Ansvaret 
for Forsendelserne. Avise rne , for hvilke et P.'s 
Tilværelse er en Livsbetingelse, begyndte P. 
allerede tidlig at give visse Fortrin, idet man 
lod Postmestrene som et Accidens faa de uden
landske Aviser portofrit, hvilke de saa igen 

; solgte til Libhaverne med en vis Fortjeneste. 
i 1723 fik en enkelt kjøbenhavnsk Avisudgiver 
I Eneret til Forsendelse med Posten af de af ham 
' udgivne Aviser (de senere berlingske Aviser) 

mod en bestemt aarlig Betaling for hvert Eks
emplar. Samme Ret, dog noget indskrænket, fik 
dog i Slutn. af 18. Aarh. flere andre Avis
udgivere, men først fra 1848 fik alle Aviser, saa-
vel indenlandske som udenlandske, lige Ret til 
at forsendes med Posterne overalt i Danmark 
for en moderat Porto, saaledes at P. modtager 

I Abonnement paa Aviserne og opkræver Be
talingen for dem. Breve med Pengesedler, Penge -

: b reve , oprindelig kaldte Bankobreve, have siden 
1752 kunnet forsendes under P.'s Garanti. An
b e f a l e d e eller r e k o m m a n d e r e d e Breve ind
førtes 1814 med det Maal for Øje, at give disse 
Breve en særdeles Sikkerhed under Befordringen, 
men det var først ved Postloven af I I . Marts 

; 1851, at der fastsattes en Erstatning af 10 Rdl. 
for et saadant Brev i Tilfælde af, at det gik 
tabt. 1865 blev det tilladt at sende Penge i saa
danne Breve. I den første Tid af P.'s Bestaaen 
var det Reglen, at Adressaterne selv maatte af
hente de til dem ankomne Forsendelser. Man 
indførte dog snart den Ordning, at Forsendelser, 
der ikke inden en vis Frist vare afhentede, bleve 
tilbragte de i Byerne boende Adressater mod 
Erlæggelse af et særligt Gebyr, saakaldte Bære
penge. I Begyndelsen var dette vistnok en hel 
privat Ordning mellem Publikum og Postmestrene, 
men allerede fra 1750 se vi Postbestyrelsen fast-

! slaa en saadan Ordning og fastsætte Gebyret 
herfor til 2 Sk. for hvert Brev. I Kjøbenhavn 
kaldtes de, der ombare Brevene, »Brevdragere«, 
og først 1753 træffe vi for disse Funktionærer 
Benævnelsen Postbud (s. d.). I Kjøbenhavn blev 
der 1796 ansat 8 uniformerede Bude til Postens 
Omdeling, men det særlige Gebyr bibeholdtes 
lige til 1851. I dette Aar var det, at 19. Aarh.'s 
mest betydningsfulde postale Reform, P o r t o -
reformen, ved L. af I I . Marts gennemførtes og 
samtidig F r i m æ r k e s y s t e m e t (se F r i m æ r k e r ) 
indførtes. Denne Reform, hvorved der fastsattes 
en ensartet Porto af 4 Sk. for et Brev inden for 

i Landets Grænser, har bidraget mægtig til at for
øge Postforsendelsernes Antal og efterfulgtes snart 
af andre. Det blev ved Frimærkesystemets Ind
førelse muligt at indsamle Breve gennem Pos t 
b r e v k a s s e r , hvoraf de første ophængtes i 
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Kjøbenhavn s. A. og senere i alle Købstæder. An
tallet af Postbrevkasser er nu (1903) i Kjøbenhavn 
224, i Provinsbyerne 849. 1851 indførtes lige
ledes Forsendelser af Penge ved P o s t a n v i s n i n g 
(s. d.) og Opkrævning af Pengebeløb ved Post
o p k r æ v n i n g (s. d.). Fra 1. Aug. 1865 indførtes 
Besørgelse af Breve ved E k s p r e s , o: et Brevs 
Aflevering til Adressaten ved særligt Bud, straks 
efter dets Ankomst. Fra Slutn. af Aaret 1865 
indførtes Besørgelse af L o k a l b r e v e (Bybreve) 
i alle Købstæder, efter at dette fra I. Jan. 1861 
havde været Tilfælde i Byer med over 6,000 
Indb. I Kjøbenhavn havde der dog siden 1805 
været etableret en Fodpost, der, da den ikke 
kunde svare Regning, 1809 overgik i private 
Hænder indtil 1849, da **• a t t e r overtog den. 
Ved Afslutning af Postkonventioner med for
skellige Lande er Udvekslingen af Postforsendelser 
med Udlandet betydelig lettet. Danmark var 
repræsenteret ved den 9. Oktbr. 1874 i Bern 
afsluttede Postkonvention, hvorved der stiftedes 
en almindelig Postforening {Union genérale des 
postes), og har siden været Medlem af denne 
Forening, der ved den I. Juli 1877 i Paris af
sluttede Konvention antog Navnet »Verdenspost-
foreningen« {Union postale universelle). 

Samtidig med at Hovedbefordringsmidlerne ved 
Jærnbanernes Anlæggelse og Dampskibsfartens 
Udvikling gik over paa andre Hænder, tog P. 
en ny Opgave op, nemlig den at lette Landbe
folkningen Adgangen til Benyttelsen af Posten. 
Kort efter Portoreformens Gennemførelse opret
tedes til den Ende de første Brevsamlingssteder, 
en Slags Filialposthuse, beliggende ved Post-
routerne, til hvis Betjening der ikke kræves en 
uddannet Postfunktionær. Ved disse kan ind- og 
udleveres Breve og Aviser samt mindre Pakker 
og Pengebeløb. Det første Aar oprettedes 99 
Brevsamlingssteder; deres Antal er nu 611. For 
imidlertid at skaffe de Landboere, der bo saa 
langt borte fra Postrouterne, at de ikke kunne 
nyde godt af Brevsamlingsstederne, en lettere 
Adgang til at benytte Posten, indrettedes fra 1860 
offentlige L a n d p o s t b u d e , der antages af P. 
ifølge Kontrakt, erholde en fast aarlig Godt
gørelse og have bestemte Distrikter, som de, efter 
at være udgaaede fra Posthuset, omkredse i en 
bestemt Route for atter at vende tilbage til Post
huset. Oprindelig passerede Landpostbudene kun 
Landsbyerne, hvor der ved Beboernes egen For
anstaltning maatte være indrettet U d v e k s l i n g s -
s t ede r , hvor Budene kunde aflevere de dertil 
bestemte Forsendelser og modtage de fra Egnens 
Beboere der indleverede Forsendelser. Paa Grund 
af manglende Interesse for Sagen hos Landbo
befolkningen foregik Oprettelsen af Landpostbud-
gange i Begyndelsen temmelig langsomt. Efter-
haanden tiltog dog Interessen, og 1868 var Rou-
ternes Antal fra 3 steget til ca. 100 med omkring 400 
Udvekslingssteder. Paa dette Tidspunkt begyndte 
man Anbringelsen af P o s t b r e v k a s s e r i Land
d i s t r i k t e r n e , og efterhaanden gik P., samtidig 
med at der hele Landet over indrettedes Land-
postbudgange, over til den nugældende almindelige 
Form for Landpostvæsnet, nemlig d i r e k t e Om
d e l i n g af Postforsendelser til Adressaterne. An
tallet af Landpostbudgange i 1902 var 3,191, 
hvoraf 3,042 med direkte Omdeling. Desuden 

' fandtes 229 kørende Landposter og 36 Baadposter. 
i P.'s Virksomhed har lige siden dets Oprettelse 
j været lovordnet, først ved forskellige kgl. For

ordninger, senere ved særlige Postlove. Den 
nugældende Lov om P. er af 5. Apr. 1888 og 
for Taksternes Vedkommende af 23. Maj 1902. 
Ved Postloven er der med visse Undtagelser for
beholdt P. Eneret til at befordre fra et Poststed (s. d.) 
til et andet og derefter aflevere: Løse Breve, Adresse
breve, trykte Sager og Pengerepræsentativer, naar de 

i nævnte Genstande sendes under Forsegling eller 
; andet Lukke samt gangbar Mønt i Konvolut eller 
lignende Omslag. Paa den anden Side ska l P. 

. enten ved dets egne eller ved andre Befordrings
midler sørge for Postens regelmæssige Befordring 

i og modtage til Besørgelse fra Poststed til andet: 
Løse Breve, hvorunder Brevkort og trykte Sager, 
anbefalede Breve, Pengebreve, Pakkesager, Post
anvisninger og Postopkrævninger samt Tidender 
og Tidsskrifter, hvorpaa der abonneres. Det Om-

! fang, hvori P. kan paatage sig Befordring og 
' Besørgelse m. m. af disse Genstande, samt de 

Betingelser og Formaliteter, der i saa Hen
seende skulle opfyldes, fastsættes af Indenrigsmi
nisteriet og ere fastsatte ved den af Ministeriet 
under 19. Septbr. 1902 udfærdigede A n o r d n i n g 
om P o s t e r n e s B e n y t t e l s e . Ved Loven er P. 
tillige bemyndiget til at overtage andre med dets 
Bestemmelser forenelige Forretninger, saasom : be
sørge Breve udbragte pr. Ekspres, befordre rej
sende og Rejsegods, bestyre Ekstrapostvæsenet, 
besørge Postforsendelser omdelte og indsamlede 
paa Landet, besørge lokale Postforsendelser og 
at fastsætte Porto- og Fragttakster m. m. herfor. 
Alle de her nævnte Forretninger har P. overtaget, 
og de nærmere Regler for deres Udførelse ere 
fastsatte i den ovenfor nævnte Anordning. Medens 
P. saaledes ikke har Eneret paa Befordring eller 
Omdeling af Breve inden for en By, er det dog 
ved Postloven fastsat, at ingen, hvor P. foran
stalter Brevkassetømning og Postomdeling mere 
end en Gang daglig, maa ophænge Brevkasser 
eller aabne Kontorer til Befordring af Breve eller 
udvide allerede bestaaende Indretninger af denne 
Art uden Postbestyrelsens Tilladelse. 

Post- og Befordringsvæsnet ledes at en G e n e r a l -
di r e k 10 r. Generaldirektoratet, der henhører under 
Indenrigsministeriet, bestaar af 3 Kontorer, hver 
med sin Kontorchef. P.'s Kasse- og Regnskabs
væsen henhører derimod under Finansministeriet, 
dettes andet Revisionsdepartements Postrevisions
afdeling. Af P.'s Embedsmænd er O v e r p o s t 
mes t e r en i K j ø b e n h a v n Chef for Poststedet 
Kjøbenhavn, der har 20 Postkontorer, hver med 
sin Bestyrer (Overpostkontrolør, Postmester eller 
Postekspedient). P o s t i n s p e k t ø r e r n e , hvoraf 
der er een for Østifterne med Bopæl i Kjøbenhavn 
og een for Nørrejylland med Bopæl i Aarhus, føre 
Tilsyn med Posthusene i disse Landsdele. Post
husene i Provinserne bestaa dels af Postkon
torer, dels af Postekspeditioner. P o s t k o n t o r e r 
ere Posthuse, hvis Bestyrer, der benævnes Pos t 
m e s t e r , henhører til P.'s Lønningsklasser. Af 
saadanne findes der nu (1903) udenfor Kjøben
havn 166, hvoraf 33 henhøre til 2., 51 til 3. og 
82 til 4. Lønningsklasse. Desuden findes der 3 
J æ r n b a n e p o s t k o n t o r e r (Kontor for de kø
rende Postbureauer), eet for Sjælland og Lolland-
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Falster, eet for Fyn og eet for Jylland. P o s t e k s 
p e d i t i o n e r ere mindre Posthuse, hvis Bestyrere, 
der benævnes P o s t e k s p e d i t ø r e r , ikke henhøre 
til P.'s Lønningsklasser. Forretningsgangen ved 
disse er for øvrigt den samme som ved Postkontorer. 
Ved alle større Postkontorer er der ansat Pos t -
k o n t r o l ø r e r , i Kjøbenhavn 20, i Provin
serne 16. P o s t e k s p e d i e n t e r n e s Antal udgør 
493, hvoraf 143 i Kjøbenhavn, 176 ved 
Provinspostkontorer og 174 ved de bevægelige 
Postkontorer. Af F u l d m æ g t i g e , A s s i s t e n t e r 
og E l e v e r , som staa i privat Tjenesteforhold 
til vedkommende Postmestere, fandtes 1. Juli 1902 
541, hvoraf 123 i Kjøbenhavn. Af disse ere dog 
ved Lønningsloven af 23. Maj 1902 200 blevne stats
ansatte. 1. Juli 1902 fandtes endvidere af Pos t 
k o n d u k t ø r e r — de Funktionærer, der ledsage 
Poster ad Landevejen — 16, af P o s t b u d e 938, 
hvoraf i Kjøbenhavn 566, af P a k m e s t e r e ved 
de bevægelige Postkontorer 168, af Brevsamlere 
611 og af Landpostbude 3,304. Blandt Personalet 
vare 267 K v i n d e r , nemlig 1 Postmesterske, 137 
som Fuldmægtige eller Assistenter, 65 som Brev
samlere og 64 som Landpostbude. Naar Perso
nalet i P.'s Centralbestyrelse medregnes, er det 
saaledes over 6,400 Mennesker, der staa i P.'s 
Tjeneste, mere eller mindre fast knyttede til dette. 
1870 var dette Antal ca. 1,100, 1880 ca. 2,700 
og 1890 ca. 4,600. Den største Forøgelse falder 
paa Landpostbudene, hvis Antal 1870 kun var 
184, men 1902 3,304. Dette betegner en enorm 
Udvikling af P. i den sidste Menneskealder, og 
det samme Billede træder frem ved at kaste et 
Blik paa Statistikken. 1846, faa Aar før Porto
reformens Gennemførelse, udgjorde Brevantallet 
for hele Monarkiet 3,866,773. 1854, tre Aar 
efter Portoreformen, var det steget til 9,526,016 
eller en Forøgelse af 146,4 p. Ct. I Finansaaret 
1860—61 udgjorde Brevantallet (de i Indlandet 
vekslede og fra Udlandet ankomne Breve) alene 
for Kongerigets Vedkommende 7,146,209. For 
senere Finansaar udviser Brevantallet følgende Tal: 

1880—81 29,337,144 
1890—91 49,466,993 
1901—02 91,608,370 
For de senere Aar foreligger tillige Oplysning 

om Antallet af de fra Danmark til Udlandet af
sendte Breve. Disse udgjorde 1901—028,867,710, 
saaledes at den hele Brevveksling for dette Aar 
udgør 100,476,080 Stkr. 

At de andre Arter af Forsendelser ligeledes ere 
stegne betydelig, er en Selvfølge. I Finansaaret 
1901—02 var Antallet af eftemævnte For
sendelser (de i Indlandet vekslede og de til Ud
landet afsendte samt fra Udlandet ankomne) 
følgende: Pengebreve 957,267 Stkr., Værdi 
364,221,711 Kr.,Pakkeforsendelser 3,572,90481kr., 
Værdi 88,540,685 Kr. og af Vægt 7,247,4631/2 
Kg. Postanvisninger 2,872,996 til Beløb 70,519,013 
Kr. Postopkrævning er taget paa 1,256,584 Breve 
og Blanketter foruden paa 50,033 af ovenstaaende 
Pakkeforsendelser, i alt til Beløb 15,149,357 Kr. 
(Det Beløb, der i Danmark er udbetalt ved Postan
visning og Postopkrævning, beløb sig til 78,355,893 
Kr.). Tidender og Tidsskrifter 3,166,387 Eks
emplarer med et Antal Nummere af 88,974,461. 

Som foran bemærket, bestemtes det 1711, at P.'s 
Overskud skulde anvendes til Pensioner. Pensionerne, 

der bevilgedes af Kongen efter Indstilling af General-
postamtet, udbetaltes af Postkassen, i Provinserne 
gennem Posthusene. 1786 oprettedes en særlig 
Postkassepensionsdirektion, hvorunder hele Pen-
sionsvæsenet blev henlagt, men Posthusene ved-
bleve dog lige til 1850 at forestaa Udbetalingen 
af Pensioner. Efter Grundlovens Givelse og Ind-

• førelsen af de aarlige Finanslove optoges P.'s 
; Budget paa disse, og dets Indtægter og Udgifter 
; gaa derved ind under den almindelige Statshus-

holdning. I Finansaaret 1901—02 udgjorde P.'s 
samlede Indtægt 8,514,292 Kr. 54 Ør., medens 
Udgifterne androge 8,470,372 Kr. 65 Ør. (Li t t . : 
F. C. v . J e s s e n , »Haandbog i det udvortes Post
væsen« [Kbhvn. 1839]; »Beretninger fra Gene-
ralpostdirektøren til Finansministeren om Post-

! væsenet og dets Virksomhed« [Kbhvn. 1862 og 
1871]; samme Beretning, udgivet af Indenrigs-

; ministeriet [1874]; »Oversigt over det danske 
j Postvæsens Statistik« [1873—74 til 1901—02]; 

»Tidsskrift for Postvæsen« [1876—83]; Fr . Olsen, 
»Det danske Postvæsen indtil 1711c; »Aarbogfor 
det danske Postvæsen« [12. Aargang 1903]; 
»Dansk Postblad« [5. Aargang 1903]). 

Postmester Fr. Olsen. 
I N o r g e grundlagdes P. 1647 a^ Hannibal 

Sehested. Dets Oprettelse havde vistnok ogsaa 
været paa Tale straks efter P.'s Indførelse i Dan
mark, men deraf resulterede dog intet. Det var 
vel særlig Trangen til en regelmæssig og for 
Almenheden tilgængelig Forbindelse mellem Chri
stiania og Regeringens Sæde, Kjøbenhavn, som 
gjorde sig gældende ved P.'s Oprettelse, men ved 
Siden heraf ogsaa Behovet for Forbindelse 
mellem de vigtigste indenrigske Byer. De første 
Postrouter, som oprettedes, vare da ogsaa Routerne 
Christiania—Kjøbenhavn, Christiania—Bergen og 
Christiania—Throndhjem. Disse Router kunne an
tages at have været istandbragte til 1. Maj 1647. 
Forbindelsen Christiania—Skien blev formodentlig 
ogsaa aabnet omtrent paa samme Tid, og denne 
Route blev nogle Aar senere forlænget til Chri
stiansand og Stavanger. Med P.'s Udvikling gik 
det den første Tid ikke hurtig. De slette Vej
forbindelser og vel ogsaa Folkets manglende 
Forstaaelse af P.'s Betydning vare vanskelige 
Hindringer at overvinde. Hertil kom Krigene 
med Sverige, hvorunder ikke blot Postrouten 
gennem Halland til Kjøbenhavn blev afbrudt, 
men ogsaa de indenrigske Postforbindelser saa
ledes forsømte, at Postgangen gentagne Gange 
saa at sige maatte genoprettes fra Grunden af. 
Omkring 1665 blev Postforbindelse oprettet til 
Nordland og Finmarken; denne Route forblev 
dog i lang Tid ufuldkommen med Post kun 2 å 
3 Gange aarlig. Først ca. 1777 forfieredes Post
turenes Antal i denne Route og da til 8 å 9 
Gange aarlig. Omtrent samtidig med den fin
markske Post blev Forbindelse oprettet mellem 
Throndhjem og Romsdalen og henimod 17. 
Aarh.'s Slutn. Forbindelse mellem Stavanger, 
Bergen og Romsdalen. Posten sendtes fra først i 
Alm. kun een Gang ugentlig i de forskellige 
Router, og først i Aarene 1804 og 1805 blev 
Postgangen udvidet til to Gange ugentlig i 
Hovedrouterne fra Christiania til Throndhjem, 
Bergen og Stavanger. Postbefordringen foregik i 
den første Tid med gaaende, senere ved ridende 
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og kørende Bud. De til Postbefordrere antagne 
Bønder ( P o s t b ø n d e r ) lønnedes oprindelig ved 
Fritagelse for forskellige andre Byrder, saasom 
Militærtjeneste og almindelig Skydspligt. Post
bønderne viste imidlertid til Dels adskillig Slaphed 
i Tjenesten, og Befordringen var da til en Be
gyndelse heller ikke meget rask. Til en Posttur 
mellem Kjøbenhavn og Christiania medgik der 8 
å i l Dage, mellem Bergen og Christiania 10 
Dage og mellem Christiania og Throndhjem ikke 
mindre. I vore Dage antages P o s t b e f o r d r e r n e 
•efter Anbud mod kontraktmæssig fastsat Penge
godtgørelse. Postbefordringen i de almindelige 
Landevejsrouter er fremdeles delvis gaaende, men 
for det meste kørende. Postbefordrerne maa selv 
holde Hest og Køreredskab (i Alm. Karriol eller I 
Kærre) og i Baadpostrouterne Bo- eller Sejlbaad. 
1837 indførtes Ordningen med fast antagne, be
væbnede P o s t f ø r e r e til Posternes Ledsagelse i 
•de vigtigste Router. I den senere Tid er imidler
tid Postførertjenesten mere og mere indskrænket, 
•efter som Postbefordringen i Hovedrouterne ved 
Dampskibenes og Jærnbanernes Opkomst er 
gaaet over paa disse Befordringsmidler. D a m p 
s k i b s f a r t e n i Norge optoges først af P., der 
1827 med egne Dampskibe igangsatte ugentlig 
Fart mellem Christiania og Christiansand og mellem 
Frederiksværn og Kjøbenhavn. 1838 blev Fart 
optagen mellem Throndhjem og Hammerfest, og 
1841 blev der sammenhængende Fart mellem 
Christiania og Hammerfest. P.'s Dampskibsfart 
stod paa det højeste i 1850'erne. Fra den Tid 
af tog imidlertid den private Dampskibsfart et 
saa stærkt Opsving, at det offentlige efter hvert 
kunde overlade Postbefordringen til denne og 
trække sig ud af Trafikken, og 1871 ophørte 
P.'s Dampskibsfart helt. Postbefordringen over
toges af de private Dampskibsrederier fra først 
af mod Fritagelse for forskellige Afgifter, senere 
mod kontraktmæssig fastsat Betaling, afhængig af 
Routens Betydning og Længde. Dampskibene ud
føre nu Hovedparten af Postbefordringen i Landet. 
Ved Siden af Dampskibene spiller selvfølgelig i 
vore Dage den siden Midten af 19. Aarh. op-
staaede J æ r n b a n e d r i f t den væsentligste Rolle 
for Postbefordringen, idet Post paa en eller anden 
Maade medsendes paa det nærmeste alle Tog. 
Paa Dampskibene og Jærnbaneme er enten ind
rettet Postkontorer ( P o s t e k s p e d i t i o n e r ) , der 
betjenes af P.'s Funktionærer, eller Posttjenesten 
besørges af Dampskibenes Kaptajner og Styr
mænd ( S t y r m a n d s p o s t ) eller af Jærnbane-
konduktørerne ( K o n d u k t ø r p o s t ) . En hel Del 
Dampskibe og Tog føre dog ogsaa kun Post
kasser (K as sepo s t ) . De vigtigste indenrigske 
Postlinier falde i vore Dage sammen med Jærn
banerne og de store Kystdampskibsrouter, der 
med Udgangspunkt i Christiania, Bergen og 
Throndhjem strække sig langs den hele Kyst lige | 
op til Vadsø. Der findes imidlertid ogsaa frem
deles flere kørende Poster, der maa henregnes til 
Hovedpostrouterne, saaledes Postrouten Christi
ania—Hallingdal—Lærdal—Bergen om Vinteren, 
Routerne i Telemarken, i Valders, Gudbrands-
dalen—Romsdalen m. v. Med Tilknytning til 
Hovedrouterne udgaar der til de forskellige Di
strikter Birouter saaledes, at Postrouterne over 
det hele Land danne et Postnet, der vistnok paa 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

sine Steder kan være adskillig stormasket, men 
som stadig er Genstand for Udvidelse og For
bedring. 

Postturenes Hyppighed i Routerne er højst 
forskellig. I de store Hovedpostrouter sendes 
gerne Post en Gang daglig eller mere. I Bipost-
routerne derimod er Postgangen sjældnere, fra 3 
å 4 Gange ugentlig ned til en Gang fjortendaglig. 

Ved Siden af Postudvekslingen med Danmark 
og derover med Hamburg opstod der allerede 
tidlig direkte Brevudveksling med Sverige. Først 
med Dampskibenes og Jærnbanernes Opkomst tog 
imidlertid Postudvekslingen med Udlandet Fart. 
Hovedpostlinierne til Udlandet følge nu Jærn
banerne over Fredrikshald, Kongsvinger og Me-
raker til Sverige og det øvrige Udland, en daglig 
Dampskibsroute mellem Christiansand og Frede
rikshavn og en tre Gange ugentlig Dampskibs
route mellem Bergen og Newcastle. Derhos er 
der oprettet en maanedlig Postroute mellem det 
vestlige Norge og Island samt specielle Pakke-
postrouter paa Hamburg og Newcastle m. v. 
Efter den officielle Statistik udgjorde Postrouternes 
Længde 1901 66,282 Km., og betegnende for 
Landets naturlige Beskaffenhed er det, at heraf 
udgøre 44,532 Km. Vandvej, medens 19,415 Km. 
ere Landvej og 2,335 Km. Jærnbane. Det be
farede Antal Km. var med Jærnbane 2,427,995, 
for øvrigt over Land 4,060,528 og til Vands 
7,560,303. Udgifterne til Postbefordringen beløb 
sig i Budgetaaret 1901—02 til 290,263 Kr. i 
Land- og Baadpostrouterne, 491,454 Kr. i Jærn-
banerouterne og 1,434,019 Kr. i Dampskibs-
routerne. Hertil komme over 100,000 Kr. til 
Postens Befordring til og frajærnbaner og Damp
skibe. Til Befordring af norsk Udenrigspost paa 
fremmed Postomraade medgik 258,619 Kr. 

O m b æ r i n g af almindelig Brevpost og Aviser 
finder Sted ved de allerfleste Postkontorer. Penge
breve ombæres kun i Christiania og Bergen, og selv 
der kun delvis. Pakker ombringes ikke. L a n d p o s t 
b u d i n s t i t u t i o n e n (se ovenf.), med Ombæring 
af Postsager i Landdistrikterne, er i Norge af 
forholdsvis ny Dato, idet den først indførtes 
1885. Landets Naturforhold og den spredte Be
folkning ere Hindringer, der gøre denne Institution, 
ligesom Postbefordringen i det hele, uforholds
mæssig kostbar. I Budgetaaret 1901—02 eksi
sterede der ca. 550 Landpostbudrouter med en 
Udgift af 116,254 Kr. aarlig. Offentlig By-
p o s t er indført i flere Byer. Den første 
oprettedes forsøgsvis i Christiania 1856. Ud
levering af Postsager ved E k s p r e s finder ikke 
Sted for indenrigske Postsagers Vedkommende, og 
i den udenrigske Postforbindelse udveksles Eks
presforsendelser kun mellem Christiania, Sta
vanger, Bergen og Throndhjem paa norsk Side, 
og kun med Danmark og Sverige. Ifølge Post
loven er enhver pligtig til efter Signal at vige 
af Vejen for Posten, ligesom enhver er pligtig 
til, naar Posten maatte tiltrænge Hjælp til sin 
Befordring, at afgive Befordringsmidler, for saa 
vidt han maatte være i Besiddelse af saadanne. 
P o s t u d v e k s l i n g e n med U d l a n d e t har siden 
1814 været ordnet ved forskellige Konventioner. 
Siden Verdenspostforeningens Oprettelse 1874 (se 
ovenf.) har Norge været Medlem af denne og er 
derhos Deltager i samtlige de øvrige internatio-
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nåle Postoverenskomster med Undtagelse af Over
enskomsten om Identitetsbevis. Specielle Over
enskomster angaaende forskellige Grene af Post
tjenesten ere afsluttede med Sverige, Danmark, Rus
land, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, de for
enede Stater i Nordamerika og Canada. 

P o r t o e n var i Begyndelsen afhængig baade af 
Befordringens Længde og af Forsendelsens Vægt 
og Volumen. Dette Princip eksisterede, om end i 
simplificeret Form, lige indtil Midten af 19. Aarh. 
Først ved Loven af 7. Juli 1854(Por tore formen) 
indførtes det nuværende Princip med ensartet Porto, 
uafhængig af Afstanden. Ved nævnte Lov, der 
ogsaa indførte F r i m æ r k e r , fastsattes Portoen til 
4 Sk. pr. enkeltvægtigt Brev, hvilken Sats be
holdtes indtil 1871, da den forandredes til 3 Sk. 

P. i Norge var fra først af ikke en Stats
institution, men et personligt P r i v i l e g i u m , hvis 
Indehaver selv bestred de dermed forbundne Ud
gifter og oppebar dets Indtægter. Privilegiets 
første Indehaver var en Hollænder ved Navn 
H e n r i k Mor i an , der fik Privilegiettilstaaet for 
sig og Arvinger paa 20 Aar. Foruden Portoen 
af Brevene oppebar han 300 Rdl. af Kongens 
Kasse og et særskilt Bidrag til Betaling af Be-
fordrerne af den norske Post gennem Halland. 
Det synes, som om Henrik Morian har lagt ad
skillig Energi i Arbejdet med at organisere P. 
Efter Udløbet af hans og Arvingers Privilegietid 
blev P. overdraget G a b r i e l M ar se li s, der lige
som hans Fader i nogen Tid havde indehaft en 
Stilling som Inspektør og Direktør over Privilegiets 
Indehaver, en Stilling, som bortfaldt med hans 
Overtagelse af Privilegiet. Efter at Gabriel Mar-
selis, der næppe har indlagt sig synderlig Ære 
af P.'s Udvikling, var afgaaet ved Døden 1671, 
blev Postpiivilegiet overdraget Griffenfeldt's Broder 
A l b e r t S c h u m a c h e r for ham og hans Ar
vinger i 20 Aar. Schumacher befattede sig per
sonlig ikke stort med P., hvis Bestyrelse han 
overdrog Anders Boyesen, der blev ansat som 
Postmester i Christiania. Da Schumacher 1674 
opgav Privilegiet, blev dette ved Auktion over
draget S t a t h o l d e r G y l d e n l ø v e mod en aar-
lig Afgift af 2,000 Rdl. 1681 blev Privilegiet over
draget til Kongens Søn C h r i s t i a n G y l d e n l ø v e , 
og da denne 1685 overtog det danske P. (se 
ovenf.) til dennes Broder U l r i k C h r i s t i a n 
G y l d e n l ø v e , der blev den sidste Privilegie-
indehaver. Af Gyldenløverne har næppe nogen, 
undtagen Statholder G., haft synderlig direkte Befat-
ning med P.'s Bestyrelse, som de bortforpagtede til 
mere sagkyndige Mænd, særlig Anders Boyesen. 
Efter U. K. Gyldenløve's Død 1719 blev P. 
direkte underlagt Kronen under det dansk-norske 
Generalpostamts Bestyrelse. Ved Adskillelsen fra 
Danmark 1814 blev det norske P. henlagt under 
2. Departement. Senere har det været underlagt 
forskellige Departementer og dels ogsaa dannet 
et eget Departement. Siden 15. Septbr. 1896 
henligger P. under Departementet for de offent
lige Arbejder, hvor det danner en egen Afdeling, 
P o s t s t y r e l s e n , og forestaas af en Ekspeditions-
chef. Under Poststyrelsen høre følgende Kon
torer og Funktionærer: 3 Administrationskontorer, 
2 Revisions- og Bogholderikontorer, P.'s Hoved
k a s s e r e r , F r i m æ r k e f o r v a l t e r e n , Pos t -
i n t e n d a n t e n , P o s t i n s p e k t ø r e n og Kom

missionen for Behandling ai ubesørgede og 
uindløste Postsager ( B r e v a a b n i n g s k o m m i s -
s ionen) . I Poststyrelsen er for Tiden (1903} 
ansat 40 Funktionærer. 

Postanstalterne ere dels faste, dels rejsende. D e 
faste Postanstalter ere Postkontorer, Postaabnerier 
og Brevhuse. P o s t k o n t o r e r n e , hvoraf der for 
Tiden findes 69, deltage i Udvekslingen af alle 
Slags Postforsendelser. Deres Bestyrere kaldes 
P o s t m e s t e r e , der ere Embedsmænd, for saa vidt 
deres Gage udgør 3,500 Kr. aarlig eller derover. 
P o s t a a b n e r i e r n e ere Landdistrikternes Post
anstalter. De bestyres af P o s t a a b n e r e uden 
postal Uddannelse, og deres Deltagelse i Post
tjenesten er noget indskrænket. Postaabneriernes-
Antal er for Tiden ca. 2,200. B r e v h u s e n e , 
der bestyres af Bre v h u s b e s t y r e r e , ere kun Ind-
og Udleveringssteder paa Landet for almindelig 
Brevpost. De rejsende Postanstalter paa Damp
skibe og Jærnbaner kaldes P o s t e k s p e d i t i o n e r 
(for Tiden 41) og betjenes af Postekspeditører og 
Postassistenter. F e l t p o s t a n s t a l t e r ere Post-
anstalter, som for en begrænset Tid oprettes 
paa Steder, hvor ekstraordinære Forhold, saasom 
større Fiskerier, Feltmanøvrer o. 1. nødvendig
gøre Tilstedeværelsen af en Postanstalt. Ifølge 
Poststatistikken for 1901 var det samlede Antal 
Postanstalter ved Aarets Udgang 2,528. Efter 
den internationale Poststatistik for 1900 kan intet 
andet europæisk Land opvise saa mange Post
anstalter i Forhold til Folkemængden som Norge. 
P o s t k a s s e r have været i Brug siden 1854; An
tallet var ved Udgangen af Aaret 1901 3,774. 

Ved de faste Postanstalter ere af underordnede 
Funktionærer ansatte 33 Postfuldmægtige, 119 Post-
betjente, 143 Postassistenter, ca. 430 Postbude samt 
derhos Pakkere og Stemplere, Postledsagere, 
Vagtmestere og Kassetømmere. De rejsende Post
anstalters Personale bestaar af 1 Bestyrer af 
Christiania Omkarteringskontor, 1 Fuldmægtig ved 
samme, 158 Postekspeditører, 54 Postassistenter 
og 15 Pakmestere. Postfunktionærernes samlede 
Antal ved Udgangen af 1901 var 2,990. Til Løn
ninger medgik i samme Aar 1,970,179 Kr. 81 Øre. 
Efter den officielle Statistik udgjorde P.'s Ind 
t æ g t e r i Aaret 1901 5,264,777 Kr. 63 Øre og 
U d g i f t e r n e 5,028,260 Kr. 39 Øre. 1891 ud
gjorde Indtægterne 2,989,465 Kr. 69 Øre og Ud
gifterne 2,897,526 Kr. 70 Øre. Tiaaret viser 
saaledes en betydelig Udvikling af P.'s Virksomhed. 

Ifølge P.'s S t a t i s t i k udgjorde Antallet af til 
Ind- og Udlandet afsendte og fra Udlandet an
komne Breve 

1857 2,880,300 
1872 7,479,400 
1881 15,544,900 
1891 28,367,600 
I9°I 53.9I9.50 0 

Disse Tal give et godt Billede af P.'s ganske 
overordentlige Udvikling i det sidste Halvhundrede 
Aar. 1901 udgjorde Antallet af til Indlandet af
sendte Breve 40,793,000. Heraf vare 2,740,500 
Værdibreve med angiven Værdi, tilsammen 
382,657,400 Kr. Til Udlandet afsendtes 6,089,400 
Breve, hvoraf 64,000 Værdibreve med 12,867,200 
Kr. Fra Udlandet ankom 7,037,100 Breve, hvoraf 
14,300 Værdibreve med 8,260,100 Kr. Af inden
rigske Postanvisninger indbetaltes 330,834 paa 
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tilsammen 19,308,748 Kr. Af udenrigske Post
anvisninger indbetaltes 130,412 med 3,939,409 Kr. 
Af indenrigske Postopkrævninger indløstes 110,960 
med 1,094,939 Kr. og af udenrigske 32,486 med 
573,967 Kr. Af Pakker afsendtes til Indlandet 
376,500, hvoraf 24,oooVærdipakker med angiven 
Værdi 17,184,400 Kr. Til Udlandet afsendtes 
40,100 Pakker, hvoraf 5,700 Værdipakker med an
given Værdi 9,696,100 Kr. Af ubesørgede og uind-
løste Brevpostsager indkom 1901 til Poststyrelsen 
22,436 bestemte til Indlandet og 14,379 De* 
stemte til Udlandet. Af disse ekspederedes hen
holdsvis 15,215 og 9,918, medens 7,221 og 4,461 
tilintetgjordes. 

Den nugældende Lov om P. er af 12. Maj 
1888 med Tillægslov af 6. Juli 1892. Et Pos t 
r e g l e m e n t indeholder en Samling af de for P. 
gældende reglementariske Bestemmelser. I 1903 
er der fremsat kgl. Prop. om Forandringer i og 
Tillæg til Postloven; men denne Prop. er endnu 
(Febr. 1903) ikke behandlet af Stortinget. 

Det norske P.'s L i t t e r a t u r er ikke meget 
righoldig, men har i det sidste faaet en særdeles 
værdifuld Tilvækst ved Postekspeditør Berrum's 
»Norges Posthistorie 1647—1719« [Chra. 1902], 
der indeholder en fyldig Belysning af det norske 
P.'s Historie og Udvikling i dets Privilegietid. 
Videre maa nævnes: M. B i r k e l a n d , »Det norske 
P. i dets Oprindelse og første Begyndelse« [i 
»Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger«, Kbhvn. 
1887] og Det norske Postmandlags Fagorgan 
»Posthornet«, der 1903 udgaar med sin 18. Aarg. 
Poststyrelsens »Circulærer« indeholde tjenstlige 
Meddelelser vedkommende P. Statistiske Oplys
ninger vedkommende P. findes i >Norges officielle 
Statistik«. Sekretær Th. Sommers chtld. 

Posør se Pose re . 
Pot, Hulmaal i Danmark = */g Kande = o,9661 

og tidligere i Norge = o,9651 Lit. I det franske 
Schweiz = 1,5 og i Paris = 1 ,g626 Lit. N. J. B. 

Potage [påta'z] (fr.),-Kødsuppe, hvori der er 
Brød, Boller eller Grønsager. 

Potagos, Panag i o tes, græsk rejsende, er født 
1839. Han er uddannet som Læge, men helligede 
sig fra 1867 til Rejser. I dette Aar drog han 
over Persien og Herat til Kabul, hvor han gjorde 
et længere Ophold, fortsatte derpaa gennem Ba-
dakschan, over Pamir, gennem Østturkestan til 
Kuldscha og vendte over Sibirien tilbage til Eu
ropa. Paa en anden Rejse 1876 drog han over j 
Indien til Kabul, derfra gennem Persien til Ægyp- j 
ten, hvor han besøgte Khartum, Øvrenil og Uelle-
Flodens Gebet. Han har offentliggjort »Voyage a 
l'ouest du Haut Nil« [i »Société géogr.« 1880] 
og »Dix années de voyages dans l'Asie centrale« 
[Athen 1883]. C.A. 

Potala se Lassa . 
Potamochoerns se Svin. 
Potamogalldae er en Insektæderfamilie, op

stillet paa den ene Art Potamogale velox fra tro
pisk Vestafrika. Det er et odderagtig Dyr, godt 
60 Cm. lang i alt, med en lang, meget kraftig, 
sammentrykt Svømmehale, der driver Dyret gen
nem Vandet, medens Lemmerne holdes ind til 
Kroppen. Sin Bolig har den paa Bankerne ude i 
Floderne. Ryggen er mørkebrun med nogen Me
talglans over, saa at den i Farven falder godt 
sammen med Vandet, hvor den altid færdes. — Fra 

! Madagaskar kendes et museagtigt Dyr Geogale 
aurita, der synes at kunne regnes til P. M. Ml. 

Potamogeton, PotamogetonaCéae se Vand-
aksfami l ien . 

Potamotherium se Odder. 
Potanin, G r e g o r i j N i k o l a j e v i t s c h , russisk 

opdagelsesrejsende, er født 1835 l Akmolinsk i 
det sydlige Sibirien og blev uddannet som Officer. 
1863—64 deltog han i Struwe's Rejse til Sorte 
Irtisch og Tarbagatai, 1876 foretog han en stor 
Rejse til det nordvestlige Mongoli, hvorhen han 
atter drog 1879 og de følgende Aar til 1886, 
paa hvilke Rejser han ogsaa kom længere Syd 
paa til Kuku Nor og Nanschan. 1892 gjorde han 
et Forsøg paa at krydse Mongoliet og Tibet; men 
da hans Hustru, som ledsagede ham, døde i Tchin-
sin-fu i Tibet, vendte han tilbage til Europa. Re
sultatet af hans tidligere Rejser udkom 1883 i et 
af det russiske geografiske Selskab prisbelønnet 
Skrift »Skitser fra det nordvestlige Mongoli«. 
1876 offentliggjorde han »Asien's Geografi«, der 
udkom som et russisk Supplement til Ritter's 
»Erdkunde«. C. A. 

Potåro, Flod i Sydamerika, i fransk Guyana, 
i falder i venstre Bred af Essequibo efter et Løb i 

østlig Retning gennem et lavt Bjærgland. Fal-
I dene ved K a i e t e u r ere en Hindring for Sej

ladsen. M. Kr. 
Potaske d. s. s. K a l i u m k a r b o n a t (s. d.). 
Potasslum d. s. s. Ka l ium. 
Pot-au-feu [potoiø'] (fr.) er Fællesnavnet for 

Suppe og det Kød, paa hvilket Suppen er kogt. 
P. er Nationalret i Frankrig og har faaet sit Navn 
af, at den skal koges i en Lergryde, da dette 
ifølge den franske Tradition skal have Indflydelse 
paa Rettens Velsmag. R. H. 

Pote, Fodform, karakteriseret ved 4—5 ikke 
meget lange Tæer, af hvilke ingen kan vendes 
mod de andre, og hvis yderste Led omfattes af 
en Klo; foruden Taa- og Saalegængernes P. skelner 
man mellem Gravepoter, Svømmepoter, Krogpoter 
og Springpoter (Eksempler: Muldvarp, Sæler, 
Dovendyr, Kænguru). C. W.-L. 

Potemkin[patjå'mkin], G r i g o r i j A l e x a n d r o -
vi t sch , Fyrste, Katharina II af Rusland's mest be
gunstigede Yndling, født 27. Septbr. 1739, død 
16. Oktbr. 1791, Søn af en vestrussisk Adelsmand, 
var først bestemt til at træde i Kirkens Tjeneste, 
da han som Medlem af den højere Gejstlighed 
forholdsvis hurtig vilde kunne opnaa en anselig 
Stilling. Han studerede derfor i nogen Tid ved 
et Seminarium i Moskva, men opgav Studierne 
paa Halvvejen og gik til St. Petersborg for at 
søge sin Lykke der som Soldat. Han stod som 
Fændrik ved Hestgarden, da Katharina II ved 
Gardetroppernes Hjælp lod sig hylde som Kejser
inde, og skal allerede ved denne Lejlighed have 
tiltrukket sig hendes Opmærksomhed. Efter 
Peter III's Mord fik P. Officersbestalling og blev 
(Novbr. 1762) Kammerjunker med en rundelig 
Gage. De nærmest følgende Aar, i hvilke han 
gjorde et rask Avancement, tilbragte P. i St. 
Petersborg, hvor han som Deltager i Hoffets og 
den fornemme Verdens Selskabsliv meget ofte fik 
Lejlighed til at nærme sig Kejserinden, der aaben-
bart fandt særdeles Behag i den smukke, statelige 
Officer, medens denne tydelig nok lagde an paa 
at opnaa en intim Forbindelse med Katharina. 
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Herved vakte han imidlertid den daværende El
sker, Grigorij Orlov's Skinsyge, og P. blev nu, 
efter at han i over et Aar havde maattet holde 
sig borte fra Selskabslivet paa Grund af Følgerne 
af en slet Lægebehandling af hans ene Øje, som 
han mistede, i længere Tid fjernet fra Hoffet, idet 
han blev udkommanderet til Tjeneste i Hæren, 
da den første Tyrkekrig var udbrudt (1768). Han 
udmærkede sig vel flere Gange ved personlig 
Tapperhed, men deltog kun med Ulyst i Krigs-
operationerne, idet han ønskede snarest muligt at 
komme tilbage til Hoffet, hvad der endelig lyk- \ 
kedes ham 1772, da han blev sendt til St. Peters- I 
borg som Overbringer af et Sejrsbudskab. Han 
blev modtagen af Kejserinden med en saadan 
Naade og Velvilje, at han nu følte sig sikker paa 
snart at ville naa sit længe eftertragtede Maal, at 
fortrænge Orlov og blive erklæret Favorit. Dette 
skete 1776, og nu kunde P. tilfredsstille sine to her
skende Lidenskaber, Ærgerrighed og Havesyge; thi I 
Katharina skuffede ikke hans Forventninger i begge j 
Retninger, men overvældede ham, saa længe han 
levede, med glimrende Æresbevisninger og kost
bare Gaver af enhver Art. Han blev ophøjet i 
Grevestanden (Kejser Josef II gjorde ham 1776 
til tysk Rigsfyrste), naaede de højeste militære 
Grader (General, Storadmiral af det sorte Hav), 
blev Medlem af Ministerraadet og udnævntes til 1 
Generalguvernør med uindskrænket Myndighed j 
over de fra Tyrkerne erobrede Sortehavsprovinser. 
For alle disse Embeder var der tillagt ham meget j 
store Gager, og naar hertil føjes Indkomsterne j 
af de vidtstrakte Godser, Kejserinden havde 1 
skænket ham, de Kapitaler, han hvert Aar fik i 
Foræring, og endelig de betydelige Pengesummer, 
han uden Sky tilvendte sig af Statens Midler, er 
det forklarligt, at hans Formue trods hans For
kærlighed for Pragt og Overdaadighed til sidst 
antog kolossale Dimensioner. En saa glansfuld 
ydre Stilling opnaaede ingen anden af Katharina's 
Yndlinge, og ingen Sinde indrømmede hun nogen 
en saa stor Indflydelse paa Ledelsen af Rusland's 
indre og ydre Politik som den, der tilfaldt P., en 
Indflydelse, der var saa betydelig, at den Paa
stand har kunnet hævdes, at Katharina ganske 
beherskedes af P., der var Rusland's egentlige 
Regent fra 1776 til sin Død. Dette er dog for 
meget sagt, Katharina var en alt for udpræget 
Herskernatur til saaledes at lade sig Magten be
røve; men ganske vist gav hun P. et meget 
vidt Spillerum, hvortil Grunden maa søges 
i, at hun i P. traf en Mand, hvis hensynsløse 
Kraft indgød hende Respekt, og paa hvis ube
tingede Hengivenhed hun kunde stole, derimod 
ikke i hendes erotiske Forhold til ham, hvad der 
bedst ses deraf, at P., saa snart han følte sig 
fast i Sadlen, rolig kunde overlade sin Plads som 
Elsker til andre. Tilbage blev da ogsaa fra Ka
tharina's Side et Venskabs- og Hengivenheds-
forhold, der ingen Sinde kølnedes, selv om der 
af og til kunde opstaa Misstemning hos begge 
Parter. Den store Magt, P. saaledes kom til at 
raade over, blev ikke benyttet paa en lor Rus
land heldig Maade; thi vel var han i Besiddelse 
af gode Evner og, naar han vilde, en vældig 
Energi, men blottet for alle højere Ideer, paa 
een Gang snedig og brutal, hensynsløs og be

regnende, var han en hovmodig Despot, hvis 
Ære og Fordel gik forud for Statens Velfærd. 
Nogen Fortjeneste af sit Fædreland har han dog 
indlagt sig ved som Generalguvernør i Sydrus
land at paabegynde og med hensynsløs Kraft 
fremdrive Kolonisationen at de nyerhvervede Pro
vinser, der hurtigst muligt skulde gøres til vel-
dyrkede og folkerige Egne (nogle af Stæderne 
der, f. Eks. Cherson og Sebastopol, skylde ham 
deres Oprindelse). Da Katharina II 1787 foretog 
en Rejse til Sortehavslandene for at se og be-

| undre, hvad P., efter hvad der var meddelt hende, 
I havde udrettet i saa kort Tid, skal han have 

skuffet hende ved et Blendværk, idet han, da 
hun sejlede ned ad Dnjepr, lod hende fra Skibs
dækket i det fjerne se Landsbyer, Kirker, Fa
brikker o. s. v., fremstillede som Teaterdekora
tioner af Bræder og malet Lærred; overalt rørte 
sig et tilsyneladende rigt Folkeliv, men næste 

I Dag spillede de samme Statister den samme Ko-
j medie et andet Sted. Saaledes fortæller i alt Fald 

den franske Gesandt. Kejserinden følte sig 
imidlertid fuldkommen tilfredsstillet ved de vundne 
Resultater og gav P. Tilnavnet Tavritscheskij 
(Taurieren, efter Krim's gammelgræske Navn). 
Paa denne Rejse mødtes Katharina i Cherson 
med Kejser Josef II for at træffe endelig Aftale 
om et fælles Angreb paa Tyrkiet. For denne ny 
(den 2.) Tyrkekrig, der kostede Rusland uhyre 
Ofre af Menneskeliv og Penge uden at bringe 
det Fordele af tilsvarende Betydning, bærer P. 
Hovedansvaret, idet han havde faaet Katharina 
til at gaa ind paa hans mere end dristige Planer, 
til hvis Udførelse han i længere Tid havde truffet 
Forberedelser i sit Guvernement ved at bygge 
Fæstninger, anlægge Krigshavne, danne en Sorte-
havsflaade og samle store Forraad af Krigs-
materiel. Efter Planen skulde Rusland ikke alene 
erhverve sig ny udstrakte Provinser, men Tyrkerne 
skulde forjages fra Europa og en russisk Prins 
sættes paa Tronen i det genoprettede græske 
Rige, medens P. selv drømte om at blive Fyrste 
i Moldau og Wallachiet. P., der ved Felttogets 
Begyndelse (1788) blev Overgeneral over den 
russiske Hær, var heldig nok til at indtage 
Otschakov med Storm (17. Decbr. s. A.); men ellers 
overlod han Krigsførelsen til andre Generaler. Rus
serne sejrede vel, trods Tyrkernes haardnakkede 
Modstand; men da England's og Preussen's Hold
ning blev mere og mere truende, medens Rus
land's Hjælpekilder vare næsten udtømte, fandt 
Katharina II sig foranlediget til, hvormeget end 
P. satte sig derimod, at gaa ind paa Fredsunder-
handlinger. P. oplevede ikke Fredens Afslutning; 
hans Helbred var svækket af en farlig Sygdom, 
som han ikke vilde tage Hensyn til, og da han 
paa Rejsen fra Jassy til Nikolajev blev ramt af 
et Anfald af sin gamle Lidelse, maatte han løftes 
ud af Vognen og lægges ned paa Jorden, hvor 
han døde i sin Søsterdatter, Grevinde Branicka's 
Arme. Han blev begravet i Cherson, hvor en 
Statue af ham blev rejst 1836. (L i t t . : Sa in t -
Jean (P.'s Sekretær), >Lebensbeschreibung des 
Fiirstes Grig. Alex. P., des Tauriers«, udg. af 
R o t h e r m e l [Karlsruhe 1888J). CF. 

Poténs, en af de mange hypostaserede nypla-
toniske Kategorier. Den skriver sig fra Aristo-
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teles og skal afgive en Forklaring paa, hvorledes 
Mulighed kan arbejde sig frem til Virkelig
gørelse. C. St. 

Poténs (mat.). Et Produkt af n lige store Fak
torer, hver = a, betegnes ved an og kaldes den 
n'teP. afa. a kaldes Roden, » E k s p o n e n t e n ; 
den Regning, der udføres med a, hedder P o t e n s 
o p l ø f t n i n g . s 2 og a3 kaldes a's K v a d r a t og 
K u b u s (s. d.). Er a positiv, bliver an det ogsaa; 
er a negativ, vil an blive positiv eller negativ, 
efter som n er lige eller ulige. Af Hensigts-
mæssighedshensyn har man ogsaa tillagt an Be
tydning for n =c o og n negativ, idet man sætter 

fl°=l, a p =• —; man ledes til disse Defini-
ar 

tioner ved at lade Reglen an :ap =z an~p, der 
bevises for n>p, gælde for n=p og n < p . 
Videre har man indført brudne Eksponenter, idet 

- q/~ 
a a sættes = ' aP (se R o d u d d r a g n i n g ) i Over
ensstemmelse med den for̂ > delelig med g beviste 

jel \ai)i = a?. Regel \a%)1 =z dP. Sætningerne om Regning med 
P., der udvikles i den elementære Aritmetik, blive 
ved disse Definitioner de samme for alle Ekspo
nenter. Om Potensopløftning af komplekse Tal 
s. d. Allerede Diofantos brugte Betegnelser for de 
laveste P. med hele positive Eksponenter; 2. P. kaldte 
han Sovauio, og den latinske Oversættelse heraf, 
potentia, er Oprindelsen til Navnet P. P. med 
brudne Eksponenter og Regning med dem findes 
første Gang hos Oresme (14. Aarh.). Den nu
værende Potensbetegnelse skyldes Descartes. Ved 
et Punkts P. med Hensyn til en Cirkel eller en 
Kugle forstaas Produktet af Stykkerne paa en Se
kant gennem Punktet, regnede fra Punktet til Se
kantens Skæringspunkter med Cirkelen eller Kuglen, 
hvilket Produkt er det samme paa alle Sekanter 
gennem Punktet. Chr. C. 

Poténs (lat.), Kraft, Evne, anvendes i Medi
cinen særlig som Betegnelse for Evnen til at udøve 
Kønsfunktionerne (jfr. Impo tens ) . E. P—n. 

Potensere (lat.), forstærke, forhøje. 
Poténsrækker (mat.) se R æ k k e r . 
Poténstallene af «'te Grad (n positiv hel) 

vil sige de rø'te Potenser af Talrækkens hele po
sitive Tal. For n = 2 og n = 3 faas Kvadrat-
og Kubiktallene. Chr. C. 

Potentåt (middellat.), Magthaver, Suveræn. 
Potential, et fysisk-matematisk Begreb, der 

letter Beregningen af visse Kræfter, især elektriske 
og magnetiske samt de, der skyldes den alminde
lige Tiltrækning mellem Masserne. Ved Po ten 
t i a l f o r s k e l l e n mellem to Punkter A og B 
forstaar man det A r b e j d e , der behøves for at 
føre en Enhed, henholdsvis af Elektricitet, 
Magnetisme eller Stof, fra B til A. Det kan 
vises, at for de nævnte Afstandskræfter saavel 
som for andre, der udgaa fra faste Punkter, og 
hvis Styrke kun er afhængig af A f s t a n d e n fra 
Udgangspunktet (altsaa ikke af den Re tn ing , 
efter hvilken Kraften virker), er det nævnte Ar
bejde uafhængigt af den Vej, ad hvilken En
heden føres fra B til A eller omvendt. Som 
Eksempler (uden Bevis) paa Anvendelsen af 

Læren om P. kan anføres: To elektrostatiske En
heder (se E l e k t r o s t a t i k ) frastøde hinanden i 
1 Cm.'s Afstand med Kraften 1 Dyn. og i a Cm.'s 
Afstand med Kraften 1 : a2 Dyn. Heraf følger, 
at der til at formindske Afstanden mellem dem 
fra flj til a2 Cm. udkræves Arbejdet I : Oa -~ I : a^ 
Dyncentimeter. En Kugle, hvis Tæthed er ens i 
alle de Punkter, der have samme Afstand fra 
Centrum, virker paa et Punkt uden for sin Over
flade, som om alle dens virksomme Dele vare 
samlede i Centrum, for saa vidt Virkningen kun 
angaar Kræfter, der virke efter de omvendte 
Kvadraters Lov. Har Kuglen en jævnt fordelt 
e l e k t r i s k Ladning e, og er dens Radius r, saa 
vil der paa dens Overflade herske P. (»Spændingen«) 
e : r, hvis den er saa langt fra alle andre Legemer, 
at disses elektriske Indflydelse ikke mærkes. Ved 
Kuglens P. forstaar man i saa Fald Potential
forskellen mellem Kuglen og et Punkt, der er 
saa langt fra den, at dens Virkning i Punktet er 
umærkelig. For M a g n e t i s m e udføres Regningen 
som for Elektricitet, kun at man her maa tage 
Hensyn til, at man altid har at gøre baade med 
Nord- og Sydmagnetisme i lige store Mængder 
inden for selv det mindste Rumfang i et magnetisk 
Legeme. Ved Anvendelser paa a lminde l ig T i l 
t r æ k n i n g kommer der en Talfaktor ind, idet 
to kugleformede Gramlodder (Masseenheder) ikke 
tiltrække hinanden med Kraften 1 Dyn., men med 
en Kraft, der er 15 Mill. Gange saa lille. Solens 
Masse er omtrent 2 . 1033 Gr., og til at fjerne et 
Gramlod fra Afstanden a^ Cm. (fra Solcentret) 
til Afstanden a3 Cm. imod Solens Tiltrækning 
udfordres der derfor ifølge Potentialteorien Ar-

. . . 2 . 1033 / 1 I \ 
beidet — I I Dyncentimeter, bæt-

15.106 \ax a%) 
ter man <z2 uendelig stor og a} lig Solens Radius 
(ca. 69,000 Mill. Cm.), følger heraf, at der skal 
et Arbejde lig 1,900 Billioner Dyncentimeter til 
at føre et Gr. fra Solens Overflade til et uende
lig fjernt Punkt. Langt den største Del af dette 
Arbejde bliver udført inden for Planetsystemets 
Omraade. Falder en Meteorsten fra Planet
systemets Grænser ind paa Solen, vil hvert Gram 
i den paa Grund af Solens Tiltrækning under
vejs modtage den samme Arbejdsmængde, der ved 
Gnidningen i Solatmosfæren vil omsættes til 
Varme. Da 42 Mill. Dyncentimeter svare til een 
Gramcalorie, vil der altsaa for hvert Gram af 
Meteorstenen udvikles 45 Mill. Gramcalorier eller 
ca. 6,000 Gange saa meget, som der udvikles 
ved Forbrænding af 1 Gr. Stenkul. P. i et Punkt 
af Magnetfeltet omkring en elektrisk Lednings-
traad, der fører Strømmen 10 i Ampere, er 4 n i 
Gange den Rumvinkel, under hvilken Lednings-
kredsen ses fra Punktet. P. sættes da lig Nul i 
Afstande fra Kredsen, der ere saa store, at den 
ser forsvindende lille ud. Kender man Værdien 
af et Kraftsystems P. for alle Punkter i et givet 
Rum, kan man beregne Kraften i ethvert Punkt 
paa følgende Maade: Alle de Punkter, for hvilke 
P. har en given Værdi, ligge paa en Flade, Ni
v e a u f l a d e n for denne Værdi. Til en Værdi, 
der er lidt større eller mindre, svarer en anden 
Niveauflade, der ligger nær ved den første, men 
intet Sted skærer eller rører den. Man kan nu 
tænke sig Rummet delt ved et Sæt af Niveau-



582 Potential — Poterne. 

flader, der svare til Potentialværdier med smaa, 
lige store Differenser. Kraften i ethvert Punkt 
af Rummet staar vinkelret paa Niveaufladen gennem 
Punktet, og dens Størrelse findes ved at dividere 
Potentialforskellen mellem to paa hinanden følgende 
Niveaufiader i Punktets Omegn med Fladernes 
indbyrdes Afstand. Mellem K r a f t l i n i e r n e (s. d.) 
i Systemet og Niveaufladerne findes der altsaa den 
Forbindelse, at de overalt skære hinanden under 
rette Vinkler. Den rolige Havflade er en Niveau
flade svarende til det Kraftsystem, der dannes af 
Tyngden, hvis Retninger overalt staa vinkelret 
paa Havfladen. En N i v e a u l i n i e fremkommer 
ved en Niveaufiades Skæring med en anden Flade. 
Højdekurverne paa Generalstabens Kort ere Ni
veaulinier dannede ved Skæring mellem Tyngdens 
Niveauflader og Jordens Overflade. K. S. K. 

Potentiålfunktion bruges undertiden i samme 
Betydning som P o t e n t i a l (s. d.). G r e e n har 
indført Navnet P. for den Størrelse, der i den 
foregaaende Artikel er behandlet under Navn af 
P o t e n t i a l , Gauss gav den dette Navn, der nu 
almindeligst bruges. Dog bruger f. Eks. Clau-
sius (»Die Potentialfunction und das Potential«, 
4. Udg. 1885) Navnet P. om den efter Green, 
og ved Potential forstaar hånet Systems p o t e n 
t i e l l e E n e r g i (s. d.). K.S.K. 

PotentiåliS se Verbum. 
Potentiel, noget, der udtrykker en Mul ig 

hed i Modsætning til a k t u e l , noget, der i Øje
blikket er virksomt. K. S. K. 

Potentiel Energi se Energi. 
Potentil, norsk Mure {Potentilla L., herunder 

Comarum L.), Slægt af Rosenfamilien (Potentil-
gruppen) meget nær Jordbær, mest fleraarige Urter 
med opret eller krybende Stængel, haand- eller 
fjersnitdelte Blade og hyppigst gule Blomster, 
der sidde enkeltvis i Bladhjørnerne eller i Kvaster. 
Blomsterne have 4 eller 5 Yderbægerblade, Bæger-
og Kronblade, ca. 20 Støvblade og talrige Frugt
blade, der sidde paa den stærkt hvælvede, tørre 
eller svampede og ufarvede Del af Blomster
bunden (Frugtbunden). Smaafrugterne ere Nødder. 
Ca. 200 Arter, de fleste i nordlig tempererede 
Egne. Kun de vigtigste af de nordiske Arter 
nævnes her. Gaase -Po ten t i l , Gaase-Mure , (P. 
anserina L.) er krybende og har mellembrudt 1 
fjersnitdelte, især paa Undersiden mere eller mindre 
sølvglinsende Blade og store, gule Blomster, der 
sidde enlig. Meget almindelig i Danmark og 
Norge paa tørre Steder langs Stranden, langs 
Veje, paa Enge og andre Steder; den blomstrer 
i Maj—Juli. K r y b e n d e P., F e m f i n g e r u r t (P. 
reptans L.) adskiller sig fra foregaaende især 
ved de haandsnitdelte (eller femfingrede) Blade; 
den vokser ved Veje og Gærder og paa Marker 
og er almindelig i Danmark, meget sjælden i 
Norge; blomstrer i Juni—August. O p r e t P., 
T o r m e n t i l , norsk T e p p e r o d , {P. silvestris 
Neck.), har ligesom foregaaende en tyk, træet 
Rodstok, der her er indvendig rød ( B l o d r o d ) ; 
herfra udgaa de 10—30 Cm. høje spinkle Skud 
med 3-delte Stængelblade og smaa, 4-tallige 
Blomster. Almindelig baade i Danmark og Norge 
paa Heder, tørveholdige Enge, i Skove og Krat; 
den blomstrer i Juni—August. Rodstokken har 
været meget anvendt til Garvning, kaldes ogsaa j 
H e d e n ø d d e r . K r a g e f o d , norsk M y r h a t (P. ! 

palustris [L.] Scop., Comarum palustre L.) er 
30—80 Cm. høj og har fjersnitdelte, paa Under
siden blaagrønne Blade og brunrøde Blomster 
med en tyk og svampet Frugtbund. Hyppig i 
Moser og Sumpe i Danmark og Norge (lige til 
Nordkap og i betydelige Højder); den blomstrer 
i Juni—Juli. Tidligere vare baade Blade og Rod 
officinelle; nu bruges den sidste undertiden til 
Rødfarvning af Uldvarer. Sø lv -Po ten t i l , Sølv-
Mure , (/>. argentea L.) har en opret, 15—30 
Cm. høj Stængel, der ligesom de haandsnitdelte 
(femfingrede) Blades Underside og Bægeret er 
dækket af en sølvhvid Filt. Hyppig paa Bakker 
og tørre Steder i Danmark og Norge (ikke i det 
vestlige); blomstrer i Juni—August. N o r s k P., 
N o r s k Mure, (P. norvegica L.) er en 15—40 
Cm. høj og (i Modsætning til de foregaaende) 1-
eller 2-aarig og langhaaret Urt med 3-delte Blade 
og, ligesom den foregaaende, gule Blomster; Kron-

I bladene ere kortere end Bægerbladene. Hyppig 
i det østlige Norge; i Danmark sjælden (Born
holm, Sjælland). J o r d b æ r a g t i g P. (P. sterilis 
[L.] Garcke, P. Fragår lastrum Ehrh.) ligner 
meget Jordbærarter, idet den 5—10 Cm. høje 
Plante udsender overjordiske Udløbere og har 3— 
5-delte Blade og hvide Blomster, men Frugt-
bunden er tør. Ej sjælden i Danmark i Krat og 
paa Skrænter, ej i Norge; blomstrer i Maj. — Af 
fremmede Arter dyrkes som Prydplanter dels nogle 
Stauder, dels enkelte Buske (se nedenf.). A. M. 

Potentilla fruticosus L. er en lav Frilandsbusk 
med talrige stærkt gule Blomster. P. dahurika 
har hvide Blomster. De formeres ved Rodskud 
eller Deling. Af P. forekommer ogsaa en Del, 
der dyrkes som Stauder i Haverne paa Grund af 
deres smukke Blade og gule eller rødlige Blomster. 
P. ahasanguinea Lindl., Nepal, mørkerøde Blom
ster. P. grandiflora L., Europa, temmelig store, 
lysegule Blomster. Ved Krydsning mellem disse 
to Arter er der tiltrukket en Del Kulturformer, 
P. hybrida, med enkelte og fyldte Blomster og 
ofte meget blomsterrige. De formeres ved Deling 
eller Stikning. De ynde en varm, noget sandet 
Jord. L. H. 

Potentilla se P o t e n t i l . 
Poténza, Provins i Syditalien, der oprettedes 

1871 og er lig med det tidligere Landskab Ba-
s i l i c a t a (s. d.). Arealet er 9,962 G Km. med 
(1901) 490,705 Indb. eller 49 pr. • Km. Pro
vinsens Hovedstad P. ligger 134 Km. 0. S. 0. f. 
Napoli ved Floden Basento og 823 M. o. H. 
(1881) 16,968 Indb. P. har gamle Ringmure, 
Domkirke, Lyceum, Seminarium og er Sæde for 
Præfekt og Biskop. Det gamle Potentia, der 
ødelagdes af Kejser Frederik II, laa lavere end 
P., der ligger paa samme Sted som Oldtidens 
Arx. 1857 blev P. næsten ødelagt ved Jord
skælv. H. P. S. 

Poterium s e B i b e r n e l l e . 
Poterne er en skudsikker, overdækket Gang, 

der som Regel tjener til Forbindelse mellem det 
indre af et Fæstningsværk og den foranliggende 
tørre eller vaade Grav. Naar Graven er vaad, 
udmunder P. noget over Vandspejlet, ellers i 
Højde med Gravbunden. Undertiden fører P. 
endog under Gravens Bund og giver Adgang til 
Flankeringsanlæg ved Kontreskarpen. P.'s Bredde 
og Højde rette sig efter den Trafik, som skal 
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finde Sted gennem den. P. maa ved Porte eller I 
Citre kunne aflukkes. A. G. N. 

Potes, By i Nordspanien, Provins Santander, 
ligger i en malerisk Dal i de kantabriske Bjærge 
og driver Korkvarefabrikation. (1897) 1,300 
Indb. H. P. S. 

Potéstas (lat.), Magt, i romerretlig Sprogbrug 
dels den af Staten eller Øvrigheden udøvede 
Magt, dels og navnlig den Husfaderen og Her
ren tilkommende Husmagt over hans Børn og 
Slaver, — en Magt, der oprindelig var lige saa 
ubegrænset som Statens Magt over dens Borgere, 
se P a t r i a p o t é s t a s . K. B. 

Potet (norsk) se Kar to f fe l . 
Potgieter [på'tyi.terJ.E v e r h a r d u s j o h a n n e s , 

hollandsk Digter, født i Zwolle 27. Juni 1808, 
død i Amsterdam 3. Febr. 1875. Før den bel
giske Opstand (1830) opholdt han sig paa et i 
Handelskontor i Antwerpen, hvor han kom under | 
stærk Paa virkning af Sprogmanden Wi l lems , | 
den flamske Bevægelses Fader. 1831 foretog han 
en Rejse til Sverige for at tilse en hollandsk 
Families Godser. Paa denne Tur gæstede han 
ogsaa Kjøbenhavn og nedlagde efter sin Hjem
komst sine nordiske Rejseindtryk i en Bog: »Het 
Noorden« [2 Dele, Amsterdam 1836—40, 3. Udg. 
1875]. 1833 tog han Ophold i Amsterdam. Her 
kom han snart i Bekendtskab med en Kreds af 
litterære Folk, og sammen med B a k h u i z e n v a n 
den B r i n k , D r o s t og H e i j e startede han et 
litterært Tidsskrift: »De Muzen« (1833—36). Da 
det gik ind, stiftedes (1836) det navnkundige 
Tidsskrift »De Gids«, i hvis Redaktion P. tog 
ivrig Del (1836—66), og til hvilket han ydede en 
Række Bidrag saavel i Novelleform som paa ' 
Vers. Meget fremkom under Pseudonymen W.D—s. 
Hans Prosaarbejder fra »De Gids« udkom under 
Titelen »Proza« i en to Binds Udgave [Haarlem 
1864, ny Udg. 1872]. Hans poetiske Arbejder 
samledes ligeledes i en to Binds Udgave under 
Titelen »Poezij« [Haarlem 1868—69]. Af hans 
Digte er »Florence« det bekendteste. Det blev 
skrevet efter hans Hjemkomst fra en Rejse til 
Italien, hvor han havde bivaanet Dante-Festen, 
og er en Hymne til den ophøjede Skønhed. P. 
er en forfinet Aand, der udmærker sig saavel 
ved Tankens Dybde som ved udsøgt Form; men ' 
han er en Digter for de faa. I Holland's Litte- 1 
ratur regnes han dog blandt de første, saa lidt 
han ogsaa har skrevet. A. 1. 

Pothier [potie'j, Dom Joseph , fransk Musik
arkæolog, er født 7. Decbr. 1835, indtraadte 1859 
i Benediktinerordenen i Solesmes i Nordfrankrig, 
hvor Musikarkæologi drives med Iver (»Paléo-
graphies musicales«). For Studiet af gregoriansk 
Sang (s. d.) udgav P. værdifulde Skrifter i »Les 
mélodies Grégoriennes« [Tournai 1881] og Liber 
gradualis [1883]. 1898 blev P. Abbed i Bene
diktinerklosteret St. Wandrille. A. H. 

Pothier [potie'j, R o b e r t J o s e p h , fransk Ju- I 
rist, født i Orleans 9. Jan. 1699, død smst. 2. 
Marts 1772, Dommer (1720) og Professor (1750) 
i sin Fødeby, Medlem af Domænekammeret smst. 
og af Byens Raad. Baade ved sin dygtige og 
elskelige Personlighed og sin Forfattervirksom
hed — »Coutumes d'Orléans« [I—II, 1740J, om
arbejdet til »Coutumes des Duché, Bailliage et 
Prév5té d'Orléans et Ressort d'iceux« [I—II, 1760 

og senere Udg.J — skabte han sig et højt anset 
Navn. Efter aarelangt, møjsommeligt Arbejde ud
gav han sit berømte, af Samtiden og Eftertiden 
overroste Værk Pandectae yustinianeae, in no-
vum ordinem digestae [I—III, 1748—52 og 
senere Udg.J, tilegnet hans Beskytter og Ven 
Kansleren Daguesseau (s. d.). Af hans talrige 
»traités« har særlig »Traité des obligations« [I— 
11, 1761, Udg. 1764 og ofterej faaet stor Betyd
ning ved sin Indflydelse paa Code Napoleon — 
Dupin udtaler, at det kun overgaas — af Evan
geliet! »Qiuvres posthumes« [I—III, 1777—78 
og senere Samlinger]. P.'s »OEuvres« ere bl. a. 
udgivne af Siffrein, Dupin og Bugnet [I—X, 
1845—48, 2. Udg. Paris 1861—72; med Register 
af Sirey 1862]. 1859 rejstes P.'s Statue af Du-
bray i Orleans. P. har udøvet en Pioners Gerning 
for sit Land, men over for hans Hovedværk for
holdt den tyske Kritik sig reserveret, og Savigny 
bruger de stærke Ord, at en Litteratur, hvori P. 
staar alene og næsten æres og studeres som Kilde, 
maa vække Medlidenhed. (Li t t . : A. F. M. F r é -
mont , Recherches historiques et biographiques 
sur P. [Orle'ans og Tours 1859]). Fz. D. 

Poth inus , den H e l l i g e , Biskop i Lyon i 
Slutningen af 2. Aarh., blev Martyr under For
følgelsen 177. L. M. 

POthuau [påtyo'J, Lou i s P i e r r e Alex i s , 
fransk Admiral, født 30. Oktbr. 1815, død 7. Oktbr. 
1882, blevOfficer 1832, avancerede til Kontreadmiral 
1864 og til Viceadmiral 1871. Som ung deltog han i 
Bombardement af Tanger og Mogador, senere som 
Skibschef i Krim-Krigen; som Admiral var han til 
1869 Medlem af Admiralitetsraadet, under Krigen 
n. A. kommanderede han over Paris'es sydlige 
Forter og tilbageslog de tyske Troppers Angreb 
12. Jan. 1871. Efter Fredsslutningen valgtes P. 
til Medlem af Nationalforsamlingen og blev s. A. 
Marineminister i Thiers's Ministerium. Han ud
mærkede sig som Taler og som en energisk Ad
ministrator, der bragte Marinens Skibs- og Artilleri
materiel stærkt frem; efter sin Afgang 1873 be
kæmpede han Ministeriet Broglie, to Aar senere 
udnævntes han til livsvarig Senator. 1877—79 var 
P. paa ny Marineminister i Dufaure's Kabinet, derefter 
Ambassadør i London til 1880. C. L. W. 

Pothval se K a s k e l o t . 
Poti, By i det russiske Transkaukasien, Guverne-

ment Kutais, ligger ved Rion's Udmunding i det 
sorte Hav i en lav og sumpet Egn, hvorfor 
Husene ere byggede paa Pæle. (1897) 7,666 
Indb. Med stor Bekostning har man søgt at for
bedre den temmelig daarlige Havn, hvorfra ud
føres Manganmalm, Korn og Træ, men hvis Be
tydning stadig gaar tilbage for Batum's. P. er 
det gamle Phasis, der 1578 af Tyrkerne om
dannedes til en Fæstning, Kala-fasch, som Russerne 
erobrede_i828. H.P.S. 

Potidaia (Pot idæa) , græsk Oldtidsby paa den 
makedoniske Halvø Chalkidike. 'Den laa paa en 
smal Tange, der dannede Forbindelsen mellem 
Landtungen Pallene og Fastlandet. Den var kolo
niseret af Korinthiere i Beg. af 6. Aarh. f. Chr. 
Paa Perserkrigenes Tid modstod den med Held 
en Belejring af Perserne. Stridigheder med Athen, 
til hvis Forbund P. var kommen til at høre, gav 
Anledning til den peloponnesiske Krig, idet P. 
fik Hjælp hos Korinth. 429 erobrede Athenerne 
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Byen og fordreve Indbyggerne, i hvis Sted der 
kom atheniske Klerucher. Filip II af Makedonien 
erobrede 356 P. og ødelagde Byen; dens Land-
omraade blev skænket til Olynthos. Den blev 
senere genopbygget af Kassandros og fik Navnet 
K a s s a n d r e i a . Paa Folkevandringens Tid blev 
den ødelagt af Hunnerne. H. H. R. 

Potlfar, Øverste for Farao's Livvagt, til hvem 
Josef solgtes som Slave. Hans Hustrus Ondsind 
bragte Josef i Fængsel, efter at hun forgæves havde 
forsøgt at forlede ham til at indlade sig i For
hold til hende. V. O. 

PotlO (lat.), Drik, forældet Betegnelse i Medi
cinen, i Reglen nu erstattet med Mixtura. 

PotlO Riveri, River's Drik, d. s. s. Ju l ep ( s . d.). 
Potior tempore, potlor jure (lat.), »den, 

der kommer først, har størst Ret«. 
Potjecllin, A l e k s e j A n t i p o v i t s c h , russisk 

dramatisk Digter, er født i Guvernementet Ko-
stroma 1829. P. begyndte som Medarbejder i 
Tidsskrifter uden Hensyn til deres Farve og 
skrev senere Romaner, især fra Provinslivet; her
iblandt hans bedste Arbejde: »Bédnyje dvorjane« 
(»Fattige Adelsfolk«). 1854 udkom P.'s første 
Drama: »Menneskenes Dom er ikke Guds«. 
Under alvorlige Hindringer fra Censuren naaede 
hans øvrige Dramaer frem, ofte 10—12 Aar efter 
at de vare forfattede og trykte, enkelte forbødes 
helt Opførelse. De handlede alle om samtidige 
sociale Forhold som »Misurå« (»Flitterguld«) 
1858, opført 1862, »Vakantnoje mésto« (»En 
Vakance«) 1870, helt forbudt, og »Vmutnoj vode« 
(»I mudret Vand«) naaede med stor Møje 
frem. A. M. B. 

Potkåse, der tillaves af reven Ost, Fløde og 
Kognak og nogle faa Krydderier, anvendes til at 
smøre paa Brød. Navnet P. kommer rimeligvis af 
det engelske potted cheese. R. H. 

PotOCki, gammel polsk Adelsæt; dens Navn 
stammer fra Potok i Vojvodskabet Krakov. P. 
havde vældige Besiddelser i Galizien og Ukraine, 
det siges i alt 1,100 Landsbyer. Fra 16. Aarh. 
træder Slægten ind i Historien med en Række 
dygtige Krigere: Wojciech P. (1437—1515), J a n 

p- ( '555— I 0 I I )> Stanislaw Rewera P. sejrede i 
46 Slag mod Polen's Fjender 1579—1667. 

J o z e f P . , Storhetman af Polen og Greve, havde 
Sønnesønnen Stanislaw Szcz^sny P. (1745—1805), 
ogsaa Storhetman og umaadelig rig Godsejer; 
forbitret over Brudet med Magnatvælden i 3. Maj-
Forfatningen 1791 blev P. Stifter af den lands
forræderske Konføderation i Targowica 1792. (Se 
P o l e n »Historie«). Under Kosciuszko's Tid blev 
P. dødsdømt, men reddede sig ved Flugt. Efter 
Suvorof's Sejre kom han tilbage, blev udnævnt 
til russisk General, men levede tilbagetrukkent 
paa sine Godser. Hans Søn W l a d i m i r , G r e v e 
P. (1789—1811), var i polsk Krigstjeneste i Stor
hertugdømmet Varszava. 

I g n a c y P., Stormarskal af Litauen, (1751 — 
1809), var en af Fædrene til Konstitutionen af 
3. Maj; glimrende veltalende vandt han Kongen 
for Forfatningen, maatte siden flygte, hans Godser 
konfiskeredes. Under Kosciuszko overtog P. Uden
rigsstyret, blev ved Svig fængslet af Katharina II, 
løslodes af Kejser Paul. Efter 1806 var han i 
polsk Statstjeneste og døde som Afsending hos 
Napoleon i Wien. 

S t a n i s l a w K o s t k a P., Broder til ovemu 
(1752—1821), udmærkede sig ved Kamp for For
fatningen paa den »Store Sejm«. Efter Polen's 
Fald boede han paa sit Gods Wilanow og var 
med at grunde »Towarzystwo przyjaciot nauk« 
(»Videnskabens Venners Selskab«). 1807 blev 
han Storhertugdømmet Varszava's Undervisnings
direktør, 1815 Kongerigets Kultusminister. P. 
udgav et Værk over Veltalenhed og Stil [4 Bd., 
Varszava 1815]. 

Jan P., slavisk Historieforsker, (1761 —1815), 
levede mest i St. Petersborg, men berejste store 
Dele af slavisk og muhamedansk Omraade. Alle 
hans Værker skreves paa Fransk og tryktes kun 
for hans Venner i 100 Eksemplarer hvert; derfor 
ere de nu sjældne eller forsvundne. Her skulle 
nævnes: »Essai sur l'histoire universelle et recher-
ches sur la Sarmatie« [2 Bd., Varszava 1788]. 
»Voyage dans L'Empire de Maroc« [1792], »Hi-
stoire primitive de la Russie« [St. Petersborg 
1802J, »Fragments historiques et géographiques 
sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves« [4 Bd.,. 
Braunschweig 1796]. P.'s »Voyage dans les-
steppes d'Astrachan et du Caucase« [2 Bd., Paris 
1829] er udgiven af Klaproth. 

Al f red P., østerrigsk Statsmand (1817—89). 
P. blev 1861 Medlem af Herrehuset og samtidig 
Landdagsmand i Galizien, kort efter Agerbrugs
minister og 1870—71 Ministerpræsident, maatte 
opgive Stillingen, afmægtig over for Nations-
kampene. 1875—83 var P. Galizien's Stat
holder. A. M. B. 

PotOCki, W a c l a w , født omkr. 1622, død 
1697, Arianer, gik dog senere over til Katoli
cismen. P. var en overmaade frugtbar Digter; 
han har skrevet over 100,000 Vers, mest Epos,, 
særlig Omdigtninger; udmærket dygtig var han 
som Epigramdigter »Poczet herbow«. I »Syloret« 
greb han et fantastisk Romanmotiv 1747. Mest 
berømt og ogsaa lødigst er hans: »Wojna Cho-
cimska« [først trykt i Lemberg 1850], en lykkelig 
Forherligelse af Sejren over Tyrkerne 1621, langt 
værdifuldere end Krasicki's Digtning om samme 
Begivenhed, men længe upaaagtet. Meget af P.'s 
Digterskab er aldrig trykt og naar det vel 
aldrig. A. M. B. 

Potomac [påtoiumsk], Flod i U. S. A., ud
springer i Alleghany-Bjærgene, løber mod Syd
øst paa Grænsen af Staterne Maryland og Virginia, 
strømmer gennem Forbundsdistriktet og forbi 
Washington, fra hvilket Punkt den udvider sig til 
et 10—12 Km. bredt Vand, der udmunder i 
Chesapeake-Bugten. P. er 640 Km. lang, men kun 
sejlbar til Washington, da dens øvre Løb har 
Strømhvirvler. Blandt P.'s Tilløb nævnes Shenan-
doah Syd fra. P.'s Bredder ere i Bjærgegnene be
kendte for deres Naturskønhed. H. P. S. 

Potmani (græ.), Drikkesyge. 
Potosi, Departement og By i den sydvestlige 

Del af den sydamerikanske Republik Bolivia, 
i) D e p a r t e m e n t e t omfatter 140,630 • Km., der 
tilhøre den sydlige Del af den bolivianske Høj
slette og Dele af Kordillererne samt deres Skraa-
ning ned mod det brasilianske Højland. Høj
sletten ligger 4,000—5,000 M. over Havfladen og. 
karakteriseres ved sine Søer og Saltsumpe, medens 
Bjærgskraaningen mest har Betydning ved sine 
Daldrag, der gennemstrømmes af Pilcomayo og 
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dens Bifloder. Befolkningen, 237,755 Indb., be
staar overvejende af Quechua-Indianere, for hvem 
Kvægavlen i Form af større Hjorde af Faar og 
Geder, Lamaer og Alpakaer er af større Betyd
ning end Bjærgværksdriften, der hovedsagelig ledes 
af de Hvide. Der produceres betydelige Mængder 
af Sølv, men ogsaa Kobber og Tin. 

Departementets H o v e d s t a d P., der er be
kendt for sit rige Sølvbjærgværk, ligger paa Syd-
skraaningen af det 4,688 M. høje Bjærgdrag 
C e r r o de P., tæt ved Pilcomayo's Kilder og 
3,960 M. o. H. og er saaledes en af Verdens 
højest beliggende Byer. Klimaet er paa Grund 
af den tynde Luft og de pludselig indtrædende Tempe
raturforandringer meget usundt for Europæere. 
Siden 1545 have Spanierne her drevet Sølvminerne, 
og i Tiden 1552—1802 sendtes der Sølv for 
1,800 Mill. Pesos til Spanien, og 1711 havde 
Byen 170,000 Indb,, mest Indianere, der arbejdede 
i Bjærgværket. P., som engang var Amerika's 
største By, er gaaet sørgelig tilbage og tæller nu 
kun 12,000 Indb., og den aarlige Sølvproduktion 
beløber sig blot til 3 Mill. Kr. Med sine for
ladte og forfaldne Lerhytter og spredte Mine-
gange midt i øde Omgivelser ved den lille Rio P. 
ligner P. en Ruinmark. De mest fremtrædende 
Bygninger ere den især indvendig pragtfulde Kate
dral, opbygget 1809—37 og istandsat 1858, og 
Møntprægningsanstalten. Byen har en Handels-
og Civilret, et Gymnasium og en Nationalbank, 
Amalgamværker, Bogtrykkerier, Bryggerier og 
Brænderier. Et kæmpemæssigt Vandreservoir for
syner Byen med Vand og driver flere Stampe
møller. 0. f. P., ved Vejen til Sucre, der er 
Rekreationsby for P.'s Rigmænd, ligge Svovl
badene ved San D i e g o og lidt længere Nord 
paa de varme Kilder ved San Tomas . (L i t t . : 
C o n t z e n , >P., Bilder aus der Vergangenheit 
einer siidamerikanischen Minenstadt« [Hamburg 
1893]). M. Kr. 

PotOSi, 1) By i U. S. A., Stat Missouri, ligger 
152 Km. 0. S. 0. f. Jefferson og har rige Bly-
og Jærnminer. (1900) 638 Indb. 2) By i U. S. A., 
Stat Wisconsin, ligger i Nærheden af Mississippi 
og har meget rige Blyminer. (1900) 434 Indb. 
3) se San L u i s P o t o s i . H.P.S. 

Potovatomi, nordamerikansk Indianerstamme 
se A m e r i k a S. 702. 

Potpourri [påtpuri'] (fr.), i Kogekunsten 
d. s. s. Olla Potrida (s. d.); forskellige hentør-
rede eller hensaltede lugtende Blomster o. I. (Ro
senblade, Lavendler), der til Vellugt hensættes i 
en Krukke (Potpourrikrukke); et Musikstykke, 
der bestaar af forskellige, løst sammenkædede 
Melodier. 

Potre, Le se L e p a u t r e , J . 
PotSChefstroOm, By i den sydlige Del af 

den tidligere Boerrepublik Transvaal, ligger ved 
Vaal's Biflod Mooi og har ca. 2,000 Indb. Den 
var før Pretoria Hovedstad i Transvaal og er 
meget besøgt som Luftkursted. C. A. 

Potschinki, By i Mellemrusland, Guverne-
ment Nishnij-Novgorod, ligger ved Rudna i en 
Egn med talrige Klædefabrikker og har et kejser
ligt Stuteri samt Potasketilvirkning. (1897) 9,894 
Indb. H. P. S. 

Potsdam, i ) R e g e r i n g s d i s t r i k t i Provinsen 
Brandenburg, grænser mod Nordvest til Mecklen-

burg, mod Sydvest til Anhalt, har et Areal af 
20,640,- • Km. med (1900) 1,929,300 Indb., 
hvoraf 1,336,300 Evangeliske, 56,700 Katolikker 
og 7,800 Jøder. Regeringsdistriktet deles i 18 
Kredse og 10 Rigsdagsvalgkredse. 

2) By i preussisk Provins Brandenburg, Hoved
stad i Regeringsdistriktet P., ligger i en smuk Egn 
ved Nuthe's Indløb i den sejlbare Havel paa en 
0 (Potsdamer Werder), der dannes af Havel, 
nogle Søer og en Kanal, og ved Jærnbanelinien 
Berlin—Magdeburg. P. har (1900) 59,800 Indb., 
(1890) 54,100, hvoraf 4,300 Katolikker og 500 
Jøder. P. er en regelmæssig bygget By, der be-
staar af Alt- og Neustadt, samt 5 Forstæder: 
Berliner-, Nauener-, Brandenburger-, Jager- og 
Teltower-Forstad. Sidstnævnte er forbunden med 
P. ved en Sandstensbro (1886—88) over Havel. 
Gaderne ere brede og lige, ofte med palads
lignende Huse og ligesom Torvene til Dels be
plantede med Træer. P. har 5 evangeliske og 1 
katolsk Kirke. Garnisonskirken, bygget 1731 — 
35 af Gerlach, har et 90 M. højt Taarn med et 
smukt Klokkespil og en Marmorprædikestol, under 
hvilken Frederik Vilhelm I og Frederik II ere 
bisatte, samt erobrede franske, danske og øster-
rigske Felttegn. Fredenskirke, bygget 1850 i 
Form af en Basilika med et fritstaaende Klokke-
taarn, indeholder Frederik Vilhelm IV's Grav. 
Op til Korsgangen støder et Atrium med en af 
Rauch modeleret Marmorstatue af Moses, og ved 
dette findes Kejser Frederik III's Mausoleum, 
bygget af Raschdorff i Mønster med Kapellet i 
Innichen i Tyrol. Byen indeholder flere Slotte, 
blandt hvilke nævnes Stadsslottet, ombygget 1750. 
Raadhuset er opført 1754 som en Efterligning 
af Raadhuset i Amsterdam. Brandenburger Thor, 
bygget 1770 i Form af en romersk Triumfbue, 
danner Udgangen til det kgl. Lystslot Sanssouci 
(s. d.), i hvis Park tillige findes Neues Palais 
(1770), hvor Kejser Frederik er født, og Char-
lottenhof, ombygget 1826 i italiensk Villastil. 

P. er Sæde for Provinsens Overpræsidium, 
Distriktsregeringen, en Landret, en Amtsret, flere-
Militærkommandoer, og har et Gymnasium, et 
Realgymnasium, en Havebrugslæreanstalt og et 
Lærerindeseminarium. Industrien beskæftiger sig 
med Fabrikation af Sæbe, Sukker, optiske Instru
menter, Tagpap og Voksdug samt med Bryggeri 
og Havebrug. 

P. staar i Dampskibsforbindelse med Spandau, 
Berlin og Wannsee og besøges i høj Grad paa 
Grund af sine Slotte og sin smukke skov- og 
sørige Omegn. Mod Nord ligger den russiske 
Koloni Alexandrowka, noget østligere den af 
Frederik Vilhelm II anlagte Neue Garten med 
et Marmorpalæ, hinsides Havel Kleinglienicke 
med Slottet Babelsberg og Prins Frederik Leo
pold af Preussen's Jagtslot, og i Teltower-Forstad 
Belvedere paa Brauhausberg (85 M.) med en 
smuk Udsigt. Paa Telegrafenberg længere mod 
Syd findes et Observatorium. 

P. skriver sig fra en ca. 1300 anlagt slavisk 
Fiskerflække og fik i 14. Aarh. Stadsret. Ved 
P.-Ediktet 1685 tillod den store Kurfyrste de 
fra Frankrig fordrevne Hugenotter at nedsætte 
sig i sit Rige. 1805 sluttedes i P. et Forlig 
mellem Preussen, Rusland og Frankrig. (L i t t . : 
S el lo, >P. und Sanssouci« [Breslau 1888]; 
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G r i e b e n , »Berlin, P. und Umgebungen« [Berlin 
1894]). Joh. F. 

P o t t e h v æ l v i n g , Hvælving, opmuret af hule 
Lerpotter. 

Pottemager (paa Sv. kaldes en saadan Kruck-
magare; paa Tysk Toepfer; eng. potter; fr. potter), 
er den, som tildanner og brænder de mange for
skellige Lervarer til Husbrug og Gartneri — 
Krukker, Pander, Fade og Krus m. m. Der 
findes P. overalt i Danmark, der drive dette æld
gamle Haandværk; næsten alle større og mindre 
Byer, samt Stederne, hvor der findes dertil 
passende nogenlunde stenfri Lersorter, have P., 
som paa enkelte Egne ere samlede til hele Kolo
nier, f. Eks. i Utterup ved Nørre-Sundby og 
ved Sorring imellem Aarhus og Silkeborg. T.-J. 

Pottemager! er Fremstilling og Brænding samt 
Glasering af alle Haande drejede Lerkar til 
Gartnerier og almindeligt tarveligt Husbrug. Det 
drives af dertil oplærte og øvede Folk som et 
Haandværk, der er spredt over hele Verden. 
Til Udførelsen af dette Haandværk anvendes 
D r e j e s k i v e n , der i sin ældste (nu kun i 
Orienten og paa et enkelt Sted i Tyskland 
brugte) Form er liggende og sættes i hurtig ro
terende Bevægelse ved Hjælp af en Stok; den 
n y e r e , almindelig brugte D r e j e s k i v e holdes i 
vedvarende Bevægelse af Arbejderen, der siddende 
med højre Fod sparker til en underliggende 
Svingskive, som paa en Stang bærer Skivehovedet, 
hvorpaa en passende Mængde Ler er anbragt; denne 
Form bruges alle Vegne i Nutiden, paa Fabrikkerne 
sat i Forbindelse med Maskineri, og maa i Mod
sætning til den ældre kaldes staaende (en tredje 
Maade uden Skive anvendes ved J y d e p o t t e 
f a b r i k a t i o n e n , s. d.). 

Nutidens Pottemagere have faaet en streng 
Konkurrent i det emaillerede Bliktøj, som an
befaler sig ved sin Styrke og Elegance, samt ved 
sin forholdsvise Billighed. 

Pottemager-Lermasserne ere i Reglen røde eller 
gule ; man søger ved saakaldetBegitning (af tyskBe-
giezung, paa Dansk Overgydning eller Fransk 
Engobe~) med finere flammede Masser — hvide 
eller farvede — at give de drejede Kar et bedre Ud
seende; ved Hohr og Grenzhausen (ved Rhinen) 
anvendes et hvidligt (brændt graablaat) Stentøj-Ler 
med blaa (Kobolt) Maling, hvorefter Tøjet salt-
glaseres, hvilket kun kan ske ved meget høje 
Temperaturer, tilnærmelsesvis Hvidglødhede. 

En anden særlig Art Pottevarer er det fra 
Schlesien stammende Bunzlauer-Geschirr, hvor den 
brune uigennemsigtige Glasur stammer fra et 
temmelig tykt Lag smeltelig Beguz. De meget 
omtalte og i de senere Aar meget brugte Alt-
deutsche Ofen stamme oprindelig ogsaa fra 
Pottemageres Virksomhed. Især i Schweiz og 
Sydtyskland er der skrevet hele Værker om disse 
»Hafneres« (som O v n m a g e r n e kaldtes) Virk
somhed. Angaaende disse Ovnes Historie og 
Udvikling kan henvises til en Afhandling af H. 
Tauber-Jensen i »Tidsskrift for dansk Kunst
industri« med Afbildninger [Aarg. 1894, S. 176— 
188]. De kaldes ofte »Porcelænsovne«, men ere 
af Ler, forsynede med grønne, brune eller sorte 
gennemskinnende Glasurer eller d æ k k e d e med 
farvede Glasurer (Fajance). T.-J. 

Potter [på'te], Bea t r i ce , se W e b b S. 

Potter, F r a n s de, flamsk Historiker og skøn
litterær Forfatter, er født i Gent 4. Jan. 1834, 
siden 1856 Redaktør af det gentske Dagblad: 
»Het Fondsenblad«. Fra 1886 var han Sekretær 
ved det kgl. flamske Akademi. Hans Forfatter
virksomhed, saavel paa historisk Omraade som i 
skønlitterær Henseende som Forfatter af historiske 
Romaner, Nutidsfortællinger og Digte, er vidt
strakt og Antallet af de af ham udgivne Bøger 
Legio. En sammentrængt nederlandsk Litteratur
historie, ledsaget af Prøver af Værkerne, som 
han udgav 1854, blev prisbelønnet af det offent
lige, og Fortællingen: »De arme dichter« [Gent 
1856] prisbelønnedes ligeledes. En Mængde hi
storiske Enkeltundersøgelser og Arkivstudier fra 
hans Haand tjene til at kaste Lys over Byen 
Gent's Historie og Livet i det gamle Flandern. 
Ogsaa om J a c o b van A r t e w e l d e har han 
skrevet gentagne Gange. A. I. 

Potter [påtælr], L o u i s de, belgisk Forfatter 
og Politiker, født 26. Apr. 1786 i Briigge, død 
22. Juli 1859 i Bruxelles. Han var af flamsk 
Byrd og hørte til en rig patricisk Slægt; opholdt 
sig 1811 — 23 i Italien og studerede særlig Kirke
historie. Han udgav 1821 et lærd Værk 
»L'esprit de l'Église« [8 Bd.] om Paverne og 
Kirkeforsamlingerne siden Karl den Stores Tid i 
afgjort voltairiansk Aand og 1825 »Vie de Scipion 
Ricci« [3 Bd.], der giver grundige Undersøgelser 
om denne Oplysningstidens Statsmand i Firenze 
og den leopoldinske Lovgivning. Men skønt han 
ogsaa udsendte flere kirkefjendske Flyveskrifter, 
rettede han dog 1828 et skarpt Angreb paa Re
geringen for »dens protestantiske Tyranni« og 
dømtes derfor til 18 Maaneders Fængsel. Her
fra skrev han Juli 1829 et Opraab til Folket om 
at danne et Forbund mellem de liberale og de 
klerikale imod Holland, og senere et aabent Brev 
til Kongen, hvori han forudsagde den kommende 
Revolution. Dette paadrog ham i Apr. 1830 en 
ny Dom til 8 Aars Landsforvisning. Med nogen 
Vanskelighed — den preussiske Regering gjorde 
Indvendinger — lykkedes det at overføre ham 
til Mainz; men da Julirevolutionen var indtruffen 
i Paris, ilede han derhen og vendte i September 
i Triumftog tilbage til Belgien. Han blev straks 
Medlem af den foreløbige Regering og fik Belgien's 
Løsrivelse kundgjort; men Stemningen vendte sig 
imod ham, da han krævede en republikansk fødera
listisk Statsordning. Han trak sig derfor tilbage 
og drog til Paris, hvor han i en Række Flyve
skrifter angreb Belgien's ny Statsstyrere og des
uden skrev en »Histoire philos., polit. et crit. du 
Christianisme« [8 Bd., 1836—37], ligeledes ud
præget rationalistisk. 1838 vendte han hjem, ud
gav s. A. en Fremstilling af Revolutionen i 
Belgien 1828—30 samt »Souvenirs personnels« 
[2 Bd. 1840] og skrev efter 1848 ogsaa om de 
økonomiske Samfundsspørgsmaal i yderlig radikal, 
ja nærmest socialistisk Aand. E. E. 

Potter, Pau lu s , hollandsk Maler og Raderer, 
født i Enkhuizen 1625, død i Amsterdam 1654, 
Elev af sin Fader P i e te r P. og af Jacob de 
Wet i Haarlem, virkede i Delft, Haag og Amster
dam. P. er den hollandske Kunsts, ja Verdens
kunstens største Dyrmaler. Med en utrolig Energi 
har han i sit korte Liv, til Brystsygen rev ham 
bort kun 29 Aar gi., arbejdet sig frem til Mester-
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skabets Fuldkommenhed. Beundringsværdig er i 
og for sig allerede det store Antal Billeder (over 
hundrede), han har efterladt, beundringsværdig i 
Betragtning af det indtrængende Studium og den 
omhyggelige Gennemførelse, hvert eneste Billede 
bærer Vidne om; men endnu mere at beundre er 
P.'s mesterlige Evner i Gengivelsen af den plastiske 
Form, i Karakteriseringen af det maleriske »Stof« 
i hver Dyrearts Beklædning, og ikke mindst i 
den dybtgaaende Opfattelse af Karakteren i de 
forskellige Dyreindividualiteter; træffende er det 
blevet sagt som et Bevis paa hans inderlige Sam
liv med og Fordybelse i Dyreverdenen, at P. saa 
langt fra at antropomorfisere Dyrene snarere giver 
de Mennesker, han maler, et vist Dyrepræg. 
Men ikke blot som Dyrmaler fortjener han Mester
navnet; P.'s Landskaber af hans Hjemlands flade 
Egne give i al deres jævne Bramfrihed de skønneste 
og inderligste Billeder af hollandsk Natur; kun 
Ruisdael behøver P. her at vige for. — Af P.'s 
Værker skulle fremhæves: »Den unge Tyi« 
[1647] i Museet i Haag, et Billede, der vel 
hører til P.'s berømteste, men ikke til hans 
ypperste Arbejder; denne Rang tilkommer i 
langt højere Grad hans mindre omfangsrige 
Billeder, saaledes »Forpagtergaarden« [1649, kendt 
under Navnet: »La vache qui pisse«], i Ermitagen 
i St. Petersborg, hvor sammesteds fra anføres 
»Landskab« [1650], Ulvehunden, og 12 Smaa-
billeder (hvoraf et af Poelenburg) behandlende 
»Jægerliv« og Jægerens Dom og Afstraffelse ved 
Dyrene, endvidere i Schwerin 5 Billeder, hvoraf 
særlig fremhæves »Køer paa Engen« [1649], i 
Kassel et lignende Emne [1644], i Louvre bl. a. 
»Heste ved en Hytte« [1647], i Torino »Kvæg 
paa Engen« [1649], i Buckingham Palace: »Tyren 
og de to Køer« [1649], i Haag — foruden »Tyren« 
— »Koen, der spejler sig« og i Amsterdam bl. a. 
»Hyrder med deres Hjorde« og tvende Billeder, 
der liggende uden for P.'s almindelige Omraade 
vise hans Begrænsning, nemlig Bjørnejagten og 
Orfeus spillende for Dyrene. Andre Billeder i 
Berlin, Dresden, Hamburg, London, Munchen, 
Montpellier og Wien, endvidere i en Række Privat
samlinger i England, i Six's Samling i Amsterdam 
legemstort Rytterportræt (1653), i Czernins Gal. 
i Wien (»Morgen«) o. fl. St. I Gal. i Kjøben-
havn er P. repræsenteret ved »Køer paa en Høj« 
og i Moltke's Samling ved »Grønningen foran en 
Avlsgaard«. I de 18 Raderinger, P. har efterladt 
sig, er hans kunstneriske Mesterskab fuldt paa 
Højde med det i hans Billeder; Dyrene ere gen
givne i en uovertræffelig skarp og klar Tegning 
i disse Raderinger, der med deres fuldendte 
Gengivelse af Luft og Lys og deres rige Stof
fylde ere udførte med en forbavsende simpel og 
enkel Teknik. (Li t t . : T. van W e s t r h e e n e , 
P. P. Sa vie et son æuvre [Haag 1867]). A. R. 

Potteries [på'tori.z], »Pottemagerlandet« i 
Midtengland, der nu er Midtpunktet for den 
engelske Porcelænsindustri. »The P.« omfatter 
<le kul- og lerrige Egne af det nordlige Stafford-
shire med S t o k e u p o n T r e n t som Midtpunkt. 
Foruden Stoke er her opvokset 6 større Byer: 
Burns l em, H a n l e y , N e w c a s t l e unde r Lyme, 
L o n g t o n , T u n s t a l l og F e n t o n samt flere 
Landsbyer, der for største Delen ere at betragte 
som Forstæder. Endnu i Begyndelsen af 18. 

Aarh. var denne Egn tyndt befolket, og Land
befolkningen forfærdigede, saaledes som den havde 
gjort det fra umindelige Tider, kun grove Ler
kar. Først da W e d g w o o d (s. d.) for ioo Aar 
siden oprettede Fabrikken Etruria, tog Porcelæns-
fabrikationen sin Begyndelse, og nu har den hele 
Egn med sine 300,000 Indb. Karakteren af en 
eneste vidtstrakt Storby. M. Kr. 

Pottla se Mosse r S. 1062. 
Pottle [på'tl], engelsk Hulmaal for tørre 

Varer = 1/2 Gallon — 2,272 Lit. N. J. B. 
Potts Pukkel d. s. s. Malum P o t t i i . 

Pottstown [på'tstaun], By i U. S. A., Stat 
Pennsylvania, ligger ved Schuylkill River, 50 Km. 
V. N. V. f. Philadelphia og har Jærnindustri samt 
livlig Handel. (1900) 13,696 Indb. H. P. S. 

PottSVille [på'tsvi'l], By i U. S. A., Stat 
Pennsylvania, ligger i en vild Bjærgegn ved 
Schuylkill River 123 Km. V. N. V. f. Philadelphia. 
(1900) 15,710 Indb. P. har rige Kul- og Jærn-
gruber og driver en betydelig Jærnindustri samt 
Handel med Kul. H. P. S. 

Potvin [povæ'J, C h a r l e s , fransk-belgisk 
Digter og Forfatter, er født 2. Decbr. 1818 i 
Mons, studerede i Louvain, holdt fra 1863 offent
lige Forelæsninger over Litteraturhistorie i Brux
elles og blev 1883 ansat som Konservator ved 
Wiertz-Museet smst. P. er som Digter paavirket 
af Hugo og Barbier, Demokrat og Fritænker. Af 
hans Digte kunne nævnes: »Poésies et amours« 
[Bruxelles 1838], »Poémes historiques et roman-
tiques« [2 Bd., 1840], »1830. Chansons et poésies« 
[1847], »Le drame du peuple« [1850], >Le 
chansonnier beige« [1850], >Satires et poésies 
diverses« [1852], »Le poéme du soleil« [1855], 
»La mendiante« [1856], »La Belgique« [1859], 
»L'art flamand« [1867], »La patrie de 1830« 
[1880] o. fl. Desuden har han forfattet nogle 
Lystspil og Dramaet »La mere de Rubens« 
[1875]. Af litterærhistoriske Arbejder har han 
udgivet: »Du théåtre en Belgique« [1872], »Nos 
premiers siécles littéraires« [2 Bd., 1870], »De 
la littérature francaise en Belgique avant 1830«, 
»Histoire des lettres en Belgique, 1830—1880«, 
»Essais de littérature dramatique« [2 Bd., 1880]. 
Blandt hans historiske Arbejder kunne anføres: 
»Albert et Isabelle« [1861], »Panégyriques des 
comtes de Hainaut« [Mons 1862], »Siger de 
Brabant« [Bruxelles 1878], »De la civilisation en 
Belgique« [1885] o. fl. Resultater af hans old-
franske Studier ere: »Baudouin de Condé« [1863], 
»Bibliographie de Chrestien de Troyes« [1863], 
»Perceval le Gallois« [6 Bd., 1866—72], »Le 
roman du renard, mis en vers, avec introduc-
tion« [1868], »CEuvres de Ghillebert de Lannoy« 
[1878]. S. Ms. 

Poiiancé [pwåse'"], By i det nordlige Frank
rig, Dep. Maine-et-Loire, ved Vestbanen, har et 
gammelt og et nyere Slot, Handel med Træ og 
Vin og (1896) 3,500 Indb. M. Kr. 

Poudre [puldrf] (fransk, Pulver) bruges navn
lig som Betegnelse for det i kosmetiske Øjemed 
benyttede, sædvanlig parfumerede Stivelsepulver, 
»Pudder«. P. de riz [pudrfdøri'] er saaledes par
fumeret Risstivelse. K. M. 

Poudrette [pudræ't] (fr.) kaldes tørret, pulver-
formig Latrin. Fremstillingsmaaden kan være 
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følgende. Den ved Natrenovationen tilkørte Latrin j 
udtømmes i Bassiner, hvori der er anbragt Sigter, 
som tilbageholde de groveste, tilfældig indblandede, 
fremmede Stoffer, og hvori andre fremmede 
Stoffer udskilles ved Bundfældning. Latrinen 
drives derefter ved Lufttryk ind i Apparater, 
hvor den blandes med saa megen Svovlsyre, at 
dens Ammoniak bindes. Naar Latrinen saaledes 
er gjort svagt sur, opvarmes og desodoriseres den 
ved Røg fra et Ildsted og indkoges dernæst 
først ved Opvarmningsdamp i særlige Kogsindret-
ninger og derefter i Vakuumapparater (se Afdamp
n i n g S. 206). Endelig tørres Massen fuldstændig 
paa flade, dampopvarmede Pander, hvorfra det 
tørre, kun svagt lugtende Pulver afskrabes ved 
maskindrevne Skrabere. Den her beskrevne Fa-
brikationsmaade, som er angiven af v. P o d e w i 1 s, 
kan man variere paa forskellig Vis, hvad i øvrigt 
v. Podewils selv har gjort. Ogsaa ved Blanding 
med brændt Kalk, Tørvesmuld, Tørvemel eller 
andre Stoffer, og ved saadan Blanding i Forening 
med Tørring ved Varme kan Latrin omdannes 
til P. Hensigten med Poudretteringen er at frem
stille et Stof, der omtrent har Latrinens Gød-
ningsværdi, men samtidig er nogenlunde lugtfrit 
og bekvemt at lagre og at transportere. De 
Forhaabninger, man en Tid lang nærede, om at 
opnaa store Fordele ved Latrins Poudrettering 
ere dog ikke blevne opfyldte, og Fremstillingen 
af P. har nutildags ikke stor Betydning (se i 
øvrigt G ø d n i n g S. 223). Fr. V.M. 

PougertS [puzæ's], J o s e p h de, fransk Digter 
og lærd, født 15. Aug. 1755 i Paris, som natur
lig Søn af Prinsen af Conti, død 19. Decbr. 
1833 i Vauxbuin. P., der skulde være Diplomat, 
ledsagede Kardinal Bernis til Rom, men blev, 
kun 24 Aar gi., blind. Alligevel dyrkede han 
ivrig Videnskab og Digtekunst og grundlagde, 
forarmet ved Revolutionen, en Boghandel. Mest 
bekendt er hans beskrivende Prosadigt »Les 
quatre åges« [1820]; 1828 udgav han »Contes 
et poésies fugitives«. Hans »Archéologie fran-
gaise ou vocabulaire des mots tombés en dé-
suétude« [2 Bd., 1823] var af ikke ringe Nytte for 
Studiet af middelalderlig fransk Litteratur. Hans 
»Mémoires et souvenirsc fuldendtes og udgaves 
1834 af Brayer de Saint-Léon. (L i t t . : S. de 
Sacy, Notice sur la vie et les travaux de P. 
[1836]). S. Ms. 

Poughkeepsie [påki'psi], P o k e e p s i e , By 
i U. S. A., Stat New York, ligger ved Hudson 
104 Km. S. f. Albany. (1900) 24,029 Indb. P. 
har 2 Colleges samt et Sindssygehospital og er 
en vigtig Industriby samt Jærnbanecentrum. Over 
Floden fører en smuk Cantileverbro. P. er an
lagt af Hollænderne 1690. H. P. S. 

POUgin [puzæ'], A r t h u r P a r o i s s e , fransk 
Musikforfatter, er født 6. Aug. 1834 i Chateau-
roux, studerede ved Paris'es Konservatorium, lagde 
sig særlig efter Violinspil, havde derefter Ansæt- ' 
telse i forskellige Kapeller, bl. a. i Opera comi- | 
que's, men opgav sin Virksomhed som udøvende i 
Musiker for den musiklitterære. Foruden Dag- ] 
og Fagbladsartikler har P. skrevet en Række j 
større og mindre Monografier — mest af biogra- | 
fisk Karakter —, ligesom han forfattede de to j 
Supplementsbind til Fé t i s's store »Biographie uni- i 
verselle«. Blandt P.'s Arbejder kunne nævnes »Mu- | 

| siciens frangais du XVIII siécle«, »Meyerbeer«,, 
»Auber«, >Notice sur Rode«, »Rameau«, »G. 
Verdi« etc. W. B. 

Ponil let [pujæ'J, C laude S e r v a i s M a t h i a s , 
fransk Fysiker, født 16. Febr. 1790, død 14. 
Juni 1868. P. studerede ved École normale i 
Paris. Blandt hans senere Stillinger maa nævnes, 
at han 1831 blev Lærer i Fysik ved Ecole poly-
technique og 1838 ved Faculté des sciences. 1837 
valgtes han ind i Deputeretkammeret. Junirevolu
tionen 1848 voldte ham Tabet af en Direktør
post ved Conservatoire des arts et metiers, og 
da han efter Statskuppet nægtede at aflægge Ed 
til Napoleon III, maatte han opgive alle sine 
offentlige Stillinger. Efter den Tid levede han 
som Privatmand. P. var en Lærer af høj Rang 
og en dygtig Eksperimentalfysiker. Hans be-
kendteste Arbejder gælde Luftarters Sammen
trykning, Varmemaaling og Lovene for den elek
triske Strøm. Hans »Traité de physique et de 
météorologie« [2 Bd., Paris 1827] er baade paa 
Fransk og Tysk (Oversættelse ved Johannes 
Muller) udkommen i mange Oplag. Den tyske 
Udgave har ved Omarbejdelser og Udvidelser [9. 
Udg., Braunschweig 1898] fulgt med Fysikkens 
Udvikling til vor Tid. K. S. K. 

Pouilly s u r Loire fpuji'syrlwalr], By i 
det indre Frankrig, Dep. Niévre, ved højre Bred 
af Loire og Lyon-Banen, har et smukt Slot, Vin
avl og (1896) 3,000 Indb. M. Kr. 

Poujoulat [puzula'j, J e a n J o s e p h F r a n -
c o i s , fransk Forfatter, (1808—80). P. var Elev 
og Ven af Historikeren Michaud (s. d.), ledsagede 
denne paa hans Rejse til Orienten (1830) og ud
gav sammen med ham »Correspondance d'Orient« 
[7 Bd. 1832—35] og senere en Mængde Doku
menter angaaende Frankrig's Historie i Tiden 
1200—1700 [32 Bd., 1836—38]. Han blev som 
ivrig Legitimist valgt ind i Nationalforsamlingen 
1848 og den lovgivende Forsamling 1849, stemte 
for den klerikale Skolelov og for Indskrænkninger 
i den almindelige Valgret, men modarbejdede 
Napoleon III. Efter dennes Statskup (1851) ar
bejdede han ved Stridsskrifter og Tidsskrift
artikler for Greven af Chambord's Sag. P. har 
udfoldet en umaadelig litterær Virksomhed. Man 
kan nævne Romanen »La Bédouine« [1835],. 
»Histoire de Jerusalem« [1840—42], »Histoire de 
Saint Augustin« [1844], der bleve prisbelønnede 
af Akademiet. Endvidere »Histoire de la Revolu
tion frangaise« [1848], »Le Cardinal Maury« [1855],. 
»Histoire de France depuis 1814« [1865—67], 
»Etudes et Portraits« [1868], »Les folies de ce 
temps en matiére de religion« [1877] etc. y. L. 

Poul, Paver, se Pau l . 
Poula rder [pularde'J se K a p u n . 
Poule [pu'l] (fr.), Høne; Stamme, Sats for 

Vinderen i visse Spil, særlig Billard, »Pulje«. 
Poul laouen [pulawæ'j, By i det nordvest

ligste Frankrig (Bretagne), Dep. Finistére, ved Jærn-
I banen Carhaix-Morlais, har sølvholdige Blyminer 
i og (1896) 3,220 Indb. M. Kr. 

Poul Rytter, iPseudonym for L. Holberg og 
senere for C. Ploug. 

Poulsen, A l f r e d S v e i s t r u p , dansk Biskop, 
er født 14. Jan. 1854 i Roskilde, blev Student 
herfra 1871, cand. theol. 1878. Efter et 2-

: aarigt Studieophold især i Tyskland og Schweiz ' 
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blev han 1880 Præst ved St. Hans Hospital og 
Medhjælper hos Roskilde Domprovst; 1883 Slots
præst i Kjøbenhavn, 1896 Domprovst i Roskilde, 
1901 Biskop i Viborg. Ved Siden af sit Embeds-
studium har P. faaet Tid til at drive teologiske 
Studier, der især have drejet sig om den hellige 
Skrift. 1886 blev han lic. theol. for en Afhand
ling om »Det gamle Testamente i Kristi Taler« ; 
han har deltaget i Kampen om de bibelske Be
retningers Ægthed med »Fra Kampen om Mose
bøgernes Ægthed« [1890] og »Jesu Barndom og 
Ungdom« i Anledning af Henning Jensen's kritiske 
Angreb [1891]. Sammen med Prof. J. L. Ussing 
har P. 1895 udgivet en revideret Oversættelse af 
det ny Test. [ny Udg. 1897]. P. har været Censor 
-ved teologisk Embedseksamen (1895 —1903), Med
redaktør ved »Kirkelig Litteraturtidende for de 
skandinaviske Lande« (1888—93), er fra 1885 
Sekretær ved det danske Bibelselskab og fra 1890 
Formand for den danske Israelsmission. Han har 
udgivet tre Prædikensamlinger og skrevet »Den 
jødekristelige Bevægelse i Sydrusland« [1886], 
»Philip Melanchton i Aaret 1521« [1897], »Det 
nye Testaments Opfattelse af den kristelige Fuld
kommenhed« [1899] og »Moses, Udlægninger og 
Betragtninger« [1903]. I kirkelig Henseende er 
han nærmest en Discipel af den Mynster-Marten-
sen'ske Skole. L. M. 

Poulsen, Car l P e t e r , dansk Xylograf, er født 
•6. Oktbr. 1855 i Helsingør, men kom som Barn 
til Kjøbenhavn, hvor han lærte at tegne af Knud 
Gamborg; sin Uddannelse som Xylograf fik han 
dels hos H. P. Hansen, dels i Paris hos Panne-
macher. Fra 1879 har han i Kjøbenhavn haft 
sit eget Atelier og udført mangfoldige særdeles 
•dygtige Træsnit, af hvilke en Del findes i Uge
bladet »Ude og Hjemme«. Til hans ypperste 
Frembringelser hører »Christus for Pilatus« efter 
Munkacsy og »Christi Opstandelse« efter Carl 
Bloch samt adskillige af Tegner's Illustrationer 
til Pragtudgaven af Holberg's Komedier. S. M. 

Poulsen, C h r i s t i a n E m i l , dansk Skue
spiller, er født 9. Juli 1842 i Kjøbenhavn. Sin 
dramatiske Begavelse har P. ligesom hans nedenf. 
nævnte yngre Broder Olaf R. P. taget i Arv efter 
Faderen, der var barnefødt i Landsbyen Tved 
paa Fyn og døde som Postbud i Kjøbenhavn; 
denne var foruden et stort Stykke af en Meka-
nikus med Liv og Sjæl begejstret for Teateret, 
dets Kunst og Kunstnere, og mangen Aften har 
for sin Hustru og Børn sikkert nok i livfuld 
Efterligning gengivet, hvad han havde set af sin 
Tids store Skuespillere, blandt hvilke han især 
saa op til Ryge. P.'s dramatiske Fædrenearv gav 
sig allerede til Kende i Skoletiden, i Metropoli-
tanskolens Skolekomedier, og stærkere viste den 
sig, da han 1860 var bleven Student: han var 
et uundværligt Medlem af Studenterforeningens 
Dilettanttrup; jævnsides med sine dramatiske 
Interesser dyrkede P. med Iver den klassiske 
Filologi, som han havde valgt til sit Brød
studium, og helt usandsynligt er det ikke, at den 
havde beholdt Overtaget over Teaterdriften, om 
ikke P.'s yngre Broder Olaf havde meldt sig til 
Debut hos det kgl. Teaters Direktion. E. P. lagde 
Bøgerne til Side, og 16. Apr. 1867 havde han 
sin første Fremtræden paa det kgl. Teater som 
Holberg's Erasmus Montanus, medens hans Broder 

Olaf samtidig debuterede som Montani Broder 
Jakob. P.'s Udførelse af Erasmus var straks denne 
første Aften maalbevidst og sikker Kunst, og han 
syntes en fuldt færdig Kunstner, men hans følgende 
Debutroller førte uomgængeligt Bevis for, at han 
endnu havde meget at lære: først afslørede Elsker-
rollen Grev de Bussiéres i »De Utrøstelige« sam
tidig med hans personlige Fortrin hans sceniske 
Ubehjælpsomhed, og dernæst viste hans Udførelse 
af Titelrollen i »Mester Gert Westphaler«, at 
han endnu langtfra var klar over sine Evners 
Rækkevidde. Det varede dog ikke længe, inden 
P. havde gjort sig til Herre over sin ungdomme
lige Forlegenhed, snart efter fastslog hans lige saa 
genialt opfattede som dristig udførte Bisp Niko
las i Ibsen's »Kongsemnerne« (11. Jan. 18 71) 
ham som en fuldt moderne Kunstner, og da han 
til denne et Par Aar senere havde føjet sin første 
store Publikumsejr som »Bertran de Bom« 
(1872—73), nægtede ingen ham ved Indvielsen 
af det ny Teater (1874) Plads i første Række 
blandt den danske Skuepladses Kunstnere; endnu 
overskyggedes han dog af et Par ældre Kolleger, 
men da disse temmelig hurtig trak sig tilbage, 
stod P. fra Slutn. af 1870'erne i en Snes Aar 
fast som det kgl. Teaters første Kunstner, stadig 
udvidende sin Kunst og berigende sin Aand, kun 
nu og da naaet og endnu sjældnere overgaaet af 
sin Broder Olaf P. 

P.'s halvtredje Hundrede Roller lade sig dele 
i to store Afdelinger: Elsker- og Karakter
rollerne; hver af disse Hovedafdelinger lader sig 
atter dele i mange Underafdelinger og Afskyg
ninger. 

P.'s vindende Personlighed, hans smukt formede 
og kækt baarne Hoved med det lyse Smil og det 
varme Blik gjorde i Forening med hans skønne 
bløde Stemme ham, der behandlede det danske 
Sprog saa rent og klart, selvskreven til at tage 
Elskerrollerne og Repertoirets andre unge Mands
roller i Besiddelse. Han spillede, for blot at 

"nævne nogle Afskygninger inden for denne 
Ramme, en Del Elskere i den klassiske Komedie, 
saaledes Leander (Horace) i »Fruentimmerskolen« 
og Leander i »Maskeraden«, romantiske Riddere 
som Prins Julian i »Amanda« og forlegne Friere 
som Jules i »De har en Datter«, raske Gutter 
som Peter i »Capriciosa« og drømmende Unger
svende som Ejbæk i »Eventyr paa Fodrejsen«, 
Lystspilelskere paa Vers som Brienne i »Amors 
Genistreger« og Lystspilelskere paa Prosa som 
Einar Juul i »Sandt og Usandt«. Blandt hans 
unge Repertoire indtage Bertran de Bom (1872— 
73), Ambrosius (1877—78) og Prinsen i »Der 
var engang —« (1886—87) ganske særlig frem
trædende Pladser ikke blot ved det store Antal 
Gange, han udførte dem, eller ved den berusende 
Begejstring, de vakte hos Publikum, men fordi 
de paa en iøjnefaldende Maade understrege Mærke
pælene paa P.'s Fremadskriden som Kunstner 
fra ungdommelig Ildfuldhed gennem borgerlig 
Følelsesfuldhed til fribaaren Selvstændighed. 
Dog P.'s kækkeste og kønneste Ungersvend er 
Prins Henrik i Shakespeare's »Kong Henrik IV«; 
man kunde nok tænke sig en voldsommere og 
blodrigere Renaissancetype end hans Prins, men 
vanskelig en friskere og stoltere Personliggørelse 
af Ungdommens Overmod og Livsglæde: Kamme-
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rat og Drikkebroder med Usselrygge og Svire
gæster og dog den fødte Kongesøn, midt i den 
vildeste Værtshustummel og de forfløjneste Løjer 
et Hoved højere end al Folket uden nogen Til
gjorthed i Lader og Tale, alene ved den Adel, 
der lyste i hans Bliks Renhed og hans Smils 
Sejrsikkerhed. 

Inden for Karakterfaget vendte P. sig efter at 
have genskabt Erasmus hos Holberg straks i sin 
anden Sæson til Danmark's anden dramatiske 
Hoveddigter Oehlenschlager og søgte at særtegne 
en Række gejstlige Skurke i dennes nordiske 
Tragedier: Biskop Popo i »Palnatoke«, Biskop 
Rudolf i »Dronning Margareta« og Sortebroder 
Knud i »Axel og Valborg«. Han stræbte med 
sin naturlige Tale at føre Fremstillingen bort fra 
den traditionelle Deklamation, men Oehlenschlager's 
Ordrigdom og hans Jambers Ensformighed trættede 
snart P., der som Kunstner var intet mindre end 
veltalende og udholdende, ja tog endog Magten 
fra ham, saa at han til Skade for den tragiske 
Skuespilkunst paa det danske Teater sejlede sit 
Oehlenschlager'ske Repertoire ud paa den akade
miske Stillesø, fra hvis sindige, næsten ligegyldige 
Bølgeskvulp han senere kun frelste den mørke 
Hertug Abel i »Erik og Abel«. Fra Oehlenschlager 
vendte P. sig med sine reformatoriske Ideer til 
Henrik Ibsen og Shakespeare og fandt her 
den rette Jordbund for disses Gennemførelse. 
Betegnende for P.'s Stræben bort fra det tradi
tionelle til det særtegnende er, at han frem
stillede Jachimo i »Cymbeline«, hans første 
Karakterrolle hos Shakespeare, ikke som en al
mindelig Teaterskurk, men som en kaadmundet 
Laps. Aaret efter gav han sig i Lag med Shylock 
i »Købmanden i Venedig«, en Rolle, han i Aarenes 
Løb atter og atter gennemarbejdede, indtil han i 
sine sidste Virkeaar naaede, navnlig i 4. Akt, 
helt ned i den menneskelige Sjæls hemmeligste 
Irgange. Til Trods for disse og andre ærefulde 
Gerninger i det Shakespeare'ske Repertoire, blandt 
hvilke særlig maa nævnes hans dybt-tragiske 
Fremstilling af Macbeth's Undergang, hvorimod 
hverken Romeo eller Hamlet havde afgørende 
Betydning for hans Kunstner værd, var det ikke 
hos Shakespeare, P. vandt sin største Berømmelse, 
men hos Henrik Ibsen. Allerede i sin Ungdom 
gennemførte P., som ovenfor nævnt, hos denne 
med fantasifuld Vælde og rystende Naturalisme 
Bisp Nikolas'es hvileløse Oldingeskikkelse, og 
faa Aar efter aabenbarede han som Gunnar Herse 
i »Hærmændene paa Helgeland« og Anders 
Lundestad i »De Unges Forbund« med stilfærdige 
Midler baade Mandighed og Myndighed, men det 
var dog først, da Ibsen 1877 med »Samfundets 
Støtter« slog ind paa den samfundssatiriske Digt
ning, at P. fornam hans Personer som Kød og 
Blod af sit eget og med Mesterhaand skabte de 
tre uforlignelige Nutidsskikkelser: Konsul Bernick 
i »Samfundets Støtter«, Advokat Helmer i »Et 
Dukkehjem« og Hjalmar Ekdal i »Vildanden«: 
skaanselløst blottede P. hos dem alle tre Egen
kærligheden, der hos Bernick dækkedes af den 
nyttige Samfundsborgers veltalende Foretagsom
hed, hos Helmer af bedsteborgerlige Hæders
mænds skønhedsdyrkende Æstetik og hos Ekdal 
af Gennemsnitsmenneskets Familiefølelse og Fader
kærlighed. Blandt P.'s senere Ibsen-Figurer maa 

særlig nævnes det nedbrudte Geni Ejlert Løv
borg i »Hedda Gabler«, den stille-sørgende Al
fred Allmers i »Lille Eyolf« og den hvileløst-
forgræmmede Borkman i »John Gabriel Bork
man«. 

Hvor omfattende og forskelligartet P.'s Reper
toire var, vil ses af følgende Fortegnelse over 
nogle af hans vigtigste, klassiske og moderne, 
danske og fremmede, Roller; han har spillet hos 
Moliére: Tartuffe og Misantropen, Juppiter i 
»Amfitryon« og Arnolphe i »Fruentimmerskolen«, 
hos Dumas den Yngre: Hertugen af Septmonts i 
»Den Fremmede« og De Ryons i »Damernes 
Ven«, hos Bjørnson: Sannæs og Advokat Berent 
i »En Fallit«, Tygesen i »Geografi og Kærlig
hed« og Riis i »Det nye System«, hos Holger 
Drachmann: Malcolm i »Puppe og Sommerfugl« 
og Ali i »Ved Bosporus«, Ridder Peder i 
»Middelalderlig« og Vølund i »Vølund Smed«, 
hos Edv. Brandes: Garman i »Garman & Worse« 
og Flose i »Asgerd«, hos Otto Benzon: Han i 
»Surrogater« og Arthur Hansen i »En Skandale«. 
1882 optraadte P. som Gæst paa Christiania Teater. 

P., der 1880 var bleven udnævnt til kgl. Skue
spiller, føjede 1893 Embedet som Sceneinstruktør 
for Skuespillet til sin Virksomhed som Skuespiller 
og gennemførte i de følgende Aar til Trods for til
tagende legemlig Svaghed denne dobbelte Virksom
hed med viljestærk Arbejdsomhed ; men ved Be
gyndelsen af 1898—99 maatte han af Helbreds-
hensyn søge Orlov fra hele sin Teatervirksom
hed, og da hans Helbred til Trods for et flere 
Maaneders Ophold i Syden ikke bedredes, af
skedigedes han med Udgangen af 1899—1900 
af Teaterets Tjeneste. 4. Novbr. 1900 optraadte 
P. sidste Gang paa det kgl. Teater ved sin Af
skedsforestilling: hans Kunst viste sig i Shylock, 
i Hjalmar Ekdal og i hans ædle Fremsigelse af 
Drachmann's Epilog fuldt saa rig som nogen 
Sinde, men hans legemlige Kraft var brudt; 
Publikum hyldede ham med store Ovationer, og 
efter Forestillingens Slutning blev han trukken 
til sit Hjem af den uden for Teateret forsamlede 
Menneskemængde. P., der ved sin Afskedigelse 
fik Titel af Professor, har siden udfoldet en be
tydelig Virksomhed som Oplæser. 

P.'s to yngste Børn, Sønnerne Adam P. (født 
19. Novbr. 1879 i Kjøbenhavn) og J o h a n n e s 
P. (født 17. Novbr. 1881 i Kjøbenhavn) havde 
9. Novbr. 1901 paa Dagmarteateret en meget 
heldig Dobbeltdebut som Dag og Nat i Drach
mann's Melodrama »Renaissance«, senere har 
særlig den ældste af Brødrene givet rige Løfter 
ved den Alvor, hvormed han søger at trænge ind 
i sine Roller. (Li t t . : P. H a n s e n , »Den danske 
Skueplads«, III, 184—89 og 303—09; Edv. 
B r a n d e s , »Dansk Skuespilkunst«, S. 333—352; 
»Holberg's Komedier«, Jubeludg., III, 2, S. 139— 
143; »Hl. Tid.«, XX, S. 173, XXXIII, S. 257— 
259, 341—348, XXXIX, 211 —13; »Nationaltid.« 
25.Septbr., 2. og 9. Oktbr. 1881; Edv. B r a n d e s , 
»Holberg og hans Scene«, S. 255—73 i »Poli
tiken«, 4. Novbr. 1900). A. A. 

Poulsen, D o r u s T h e u s , dansk Handels
gartner, er født 29. Novbr. 1850 ved Silkeborg. 
1865 kom P. i Gartnerlære og tog 1872 Have
brugseksamen ved den kgl. Vetr. og Landbohøj
skole. Efter et toaarigt Ophold i England blev 
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han Assistent ved den kgl. Vetr. og Landbohøj
skoles Have og botaniske Undervisning, og 1878 
nedsatte han sig som Handelsgartner paa Frederiks
berg. P. har gjort sig i høj Grad fortjent af den 
danske Gartnerstand ved overalt, hvor der bød 
sig Lejlighed dertil, at varetage dens Interesser. 
Særlig har han virket for Indførelsen af en 
forbedret Gartnerelevuddannelse, for Tilveje
bringelse af bedre Afsætningsforhold, for Af
holdelse af Havebrugsudstillinger m. m. Siden 
Efteraaret 1898 har han beklædt Tillidshvervet 
som Almindelig dansk Gartnerforenings Formand 
og har ogsaa i denne Egenskab udfoldet en be
tydningsfuld og uegennyttig Virksomhed til Gavn 
for Foreningen og Standen. L. H. 

Poulsen, J a k o b G o t f r e d (1797—1826), 
en kjøbenhavnsk Sadelmagersvend, der ved sin 
Optræden Sommeren 1820 og ved den Behand
ling, Autoriteterne ved den Lejlighed lode ham 
blive til Del, gav Anledning til, at han i vide 
Kredse blev anset for at være en Søn af Kong 
Frederik VI, enten den 1791 fødte Prins eller, 
som de fleste mente, dennes 1797 fødte Broder, 
der begge, efter et almindelig udbredt, men ganske 
grundløst Rygte, skulde være bragte til Side paa 
Foranstaltning af den allerede 1796 afdøde Enke
dronning Juliane Marie. Rygtet antog til sidst 
saadanne Dimensioner, at Regeringen ansaa det 
for nødvendigt at lade en detailleret Redegørelse 
for P.'s Sag indrykke i Kollegialtidende for 3. 
Oktbr. 1820. Heraf fremgik, at P., der var født 
i Kjøbenhavn 20. Juli 1797 som Søn af et Bud i 
et Trykkeri (senere Gartner i Holbæk) og 1818 
var bleven Sadelmagersvend, Juni 1820 havde 
henvendt sig til Kongen med et Bønskrift, hvis 
Indhold tydede paa, at han maatte være sinds
forvirret. Kongen henviste ham til Politidirek
tøren, der lod ham indlægge paa Frederiks Hospital 
til Observation. Her anbragte man, hvad der 
naturligvis gav Rygtet Vinger, P. i et Værelse, 
der ellers kun benyttedes af Hofofficianter (man 
havde nemlig i Øjeblikket ingen anden Plads), 
og underkastede ham en omhyggelig Undersøgelse, 
hvis Resultat var, at han vel ikke var egentlig 
sindsforvirret, men vilde blive det, hvis han blev 
indespærret. Paa Foranledning af Politidirek
tøren, der havde Medlidenhed med det skikke
lige unge Menneske, hvem det slet ikke faldt ind 
at udgive sig for en Søn af Kongen, fik Justits
ministeren da udvirket, at P. blev sendt til Guinea-
Kysten som Sekretær hos Guvernøren over de 
daværende danske Besiddelser. Han udfyldte sin 
Plads til sine foresattes Tilfredshed og havde end-
ogsaa en kort Tid med Kaptajnskarakter Kom
mando over Negertropperne. 1825 vendte han til
bage til Kjøbenhavn, hvor han døde paa Alminde
lig Hospital 10. Maj 1826. (L i t t . : J. D a v i d s e n , 
»Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn« [Kbhvn. 
1881 S. 110 ff.]). CF. 

Poulsen, J o n a s N ico l a i J o h a n n e s , dansk 
Højesteretsassessor, er født 2. Marts 1836, blev 
cand. jur. 1860, fra 1861 ansat i Justitsministeriet, 
hvor han 1871 blev Fuldmægtig og 1875 Kontor
chef. 1878 blev han Overretsassessor, 1888 
Højesteretsassessor. 1871—77 var han Sekretær 
ved Proceskommissionen og deltog i Udarbejdelsen 
af Motiverne, ligeledes var han Medlem af Kom
missionen til Udarbejdelse af Lovforslag om Rets-

afgifterne og om Udgifter til Strafferetsplejen. 
Han er fast Censor ved de juridiske Eks
amener. Ludv. H. 

Poulsen, Ol af Rye, dansk Skuespiller, foreg. 
C. E. P. 's Broder, er født 26. Apr. 1849 i Kjøbenhavn. 
Ligesom Broderen havde O. P. taget Faderens 
dramatiske Begavelse i Arv og gik uden mindste 
Vaklen, saa snart han havde bestaaet Præliminær
eksamen, til Teaterdirektionen, der imidlertid 
fandt de Prøver, han aflagde, for umodne, men 
Phister, der hørte, at en Begynder havde prøvet 
i Holberg, uden at han var tilkaldt som Dommer, 
lod ham prøve for sig, og denne Prøve havde 
det Udfald, at Phister antog P. som sin Elev. 
16. Apr. 1867 fremtraadte P. første Gang paa 
det kgl. Teater som Jakob i »Erasmus Monta
nus«, i hvis Titelrolle Broderen samtidig debu
terede; medens denne viste sig som en selvstændig 
Kunstner, var O. P. hin Aften ikke blot en 
umoden Begynder, men han var en ganske uselv
stændig, eller rettere en slavisk Gentagelse af 
Phister, og han kunde daarlig være andet; thi 
denne hørte til de Lærere, der ikke taalte en 
Tøddels Afvigelse fra Teksten, ganske særlig 
ikke fra Holberg's og i den nedarvede Holberg-
Tradition. Han havde gennemterpet Rollen med 
P., og denne gjorde paa sin Debutaften med en 
Automats Nøjagtighed, som Læreren havde fore
skrevet ham. Paa samme Vis gennemgik Phister 
endnu nogle andre Holberg'ske Roller med sin 
Elev; denne, der i sit Ydre besad en slaaende 
Lighed med sin Lærer, eftergjorde med Ung
dommens Modtagelighed Lærerens Spillemaade, 
saa at hans eget Spil tog sig ud som et Aftryk 
af Phister's. Ganske vist saa det i nogle Aar ud, 
som om denne Undervisning til Skade for P. 
underkuede hans unge Selvstændighedstrang, men 
da Læretiden var til Ende, viste det sig, at hans 
Oprindelighed, der i disse Ungdomsaar havde 
været knægtet i en Stilens Spændetrøje, ikke 
alene havde bevaret sin fulde Styrke, men netop 
gennem denne havde modtaget et litterært eller 
om man hellere vil et litterær-historisk Plus. 
Der var i disse Aar hos den unge Elev nedlagt 
en Ærefrygt for den danske Komedies Fader, 
som den modne Kunstner aldrig har frigjort sig 
for; det kan saaledes i denne Sammenhæng 
nævnes, at det først var efter megen Nølen, P. 
en Menneskealder efter Phister's Bortgang ende
lig 15. Febr, 1903 indlod sig paa at spille »Jeppe 
paa Bjærget <. Phister havde indprentet P. Tro
fasthed mod Ordene og lært ham den Rytme, 
der giver Talen Stil og de enkelte Ord Fylde og 
Vægt, og da han 6 Aar efter P.'s Debut forlod 
Teateret, kunde han trygt give Holberg i hans 
Varetægt: Lærlingen havde optaget i sig den 
Tradition, Mesteren i sin Ungdom havde mod
taget af sin Lærer og omhyggelig bevaret gennem 
sit lange Teaterliv, og det var hans sikre Over
bevisning, at P.'s Lune vilde vise sig tilstrække
lig frodigt til Fornyelse og Nyskabning. P.'s 
senere Gerning inden for Holberg-Repertoiret har 
da ogsaa til Fulde godtgjort, at han var Phister's 
rette Arvtager. 

P.'s Holberg-Repertoire lader sig dele i to 
Hovedafdelinger, efter som han har taget Phister's 
Figur til direkte Forbillede, eller han af sin egen 
mægtige Fantasi har nyskabt Figuren. I sine 
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Henrik-Roller, der høre til den første Afdeling, 
bevarer P. med stor Nøjagtighed ikke alene det 
Ydre — Maske og Klædedragt — som han tog 
i Arv fra Phister, men han gengiver med Virtu
ositet alle de Teaterspil, der skyldes dels Over
leveringen, dels Phister's Opfindsomhed. Medens 
P. i Arv-Roller, til hvilke hans Debutrolle maa 
henregnes, kun har naaet en tør, inderst inde 
livløs Kalkering af sin Lærers Figurer, hvori 
sikkert hans ringe Dialektfærdighed ogsaa har 
sin Skyld, sprudler hans Henrik af Liv og 
Lystighed. Dog hvor megen komisk Fynd, han 
«nd lægger i sin Replikbehandling, og hvor 
humørfrisk en Adræthed han end udfolder i 
sin Ageren, man kan dog ved Synet af hans 
Henrik, altid pyntelig og ren i Klæder, altid 
vims og væver med de smaa hurtige Skridt, 
altid struttende af Sundhed og god Forplejning, 
altid lysende af Kløgt og Humør, ikke helt værge 
sig mod det kætterske Spørgsmaal, om denne 
Figur nu virkelig ogsaa er Holberg's Henrik? 
Phister skabte denne Type som en Levende
gørelse af al klassisk Komedielystighed; det 
havde været hans Arvtagers Opgave at udskille 
de mange Henrik-Variationer til lige saa mange 
Mennesker paa Holberg-Tidens Baggrund, men 
saa dybt var Phister's Henrik indpodet i P., at 
selv, da han fik en Henrik (i »Abracadabra«), 
hvori han aldrig havde set sin store Lærer, og 
som i mangt og meget adskiller sig fra de fleste 
andre Henrik'er, vovede han sig ikke mange 
Hanefjed fra den fastslaaede Type. P.'s Henrik 
repræsenterer ingen moderne Kunstretning; han 
særtegner ikke Mennesket, ikke Lakajen, ikke 
den i Armod fødte Proletar, han er som Henrik 
det altid snurrende Drivhjul i Komedien. Han 
gennemarbejder Replikkerne, til de lyde som 
selve Komikkens lystige Kildespring; det er en 
Fryd at høre, hvor fuldtonende og rytmesikkert, 
hvor lifligt og ungt Holberg's aarhundredgamle 
Sprog klinger i hans Mund; som et Mesterstykke 
i saa Henseende kan nævnes den paa samme 
Tid fyndige og fiffige, kløgtige og vittige, dristigt 
forsvarende og forslagent indrømmende Maade, 
paa hvilken hin Henrik i »Abracadabra« fører 
sin Sag, siddende bagbunden paa Gulvet. Hele 
Talen bæres oppe af den sejrsikreste Komedie
lystighed; den virkelige Lakaj havde dog vistnok 
rystet en Kende i Stemmen af Frygt for sin Ryg, 
ja maaske kunde endog hans Frihed staa i Fare. 

Til den anden Afdeling af P.'s Holberg-Reper
toire hører Harlekin i »De Usynlige« (1877— 
78), der betegner hans egentlige Gennembrud 
som Kunstner: i den gratiøseste Pantomimestil — 
han er iført det traditionelle Harlekinskostyme 
med Briks ved Siden — driver P. her en arge
kættersk Spot med al sværmerisk Erotik, al 
smægtende Romantik; han frembringer den her
ligste Komik ved pludselige Fald i Talen fra 
himmelstræbende Patos til borgerlig Plathed, og 
samtidig danner hans Ansigt med det sødladne 
Smil og det affekterede Blik den latterligste Mod
sætning til de plumpe Ord. Ved Holberg's 200 
Aars Fest 1884 vandt P. atter en stor Holberg-
Sejr som Kilian i »Ulysses v. Ithacia« ; her over
driver P. den tragiske Heltepatos indtil Latterlig
hed, og samtidig udstyrer han Kilian med en i sin 
Form enfoldig, men i sit Væsen forslagen Snus

fornuft, der i Holberg's Aand leverer tør-vittige 
Anmærkninger til den »tyske Komedie«. Medens 
P. i disse to Roller har givet sig sin voldsomme 
Fantasi i Vold, har han gennemført Jesper Old-
fux i »Jakob v. Tybo« som en nøgtern Karakter
skildring og har i denne Rolle inden for Holberg-
Repertoiret naaet dybest ind i den menneskelige 
Natur: hans Jesper er en ægte Snyltegæst, halv
gammel af Udseende, inderlig simpel i sin Tænke-
maade og temmelig reduceret i sit Ydre; han er 
doven og fordrukken, men en vittig Hund og 
en forslagen Pudsenmager. Langt ringere af 
Værdi er til Trods for brede og saftige Pensel
strøg P.'s Nyskabning af »Den pantsatte Bonde
dreng«, da han berøver Figuren al Interesse ved 
at gøre den idiotisk som et umælende Bæst. I 
den allersidste Tid har P., som ovenfor berørt, 
indlemmet Jeppe paa Bjærget i sit Galeri af 
Holberg'ske Figurer, og skønt han ikke havde 
vovet helt at forlade de traditionelle Teaterspil 
og Phister's Anlæg, maa den dog nærmest regnes 
til hans Nyskabninger; det lykkedes ham ikke i 
sin Fremstilling at give et Menneskeliv paa Tids-
baggrunden, men hans Spil var helt igennem rigt 
paa komisk Fylde, og i Baronforvandlingen hævede 
han sig til en tyrannisk Voldsomhed og en plump 
Brutalitet, der uden at træffe netop Bondekarakteren 
retfærdiggjorde Komediens Moral. 

Uden for Holberg har P., der paa det kgl. 
Teater har udført paa det nærmeste 300 Roller, 
spillet store og betydelige Roller saavel i det 
ældre danske Lystspil som i Teaterets moderne 
Repertoire. Inden for det første har han for 
blot at tage et Par Eksempler spillet hos J. L. 
Heiberg: Klokker Link i »Nej«, Vinter i »Et 
Eventyr i Rosenborg Have« og Mikkel i »De 
Danske i Paris« ; hos Hostrup: Løjtnant v. Bud-
dinge i »Genboerne«, Anker i »Soldaterløjer« og 
Birkedommer Krans i »Eventyr paa Fodrejsen«. 
Han har set sin Forgænger — som oftest Phister 
eller Kr. Mantzius — i Rollen og kan med Held 
eftergøre dennes Maske, men i dette Repertoire 
nærer han ikke den dybe Respekt for Forfatterens 
Tekst som hos Holberg, og han tillader sig alle 
Haande Forandringer og Tilsætninger, der ikke 
altid vidne om den fineste Smag. Det lader sig 
ganske vist ikke nægte, at P. er morsom, ofte 
endog overordentlig morsom i saadanne Roller, 
men lige saa lidt lader det sig nægte, at Morsom
heden som oftest sker paa Stykkets og Figurens 
Bekostning, thi hvilket Væld af Komik og hvilken 
Rigdom af geniale Indfald, P. end udfolder her, 
han træffer sjælden Tonen eller finder Tempoet, 
og jo større Rollen er, desto væligere bliver hans 
Humør, der gør alle mulige Krumspring og fører 
ham ud over den gode Kunsts og den sikre 
Smags Grænser. Som Modsætning til hans Spil 
i disse store Roller kan nævnes hans Udførelse 
af en næsten replikløs Birolle: Lars i »Gen
boerne«, hvor han i sin første Ungdom ved ganske 
faa og stilfærdige Midler skabte en fuldt ud 
genial Figur i rette Plan. 

I det moderne Repertoire har P. skabt en 
Række komiske Karakterstudier, i hvilke han paa 
genial Maade forener sin sikre Virkeligheds
iagttagelse med sin rige Kunstnerfantasi; han har 
fremstillet den kjøbenhavnske Storborger (Etats-
raad Hansen i »En Skandale«) lige saa sikkert 
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som den provinsielle Middelstandsmand (Købmand 
Sønderlund i »Karens Garde«), den stupide Land
adelsmand (Baronen i »Umyndige i Kærlighed«) 
og den forfjamskede Kontormand (Konferensraad 
Theodor Beering i »Mellem Brødre«), den salvelses
fulde Præst (Pastoren i »En Fallit«) og den 
brovtende Skaaltaler (Grosserer Rummel i »Sam
fundets Støtter«). P. har ogsaa spillet en Del 
store halvkomiske Karakterroller, som Mercadet i 
Balzac's Komedie, Marki de la Seigliére i »Slottet 
i Poitou« og Gregers Lurck i »Gregers«, men 
uden rigtigt Held; Anlægget er godt nok, og 
Masken som oftest ypperlig, men han lader sig 
af Publikums Latter friste ud i det helt komiske. 
Derimod har P. i en Række helt eller halvt for
komne Eksistenser som Gamle Ekdal i »Vild
anden«, Faldsmaal i »Gulddaasen« og Høyer i 
»En Skavank« fastholdt den oprindelig anslaaede 
geniale Stemning, der forenede det tragiske med 
det komiske, det ophøjede med det simple, og 
som uden at paakalde Sentimentaliteten fremkalder 
paa samme Tid Smil og Taarer. I nogle Drama
roller, Karker i »Hakon Jarl«, Svartalf i »Vølund 
Smed« og Klavs Nar i »Gurre«, har P. aaben-
baret en myndig Bredde og en grufuld Vælde, 
der fylder Scenen med Uhygge og Dødsrædsel. 
1884 fik P. Udnævnelse til kgl. Skuespiller. — P. 
er flere Gange optraadt i Norge; første Gang 
1877 paa Christiania Teater, derefter 1890 (sam
men med et dansk-svensk Skuespillerselskab) og 
endelig 1900 paa Nationalteateret. Han er og
saa optraadt paa Bergen's Scene. — En Datter 
af ham, Ka ren P., siden 1902 Fru L u n d (født 
10. Maj 1881 i Kbhvn.), debuterede 4. Febr. 
1900 paa det kgl. Teater som Pernille i »Mester 
Gert Westphaler« og er siden 1902—03 engageret 
ved Dagmarteateret. (Li t t . : P. H a n s e n , »Den 
danske Skuepl.«, III 190—94 og 309—18; E d v . 
B r a n d e s , »Dansk Skuespilkunst« 317—32; »Hol-
berg's Komedier«, Jubeludg. III, 2, S. 143—5*1 
»Illustr. Tid.«, XXXI, 417—22; XXXIII, 209— 
11 og 341—48; Edv. B r a n d e s , »Holberg og 
hans Scene«, 255—73). A. A. 

Poulsen, Svend , oftestkaldetSvendGjønge, 
vel kendt fra Carit Etlar's Romaner »Gjønge
høvdingen« og »Dronningens Vagtmester«. Hans 
Fødsels- og Dødsaar kendes ikke, og der vides i 
det hele ikke meget med historisk Vished om 
hans Liv. Rimeligvis stammer han fra Halland, 
og det er sandsynligt, at han alt under Horn's 
Indfald i Skaane 1644—45 kæmpede i Spidsen 
for et Dragonkompagni. Sikkert er det, at han 
med Hæder deltog i Ulrik Christian Gyldenløve's 
og Axel Urop's heldige Felttog i Skaane i 
Sommeren 1657 og da navnlig i Kampene ved 
Gennevad Bro 31. Aug. og Kattrup 3. Oktbr. 
Efter Roskilde-Freden drog han til Kjøbenhavn 
og fik Befaling til at opløse sit Dragonkompagni. 
Dette var dog ikke sket, inden det ny Freds
brud. Hans Dragoner bleve da fordelte mellem 
andre Afdelinger, han selv sendt ud paa Sjælland 
for at rejse Bønderne til en Snaphanekrig. Det er 
af denne Virksomhed Sagn og senere Tildigt
ninger have formet Gjøngehøvdingen. Alt i Aug. 
1658 foruroligede han Svenskerne foran Kron
borg, senere optraadte han hovedsagelig paa Præstø-
Kanten. Af de mange Bedrifter, der tillægges 
ham, kendes kun sikkert et Overfald paa Snesere 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Præstegaard, som var belagt af Svenskerne; men 
det fremgaar af svenske Indberetninger, at 
han var velkendt, og at han var en Mand, 
man gerne vilde have gjort uskadelig. Efter 
Freden i Kjøbenhavn fik han som Løn 
Lundbygaard i Vordingborg Amt kvit og frit 
paa Livstid, senere fik han Gaarden som 
Ejendom; men han sad altid i smaa Kaar. Han 
tjente ved Siden af Kongen som Hjælper ved 
at vedligeholde Forbindelsen med Skaaningernes 
Førere. Under den skaanske Krig tilbød han paa 
ny at hverve et Kompagni Dragoner; men det er 
tvivlsomt, om han var i Marken. (Lit t . : Kjær, 
»Gjøngehøvdingen Svend P. og Snaphanerne« 
[Kbhvn. 1892]). A.L. 

Poulsen, V a l d e m a r , dansk Ingeniør og Op
finder, er født 23. Novbr. 1869 i Kjøbenhavn og 
blev 1889 Student fra Borgerdydskolen paa Chri
stianshavn. Fra sine Drengeaar af syslede P. med 
fysiske, selvlavede Apparater, og som Assistent 
hos Telefoningeniøren ved Kjøbenhavn's Telefon
selskab fik han særlig Anledning til at give sig 
af med Telefon- og Svagstrømteknikken. I 
Sommeren 1898 lykkedes det ham ad elektro
magnetisk Vej at nedskrive menneskelig Tale paa 
en Staaltraad og atter gengive den. Dette var 
Begyndelsen til hans Opfindelse af Telegrafonen 
(s. d.), og gennem flere Aar arbejdede han 
sammen med Ingeniør P. O. Pedersen paa at 
bringe dette Apparat i en praktisk Form. Midlerne 
ydedes især af det Aktieselskab, som i Sep
tember 1899 dannedes til Udnyttelse af Telegra
fonen. K. S. K. 

Poulsen, V i g g o A l b e r t , dansk Botaniker, 
er født 31. Maj 1855, blev Student 1874 fra 
Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, studerede der
efter Botanik, især under Vejledning af E. War-
ming, og tog Magisterkonferens i Botanik 1882. 
1888 disputerede P. for Doktorgraden. Allerede 
i Studietiden var han ansat som Assistent ved 
Universitetet; denne Ansættelse afbrødes med E. 
Warming's Fraværelse i Stockholm 1882—86, 
men varede i øvrigt til 1893, da P. blev 
Docent i Botanik ved den da oprettede Far
maceutisk Læreanstalt, i hvilken Stilling han 
senere (1902) fik Udnævnelse til Professor. P., 
som allerede i Rusaaret udsendte sin første 
videnskabelige Produktion, har siden da offent
liggjort en lang Række Arbejder, mest over 
morfologiske og anatomiske Emner. Blandt 
disse kunne nævnes »Studier over ekstraflorale 
Nektarier« [alle i »Vidensk. Medd. fra den 
naturhistoriske Foren, i Kjøbenh.«, 1879, 1881 
og 1897], »Anatomiske Studier over Mayaca< 
[»Oversigt over D. K. Vidensk. Selsk. Forhandl.«, 
1886], »Bidrag til Triuridaceernes Naturhistorie« 
[»Vidensk. Medd.«, 1886], »Anatom. Stud. over 
Eriocaulaceerne« [Doktordisputats, 1888], Thismia 
Glaziovii [»Oversigt over d. K. D. Vidensk. Selsk. 
Forhandl.«, 1890], »Bulbildannelsen hos Malaxis 
paludosa* [»Bot. Foren.'s Festskrift«, 1890], 
»Anat. Stud. over Xyris etc.« [»Vidensk. Medd.«, 
1891], »Abnorm Rodbygning hos Myristica o. a.« 
[smst., 1895 og 1902] o. fl. Ogsaa lavere Planters 
Forhold har P. fremstillet: fra 1880 foreligger: 
»Om nogle mikroskopiske Planteorganismer« 
[»Vidensk. Medd.«] og fra 1899 »En ny Hyme-
nolichen fra Java« [smst.], ligesom ogsaa P.'s 
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største populærvidenskabelige Arbejde »Vore 
usynlige Fjender« [1884] handler om Bakterierne. 
Til den mikroskopiske Tekniks Fremme har P. 
bl. a. bidraget med den 1880 udg. »Botanisk 
Mikrokemi<, der nu er oversat paa adskillige 
fremmede Sprog. Paa talrige Rejser har P. 
studeret botaniske Institutter, og 1894—95 drog 
han med offentlig Understøttelse paa Studierejse 
til Java. En Slægt af Artocarpaceae, Poulsenia, 
er af Eggers benævnt efter P. — Fra sin tidligste 
Studentertid var P. knyttet som Lærer i Natur
historie til Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, hvor 
J. Pio's Indflydelse bidrog til at udvikle hans 
Sans for pædagogisk Virken og Evne til klar 
Fremstilling; her har P. stedse været Lærer, og 
herfra har han de Erfaringer i Undervisning, paa 
Grundlag af hvilke han har skabt flere gode 
Lærebøger i Botanik saavel for den mest ele
mentære som for den noget videregaaende. 
Blandt disse kunne nævnes: »Botaniske Væg
tavler«, »Lærebog i Botanik« [3. Udg.] og »Lille 
Plantelære« [9. Udg.]. Talrige populære Artikler, 
ligesom ogsaa den 1878 udgivne Bearbejdelse 
efter Thomé »Planternes Bygning og Liv«, høre 
hen til P.'s Virksomhed for Kendskabet til Bo
tanikken i vide Kredse. Ved Pjecer og Foredrag 
har han yderligere vist sin Interesse for pæda
gogiske Spørgsmaal. A. M. 

PonlSSOn, P o u l E d v a r d , norsk Læge, Pro
fessor i Farmakologi ved Universitetet i Chri
stiania, er født 18. Apr. 1858 i Larvik, blev 
Student 1875, begyndte at studere Medicin ved 
Christiania Universitet og blev cand. med. 1885. 
Allerede i sine Studieaar havde han beskæftiget 
sig med Botanik og besluttede nu at studere 
Kemi og eksperimentel Farmakologi. Efter at 
have gjort Kandidattjeneste ved Rigshospitalet 
rejste han 1887 til Udlandet og studerede her 
til 1891, navnlig i Strassburg, hvor han en Tid 
var Assistent hos Professor Schmiedeberg. Efter 
sin Hjemkomst tog han 1892 Doktorgraden i 
Medicin. Efter Prof. Lochmann's Død blev det 
overdraget ham at holde Forelæsninger over 
Farmakologi ved Universitetet, og 1895 blev han 
udnævnt til Professor i dette Fag og grundlagde 
umiddelbart herefter Universitetets Institut for 
eksperimentel Farmakologi. P. har skrevet en 
Række Specialarbejder blandt andet over de virk
somme Stoffer i Bregneroden (»Det ætheriske 
Filixextrakt«, — Doktorafhandling [Chra. 1892]). 
1891—97 fungerede han som Overlæge ved Sande
fjord Bad. S. T. 

Poul teney [po ! "Itn1], By i U. S. A., Stat Ver* 
mont, ligger ved P. River og har Skiferbrud. 
(1900) 3,108 Indb. H. P. S. 

Poul Vendekaabe se H e l g e s e n . 
Pouild [pa'und], engelsk Vægtenhed : P. Avoir-

dupois = 453̂ 5927 G r - °g P- Tr°y = 373.242 G r - ; 
engelsk Møntenhed, P. Sterling — 18 Kr. I5,9 5 
Ør. N. y. B. 

Poupard [pupalr], L u d o v i c , fransk For
fatter, tødt 31. Jan. 1835 i Ancenis, død i Aug. 
1890 i Bois-le-Roi. Ved Inddragelsen af et 
Monopol henimod Kejserdømmets Slutning blev 
P., der ejede et stort Bogtrykkeri, helt forarmet 
og begyndte under Pseudonymet Louis Davyl at 
skrive for Teateret. 1875 gjorde »La maitresse 
legitime« storartet Lykke. P. har tillige skrevet 

mørke Paris-Romaner, hvoriblandt: »Les enfants 
de la balle« [1883], »Zélie Clairon« [1885] og 
»Honneur me tient« [1886]. S. Ms. 

Poupart'ske [pupairske] Baand se Lyske. 
Poup ie t t e r [pupiæ'ter] (fr.) ere tynde Skiver 

Kød, belagte med Fars og derefter sammenrullede 
og dampede. R. H. 

Pouquevi l l e [pukvi'l], F r a n g o i s C h a r l e s 
Hugues L a u r e n t , fransk lærd, født i Merleroult 
(Dep. Orne) 4. Novbr. 1770, død i Paris 28. 
Decbr. 1838, studerede Medicin, sendtes 1798 
med den franske videnskabelige Ekspedition, som 
ledsagede Napoleon til Ægypten, og skrev her 
om den orientalske Pest. Paa Hjemrejsen fangedes 
han af Sørøvere, som solgte ham som Slave. P. kom 
til Navarino, der dengang med det øvrige Græken
land hørte til Tyrkiet, vakte her Opmærksomhed 
ved sine medicinske Kundskaber, fik 1801 sin Fri
hed, berejste ved den franske Regerings Hjælp 
de græske Provinser, blev 1805 fransk General
konsul i Janina og 1812—17 i Patras. Af P., 
der 1827 blev Medlem af Instituttet, haves bl. a. 
»Voyage en Morée« [3 Bd., Paris 1805]; »Voyage 
dans la Gréce« [5 Bd., 1820—22; ny Udg., 6 
Bd., 1826—27]; »Hist. de la regeneration de la 
Gréce« [4 Bd., 1824] m. m. V, S. 

Pour acquit [puraki'] se Acqu i t . 
PouTDUS [purby'(s)], F r a n s d e n Æ l d r e , 

flamsk Maler, født i Briigge 1545, død 1581 i 
Antwerpen, hvor han 1569 blev optagen i Gildet. 
P. malede religiøse Billeder, Dyrbilleder og 
Portrætter; af de førstnævnte fremhæves hans 
Hovedværk: Triptykon i et Gravkapel i St.-Bavo-
Kirken i Gent, Hovedbilledet fremstillende Christus 
mellem de skriftkloge og Fløjene Omskærelsen 
og Christi Daab, endvidere nævnes Matthæus 
inspireret af Engelen (Bruxelles). Betydeligst er 
P. som Portrætmaler, hans kraftige og gediegne, 
men i Farven ofte noget haarde Portrætter høre 
til de betydeligste i hans Tid. Prøver paa hans 
Portrætkunst findes i Dresden, Wien, Braunschweig 
(»Manden med Glasset«), Bruxelles og St. Peters
borg. Gennemgaaende finere og elegantere, men 
ogsaa ofte ret tomme virke de Portrætter, der 
ere malede af P.'s Søn, F r a n s P. den Y n g r e , 
der, født i Antwerpen 1569 (1570), død i Paris 
1622, var Hofmaler hos Hertugen af Mantua 
(1600—09) og fra 1610 nedsatte sig i Paris, hvor 
han blev Maria af Medici's Hofmaler. Af P.'s 
Portrætter fremhæves Billederne i Louvre (Maria 
af Medici, Henrik IV og Willem du Vair), i 
Munchen, Wien, St. Petersborg og Uffizi, Firenze; 
som hans mest fremragende Portrætter berømmes 
Billederne af Hertuginde Dorothea de Croy og 
hendes to Børn (Valenciennes). I Malerisam
lingen i Kjøbenhavn er Portrættet af en yngre 
Mand i sort Dragt (Nr. 270) henført til P. (?) P.'s 
historiske og religiøse Billeder (bl. a. i Louvre) 
ere af ringere Betydning. (L i t t . : K e r v y n de 
V o l k a e r s b e k e s , Les P. [Gent 1870]). A. R. 

Pour CODiptant [purkota'] (fr.), mod kontant 
Betaling. 

Pou r le mér i te [purlfmeri't] (fr.), »for For
tjenesten«, Navn paa en preussisk Orden. 

P o u r p a i l e r fpurparle'] (fr.), Forhandling. 
Pourpoin t [purpwæ'J er et fransk Ord, sammen

sat af pour og poindre, at s t i k k e i Betydning 
af at sammenføje to Stykker Tøj eller Skind med 
et mellemliggende Lag af Værk, Klude, opplukket 
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Lærred, Uld e. 1. med Sting i Mønster eller 
prikkede Linier, altsaa som en tynd Madras. P. 
kom i udstrakt Anvendelsei 13. Aarh.'s Hærklæder 
og anvendtes til Dækning baade af Overkrop og 
Ben sammen med Ring- og Skæl- eller Plade
brynjen, da disse vel skærmede mod Hug, men 
ikke saa godt mod Stik og Slag. Overkroppens 
P. kaldes i »Kongespejlet« for P a n s e r og naaede 
til midt paa Laaret. Over dette og Brynjen bares 
ifølge samme Kilde (efter Aar 1200) endnu et 
Panser, en P. o: en ærmeløs, efter 1250 kort
ærmet Kjortel, som naaede til Knæet eller der
under, stukken paa samme Maade, og det er 
denne ydre P., der prydet med Bærerens Emblem 
eller adelige Vaaben er bleven kendt som de 
første Korsfareres Vaabendragt. P. som Hærklæder 
uden Brynje bares til Søs og til Lands af Fod
folket, der iført dem maa have set ud som pla-
stronnerede Fægtere, og de vare saa ubekvemme, 
at en Soldat, som faldt, næppe kunde rejse sig 
selv. Sammenstillingen af det vatterede Panser og 
partiel Bedækning med Plade har holdt sig i 
Sproget som »Panser og Plade<. 

P. i civil Dragt bares under det ydre Over
stykke og var, hvis den havde Ærmer, hvad vi 
nu vilde kalde en Trø je , hvis den manglede 
dem, en B r y s t d u g (den nuværende Vest) , og i 
15. Aarh. viste kun Almuesmænd sig klædte i 
den alene. Men fra 1440 blev den til et elegant 
Klædningsstykke, kort, men med vide Ærmer af 
forskellige Former og til at snøre eller knappe 
for, bag eller i Siderne. Til den korte P. 
hægtedes Hoserne eller bandtes til den med 
aiguillettes (dansk Folkevises V i p p e r ) . I Tider
nes Løb vedblev P. at være en Trøje (se D r a g t 
Fig- 29, 30, 31 og 33), mistede i 17. Aarh.'s 
Midte sit Navn og kom til at hedde juste-au-
corps (s. d. og D r a g t Fig. 38). Bernh. O. 

Pour prendre congé [purpradrøkozV] se 
Congé. 

POttSO Alegre, By i det sydøstlige Brasilien, 
Staten Minas Geraes, ligger ved Rio Mandu, er 
en anselig By med 9,000 Indb. og Midtpunktet 
for Handelen med Tobak, Kvæg og Korn for de 
sydlige Egne af Staten. 

Pousse-Café [puskafe'] (fr.), Likør til Kaffen. 
Pousse re [puse're](fr.), drive fremad. Pousse r -

s tok , Pind, hvormed Billedhuggeren former Leret. 
Pouss in fpusæ'], 1) N i c o l a s , fransk Maler, 

født 1594 i Villers ved Les Andelys (Norman-
diet), død i Rom 1665. P. var Elev af Q. Varin, 
1618—23 * P a r i s af Elle og G. Lallemsnd. Af 
afgørende Betydning blev hans Rejse til Italien. 
1624 fulgte han efter (og foranlediget af) sin 
Ven, Digteren Marini, hvis »Adonis« han havde 
illustreret, til Rom. Her studerede han Antikkerne, 
Rafael og Omegnens Natur, og han sluttede sig 
nøje til det Parti, der holdt paa Domenichino 
fremfor Rivalen G. Reni. I øvrigt døjede han under 
økonomiske Tryk adskilligt ondt. Men hans Ry 
fæstnedes, han malede »Pesten blandt Filistrene«, 
»Mannaregnen«, »Moses slaar Vand af Klippen«, 
Bakkanalier, »Pan ogSyrinx«, »Neptun's Triumf« 
m. m., paa Richelieu's Foranledning kom han 
tilbage til Paris ca. 1640 og blev peintre du Rot. 
Her tog han da fat paa Udsmykningen af Louvre, 
men trættet af Medbejleres Chikaner vendte han 
1642 tilbage til Rom. Resten af hans Liv til

hører væsentlig denne By. Her formede han, i 
Overensstemmelse med den omgivende Natur og 
Kunst, sin egen Stil, der kom til at danne et 
Gennembrud i Malerkunsten: en vel reflektiv, 
beregnende Kunst med en for sin Tid enestaaende 
højtidelig Strenghed i Kompositionen, en værdig 
Skønhed i Figurernes, en stiliserende Klarhed i 
Landskabets Linier. P. blev saaledes Grund
læggeren af det ophøjede historiske (heroiske) 
Landskabsmaleri (mytologisk o. 1. Staffage), der 
under Efterfølgernes Gentagelser dog ofte havnede 
i akademiske Skønhedsskabloner. Bekendte Værker 
foruden de alt nævnte: de syv Sakramenter (Brid-
gewater-Gal. i London), Barnemordet (Gal. i Fi
renze], Landskab fra den rom. Campagne med 
Matthæus og Engelen (Berlin's Mus.) etc. Talrige 

I Arbejder i Louvre (bl. a. hans sidste: de fire 
i Aarstider), Gal. i Wien, Miinchen, Dresden etc. 
I I Moltke's Galeri i Kjøbenhavn ses det store og 
I fremragende »Eudamidas'es Testamente« (P. er 
endog undertiden bleven kaldet »Maleren af Eu
damidas'es Testamente«, Billedet stukket af Pesne 
m. fl.), i Kunstmus. smst. »Jehovah aabenbarer 
sig for Moses« [malet 1641 for Richelieu]. (Li t t . : 
B o u c h i t t é , Le P. [1858]; P o i l l o n , N. P. [2. 
Opl. 1875]; E. D e n i o, P., his li/e etc. [1899J; 
A d r i e l l e , Recherches sur N. P. [Paris 1902]; 
C. V. Nie l sen , »N. P. og Perspektiven« [Kbhvn. 
1899]). 

2) G a s p a r d P. , egentlig D u g h e t [dygæ'], 
fransk Landskabsmaler, født i Rom 1613, død 
smst. 1675. P. var Elev af ovenn. Svoger N. P. 
og fulgte dennes Retning i Landskabsmaleriet. 
Er han saaledes ikke Skaberen af det heroiske 
Landskab (og overhovedet en mindre omfattende 
Aand end Svogeren), har han som faa bidraget 
til dettes Udvikling. I hans talrige Landskaber 
med de storladne Bjærglinier, de antikke Ruiner, 
de saftig friske Løvmasser og det fine Linie
perspektiv er der ikke sjælden større Friskhed 
og malerisk Skønhed end hos N. P. Storm og 
Uvejr rase hyppig i hans Landskaber, der saa
ledes gøre en Svingning henimod det »romantiske« 
Landskabsmaleri. Han malede snart i Fresko, 
snart i Olie eller Tempera. Hovedværker i Kirken 
S. Martino ai monti i Rom (Freske; Elias'es og 
Elisa's Historie), Doria-Galeriet (talrige Arbejder) 
smst., Pitti i Firenze, Ermitage i St. Petersborg, 
Madrid's Mus. etc. Mange af hans Oliebilleder 
ere eftermørknede. I Norge's Nationalgal. ses 
»Italiensk Landskab«. Man har otte Landskabs-
raderinger fra hans Haand. A. Hk. 

Pouvil lon [puvijo1], É m i l e , fransk Roman
forfatter, er født 1840 i Montauban, er en fin og 
indtrængende Skildrer af Bønder og deres Liv og 
har i Bogform udgivet: »Nouvelles réalistes« 
[1878], »Césette, histoire d'une paysanne« [1880, 
belønnet af Akademiet med Lambert-Prisen], 
»L'innocent« [1884], »Jean de Jeanne« [1886], 
»Le cheval bleu« [1888], »Chante-Pieure« [1890], 
»Les Antibel« [1892], Læsedramaet »Bernadette« 
[1894, et mystisk Sidestykke til Zola's »Lourdes«] 
o. fl. S.Ms. 

Ponyer - Quert ier [pwijekærtie'], A u g u s t i n 
Thomas , fransk Politiker, født 2. Septbr. 1820, 
død 2. April 1891. Som rig Bomuldsfabrikant i 
Normandiet valgtes han 1857 til den lovgivende For
samling indtil 1869. Han støttede vel i Almin-
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delighed den kejserlige Regering, men var en 
skarp Modstander af dens Frihandelspolitik, samt 
af de store Jærnbane- og Kreditselskaber. 1871 
valgtes han til Nationalforsamlingen og blev 
straks Finansminister under Thiers; deltog 
i den endelige Fredsslutning samt afslut
tede det første store Statslaan (a1^ Milliard) og 
gennemførte en Række ny Skattepaalæg. Han 
blev fortrængt i Marts 1872, fordi han ivrig for
svarede en tidligere kejserlig Præfekts Optræden, 
og var siden en af Højres Førere; medvirkede til 
Thiers's Fald Maj 1873 og stemte mod de ny 
Forfatningslove 1875. Han valgtes 1876 til Se
nator; understøttede n. A. det monarkistiske Re-
aktionsforsøg, men turde ikke selv i Novbr. 1877 
modtage Tilbudet at danne et nyt Ministerium 
og raadede Præsident Mac Mahon at falde til 
Føje. 1880—81 var han Ordfører i Senatet for 
den ny, stærkt-beskyttende Toldtarif, men blev 
ikke genvalgt 1891. E. E. 

Pouzin, le [løpuzæ'],-, By i det sydøstlige 
Frankrig, Dep. Ardéche, ved højre Bred af Rhone 
paa det Sted, hvor den optager Ouvéze, og ved 
Lyon-Banen, har Silkeavl, Jærnværker og (1896) 
2,168 Indb. M.Kr. 

Povl se Paul . 
Povoa de Varzim, By i Nordportugal, Pro

vins Entre Douro e Minho, ligger ved Atlanter
havet 28 Km. N. N. V. f. Oporto. (1890) 12,463 
Indb., hvoraf Halvdelen er Fiskere. P. d. V. er 
et af de mest besøgte portugisiske Badesteder og 
driver desuden betydeligt Sardinfiskeri. H. P. S. 

Powderly [pa'udali], T e r e n c e Vincent , 
amerikansk Arbejderfører og Journalist, er født 
22. Jan. 1849 af irsk Oprindelse. Var først Jærn-
banearbejder, studerede saa Maskinlære og Inge
niørvidenskaber. 1874 sluttede han sig til Arbej
derforeningen »Knights of Labor« (s. d.), hvor 
han hurtig vandt megen Indflydelse; 1879—93 
var han dens Stormester og som saadan en politisk 
Magtfaktor. Det mægtige Forbunds Moderation 
skyldes ikke mindst P.'s kloge Opportunisme. Ef
ter sin Tilbagetræden fra denne Førerstilling kas
tede han sig over juridiske Studier og etablerede 
1894 en Advokatforretning. 1897 blev han Gene
ralkommissær for Staternes Indvandringsvaasen. 
P. har udfoldet en betydelig Virksomhed ogsaa 
som Pressemand, Foredragsholder og politisk 
Folketaler. Han er uafhængig Republikaner og 
Protektionist. K. V. H. 

Powel l [pa'uel ell. po!u9l], G e o r g e W i l l i a m 
Henry , amerikansk Maler, (1824—79), uddannet 
paa Diisseldorf-Akademiet, var en Tid toneangivende 
i amerikansk Kunst. Hans Kunst er udpræget ! 
Dusseldorf'sk. Historiemalerier paa Washington's | 
Kapitol (Perry's Sejr paa Erie-Søen) m. fl. St. 
Endvidere mange Portrætter (W. Irvington, 
M'Clellan etc). A. Hk. 

Powell [pa'u^l ell. p o l ^ l ] , J o h n Wes l ey , 
amerikansk Geolog og Etnolog, født 24. Marts 1834 
i Mount Morris (New York), død 23. Septbr. 1902 
i Haven (Maine). Efter nogen Tids Virksomhed 
som Lærer gav P. sig til at studere ved Oberlin 
College i Ohio, hvorpaa han foretog fiere store 
Forskningsrejser, fra hvilke han medbragte bety
delige Samlinger. Efter at have deltaget i Bor
gerkrigen, under hvilken han mistede sin ene Arm, 

blev han ansat som Professor i Geologi ved Wes-
leyan University og opnaaede senere en lignende 
Stilling i Illinois. Foranlediget af det heldige 
Resultat af nogle Undersøgelser, som P. foretog 
i mere ubekendte Egne af de forenede Stater, 
bevilgede Kongressen Midler til en udførlig topo
grafisk og geologisk Undersøgelse af Landet om
kring Colorado og dens Bifloder under P.'s Ledelse. 
En Del større Afhandlinger, som P. offentliggjorde 
om disse Undersøgelser, have særlig bidraget til 
at gøre hans Navn bekendt. P. blev senere Di
rektør for The United States Geologicai Survey, 
hvilken Stilling han fratraadte for at blive Direk
tør for The Bureau of Ethnology of the Smith-
sonian Institute. y. P. Ji. 

Powellit, et sjældent Mineral, bestaar af Kal-
ciummolybdat (CaMo04) og krystalliserer tetra-
gonalt, isomorf med Scheelit; det er fundet i 
Idaho. ^ N. V. U. 

Powers [pa'uaz], 1) H i r a m , amerikansk Bil
ledhugger, født 1805 i Woodstock, død 1873 i Fi
renze, gik efter højst uensartet Virksomhed (Kellner, 
Købmand, Urmager) omsider over til Kunsten, først 
ved Modelering af Arbejder til et Vokskabinet i Cin
cinnati, senere ved mere alvorlige Arbejder. Fra 
1837 virkede han i Firenze, men arbejdede i 
væsentlig Grad for sit Fædreland: Statue af D. 
Webster (Boston), Buste af General Jackson, 
Washington, »California« etc. Andre Arbejder: 
Eva, græsk Slavinde. 

2) P r e s t o n , Søn og Elev af ovenn. H. P., født 
1843 i Firenze, har bl. a. udført en Statue i Washing
ton af Senator Collamer, Buster af Swedenborg, 
Agassiz og Statsmanden Ch. Sunmer. A. Hk. 

Poynter [på'jnta], E d u a r d John , Sir, eng. 
Maler, er født 20. Marts 1836 i Paris og uddan
net ved engelske Kunstskoler, senere under Gleyre 
i Paris. Hans Kunstnerliv er forløbet under al 
mulig officiel Hyldest: 1876 Akademimedlem, 
senere Direktør for National Gallery, 1896 endog 
Præsident for selve Akademiet, 1902 Baronet. 
Hans Kunst er udpræget akademisk, formsikker, dyg
tig, kølig-korrekt, uden kraftigt Særpræg. Mange 
mytologiske, historiske og religiøse Arbejder: Is
rael (1867), Proserpina, Den fangne Dronning 
Zenobia, Rodope e tc ; ogsaa Portrætter (et ud
mærket af Monckton [1899]). Han smykkede St. 
Stephens i Dulwich med Fresker (1872—73) og 
udlørte Mosaikkartoner til Westminster-Paladset. 
Til Staffelibilledet bruger han ofte Vand far ve. 
Resultater af P.'s kunsthistoriske Studier (1871— 
77 kunsthistorisk Professor ved University Col
lege i London) ere de 1879 udkomne >Lectures 
on art« [4. udvidede Udg. 1897]. (Li t t . : C. Monk-
house, sir E. y. P.). A.Hk. 

Poyton's[pwato-]VandmaalerseKapseihjul. 
Pozega, 1) Komitat i Kongeriget Kroatien-

Slavonien, grænser mod Syd til Bosnien, for øvrigt 
til Komitaterne Szerém, Virécze, Belovår og Agram, 
har et Areal af 4,931 • Km. med (1890) 202,800 
Indb. 2) Kgl. Fristad, Hovedstad i Komitat 
Kroatien, 140 Km. 0. S. 0. f. Agram, har (1890) 
4,100 Indb., Overgymnasium, Vin- og Tobaks
dyrkning, Silkeavl. yoh. F. 

PozoblanCO, By i det sydlige Spanien, Pro
vins Cordoba, ligger 58 Km. N. f. Cordoba i 
Sierra Morena i en udpræget Klippeegn og om
given af Cistus-Heder og Egekrat. (1897) 11,682 
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Indb. P. driver nogen Korn- og Frugtavl, Faare-
og Svineavl samt Udvinding af Sølv og Mar
mor. H. P. S. 

PGZZO [pot'tso], A n d r e a , Maler og Arkitekt, 
født i Triest 1642, død i Wien 1709, virkede 
hovedsagelig i Italien og særlig i Rom, hvor han 
1665 traadte ind i Jesuiterordenen, hvis Kirker 
han især har smykket. Sit første Ry vandt P. 
ved de store malede Dekorationer (theatra sacra 
3: Altre, Tabernakler o. I.), han udførte for 
Jesuitterne til deres store Kirkefester. En fantasi
fuld blændende Virtuositet i Kompositionen og 
et usvigeligt sikkert Mesterskab i Perspektiven 
præger P.'s frodige, lunerige Barokkunst, hvis 
malerisk set fuldendte Virkning dog ikke er uden 
talrige »vilde« arkitektoniske Paahit. Af P.'s 
Værker skulle anføres: den dekorative Udsmyk
ning af Hvælvingen i S. Ignazio (Rom) og Gon-
zaga-Alteret smst., i Gesii (Rom) det ødselt pragt
fulde Alter for Ignatius Loyola; Kuppelen i 
Abbadia di S. Fiore (Arezzo), Hvælvingsdekora-
tioner i S. Bartolommeo i Modena og Alteret i 
Scalzi i Venezia. Efter P.'s Udkast byggedes Dom
kirken i Laibach (1700—06), Martins-Kirken i 
Bamberg(i686—1720) og ombyggedes Universitet
kirken i Wien (efter 1704). (Li t t . : A l b e r t 
l i g , »Der Maler und Architekt A. P.« [Wien 
1886]; smig. P.'s eget Værk, Prospettiva de' Pittori 
e Architetti, I—II [Roma 1693—1700]). A. R. 

POZZO di BérgO [pot'tso], C a r l A n d r e a s , 
russisk Diplomat, født 8. Marts 1764 paa Corsica, 
død 15. Febr. 1842 i Paris. Han var af gammel, men 
fattig Adel, uddannedes i Pisa og blev Sagfører 
i Ajaccio; sluttede sig 1790 nøje til Paoli og 
sendtes til Paris for at tolke Nationalforsamlingen 
Corsica's Tak. 1791 valgtes han til den lov
givende Forsamling, sluttede sig til Girondinerne 
og affattede Juli 1792 Beretningen om Krigs
erklæringen mod Tyskland. Men han holdt fast 
ved Kongedømmet og havde endog knyttet For
bindelse med Ludvig XVI. Da dette opdagedes 
(et Brev fra ham blev fundet blandt Kongens 
Papirer), maatte han flygte fra Frankrig og under
støttede nu Paoli i hans Bestræbelser for at løs
rive Corsica; det kom derved til et Brud mellem 
ham og Familien Bonaparte, hvilket senere ud
vikledes til et bittert Had. 1794 blev han Stats
sekretær paa Corsica, men maatte 1796 drage 
bort herfra til England og sendtes 1798 til Wien, 
hvor han virkede for den anden Koalition mod 
Frankrig. Han ledsagede Suvarow paa Felttoget 
i Italien og blev 1803 russisk Statsraad; fulgte 
1805 med Hæren til Austerlitz, var 1806 russisk 
Kommissær ved den preussiske Hær, men maatte 
1807 efter Tilsit-Freden forlade Rusland. Han 
drog nu til Wien, ophidsede Regeringen imod 
Frankrig og maatte over Tyrkiet flygte til England, 
da Napoleon krævede ham udleveret. I England 
brugtes han til at føre hemmelige Forhandlinger 
med Rusland, hjalp 1812 til at knytte dettes For
bund med Bernadotte i Sverige, fik Moreau kaldt 
tilbage fra Nordamerika og fulgte 1813 med den 
svenske Hær i Tyskland. Han førte Forsædet 
paa Kongressen i Frankfurt og affattede Er
klæringen om, at de forbundne Magter kun førte 
Krig mod Napoleon's Ærgerrighed; viste sig 
ogsaa 1814 som en haardnakket Fjende af Na
poleon, men søgte at skaffe Frankrig saa gunstige 

] Vilkaar som muligt. Ogsaa rejste han til Eng
land for at overtale Ludvig XVIII til at komme 
tilbage og give Frankrig en fri Forfatning. Han 
deltog i Kongressen i Wien, ilede herfra i Marts 
1815 til Paris og senere med Ludvig XVIII til 
Gent; fulgte med Wellington's Hær i Slaget ved 
Waterloo, hvor han blev saaret. Han under
tegnede i Novbr. s. A. den ny Fred i Paris og 
blev derefter russisk Sendemand ved det franske 
Hof; havde Sæde paa Kongresserne 1818—22 og 
virkede baade for de fremmede Troppers Bort
gang fra Frankrig 1818 og Krigsomkostningernes 
Nedsættelse 1820, samt for at vedligeholde et 

I godt Forhold mellem Frankrig og Rusland (sær
lig for et ligefremt Forbund 1828). Han fra-
raadede derimod indtrængende Bourbon'erne alle 
yderlige Forholdsregler, sluttede sig derfor ogsaa 
1830 til det ny Kongedømme og hindrede et 
Brud mellem de to Magter. Dog hermed var 
hans Rolle forbi: 1834 blev han i halv Unaade 
forflyttet til London, tog Afsked 1839 og bosatte 
sig i Paris. 1826 var han bleven ophøjet til Greve. 
( L i t t . : M a g g i o l o , P . <ft"-g. [Paris 1890]). E. E. 

Pozzuolån d. s. s. P u z z o l a n (se C e m e n t 

s. 157). 
POZZUOH, By i Syditalien, Provins Napoli, 

ligger 11 Km. V. S. V. f. Napoli ved Golf o di 
P , der er en Underafdeling af Napoli-Bugten. 
(1881) 11,967 Indb. P.'s Omegn, de saakaldte 
flegræiske Marker, er rig baade paa vulkanske 
Fænomener og Levninger fra Romertiden, og i 
selve P. findes flere Ruiner, blandt hvilke nævnes 
Levninger af gamle Dæmninger, af et Amfi
teater og af et Serapistempel. P. hed i Oldtiden 
Puteoli og var længe den største romerske Han
delsby, samtidig med at den var et søgt Sommer
opholdssted. H. P. S. 

P. p. (P- p-, P- P-) l)(lat. praeter plura) o: 
med mere, især efter Titler o. 1.; 2) (lat. professor 
publicus), offentlig Lærer; 3) (fr. poste payée), 
»Post betalt« paa Telegrammer, som befordres af 
Postvæsenet. 

P. P. se R u m o h r . 
pp. , ppp. se P iano . 
P. p. C. se Congé . 
P. R., Populus Romanus (lat.), det romerske 

Folk. 
P r a se F r e . 
PraChati tz (tschekk. P r a c h a t i c e ) , By i det 

sydvestlige Bohmen i Bohmerwald, Hovedstad i 
Bezirkshauptmannschaft P., smuk gammeldags By 
med Ringmure, har (1890) 4,100 Indb., Korn- og 
Kvægmarkeder. Mod Syd Margaretenbad. Joh. F. 

PractiCUBl {collegium p.), en akademisk Fore
læsning, der tillige vejleder i praktisk Udførelse 
af Teorien. 

P r ades [pra'd], By i det sydøstlige Frankrig, 
Dep. Pyrénées-Orientales, smukt beliggende ved 
den nordlige Fod af Canigou og i Tet-Flodens Dal, 
er Station paa Sydbanen, har en romansk Kirke
bygning med et særligt smukt Højalter, et gejst
ligt Seminarium af lavere Grad, et Agerbrugs
kammer, et Jærnværk, Silkeavl og Fabrikation af 
Tøjer samt et Hospital og en Badeanstalt, (1896) 
3,762 Indb. 3 Km. S. f. Byen ligge Ruiner af 
det 878 grundlagte Abbedi St. Miche l de Cuxa 
med en smuk Korsgang. M. Kr. 

Pradher [pradælr], Louis Barthélemy, 



598 Pradher — Pradon. 

fransk Musiker, (178 1—1843)1 blev i en ung Alder 
Lærer ved Konservatoriet i Paris og var her bl. a. 
Lærer for de senere vidtbekendte Salonkomponister 
og -pianister Henri Herz, Rosellen og Hunten, 
hvorfor H. R iemann kalder P. »Salonmusikkens 
sande Fader«. P. var desuden Hofpianist og ud
gav — foruden nogle Sangspil — en Række 
Klaverværker (Variationer, Potpourris eta). W. B. 

Pradier [pradie'], J a m e s (J. Jacques), fransk 
Billedhugger, født i Geneve 1792 (naturaliseret i 
Frankrig), død 14. Juni 1852. P. studerede i 
Paris under Lemot, vandt med Relieffet »Filoktet 
og Odysseus« Rom-Prisen og levede sig i Italien 
ind i den antikke Kunstverden, saa stærkt, at 
hans Arbejder i Motiver og Behandling stadig 
vise Reminiscenser herfra. Hans Kunst lodder ikke 
store aandelige Dybder, men er ypperlig i teknisk 
Henseende (P. var en Virtuos i Behandling af Mar
moret), elegant og let og rummer megen Skønheds
sans (om P. skrev Préault: P. har en Billedhuggers 
Haand, men mangler hans Hjerne). Det er den 
sensuelt-fine Kvindeskønhed, der særlig tiltrækker 
ham, og som han fortolker med Mesterskab; i 
religiøse Arbejder er han mindre heldig. P. har 
modeleret bl. m. a. Kentaur med en Bakkantinde 
[1819, Mus. i Rouen], Venus, Sappho, Atalanta 
[1850 Louvre; et Gipseksempl. i Ny Carlsberg 
Glyptotek], de tre Gratier, Fryne, Flora, »Den 
lette Poesi« (Mus. i Nimes), Fidias ogPrometheus 
(de to sidste i Tuileri-Haven). Af kirkelige 
og monumentale Arbejder: Hertugen af Berri's 
Gravmæle (Versailles), Apostle i Madeleine-
Kirken, tolv Viktorier paa Napoleon I's Grav
mæle, S. Johannes (Mus. i Versailles), Madonna 
(Kath. i Avignon) o. m. fl. Portrætarbejder: Dom 
Pedro's Buste (Rio Janeiro), Buster af Spontini, 
Cuvier etc. eta, Statue af Rousseau i Geneve. 
( L i t t . : E tex , J. P. [Paris 1859]; H. Jou in , 
J. P. Anecdotes [1894]). A. Hk. 

Pradier-Fodéré [pradie'fodere'], P a u l L o u i s 
E r n e s t , fransk Folkeretslærer, foreg.'s Broder
søn, Dattersøn af Lægen Fodéré (s. d.), er født 
11. Juli 1827 i Strassburg, Advokat, Prof. i Paris ved 
den derværende Afdeling af det af den armeniske 
Rigmand Samuel Moorat grundede armeniske 
Kollegium (lukket 1870), 1874 kaldet af den 
peruanske Regering til Lima for at stifte og or
ganisere et statsvidenskabeligt Fakultet ved San 
Mårco's Universitetet, 1882—97 Dommer ved 
Appellationsretten i Lyon, nu bosat i Saint-
Étienne. Foruden det righoldige, endnu ikke af
sluttede Kæmpeværk: »Traité de droit international 
public européen & américain«, I—VII [Paris 1885— 
97] har P. skrevet en Række meget læste Ar
bejder, dels af mere almindeligt Indhold, f. Eks. 
»Principes généraux de droit, de politique et de 
législation« [smst. 1869], »Précis de droit ad-
ministratif« [smst. 1853, 7. Udg. 1872], »Elements 
de droit public et d'économie politique« [2. Udg. 
1865] og »Cours de droit diplomatique«, I—II 
[1871], dels henhørende til Tidshistorien, saaledes 
»Documents pour l'histoire contemporaine« [Paris 
1871], »La question d'Alabama et le droit des 
gens« [1872] o. a. Under Krigen 1864 talte P. 
varmt Danmark's Sag iparisiske Blade, ligesom hans 
Værker fra den Periode bære Spor af hans Sympati 
for Landet. I retsvidenskabelige, specielt folkeret
lige, Tidsskrifter og i Blade har han skrevet 

1 utallige Afhandlinger og Artikler. Han har ud
givet Vattel's berømte Værk »Le droit des gens« 
I—III [Paris 1863], oversat og kommenteret 
Grotius'es De jure belli ae pacis I—III [smst. 
1865—67] samt oversat forskellige Bøger af Pas-
quale Fiore (s. d.). Fz. D. 

Pradilla [pradillja], F r a n c i s c o , spansk Maler, 
er født 24. Juli 1847 i Villanueva de Gallego i 
Provinsen Zaragoza. P. kom 1863 til Madrid, 

: studerede her paa Akademiet og fortsatte sin Ud
dannelse som Pensionær i Rom. Senere blev P. 
selv Direktør for det spanske Akademi i denne 
By; 1896 for Madrid-Museet. P. har malet store 

; Historiebilleder og historiske Genrestykker, de
korative Værker (f. Eks. i Pal. Murga i Madrid) 
og smaa flot malede Genrebilleder fra det moderne 
Folkeliv i Fortuny's Manér, alt sammen med megen 
malerisk Bravour og stort Liv i Karakteristikken; 
paa de store internationale Kunstudstillinger have 
P.'s Arbejder da ogsaa gjort megen Lykke. Til 
hans tidligere Malerier hører »Sabinerindernes 
Rov«, 1878 kom et af hans mest opsigtvækkende 

i Billeder »Johanne den Vanvittige ledsager sin 
1 Mand Filip den Smukkes Kiste« (Mus. i Madrid), 
• for Zaragoza By malede han Pendant'erne: Don 

Alfonso som Kriger og som lærd; et Hoved
værk er det store »Granada overgiver sig til 
Ferdinand og Isabella« [1882]. Andre: »Romersk 
Landskab med en Hyrdinde i Forgrunden« [1885], 
»Bobadil's Farvel til Granada« (Mc. Culloch's 
Saml.), m. m. fl. A.Hk. 

Prado (sp.)> egl. »Eng«, overført om et Lyst
anlæg ved en By, navnlig om den berømte Pro
menade i Madrid, som i sin nuværende Skikkelse 
anlagdes af Karl III i den daværende østlige 

; Udkant af Staden, mellem Udmundingerne af to 
Hovedgader, Calle de Alcalå og Calle de Atocha. 

; Før den Tid, allerede i 16. Aarh., var her et 
yndet Samlingssted for Befolkningen, men det var 
først i 18. Aarh., at P. reguleredes og prydedes 
med smukke Springvand, medens Træbestanden 
sikredes ved et omhyggeligt Vandingssystem; den 
store Museumsbygning, hvor den udmærkede 
Malerisamling huses, og den botaniske Have an
bragtes ved de østre Alleer; siden kom hertil 
Monumentet for dem, der mistede Livet ved Op
standen mod Franskmændene 1808 (el Dos de 
May o). En bred Kørevej garneres paa begge 
Sider med Alleer for Fodgængere; paa en længere 
Strækning udvides disse til en hel Plads, den saa-
kaldte Salon del P., hvor daglig, i bestemte 
Eftermiddagstimer, en uhyre Menneskemængde 
vandrer frem og tilbage, medens lange Rækker 
af Ekvipager og elegante Ryttere passere forbi 
paa Kørebanen. E. G. 

Prado, B ias de l , spansk Maler, (ca. 1540— 
1600). Elev af A. Berruguete arbejdede han en 

i Tid i Kejseren af Marokko's Tjeneste (malede 
bl. a. hans Datter). Historiemalerier af ham i 
S.-Bias-Kapellet i Toledo's Domkirke, i Madrid's 
Peters-Kirke (Korsnedtagelsen), i S.-Fernando-
Akademiet og Guadalupe-Klosteret sammesteds. P. 

• er repræsenteret i Museet i Madrid (Madonna med 
j Barnet), St. Petersborg m. fl. St. A. Hk. 

Pradon [prado'], N ico l a s , fransk dramatisk 
Digter, født 1632 i Rouen, død 1698 i Paris, 
skrev en Række flade og middelmaadige Trage
dier, hvoriblandt »Pyramus et Thisbé« [1674], 
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»Tamerlan ou la mort de BajazeU [1676], >Phédre 
et Hippolyte« [1677], »Régulus« [1688], »Ger-
manicus« [1694], »Scipion l'Africain« [1697] o. fl. 
En forbigaaende Opsigt vakte »Phédre et Hip
polyte« ved af H6tel de Bouillon's Précieuser 
og Mazarin at opstilles mod Racine's »Phédre« og 
samtidig opføres under Beskytternes lejede Bifald, 
medens Racine's Tragedie skulde ties ihjel. P. 
overdængedes i den Anledning med Satirer af Boi-
leau og søgte forgæves at hævne sig ved Mod
skrifter. S. Ms. 

Pradschapati d. s. s. Praj apati. 
Pradt [pra'd], D o m i n i q u e D u f o u r de, 

fransk Diplomat og politisk Forfatter, født 23. 
Aug. 1759, død 18. Marts 1837. Han var af 
fattig Adelsslægt, indtraadte i gejstlig Stand som 
Abbé og blev 1786 Dr. theol. og derefter General
vikar for sin fornemme Slægtning, Ærkebispen af 
Rouen. Valgt 1789 af Præsteskabet til National
forsamlingen optraadte han som udpræget kon
servativ Royalist, udvandrede I791 til Hamburg 
og skrev her 1798, dog uden sit Navn, »L'antidote 
au congrés de Rastadt«, et skarpt Skrift mod 
Revolutionen, og n. A. et andet, »La Prusse et la 
neutralité«, der opfordrede alle Europa's Magter 
til Forbund mod Frankrig. Ved sin Slægtning 
Duroc's Hjælp fik han 1800 Lov at vende til
bage til Frankrig, sluttede sig ivrig til Napoleon 
Bonaparte og blev hans Almisseuddeler (kaldte 
sig med servil Smiger »Guden Mars'es Almisse
uddeler«), samt 1805 Biskop i Poitiers. Han gjorde 
ikke alene Tjeneste ved Napoleon's Kroninger i 
Paris og Milano 1805, men ogsaa ved de hemme
lige Underhandlinger i Bayonne 1808 og ved An
søgningen til Paven om Napoleon's Skilsmisse 
1810. Til Løn fik han store Pengesummer, blev 
1808 Baron og 1810 Ærkebiskop i Mecheln, samt 
1812 Sendemand i Varszava. Dog her slog han 
om, modarbejdede Kejserens Planer og blev i 
Unaade sendt til sit Stift. 1814 hyldede han aabent 
Restaurationen, opgav 1816 sin Bispestol for en 
Aarpenge og skrev en stor Mængde historiske 
politiske Skrifter om Datidens Tildragelser og 
brændende Spørgsmaal, saaledes »Le congrés de 
Vienne« [2 Bd., 1815—16], »Le congrés de Carls-
bad« [2 Bd., 1819—20], »Le quatre concordats« 
[4 Bd., 1819—20], eller til Oplysning om sin 
tidligere Færd i Bayonne (»Mémoire hist. de la 
revolution d'Espagne« [1816]) og Varszava (»Hist. 
de l'ambassade en 1812« [1815]). E. E. 

Prag (tschekk. Praha) , Hovedstad i østerrigsk 
Provins Bohmen, den tredje største By i Monarkiet, 
ligger paa begge Sider af Elben's Biflod Moldau 
paa det bredeste Sted af Floddalen og danner Pro
vinsens geografiske Centrum, hvorfra alle Hoved
veje og Jærnbanelinier udstraale. Med Hensyn 
til smuk Beliggenhed overgaas den efter Alex. 
Humboldt's Mening blandt Byerne i Europa 
kun af Konstantinopel, Napoli og Lissabon. Den 
290 M. brede Moldau, hvis Strøm gentagne Gange 
kløves af Øer, deler Byen i to Hoveddele. Næsten 
umiddelbart ved Flodens venstre Bred hæver 
Hradschin sig, bedækket med Huse paa de mod 
Floden vendende Skrænter, og kronet paa Toppen 
af den store Borg med den prægtige Domkirke. 
Paa denne Bred ligger tillige det stejle, til Dels 
skovklædte Laurenziberg. Den østligere større 
Bydel stiger langsomt hen imod de omliggende 

I Højder, kun det befæstede Wischehrad ved Syd
enden træder med sine stejle Skrænter tæt ud til 

j Floden. Den aarlige Middeltemperatur beløber 
sig til 9,2°. Vinteren er mild, Sommeren varm, 

' men med stærke Temperatursvingninger. P. har 
(1900) 201,600 Indb. (1890) 182,500 Indb., 
hvoraf 161,300 Katolikker, 3,300 Evangeliske og 
17,600 Jøder; med Hensyn til Nationaliteten 
fandtes 146,600 Tschekkere og 27,100 Tyskere. 
Medregnes Indbyggerantallet i de nærliggende 
Forstæder, der mere eller mindre ere sammen
voksede med P., nemlig Karolinenthal (1890: 
19,500 Indb.), Schmichow (32,600 Indb.), Konig-
liche Weinberge (34,500 Indb.) og Zizkow (41,200 
Indb.), findes i alt 310,300 Indb. 

Blandt de 8 Broer, der føre over Moldau, 
nævnes den gamle Stenbro Karlsbrucke, bygget 
1357—1507, genopbygget efter en Sammenstyrt
ning 1890. Den har en Længde af 497 M., er 
ved begge Ender afsluttet af gamle, tidligere til 
Forsvar tjenende Brotaarne og er prydet med 
Statuer, blandt disse Bronzestatuen af den hellige 
Nepomuk, der hver 16. Maj tiltrækker Tusinder 
af valfartende. Den anselige Kejser Frants'es 
Kædebro, bygget 1838—41, fører over den smukke 
Schiitzen-Ø, der tillige med nærliggende Øer, 
Sophien-0 og Farber-Ø, hører til P.'s Hoved
forlystelsessteder. Endvidere nævnes Frants-Josefs-
Broen, Palacky-Broen samt 2 Jærnbanebroer, af 
hvilke den ene fører over den største Moldau-0 
i P., Hetz-Øen. P. var tidligere fuldstændig om
sluttet af en gammel Ringmur, gennem hvilken 
førte 9 Porte. Siden 1874 er denne for en Del 
nedreven. P. deles i 7 Kvarterer, af hvilke de 
4, Altstadt (Staré Mésto, 42,300 Indb.), Neu
stadt (Nové Mésto, 75,700 Indb.), Josefstadt 
(Josefov) og Wischehrad (Vysehrad) ligge paa 
højre Moldau-Bred, tre, Kleinseite (Maia Strana, 
20,450 Indb.), Hradschin (Hradéin) og Holescho-
witz-Bubna paa venstre Moldau-Bred. Altstadt, 
der skal være grundlagt 795, har smalle, krumme 
Gader og høje, gammeldags Huse, blandt hvilke 
mange Porthuse, der tjene til Gennemgang; tillige 
er Altstadt Hovedsædet for Handelen og Indu
strien og har mange smukke Kirker og Paladser, 
samt de bedste Undervisningsanstalter. Hoved
torvet er Altstadter Ring. Her ligger den 1460 
opførte Teyn-Kirke, i hvilken Tyge Brahe (død 
1601) ligger begravet; lige over for findes det 
1848 genopbyggede Raadhus med et massivt Taarn 
(1474), et Kapel fra 1381 og det mærkelige gamle 
kunstfærdige Ur; i den ny Forsamlingssal findes 
et mægtigt Maleri af Brozik, forestillende Huss 
for Koncilet i Konstanz. Ved Torvet ligger end
videre det store Kinsky'ske Palads. I den nær
liggende Karlsgasse ligger Grev Clam Gallas'es 
smukke Palæ i Renaissancestil. Her op til støder 
Collegium Clementinum, der danner et stort sammen
hængende Bygningskompleks og omslutter et 
Gymnasium, det ærkebiskoppelige Seminarium, 
Universitetsbiblioteket, de naturhistoriske Sam
linger og et Observatorium. Ved Kreuzherren-
platz findes Kreuzherren-Kirke i italiensk Re
naissancestil med en smuk Kuppelbygning. Endelig 
nævnes i dette Kvarter den gamle Bygning Caro-
linum med Auditorier for Jurister og Universitets-
arkivet, samt det tyske Teater og det saakaldte 
Pulverturm, en gotisk Pragtbygning fra Slutningen 
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af 15. Aarh., oprindelig et Porttaarn, da Altstadt 
ved Mure var skilt fra Neustadt. Helt omsluttet 
af Altstadt er den ejendommelige Jødeby Prager 
Ghetto, siden 1850 benævnt Josephstadt. Tid
ligere var den kun beboet af Jøder, nu bestaar 
over Halvdelen af Beboerne af fattige Kristne. 
Gaderne mellem de gamle Huse ere snævre, 
krumme og smudsige. Blandt de 9 Synagoger 
nævnes den gotiske Altneuschule fra 13. Aarh., 
ifølge Sagnet grundlagt af de første Flygtninge fra 
det ødelagte Jerusalem. I Nærheden findes den 
siden 1870 ikke mere benyttede Jødekirkegaard 
med Tusinder af mosgroede, med hebraiske Bog
staver bedækkede Ligsten. Langs Moldau findes 
den ny Kronprins-Rudolfs-Kaj med de ny op
førte Bygninger, Kunstskolen (Malerakademi) og 
Rudolfinum i Renaissancestil, der indeholde Musik
konservatoriet, Kunstforeningens Udstillinger og 
et Billedgaleri. Overalt paa Landsiden er Alt
stadt omsluttet af det af Karl IV 1348 grund
lagte Neustadt. Grænsen mellem de 2 Kvarterer 
betegnes af Ferdinandsstrasse, Am Graben og 
Elisabethstrasse. Neustadt, Byens største Kvarter, 
har smukke, brede Gader, mange monumentale 
Bygninger, og indeholder P.'s 2 største Pladser. 
Fra Am Graben fører mod Sydøst den med Træ
alleer prydede Wenzelsplatz, tidligere kaldet 
Rossmarkt, ved hvis sydøstlige Ende hæver sig 
det 1889—93 i Rundbuestil byggede bøhmiske | 
Museum med sine rige Samlinger. Sydligere 
findes Karlsplatz, tidligere Kvægtorv, nu om
dannet til en Park. Her ligger Neustadter Raad-
hus, der oprindelig stammer fra 14. Aarh., men 
næsten fuldstændig er ombygget 1806 og nu er 
Sæde for Kriminalretten. Paa Jungmannplatz 
ligger den gotiske Maria-Schnee-Kirke (1347), P.'s 
højeste Kirke. Blandt de øvrige Kirker nævnes den 
gotiske Maria-Himmelfarts-Kirke i det saakaldte 
Karlshof og Klosteret Emaus'es gamle Stiftskirke. 
Mod Øst i Neustadt findes den smukke Stadtpark, 
i hvis Nærhed Frants-Josef-Banegaarden, Museet 
og det ny tyske Teater ligge. Sluttelig nævnes i 
Neustadt det tschekkiske Teater, det tyske og det 
tschekkiske medicinske Fakultet, Sygehusene, Idiot
anstalten og Døvstummeinstituttet. P.'s Hoved
bro, den tidligere nævnte Karlsbriicke, fører over 
Moldau til det mellem Hradschin og Laurenziberg 
liggende Kvarter Kleinseite, der er Sæde for den 
bøhmiske Adel. Næsten enhver af dennes højere 
staaende Familier har her sit Palads. Kvarteret 
har fortrinsvis et ældre og noget skummelt Ud
seende, dog findes ogsaa i den senere Tid an
lagte moderne Gader. Blandt de 7 Kirker, der 
med Undtagelse af Malteserkirken ere opførte i 
17. og 18. Aarh., er Nikolaus-Kirken den største 
og smukkeste. Paa det højeste Punkt (139 M. 
over Moldau) i Kvarteret og overhovedet i P., 
det saakaldte Laurenziberg, findes Laurenzi-Kirken. 
Blandt Adelspaladserne nævnes det grevelige 
Waldstein'ske Palæ, bygget 1621—30 af Wallen-
stein med en Loggia og stor Have og vedlige
holdt i temmelig uforandret Form. Paladserne 
Nostits med en smuk Malerisamling, Lobkowitz 
med Bibliotek og Thun ere ogsaa seværdige. N. f. 
Kleinseite findes Hradschin med P.'s Kapitolium, 
den prægtig beliggende kongelige Borg, bygget 
1333 af Kejser Karl IV, restaureret af Ferdinand I 
og Rudolf II og fuldendt i sin nuværende Form 

1757—75 under Maria Theresia. Den indeholder 
i alt 711 Rum, hvoraf 4 Sale, blandt hvilke den 
spanske Sal, 1,152 • M., er den største. 1618 
lod her Grev Thurn de kejserlige Statholdere kaste 
ud ad Vinduerne. I Borggaarden staar den ufuld
endte gotiske Domkirke St. Veit, paabegyndt 
1344. Her hviler 7 bøhmiske Konger, den hel
lige Wenzel og den hellige Johan Nepomuk. 
Endvidere nævnes Sædet for de gamle Borggrever 
medDaliborkataarnet, det ærkebiskoppelige Palads, 
Palæerne Schwarzenberg, Sternberg, Toscana og 
Czernin (nu Kaserne) samt Loretto-Kirken (1661), 
en Efterligning af Casa Santa i Loreto med 
en rig Kirkeskat, deriblandt en Monstrans med 
ca. 6,600 Diamanter. Paa Sydvestsiden af Hrad
schin ligger det 1140 stiftede Præmonstratenser-
abbedi Strahow med Pappenheim's Gravmæle og 
et rigt Bibliotek (70,000 Bd.). I Slotshaven, der 
ved Hirschgraben er skilt fra Borgen, ligger 
Belvedere, en prægtig Villa, som Kejser Ferdi
nand I 1536 lod bygge for sin Gemalinde. Her
fra strække sig mod Øst langs Moldau de 
smukke Kronprins Rudolfs Anlæg. Blandt P.'s 
øvrige Kvarterer nævnes 0. f. Neustadt Konig-
liche Weinberge, med den af Pragerne besøgte 
Zdekanerischer (Canalscher) Garten. P. er Sæde 
for Statholderiet, Overlandsretten, Landretten, en 
Handelsret, en Fyrstebiskop med Domkapitel samt 
flere Militærkommandoer og forvaltes af en Borge
mester med 2 Stedfortrædere og 90 Repræsentanter. 
Universitetet blev 1882—83 delt i et tysk og et 
tschekkisk. Endvidere nævnes det bøhmiske Kejser 
Frants-Josephs-A*kademi for Videnskab, Litteratur 
og Kunst, 2 polytekniske Institutter, 2 Handels
akademier, 9 Gymnasier (hvoraf 5 tschekkiske), 
4 Overrealskoler (2 tschekkiske), 2 Lærer- og 2 
Lærerindeseminarier, et Malerakademi, et Musik
konservatorium og en Kunstindustriskole. 

Den betydelige Industri beskæftiger sig med 
Bryggeri og Mølledrift, Jærnstøberi, Maskin- og 
Metalvarefabrikation, Bomuldsspinderi, Katuns- og 
Lærredstrykkeri, Garveri og Fabrikation af Ke
mikalier, Musikinstrumenter og Handsker. Hoved
sædet for Industrien er Holeschowitz-Bubna samt 
Forstæderne Smichow, Karolinenthal og Lieben. 
Handelen beskæftiger sig særlig med Sukker og 
de anførte Industriprodukter. 

Af Udflugts- og Forlystelsessteder nævnes for
uden de tidligere omtalte Haver og Anlæg Hasen-
burg's store Have med et Udsigtstaarn paa Øst
siden af Laurenziberg, hvorhen en 400 M. lang 
Staaltraadsbane fører fra Byen; tillige ere Grev 
Waldstein's, Fyrsterne Lobkowitz'es og Kinsky's 
og det bøhmiske Havebrugsselskabs store Haver 
tilgængelige. N. f. P. ved Flækken Bubené findes den 
store Baumgarten, tidligere Dyrehave, endnu nord
ligere nævnes Flækken Troja med et smukt Lyst
slot. Mod Nordvest findes den romantiske Dal 
Sarka. Blandt andre Punkter i den smukke Om
egn nævnes mod Vest Kuchelbad og Flækken 
Budnan, med den mægtige Kongeborg Karlstein, 
hvor den bøhmiske Krone laa forvaret bag 4 
Jærndøre, og Slottet St. Johann unter dem Felsen, 
med den hellige Ivan's Hule i en skovrig og 
klippefuld Egn. 

P. er opstaaet af 4 Flækker, af hvilke Altstadt 
var den betydeligte, og udviklede sig hurtig som 
Sæde for Bohmen's Herskere. Ca. 1100 forøgedes 
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Byen ved, at tyske Kolonister nedsatte sig paa 
den nuværende Neustadt's Grund. 1235 fik Alt
stad t tysk Stadsret og blev omgiven med Mure. 
1348 blev Universitetet grundet. Under Hussiter-
krigene blev Kleinseite 1420 hærget og Borgen 
Wysehrad fuldstændig ødelagt. P. naaede 
sin største Magt og Anseelse under Georg af 
Podiebrad og Kongerne af det Jagellonske Dy
nasti, men mistede efter den schmalkaldiske Krig 
største Delen af sine Privilegier. Under Tredive-
aarskrigen blev P. 1631 erobret af Sachserne, 
men senere generobret af Wallenstein. 30. Maj 
1635 sluttedes Freden i P. Under den østerrigske 
Arvefølgekrig blev P. 1741 erobret af Fransk
mændene og Bayrerne, 1743 generobret. 1744 over
gav P. sig ved Kapitulation til Frederik den Store. 
I784bleve de 4 P.-Byer af Kejser Josef II forenede 
til een. 1866 afsluttedes her P.-Freden (s. d.) .(Lit t . : 
Rivnao, »Fremdenfiihrer durch P. und Umgebung« 
[P. 1884 og 1886]; E rben , »Statist. Handbiicher 
der konigl. Hauptstadt P. und der Vororte« [siden 
1873]; »Osterreich. Stadtebuch« [udg. af den statist. 
Centralkommission i Wien, Wien 1893]; »Verwalt-
ungsberichte von P. u. Vororten« [P. 1890— 
94])- Joh. F. 

Praga, den paa højre Bred af Weichsel lig
gende Del af Byen Varszava, er forbunden med 
denne ved en fast Bro, dannede indtil 1791 en 
særlig By. P. var efter Slaget ved Måciejovice 
Polen's sidste Bolværk. 4. Novbr. 1794 blev den i 
stormet af Russerne under Suvorov, ved hvilken i 
Lejlighed 20,000 Polakker omkom. Joh. F. 

Praga, Emi l io , italiensk Digter, født i Lom- ' 
bardiet 1839, død 26. Decbr. 1875 i Milano. 
Han var en meget talentfuld Boheme-Natur, op
rindelig Maler, der i Milano førte et temmelig 
vildt Liv med en lille Kreds af aandsbeslægtede 
Venner. Der er udkommet 4 Digtsamlinger af P.: 
»Tavolozza« (1862), »Penombra« (1865), »Fiabe 
e Leggende« (1869) og »Trasparenze« (1875). De 
vise ham som begavet Lyriker, paavirket dels af 
fransk Romantik (Musset), dels af den fantastiske 
Edgar Poe og af Beaudelaire; et realistisk-demo-
kratisk Drag fremtræder ikke sjældent i dem. E. G. 

Pragel, Alpepas (1,543 M.) i schweizisk Kan
ton Schwyz, der forbinder Muota-Dalen med 
Klon-Dalen i Glarus. Bygningen af en Alpevej, 
der skal afløse Fodstien fra Klcmthaler-Sø, (804 M.), 
er for længst planlagt. "Joh. F. 

Prag-Freden er den Fred, som 23. Aug. 1866 
sluttedes mellem Preussen og Østerrig, og hvorved 
dette opgav sin tidligere Stilling i Tyskland og 
paa Forhaand lovede at godkende den ny Ord
ning, som skulde grundlægges i Stedet for det 1 
tyske Forbund. Endvidere afstod det i § 5 sin 
Medejendomsret til Hertugdømmerne Holsten og 
Slesvig, »dog saaledes at Befolkningerne i de 
nordlige Distrikter af Slesvig skulle afstaas til 
Danmark, naar de ved fri Afstemning tilkendegive 
Ønsket om at blive forenede med Danmark«. I 
Foraaret 1867 aabnede Preussen paa Skrømt 
Underhandlinger med Danmark om Opfyldelsen 
af dette Tilsagn, men de førte ikke til noget 
Resultat og ophørte i Marts 1868; der stilledes 
nemlig fra preussisk Side alt for store Krav om 
Garantier for de i Nordslesvig tilbageblivende 
Tyskeres nationale Rettigheder, uden at der endda 
gaves nogen Oplysning om, hvor stort det Land-

omraade skulde være, som man agtede at give 
tilbage. Da den danske Prinsesse Thyra 1878 
skulde ægte Hertugen af Cumberland, uden at 
der forinden var truffet Aftale med Preussen om 
hans Afkald paa Hannover, som oprindelig paa
tænkt, sluttedes 11. Oktbr. s. A. en Traktat i 
Wien, hvorved Østerrig »for at« knytte de ven
skabelige Baand endnu fastere, der bestaa mel
lem de tvende Magter«, gik ind paa at ophæve 
Vilkaaret i § 5. E. E. 

Prag-Eompaktåterne se Kompaktater. 
Pragmatisk (af græ. pragma, Forretning), 

hvad der hører til at drive en Forretning, klog, er
faren, forretnings vant; p. Reg le r , Klogskabsregler; 
p. H i s t o r i e s k r i v n i n g fremstiller Historien som 
sammenhængende Led i Udviklingen og belærer 
gennem Paavisning af Aarsager og Virkninger. 

Pragmatisk Sanktion. Under denne Benævnelse 
forstodes efter ældre fransk Ret de Konkordater 
eller Overenskomster, som Tid efter anden slut
tedes mellem de franske Konger og Pavestolen 
for at begrænse Kirkens vidtgribende Overvælde 
i alle saakaldte aandelige Anliggender. Den første 
Overenskomst af denne Art antages at være slut
tet allerede under den hellige Ludvig ; større Be
tydning fik et Konkordat af 1438 med Karl VII, 
ihvorvel det modificeredes betydelig allerede faa 
Aar efter under Ludvig XI, hvem det gjaldt om 
at sikre sig Pavemagtens Bistand mod hans mange 
Fjender. Under Frants I endelig undertegnedes 
1515 en mere varig Overenskomst, der i alt 
væsentligt vedblev at være bestemmende for Kirke-
og Statsmagtens indbyrdes Forhold indtil Revolu
tionen. 

Mere bekendt i Historien er den af Kejser Karl VI 
udstedte saakaldte »pragmatiske Sanktion«, hvor
ved han søgte at sikre sin Datter Marie Theresia 
Arvefølgen i de østerrigske Stater, og som i sine 
fjernere Konsekvenser førte til Syvaarskrigen med 
Frederik den Store, se H a b s b u r g og Mar ie 
T h e r e s i a . C. V.N. 

Pragtbiller (Buprestidae), Billefamilie, karak
teriseret ved savtakkede Følehorn, 5-leddede 
Tarver og et haardt, stærkt Integument. Larverne 
ere hvidlige, bløde, blinde og fodløse; Hovedet, 
der er meget lille, ligger nedsænket i det store, 
flade, pladedannede Thorax. P. udmærke sig som 
oftest ved stærkt metalglinsende, pragtfulde Farver ; 
det er Solskinsdyr, væsentlig knyttede til Trope
egnene, særlig Australien og Madagaskar; af de 
ca. 5,000 Arter findes i Europa kun ca. 300, i 
Danmark kun ca. 10. Enkelte Arter kunne have 
en Del forstlig Betydning, idet de som Larver 
bore deres Gange i Løvtræers Ved, hvad der 
kan have unge Træers Død til Følge; særlig maa 
Agrilus virielis nævnes. De pragtfulde Dæk
vinger af mange tropiske Arter anvendes som 
Prydelser af Høvdinger og Kvinder. Larverne 
leve overvejende i de perifere Dele af Veddet, 
et Par enkelte, som Bladminerere, paa Hassel o. a., og 
ganske enkelte synes at leve i Jorden. C. W.-L. 

Pragtdrosler {l'ittidae) kaldes en Familie af 
mesomyode Spurvefugle, delt i nogle Slægter med 
i alt ca. 50 Arter (hvoraf den overvejende Del 
i Slægten Pitta), beboende væsentlig det sydlige 
Asien og den indomalajiske Øgruppe. Det er 
Fugle af Størrelse fra Lærke til Skovskade, med 
kort kraftigt Næb, ret højt delvis skinneklædt 
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Løb og korte Vinger. I Farvepragt høre de til 
de skønneste af alle Fugle, have talrige, skarpt 
afgrænsede Striber og Pletter af blaat, rødt, grønt 
o. s. v. Om deres Levevis er kun lidet kendt 
udover, at de opholde sig paa Jorden i Krat. O. H. 

Pragtederfngl (Lamateria spectabilis) se 
Æ n d e r . 

Pragtstjerne {Melandrium Roehl), Slægt af 
Nellikefamilien (Nellikegruppen), nær Lychnis, 
en- eller fieraarige Urter af forskelligt Ydre. 
Blomsterne have et mere eller mindre oppustet 
Bæger med 10—20 Ribber, Kronblade med 
Svælgskæl og en 3—5-tallig Støvvej. Kapselen 
er enrummet og har dobbelt saa mange Tænder, 
som der er Ar. 50—60 Arter. To nordiske, der 
ere fieraarige, 25—60 Cm. høje og oprette 
Urter med haaret Stængel og haarede, afiangt-
elliptiske Blade; Blomsterne ere særkønnede, og 
Støvvejen er 5-tallig. Aften-P., H v i d P. (M. 
album [Mill.] Garcke, M. vespertinum Fr.) er 
foroven kirtelhaaret og har hvide Blomster, der 
aabne sig om Aftenen og bestøves af Aften- eller 
Natinsekter. Den er i Danmark ret almindelig 
ved Marker og paa høje Enge, ligeledes i det 
østlige Norge; og den blomstrer i Juni—Sep
tember. Dag-P., R ø d P. (M. rubrum [Weig.] 
Garcke, M. diurnum Fr.) har rosenrøde Blomster. 
Den er almindelig i Danmark ved Grøfter og 
Bække, i Skove og Krat, ligeledes i Norge, og 
den blomstrer i Maj —Juni. A. M. 

Pragnerie [prag«*ri'] (fr.), de franske Stor
mænds Opstand 1440 mod Karl VII i Anledning 
af Orléans-Ordonnansen af Novbr. 1439 om Ind
førelse af en lille staaende Hær. Efter 6 Maaneders 
Forløb undertryktes Opstanden. P. fik Navn efter 
Hussiteropstanden 1419 i Prag. 

Prah, Boosum-P. (den hellige Flod), Kyst
flod paa Øvre-Guinea's Kyst, udspringer paa Kong-
bjærgene og gennemstrømmer det tidligere Neger
rige Ashanti; den optager Bifloderne Be run og 
Ofun. CA. 

Prahl. G e o r g C a r l C h r i s t i a n Wede l , 
norsk Officer og industridrivende, født nær Grim
stad 28. Septbr. 1798, død 29. Marts 1883. Han 
blev 1816 Officer, 1843 Kompagnichef i Bergen'ske 
Brigade og tog Afsked 1878. P. var meget virk
som paa forskellige industrielle Omraader (Bog
trykkeri, Jernstøberi m. m.), til Dels som den 
første i Bergen paa disse Felter, men er navnlig 
bekendt ved det af ham 1827 i Bergen oprettede 
Stentrykkeri, det første i denne By og tillige et 
af de første i Norge, og som han i en længere 
Aarrække ledede med Assistance af flere ud
mærkede Litografer, som Henrik Bucher, J. L. 
Losting (s. d.) o. fl. Fra dette Officin er ud
kommet flere Værker, som for sin Tid vare af 
Værdi; foruden enkelte Generalkort over Norge, 
Kystkort, Musikalier o. s. v. vandt hans »Norsk 
Skoleatlas« [1836] stor Anerkendelse og Ud
bredelse ligesom hans »Godtkjøbsatlas« [1859, 
nyt Oplag 1874]. En stor Mængde Prospektér, 
Portrætter og navnlig »Samling af Norge's mest 
ejendommelige Bondedragter« [1827—30], der nu 
komplet hører til de større Sjældenheder, har 
en ikke ringe kulturhistorisk Interesse. (Li t t . : 
»Norsk Forf.-Leks.«, IV; Imm, Ross , »Kaptein 
G. P.« [Bergen 1896]). Fr. O. 

Prahlåda, en af Daitya'erne (s. d.), berømt 

for sin Fromhed og Hengivenhed mod Vishnu-
Det fortælles, at P.'s Fader H i r a n y a k a c i p u 
(s. d.) havde faaet Herredømmet over hele Verden, 
bemægtiget sig alle Ofringer og sat Guderne ud 
af Spillet; for at redde Verden maatte da Vishnu 
lade sig føde som et Uhyre, halvt Menneske og 
halvt Løve (den saakaldte Mand-Løve-Inkarnation, 
se Vishnu), sønderrev Hiranyakacipu og betvang 
Daitya'erne. P., som til Trods for alle sine Slægt
ninges Angreb havde holdt trofast ved Dyrkelsen 
af Vishnu, blev nu af denne gjort til Dsitya'ernes 
Overhoved. D. A. 

Prahova, Flod i Rumænien, udspringer i 
Karpatherne og gennemstrømmer Bjærgene i syd
lig Retning, indtil den efter et Løb paa 160 Km. 
falder i Jalomitsa. Efter P. er opnævnt et Distrikt, 
der har Petroleumskilder samt meget rige Salt-
lejer. B. P. S. 

Praia se P o r t o Pra ia . 
Pralrial [præria'l] (fr.: »Eng- eller Hø-

maaned«), den 9. Maaned i den franske Revolu-
tionskalender, fra 20. Maj til 18. Juni. 

Prairie [præri'J (fr.) Prærie, det endnu al
mindelig brugte Navn, som de første franske Ind
vandrere gav de udstrakte træløse, men i Reglen 
frugtbare græsbevoksede Sletter mellem Missis
sippi i Øst, Rocky-Mountains i Vest, Floden Sas-
katschewan i Nord og den mejikanske Bugt i Syd. 
De udgøre en stor skraanende Flade, der stiger fra 
ca. 500 M. i Egnen om 950 v. L. til ca. 1,800 M. 
i de saakaldte Llanos Estacados i New Mejico. 
Overfladen er dels jævn med vide Udsigter, dels 
bølgeformig {rolling prairies), der minder om 
et bevæget Hav. Buffalogræs med Kløver, Mal-
vaceer, Helianthus, Asters og smalle Bælter af 
Skov omkring de ofte dybt indskaarne Floddale 
ere fremherskende mod Øst, medens de højere 
og tørrere vestlige plains væsentlig ere bevoksede 
med en sparsom, graa Vegetation af sage brusk 
(Artemisia tridentata), Chenopodier og Kaktus-
arter. Blandt de oprindelige Dyreformer ere Prai-
riehunden og Klapperslangen endnu almindelige, 
medens Bisonoksen, der ca. 1870 taltes i Millionvis, 
nu er reduceret til et Antal af ca. 1,000 Styk
ker. P. i sin oprindelige Skikkelse indskrænkes 
mere og mere; den nordlige Del tages ind til 
Agerland, og paa den sydlige Del færdes nu store 
Flokke af Faar, Hornkvæg, Heste og Muldyr. C. A. 

Prairie du Chien [præ!ridysæ'?7], By i U. S. A., 
Stat Wisconsin, ligger ved Mississippi og har 
Dampskibsforbindelse med St. Paul og andre 
Mississippi-Havne samt det katolske St. John's 
College og flere Fabrikker. (1900) 3,232 
Indb. H. P. S. 

Prairihnnd se M u r m e l d y r . 
Praj apati (Sanskrit: o: Skabningens Herre eller 

Skaberen) var 1) i den brahmanske Filosofi en 
Personifikation af Skaberkraften. I den ældste Tid 
brugtes Navnet snart om forskellige vediske Gud
domme som Savitri, Soma, Agni, Indra etc , snart 
om et højeste Væsen, der stod over eller regnedes 
med iblandt disse. Efterhaanden blev P. identisk 
med Brahma (s. d.), senere ogsaa med Vishnu og 
Civa. Brahma siges først at have skabt de (7 
eller 10) store Rishi 'er (s. d.), som igen skabte 
andre Væsener og bleve Stamfædre til alle 
levende Slægter, hvorfor de almindelig kaldes 
P. — 2) P r a j a p a t i (fem.), Navn paa Gotama-
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Buddha's Moster og Fostermoder, med Slægts
navnet Gau taml (Pali: Maha-Pajapatl-Gotaml). 
Hun siges at have været den første Kvinde, der 
gik over til Buddha's Lære. D. A. 

Praje (Søudtryk), raabe, kalde paa, komman
dere. At p. et Skib i Søen betyder at sætte sig 
i Forbindelse med det enten ved Tilraab eller 
Signaler; i Reglen foretages dette af hjemad-
gaaende Skibe over for udgaaende; ved Ankomst 
til Havn rapporterer derefter det hjemkomne, 
naar og hvor det har mødt det udgaaende 
(Bredde og Længde), samt eventuelt det Bud, 
det har faaet at bringe (alt vel, smitsom Syg
dom om Bord, Føreren død e. 1.). P ra j e hold . 
Et Skib siges at være paa Prajehold, naar det 
ikke er længere fra et andet, end at man 
ved Raaben kan sætte sig i Forbindelse med 
det. C. L. TV. 

Pråkrit (Sanskrit: prakrita, naturlig, vulgær) 
er i videre Forstand Betegnelse for alle de med 
S a n s k r i t (s. d.) beslægtede Vulgærsprog i Indien 
fra Oldtiden og Middelalderen. I sproghistorisk 
Henseende maa vi inden for alle disse Sprog
former, der i øvrigt alle staa hverandre meget 
nær, skelne mellem i) et ældre Sprogtrin: Pa l i 
(s. d.), omfattende dels den litterære Sprogform, 
i hvilken de sydlige Buddhisters kanoniske Skrifter 
ere overleverede, dels den Sprogform, der findes 
brugt i Indskrifter fra 3. Aarh. f. Chr. og de 
nærmest følgende Aarhundreder, med forskellige 
lokale Dialektejendommeligheder (jfr. Acoka , 
I n d i s k e I n d s k r i f t e r ) . 2) et yngre Sprogtrin: 
P r a k r i t i snævrere Forstand, omfattende «)Ma-
h S r g s h t r i (s. d.), et almindelig udbredt Litte
ratursprog, kendt især fra et Par større episke 
Digte samt fra Hala ' s (s. d.) lyriske Strofer 
(Saptagatakam); denne Sprogform findes ogsaa 
anvendt med mindre Afvigelser i Jaina'ernes 
Skrifter (s. d., jfr. B h a d r a b a h u ) , medens en 
ældre, mere pali-lignende Form af Jaina-P., det 
saakaldte Ardha-Magadhi (se Mag ad hl), fore
kommer i deres ældre kanoniske Bøger; b) de i 
Sanskritdramaer anvendte PrSkritdialekter: Cau-
r a sen i , M a g a d h i o. a., som taltes af visse 
Personer i Dramaet efter deres Stand og Dannelses
trin, men uden Hensyn til deres Hjemstavn; c) 
P a i c a c i , som ligeledes var Litteratursprog, og i 
hvilket den nu tabte Eventyrsamling B r h a t k a t h a 
var affattet; d) Apabhra rhga , sandsynligvis i 
flere Dialekter, om hvilke kun lidet er os over
leveret; det var vistnok den Form af P., som 
kommer de nyere Folkesprog nærmest. I For
bindelse med P.-Sprogene bør ogsaa nævnes den 
saakaldte Gat ha-Dialekt, som forekommer i de 
nordlige Buddhisters Litteratur i dens metriske 
Partier; det er Sanskrit med en Mængde ind
blandede, mere eller mindre sanskritiserede Pra-
krit-Ord og -Former. Alle Prakritsprogene bør 
nærmest opfattes som rent litterære Sprogformer, 
der ikke vare knyttede til nogen enkelt Landsdel, 
men vel med en Del Ejendommeligheder, der 
skrev sig fra visse Lokaliteter; dette gælder især 
Maharashtri, hvis Navn genfindes i det nulevende 
»Mahrattisk«. De have alle haft de virkelige 
Talesprog til Forbillede eller Grundlag (prakriti) 
og kunne altsaa ikke siges at være direkte Ud
løbere hverken af Sanskrit eller Veda-Sroget, 
ligesom man heller ikke kan paavise noget be

stemt Afstamningsforhold mellem dem og de 
enkelte nyere ariske Sprog i Indien. De ere be
handlede af talrige indfødte Grammatikere og 
Leksikografer, hvoraf de vigtigste ere V a r a r u c i , 
Prakrita-Prakasa, 2. Udg. ved Cowell [Lond. 
1868] og H e m a c a n d r a , »Grammatik der P.-
Sprachen«, 1.—2. herausg., ubers. u. erlautert 
von R. Pischel [Halle 1877—80], sidstnævnte fra 
12. Aarh. — De forskellige sproghistoriske Spørgs-
maal angaaende P. ere udførlig behandlede af S. 
S ø r e n s e n , »Om Sanskrits Stilling« [Kbhvn. 
1894, i »Vid. Selsk. Skrifter«, 6. R., III], jfr. 
Art. I n d i s k S p r o g S. 404; Chr . Las sen , 
Institutternes linguae Pracriticae [Bonn 1837]; 
H. J a c o b i , »Ausgewåhlte Erzåhlungen in Maha
rashtri«, Grammatik, Tekst og Ordbog [Leip
zig 1886] og den seneste udførlige Behandling 
af R. P i sche l , »Grammatik der P.-Sprachen« 
[Strassburg 1900, i »Grundriss d. indo-arischen 
Philologie«, 1. Bd., 8. H.]. D.A. 

PraksinOSkdp, en Slags Fænakistoskop (eller 
Stroboskop, s. d.), omkring hvis Akse er anbragt 
nogle plane smaa Spejle, i hvilke man ser de 
bevægelige Billeder. Praxinoscope å projection, 
et saadant Apparat, forenet med et Projektions-
apparat, saa at man hermed kan frembringe be
vægelige Billeder paa en Skærm. F. R. F. 

Praksis (græ.), en Teoris Anvendelse paa det 
virkelige Liv, en gennem Øvelse naaet Færdig
hed i Anvendelse af de Midler, der føre til det 
ønskede Maal; Skik og Brug; Virksomhed, saa-
ledes en Læges. 

P r a k t i k (græ.), Kunst i Modsætning til Viden
skab, Gennemførelse af en Sag ude i Livet (mod
sat Teoriens Afgørelser). 

Praktika (Søudtryk), Tilladelse for et Skib 
fra Karantænevæsenet til at have fri Forbindelse 
med Land. C L. W. 

Praktikabel (lat.), gennemførlig, brugbar, farbar. 
Praktikant (lat.), den, der praktiserer; den, 

der gaar en Øvrighedsperson til Haande for at 
lære Forretningsgangen og sætte sig ind i Sagernes 
Enkeltheder. 

P rak t i s e re (middellat.), sætte noget i Gang; 
udøve sin Praksis (Juristen, Lægen; jus practi-
candi, Retten til at p. efter en vis Tids Prakti
kantvirksomhed). 

Praktisk (græ.), formaalstjenlig, anvendelig; 
handledygtig, øvet, erfaren, let paa Haanden (mod
sat kejtet). 

Pralbønne se Bønne . 
PralinéS [praline']. Allerede i 17. Aarh. 

nævnes Ordet P. som Betegnelsen for Mandler 
med brændt Sukker. Nutildags er det Navnet 
ikke blot for denne Slags Bonbon, men ogsaa 
for smaa Chokoladetoppe fyldte med Likør, 
Marcipan, Mandelkræm o. 1. P. H. 

Praltrille (tysk Schne l l e r ) , en musikalsk For
siring, der bestaar i et enkelt Led af en Trille, altsaa 
en een Gang foretagen hurtig Skiften af en Node 
og dens Oversekund. Betegnelsen er /w over Noden 

mat 
og Udførelsen altsaa ^ 

S. L. 
Pram (Søudtryk), fladbundet, aabent Laste

fartøj af ringe Dimensioner og meget ringe Dyb-
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gaaende, i Reglen med stærkt fyldige Linier. P. 
har ingen Rejsning; enten bugseres, roes eller 
stages den frem, paa Floder kan den trækkes af 
Heste eller Mennesker i en Tovende langs ! 
Bredden. I tidligere Tider benyttedes store, \ 
sværtbyggede P. til Krigsbrug, de armeredes med 
Morterer eller svære Kanoner og benævnedes 
B o m b a r d e r - eller S t y k p r a m m e . I den nyeste 
Tid anvendes ofte P. af Staal eller Jærn, over
byggede med Dæk, til Overførel af Varer i 
mindre, aabne Farvande (f. Eks. mellem Nord-
østersøkanalen og tyske eller danske Havne); 
saadanne P. bugseres. P. kaldes ogsaa de smaa 
fladbundede norske Baade, der bruges til Hæk
fartøj for Smaaskibe. C. L. TV. 

Pram, C h r i s t e n H e n r i k s e n , dansk Digter | 
og Socialøkonom, født 4. Septbr. 1756 i Gud-
brandsdalen i Norge, død 25. Novbr. 1821 paa 
St. Thomas. Uden at raade over særlig betyde
lige Evner og uden at beklæde nogen meget 
indflydelsesrig Stilling i Samfundet hører P. dog 
til de centrale Skikkelser i det danske Aandsliv 
i de sidste Aartier af 18. og Beg. af 19. Aarh. 
P. var en Præstesøn og kom ved Faderens For
flyttelse allerede som Dreng fra Norge til Dan
mark. 16 Aar gi. blev han Student, og medens 
han i nogle Aar fortjente sit Brød som Huslærer, 
dyrkede han ved Siden af de skønne Viden
skaber Studiet af Nationaløkonomien. Det var 
saaledes ikke udelukkende Protektion, men virke
lig Dygtighed, der 1781 skaffede P. kid i Øko
nomi- og Kommercekollegiet, som han i jævnt 
Avancement vedblev at tilhøre til dets Omform
ning 1816; tre Aar efter søgte han til Vestindien 
som Toldforvalter, men den allerede aldrende 
Mand blev kort efter sin Ankomst hertil et Offer 
for Klimatfeberen. Ved Siden beklædte P. for
skellige Poster, væsentlig som Sekretær, i Statens 
Tjeneste. P. var en meget daarlig Økonom og 
kunde trænge til alle de Indkomster, han kunde 
faa. Han har udfoldet en betydelig Virksomhed 
som Skribent, i første Række som populær
videnskabelig Forfatter; han havde — ligesom 
f. Eks. Tode med Lægevidenskaben — et ud
mærket Tag paa at popularisere Socialøkonomien. 
Baade i »Minerva« (s. d.), af hvilket han var 
Medredaktør de første otte Aar af dets Tilværelse, 
og i »Borgervennen« har han skrevet en Mængde 
sociologiske og moralfilosofiske Afhandlinger 
(f. Eks. om Negerhandelen, om Selskabelighed), 
ligesom han har udsendt flere selvstændige Skrifter 
fra samme Omraade. Her kunne nævnes tre pris
belønnede Skrifter: »Forsøg om Dragten, især 
for Danmark og Norge« [1791], i hvilket han 
varmt tager Ordet for en Nationaldragt, væsent
lig af økonomiske Grunde; »Forsøg om en Høj
skoles Anlæg i Norge« [1795] °g »Om e n Hus
moders Pligter« [1787]. Endelig forfattede P. 
den maanedlige historiske Re vue i »Minerva« 
indtil 1803. 

Skønt vidtløftig og bred i sin Fremstilling, 
som den Tids Prosa var det, ere P.'s sociolo
giske og økonomiske Afhandlinger dog indholds
rige og ingenlunde uden Værdi — i hvert Fald 
staar han her betydelig højere end som skønlitte
rær Forfatter, hvor han aldrig bliver andet end 
en letskrivende Dilettant med en Del Facon i Tidens 
Manér, men maaske netop derfor af sin Samtid 

særdeles estimeret som Digter. Efter nogle ube
tydelige Forsøg offentliggjorde han i Anledning 
af Grevinde Schimmelmann's Død det endnu af 
mange erindrede, men kun af faa læste Digt, 
»Emilias Kilde« [1782], et udmærket Paradigma 
paa 18. Aarh.'s naturbeskrivende Poesi. Tre Aar 
senere, under Paavirkning af de historiske Be
givenheder, skrev P. et meget langt og meget 
kedeligt Digt i allegorisk Aand »Stærkodder« 
[1785]. P. havde i det hele en Tilbøjelighed til 
at prædike Moral for Nutid i Fortids Lignelse; 
man ser det af hans højtidelige »Gebursdags-
stykker«: »Lagertha« [1789], »Damon og Py-
thias« og »Fingal og Frode« [1790]. Teateret 
havde en meget flittig Forsyner med nationalt 
Arbejde i P., men Kvaliteten staar i omvendt 
Forhold til Kvantiteten; af hans ikke faa Synge-
og Lystspil er kun et Par som »Ægteskabsskolen« 
og »Brønden« nævneværdige, og ogsaa de ere 
væsentlig Efterklang af Kotzebue. Rahbek udgav 
efter P.'s Død »Udv. digteriske Arbejder«, I—6 

[1824—29]. y. Cl. 
Prange, at drive Handel med Landbrugs

produkter, især Fødevarer og Kreaturer, ved 
at opkøbe dem i smaat rundt om paa Landet 
og udsælge dem i Købstæderne. Saadan Handel 
kaldes P r a n g , P r a n g e n , P r a n g e r i (se ogsaa 
F o r p r a n g ) . P r a n g e r , den, der driver Prangeri 
som Næringsvej ( H e s t e p r a n g e r , S t u d e 
p r a n g e r ) . C. V. S. 

Prange Sejl (Søudtryk), at føre flere Sejl, end 
Kulingen egentlig tillader. Man p. S. for at und-
gaa Land i Læ, for at flygte fra en Forfølger 
o. 1. C. L. W. 

Prangins [prazæ'j, Landsby i den schweiziske 
Kanton Waadt, ikke langt fra Vestsiden af Geneve-
Søen, har et større Slot, der engang tilhørte 
Josef Bonaparte, og 800 Indb. M. Kr. 

Prantl, Ka r l , tysk Botaniker, født 1849 » 
Miinchen, død i Breslau 1893 som Professor i 
Botanik og Direktør for den botaniske Have. 
Han studerede først i sin Fødeby, især under 
Nageli og Radlkofer, og tog sin Doktorgrad der 
med et bekendt og vigtigt Arbejde: »Das Inu-
lin« [1870]; 1871 kom han til Wiirzburg for at 
hellige sig plantefysiologiske Studier under 
Sachs. Her begyndte han de Studier, i hvilke 
han senere leverede saa mange og saa vigtige 
Arbejder, nemlig over Pteridophyternes Ud
viklingshistorie og Systematik, og første Udgave 
af hans meget benyttede og senere paa Engelsk, 
Italiensk, Spansk og Ungarsk oversatte »Lehr-
buch der Botanik fur mittlere und hohere Lehr-
anstalten« [1874, 8. Udg. 1891] fremkom lige
ledes her. 1876 blev han kaldet som Professor 
til den forstvidenskabelige Læreanstalt i Aschaffen-
burg, hvorfra han 1889 kom til Universitetet i 
Breslau. Af hans Arbejder kunne fremdeles 
nævnes: »Untersuchungen zur Morphologie der 
Gefasskryptogamen; I , Die Hymenophyllaceen 
[Leipzig 1875]; H> D' e Schizaeaceen [Leipzig 
1881]«; »Das System der Farne« [i »Arbeiten 
aus dem kgl. botan. Garten zu Breslau«, I, 1892]; 
»Exkursionsflora fur das Konigreich Bayern« 
[Stuttgart 1884], »Beitrage zur Morphologie und 
Systematik der Ranunculaceen« [i »Englers botan. 
Jahrbucher«, IX, 1888]; desuden har han sammen 
med Engler grundlagt den overordentlig vigtige, 
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meget omfangsrige Haandbog: »Die natiirlichen 
Pflanzenfamilien«, hvori han selv naaede at be
handle flere vigtige Familier, f. Eks. Crucifererne, 
hvis Systematik han væsentlig omskabte. V. A. P. 

Prasclltschine (Piajina, Predjina), tidligere 
rumænsk Længdemaal: i Moldau = 5>9435 °S ' 
Valachiet = 5,8864 M. N. J. B. 

Praséni, en Varietet af Mineralet Kvarts, som 
er grøn paa Grund af indesluttede Asbest-
naale. N. V. U. 

Praseodym se Didym. 
Praseolit se C o r d i e r i t . 
Prasl in, Cho i seu l - [pralæ'], T h e o b a l d , 

Hertug af, (1805—47), fransk Pair siden 1845. 
Han havde 1825 ægtet Marskal Sébastiani's eneste 
Datter (født 1807), som bragte ham stor Rigdom i ! 
Medgift og siden fødte ham 10 Børn; men et Brud 
var indtraadt imellem dem, og han overgav 1841 
Børnene helt til deres Guvernante, Madem. Deluzy. 
Frygt for Hertugindens Trussel om Skilsmisse, 
der vilde medføre hans finansielle Ødelæggelse, 
nødte ham til at sende Madem. Deluzy bort fra 
Huset, uden dog at afbryde Forbindelsen. Ende
lig myrdede han 17. Aug. 1847 sin Hustru med 
talrige Knivstik og dræbte 6 Dage senere sig 
selv ved Gift i Fængselet. E. E. 

PrasnySCh, P r za snysz , By i russisk Polen, 
Guvernement Plock, ligger 98 Km. N. 0. f. Plock 
og har Klæde- og Læderindustri samt Kreatur
markeder. (1897) 9,136 Indb. H. P. S. 

Prassiola se Alger S. 514. 
PraténsiS, H a n s P h i l i p s e n , dansk lærd, 

(1543—76), studerede Medicin i Udlandet og blev 
Professor i Medicin ved Kjøbenhavn's Universitet. 
Han stod i nær Forbindelse med Tyge Brahe og 
besad omfattende Kundskaber i Matematik og 
Astronomi. 

Prater (af sp. prado, Eng, Spadseregang), 
offentligt Lystanlæg i Wien. 

Pråti, G i o v a n n i , italiensk Digter, født i Da
sindo ved Trient 27. Jan. 1815, død i Rom 9. 
Maj 1884. P., der beklædte et Embede i Direk
tionen for den højere Undervisning og blev Med
lem af Kongeriget Italien's Senat, stod en Tid 
lang som sit Fædrelands mest ansete og populære 
Digter, i Tiden mellem Giusti's Død og Carducci's 
sejrrige Fremtræden. Nogen egentlig stor Skik
kelse i den italienske Litteraturs Historie kan han 
dog næppe kaldes, skønt han har baade Fantasi, 
Flugt og Følelse, der blot i hans tidligere Værker 
slaar vel meget over i det sentimentale, og skønt 
han efterhaanden uddannede sin Formsans og 
Formevne i meget høj Grad og især blev en 
ypperlig Sonetdigter. Lyriker er han først og 
fremmest og har som saadan bl. a. givet patriotiske 
Stemninger vægtigt og betagende Udtryk. Sine 
første Laurbær vandt P. med den poetiske For
tælling »Edmenegarda« [1841], i Smag med den 
Byron'ske Romantik, men med moderne Emne. 
Siden fulgte flere lignende episke Digte, som 
»Rodolfo«, »Ariberto«, »Armando«, endvidere »Il 
conte di Riga<, »La battaglia d'Imera«, Satiren 
»Satana e leGrazie«; han var i det hele en meget 
frugtbar Forfatter. Smukkest udfolder vistnok 
hans Begavelse sig i de to Digtsamlinger »Psiche« 
[Padova 1S76] og »Iside« [Rom 1880], af hvilke 
-den førstnævnte kun bestaar af — over 500 — 
Sonetter. En samlet Udgave af P.'s Værker ud

kom i Milano 1865, men senere udkom »Armando < 
[1865] foruden de to nævnte Samlinger Lyrik; et 
Udvalg (»Poesie scelte<) med biografisk Indled
ning besørgede F. Martini [Firenze 1892]. ( L i t t . : 
F. de S a n c t i s i »Saggi critici« [S. 75 —107 og 
457—486]; G. S a l v a d o r i , Commemorazione di 
G. P. [Rom 1884]). E. G. 

Pråt icåkl iya er i Sanskritlitteraturen Be
tegnelse for en Slags fonetiske Lærebøger, som 
bleve affattede til Brug ved Studiet af de for
skellige Veda-Tekster og indeholde en Masse 
minutiøs-korrekte Oplysninger om de hellige 
Teksters Accentuation, Lydforhold og Metrik m. m. 
(jfr. I n d i s k F i l o l o g i S. 405). (L i t t . : »Rig-
veda-P.«, udg. med tysk Overs, af Max Mul l e r 
[Leipzig 1856—69]; »VSjasaneyi-P.«, overs, af 
W e b e r i »Indische Studien«, Bd. IV og udg. i 
Benares Sanskrit Series [1888]; »Taittirlya-P.«, 
udg. af W h i t n e y i Journal of the Arner. 
Orient. Soc-, IX [1871]; »Atharvaveda-P.«, udg. 
af W h i t n e y smst., VII [1862]). D. A. 

Praticola se D i g e s m u t t e . 
Pråtimoksha, Navn paa en buddhistisk Lov

bog, indeholdende Ordensregler for Munke og 
Nonner. Navnets Betydning er usikker; den findes 
overleveret baade hos de nordlige Buddhister i 
flere Versioner og hos de sydlige i en sikkert 
meget ældre Form paa Pali ( p a t i m o k k h a ) . 
(L i t t . : »P.-Sutra«, Palitekst med russisk Overs, 
af J. Minayeff [St. Petersborg 1869]; Vinaya-
Texts. Transl. from the Pali by T. W. R h y s 
D a v i d s og H. O l d e n b e r g , 1. Del [Oxford 
1881, Sacred Books ofthe East, 13. Bd.J). D. A. 

Pratinas fra F l i u s , en af de ældste græske 
Tragediedigtere, lod opføre Tragedier i Athen 
omtr. 500 f. Chr. Han skal have opfundet Satyr
spillene, hvori han særlig udmærkede sig. Af 
hans Digterværker findes kun enkelte Brudstykker, 
som ere udgivne i Nauck's Fragmenta tragico-
rum graecorum[Leipzig 1856] og i Bergk ' s Poe-
tae lyrici graeci, III [Leipzig 1878]. H. H. R. 

PråtO, By i Mellemitalien, Provins Firenze, 
ligger 17 Km. N. V. f. Firenze. (1881) 15,510 
Indb. P. har gamle Bymure og talrige Pladser, 
en Domkirke fra 12. Aarh., der i 14. Aarh. er 
ombygget i gotisk Stil, og som indeholder talrige 
Kunstværker, et Raadhus med en lille Maleri
samling, et Gymnasium og et Musikakademi. P. 
er Sæde for en Biskop og driver Fabrikation af 
Papir, Lærred, Klæde og Straahatte. Byen staar 
ved Dampsporvogn i Forbindelse med Firenze. 
Den var uafhængig indtil 13. Aarh., men blev 
derefter erobret af Firenze. 1512 blev P. ind
taget og plyndret af Spanierne. N. V. f. P. ligger 
Slottet M o n t e m u r l o i maleriske Omgivelser, og 
mod Nordøst findes Serpentinbrud. H. P. S. 

PratO niagno, Bjærgdrag i de etruriske Apen-
niner i Mellemitalien, er 1,580 M. høje og om
flydes af Arno's øvre Løb. Paa Grund af sine 
maleriske Terrainformer og smukke Skove er P. 
ofte besunget af de florentinske Digtere. H. P. S. 

PratO veCChiO, By i Mellemitalien, Provins 
j Arezzo, ligger i øvre Arno-Dal. (1881) x,100 Indb. 

P. har Ruiner af Slottet R o m e n a samt en tek
nisk Skole. H. P. S. 

Prats de Mollo [pradØmålo'J, By i det syd-
I østlige Frankrig, Dep. Pyrénées-Orientales, ligger 
i tæt ved den spanske Grænse ved venstre Bred af 



606 Prats de Mollo — Praxiteles. 

Tech, har Fæstningsværker fra 1684, hvis vigtigste 
Bestanddel er Fortet la Garde. Byen har smukke 
Marmorbroer og driver Fabrikation af Chokolade, 
Uld- og Bomuldsvarer, havde (1896) 2,446 Indb. 
5 Km. mod Vest ligger La Pr es te (1,130 M. o. H.) 
med varme (440) Svovlkilder og to Badeanstal
ter. M. Kr. 

Pratyeka-Buddha se Buddha'er S. 815. 
Pravda rnsskaja (russisk Ret), den ældste 

russiske Retsoptegnelse, oprindelig gældende for 
Novgorod under Storfyrst Jaroslav (1019—54), 
forøget under hans Sønner og yderligere udvidet 
og omarbejdet i 13. Aarh., se E v e r s , »Das ålteste 
Recht der Russen< [Dorpat 1826]. Som det kunde 
ventes i et Rige, hvor Fyrsteslægten og de for
nemste Mænd stammede fra og stode i livlig For
bindelse med Norden, minder P. r. paa mange 
Steder om nordisk Ret. Ludv. H. 

Pravista, P r a w i s c h t a , P r a b i o n , By i Tyr
kiet, Vilajet Saloniki, ligger 24 Km. S. f. Drama, 
har ca. 3,000 Indb. og er Sæde for en græsk 
Biskop. ^ H.P.S. 

Prawle Point [prå.'lpå'int], Forbjærg paa den 
engelske Kanalkyst tæt V. f. Forbjærget S t a r t 
P o i n t og 35 Km. S. 0. f. Plymouth. I Nærheden 
af Kysten ligger den lille By P r a w l e . M.Kr. 

Praxéas, kristelig Vranglærer i 2. Aarh. Han 
var fra Lilleasien, var under en Forfølgelse bleven 
Bekender, kom til Rom ca. 190. Her bekæmpede 
han Montanismen og lærte, hvad man har kaldt 
for P a t r i p a s s i a n i s m e , at det var Gud Fader 
selv, der blev Menneske og blev korsfæstet. 
Tertullian skrev imod ham. L. M. 

PraxediS, Helgeninde; hun og hendes Søster 
den hellige Pudentiana skulle have været Døtre af 
den Senator Pudens, som Apostelen Peter om
vendte. L. M. 

Praxiteles, en af de berømteste græske Billed
huggere. Han tilhører det fjerde Aarhundrede 
f. Chr. og var af anset atheniensisk Æt, sandsyn
ligvis Søn af Billedhuggeren Kefisodotos. En af 
hans Sønner bar samme Navn som Bedstefaderen, 
og i Slutn. af 5. Aarh. levede en ældre P., om 
hvis Forhold til den store Kunstners Slægt der 
dog intet vides. P. var født omkring Aar 390 og 
levede største Delen af sit Liv i sin Fødeby 
Athen. En større Rejse har han foretaget til 
Lilleasien, mulig ved Aar 350. Hans Dødsaar 
falder antagelig før 332. Om hans Liv vides ellers 
saare lidet. Oldtiden har bevaret nogle Anekdoter 
om hans Forhold til den skønne Fryne, efter hvem 
Kunstnerens Afrodite skal være udført. Ældst 
blandt de bevarede Skulpturer, der kunne henføres 
til P., ere 3 Relieffer fra Mantineia, det ene med 
Marsyas'es Kamp mod Apollon, de andre med 
Muser, henhørende til en Statuebasis, hvis Gude
figurer (Latona, Apollon, Artemis) vare af P. 
Reliefferne stamme antagelig fra ca. 362; de ere 
i praxitelisk Aand, om de end mulig ikke just 
ere udførte ved Kunstnerens egen Haand. 

Nutildags er P. væsentlig kendt som den 
Kunstner, der skabte det berømteste af alle be
varede græske Billedhuggerarbejder, Gruppen af 
Hermes med den lille Dionysos, fra Hera's Tem
pel i Olympia. I Oldtiden var dette dog ingen
lunde hans mest beundrede Arbejde; men om 
alle andre end dette, der i hvert Fald til alle 
Tider vil blive regnet blandt de allerbedste, som 

Tiden har levnet, maa man nu danne sig en mere 
eller mindre ubestemt Forestilling gennem Kopier 
eller Mønter. Han arbejdede væsentlig i Marmor. 
De berømteste Arbejder vare Fremstillingerne af 
Afrodite, og videst kendt af alle var Tempel
billedet paa Knidos, der gjorde Stedet til et Val
fartssted for Samtid og Eftertid. Det viste Gud
inden helt nøgen, idet hun umiddelbart før Badet 
lægger Klædningen bort. De ydre Omrids kendes 
fra knidiske Mønter, og til denne Figur som 
Original henføres en Række Statuer fra senere 
Tid (en af de bedste i Vatikanet), der dog ikke 
have bevaret det oprindelige Arbejdes højt priste 
Ynde. Det samme gælder nogle afledte Statuer 
(bl. a. den saakaldte mediceiske), der staa langt 
tilbage for den praxiteliske saavel i Ynde som i 
Kyskhed. Denne k n i d i s k e A f r o d i t e var i 
Marmor; den stod opstillet i en særlig formet 
lille Bygning, saaledes at den frit kunde ses fra 
alle Sider. Hovedet var især Genstand for Be
undring. I Slutn. af 5. Aarh. e. Chr. gik Figuren 
(i Konstantinopel) til Grunde ved en Ildebrand. — 
En draperet Afrodite, der af Bestillerne, men 
ellers ikke af Samtiden, var foretrukken for den 
knidiske, havde P. udført til Kos. Fra en tredje, 
der dels var udført til Athen, dels til Thespiæ, 
kan en ret bekendt Statue (Venus fra Aries, nu 
i Louvre) være udgaaet. Ogsaa andre Gudefrem
stillinger til Kultushelligdomme kendtes i Old
tiden, saaledes en Artemis til Antikyra i Fokis, 
en Dionysos, hvor Guden efter den ældre Tids 
Tankegang var en ældre, skægget Mand i lang 
Klædedragt, o. fl. Ogsaa en vidunderlig skøn 
Fremstilling af den tronende Demeter, funden paa 

i Knidos, nu i British Museum, og et Kora-Hoved 
maa i det mindste henføres til P.'s nærmeste 
Kreds. I Oldtidslitteraturen omtales i det hele 
ca. 5° Fremstillinger, der bare P.'s Navn. 

Særlig yndede P. ungdommelige og ganske unge 
Skikkelser. Flere Gange havde han fremstillet 
Eros. I Thespiæ, Fryne's Fødeby, fandtes en 
Figur, som Kunstneren selv skal have sat ganske 
særlig højt. En Torso, der er funden paa Pala-
tinerbjærget og kunde være udgaaet fra denne 
Statue, viser Guden som en ungdommelig, mandlig 
Skikkelse med Vinger. Kogger og Bue hænge 
paa en Træstamme ved Siden. Ogsaa i Parion 
i Mysien fandtes en berømt Eros-Figur. I mange 
Kopier er bevaret en >hvilende Satyr«, der maa 
antages ligeledes at være praxitelisk Arbejde. Den 
viser en ung Satyr af bløde, halvt uudviklede 
Former; han læner sig i en utvungen Stilling mod 
en Træstamme og ser frem for sig, drømmende 
og dog fuld af Liv. Den bedst bevarede Kopi 
findes paa Kapitolium i Rom. I de kejserlige 
Haveanlæg paa Palatinerbjærget er fremdraget en 
Torso, der utvivlsomt staar Originalen langt 
nærmere og af nogle endog anses for at være 
P.'s Original (nu i Paris). I nær Slægt med den 
hvilende Satyr er »Apollon Sauroktonos« (Firben
dræberen). En slank, ungdommelig Mandsskik
kelse af næsten kvindelig bløde Former støtter 

i sig med venstre Haand let til en Træstamme og 
betragter et Firben, som løber op ad Stammen; 
i højre Haand holder han en Pil, hvormed han 
synes at ville gennembore Firbenet. Flere Kopier 
ere bevarede, bl. a. i Vatikanet og i Louvre. 
Der er over alle de Figurer, som saaledes med 
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nogen Sandsynlighed kunne henføres til P., noget 
eget blidt og blødt, drømmende og forfinet, der 
er af en helt anden Aand end den argiviske 
Kunstretnings haandfaste Atleter, men som ogsaa 
er fjern fra Højheden i Feidias'es Gudeskikkelser. 

I Hera's Tempel i Olympia saa Pausanias en 
Marmorgruppe af Hermes med Dionysos-Barnet, 
udført af P. Ved de tyske Udgravninger er, vid
underligt nok, denne Statue genfunden (Maj 1877). 
Den var falden ned foran sit Fodstykke; højre 
Arm og det meste af Benene fra Knæet nedefter 
manglede, men ellers var Statuen, især Hermes-
figuren, saa at sige uskadt. Den er opstillet 
i det særlige Museum ved Olympia og er maaske 
nu det almindeligst kendte af alle græske Kunst
værker. Hermes, Gudernes Budbringer, Værne
guddommen for Ungdommens Legemsøvelser, har 
paa sin Arm det lille Dionysos-Barn, som han 

efter Moder
ens Død 

bringer i Sik
kerhed hos 
Nymferne paa 
Nysa. Han er 
standset paa 
Vejen, har ka
stet Kappen 
over en Træ

stamme og 
støtter sig nu 
med venstre 

Arm, hvorpaa 
Barnet sidder, 
let til denne. 
Dionysos, der 
er fremstillet 
med et langt 
ældre Barns 

halvt udvik
lede Legems-
former, ræk
ker med begge 
Arme op efter 
en Genstand, 
som Hermes 

har holdt i den løftede højre Haand, an
tagelig en Drueklase. Hermes ser just ikke paa 
Barnet, men halvt frem for sig, halvt drømmende, 
halvt med Smil. Det er saaledes halvt en genre
mæssig Fremstilling, men halvt eller mere et 
Billede af Guden Hermes, medens Dionysos er 
en Bifigur. Her er Kunstneren fra den bløde 
Ynglingefigur gaaet til Skildringen af den fuldt 
og skønt udviklede Mandsskikkelse, skolet i Øvelse 
og Brug. Og dog ere alle Linier bløde og 
rytmiske; sammenlignet hermed synes Polykleitos 
næsten brutal og haard. Alt er skønt formet, fra 
Hovedets Lokker, der dækkedes af en gylden 
Krans, til den elegante Sandal. Støtten ved Siden, 
der i den ældre Kunst føles som noget tungt og 
tilsat, føjer sig naturlig til Figurerne. Den hele 
Gruppe er, trods alt det ideelle i den, mærkelig 
realistisk. (Da en tysk Arkæolog første Gang 
saa et Fotografi af den, ytrede han sin Forundring 
over, at man ikke havde fjernet Klædet ved Siden, 
før den fotograferedes!). Behandlingen af Mar
moret viser den fuldkomneste Beherskelse af de 
kunstneriske Midler. Hertil kommer, at Indtrykket 

Hermes (Olympia). 

i synes at have været forstærket ved nogen Anvendelse 
I af Farver. For vor Tid er P.'s Hermes det 
I klareste Vidnesbyrd om den attiske Kunsts bedste 
1 Særeje: Ligevægt, Maadehold og fint afstemte 
j Nuancer. Feidias har mere Storhed og Højhed, 
I men begges Aand er den samme, og tilsammen 
I give de 2 Kunstnere væsentlige Sider af attisk 
l Genialitet. P.'s Guder skabtes i de skønneste 

Menneskers Billede; det er ikke Epos'ets olympiske 
Skikkelser; de staa Menneskene uendelig meget 
nærmere, og dog langt højere end de. 

P.'s Ry var stort i hans egen Levetid og siden 
større. Man kappedes om at eje hans Kunst
værker eller dog Kopier af dem. Dette forklarer 

i baade det store Antal Kopier, og at de ere 
fundne paa hinanden saa fjerne Steder som Olbia 

: og Rom. Paa Samtidens og Eftertidens Kunst 
saavel som paa Kunsthaandværket er hans Ind
flydelse umiskendelig.— (L i t t . : C o l l i g n o n , Hi-
stoire de la sculpture grecque, II [Paris 1897], 
S. 253. Heri er den ældre Litteratur fyldig 
citeret. En af de vigtigste Behandlinger er af 
F i i r t w a n g l e r i »Meisterwerke der gr. Pla
stik«). H. A. K. 

Prazak, Alo is , østerrigsk Statsmand, er født 
21. Febr. 1820 i Mahren. Han tog 1844 juridisk 
Doktorgrad og valgtes 1848 til Landdagen, hvor 
han blev Ordfører for Hoveriets Afskaffelse; 
valgtes ligeledes til den østerrigske Rigsdag og 
hørte her til det føderalistiske Parti. Han blev 
derefter Sagfører i Briinn og organiserede det 
slaviske Folkeparti i Mahren; valgtes 1861 til 
Landdagen som dette Partis Fører og derfra til 
Rigsraadets Underhus, men trak sig ligesom sine 
Meningsfæller tilbage fra Underhuset 1864 og fra 
Landdagen 1868. Han valgtes 1874 paa ny til 
Underhuset og havde Sæde her indtil 1891; blev 
Aug. 1879 Minister uden Portefeuille som det 
tschekkiske Folks særlige Talsmand og var Jan. 
1881—Aug. 1888 Justitsminister. Som saadan viste 
han stor Iver for at indføre Brugen af de slaviske 
Sprog i Retspleje og Forvaltning baade i de 
tschekkiske og i de slovenske Landskaber. Siden 
var han igen Minister uden Portefeuille indtil 
Aug. 1892. Han blev 1880 Geheimeraad, 1882 
Friherre og 1892 livsvarigt Medlem af Herre
huset. E. E. 

Pre se F r e . 

Preanger Regentskaber, nederlandsk Resi
dentskab paa Sydkysten af Vestjava, har et Areal 
af 20,874 • Km. med (1896) 2,174,144 Indb., 
hvoraf ca. 2,000 Europæere og ca. 4,000 Ki
nesere. Landet er opfyldt af skovklædte Bjærge, 
hvoriblandt flere virksomme Vulkaner. I Dalene 
og op ad Bjærgskraaningerne dyrkes Ris, Kaffe, 
Indigo etc. Hovedstaden Ban dong, med et stort 
Fyrstepalads, har (1892) 21,190 Indb. M. V. 

Préault [preo'J, A n t o i n e A u g u s t e , fransk 
Billedhugger, født 1809(1810?) i Paris, død 1879 
smst. P. var Elev af David d'Angers, der dog 
paa Grund af P.'s ekscentriske Væsen lukkede sit 
Atelier for ham. Hans Kunst er imidlertid en Del 
paavirket af Lærerens; endnu mere greb ham de 
samtidige romantiske Maleres Værker (Delacroix); 
P. selv sværmede for det regelløse, urolige og 
bizarre og yndede tragisk bevægede, voldsomme 
eller patologiske Motiver; hans tidligste Arbejder 
(Salonen 1833: »Elendighed«, »Digteren Gilbert's 
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Dødskampe, det kolossale Relief »Hungersnød« 
og fra næste Aar »Tuerie«, et fele-mSle af Ben, 
Arme og Næver i vildt Myrderi) ere i saa Hen
seende betegnende. Men fra nu af vare ogsaa for 
lange Tider Salonens Døre lukkede for ham. 
Først 1848 fik han atter Lov at udstille. Under 
Udlændighedsperioden modelerede han en krast 
naturalistisk »Christus paa Korset«, der efter 
mange Genvordigheder havnede i St. Gervais. Fra 
den senere Tid ere en Mængde Arbejder, der ere 
udførte paa selve Regeringens Bestilling; adskil
lige Værker ses derfor i Paris'es offentlige Anlæg 
og i Kirker (St. Paul, St. Roch etc). Paa Jena-
Broen i Paris den kolossale »Hestetæmmer«, i 
Louvre »Krig og Fred« [1858] og Buste af Pous-
sin, i Versailles Statuer [1856] af Mansard og 
Lenotre etc , mange ejendommelige Gravmæler: 
»Den evige Tavshed« paa Pére-Lachaise's Jøde
kirkegaard o. a. I Statuen af General Moreau for 
Byen Chartres viser P.'s Kunst, hvis Væsensmærke 
i øvrigt var det evig urolige, formløse, pulserende, 
sig fra sin mest beherskede Side. A. Hk. 

Prebiscllthor, Klippeport i det sachsiske 
Schweiz ved højre Bred af Elben paa bøhmisk 
Grund S. f. Winterberg. Hvælvingen er 20—30 
M. bred, 20 M. høj og lukkes oventil af en 3 M. 
tyk Slutsten. Hotel og prægtig Udsigt. Joh. F. 

Precarium (lat.), Laan til Brug, saaledes at 
Laanet kan kaldes tilbage naar som helst (paa 
Anfordring). Hersker der Tvivl, om et Laan til 
Brug er tilstaaet for Tid eller ikke, er Formod
ningen sædvanlig for, at kun P. foreligger, ikke 
Kommodat, se Commoda tum. K. B. 

PreChtler, O t t o , østerrigsk Dramatiker, født 
i Grieskirchen 21. Jan. 1813, død i Innsbruck 6. 
Aug. 1881. Han fik ved Grillparzer's Hjælp An
sættelse i Statstjenestén, blev hans Efterfølger 
som Arkivar (1856), men maatte paa Grund af 
en Øjensygdom tage sin Afsked 1866. Han har 
udgivet flere Digtsamlinger og skrevet en Del 
Operatekster; men især maa fremhæves hans dra
matiske Digte og Tragedier, af hvilke navnlig 
»Die Falconiere« [1846], »Adrienne« [1847] og 
»Die Rose von Sorrent« [1849] ere blevne opførte 
med Succes; desuden nogle historiske Tragedier, 
som »Kcmig Heinrich von Deutschland« [1846] 
og »Johanna von Neapel« [1850]. Hans Dramaer 
roses for streng dramatisk Stil samt Enhed og 
Energi i Handlingen. C. A. N. 

Précieux, Précieuse [presiø', presiø! z], (fr.), 
Betegnelse for Tilhængerne af den overforfinede, 
snærpede Smagsretning, der i Midten af 17. Aarh. 
udgik fra Hdtel de Rambouillet; hvad der fra 
først af var et sundt Forsøg paa litterær Sprogrens
ning, paa Indførelse af en høvisk Anstandstone i 
den selskabelige Omgang, udartede snart til den 
mest vidtdrevne Affektation, der ikke tillod at 
nævne nogen dagligdags Funktion eller nogen 
Brugsgenstand ved sit rette Navn, men anvendte 
søgte, næsten rebus-agtige Omskrivninger, for at 
undgaa alle ikke blot platte, men jævne konkrete 
Benævnelser. Mod dette skruede Væsen rettede 
Moliére sin dræbende Satire i »Les précieuses 
ridicules« og »Les femmes savantes« (se F r a n 
k r i g »Litteratur« og Mol ié re ) . Navnet »Pré
cieuses«, der fra først af havde været de fine 
Damers Ærestitel, blev til et Spottenavn. (Lit t . : 
Somaize , Le grand dictionnaire des Précieuses 

[1661, ny Udg. ved Ch. L i v e t 1856]; L ive t , 
Précieux et Précieuses [4. Opl. 1896]). S. Ms. 

Precipitåndo (ital.), musikalsk Foredrags-
betegnelse: ilende, d. s. s. a c c e l e r a n d o . 

Predazzit, en marmorlignende Stenart fra Pre-
dazzo, bestaar af en Blanding af Kalkspat og 
Hydromagnesit. M V. U. 

Predélla (Prade l la , P e d r e l l a ) (af lat. Pie-
drella), en Skammel, et Trin. I middelalderlige 
Kiiker Altersokkel, især paa Fløjaltere, ofte rigt 
udstyret og bemalet; ogsaa Sokkel til et Alter
skab; ogsaa en Opsats paa Alterets Bagvæg til 
Anbringelse af Alterstager, Alterkar etc. E. S. 

Predilpas (1,162 M.), i de juliske Alper, ikke 
langt fra den italienske Grænse, forbinder Gail-
Dalen med Isonzo's Dal og har et Fort, der 1809 
blev indtaget af Franskmændene. Joh. F. 

Preetz, By i preussisk Provins Schleswig-
Holstein ved Schwentine og Jærnbanelinien Kiel— 
Eutin, har (1900) 4,900 Indb. Fabrikation af 
Skotøj, Pølser og Maskiner, Uld- og Bomulds-
væveri. P. blev i 9. Aarh. grundlagt af Ven
derne. Joh. F. 

Preetzmann, Caspa ra , dansk Malerinde, født 
i Aalborg 1. Aug. 1792, død i Kjøbenhavn 26. 
Decbr. 1876, Konventualinde i Gisselfeld Kloster, 
udstillede 1820 en Christus-Figur og nogle Ho
veder og malede senere et Par Altertavler og 
mange Kopier efter italienske Mestere som Rafael 
og Andrea del Sarto. Saavel hendes originale 
Billeder som hendes Kopier ere ubetydelige; her 
nævnes hun som den, der hjalp J. A. Jerichau ud 
paa hans første Italiens-Rejse, idet hun skænkede 
ham en Sum Penge, hun i en Aarrække møjsomme
lig havde sparet sammen for engang selv at kunne 
besøge Rom. »Paa den Maade«, sagde hun, »ville 
de dog komme til at gøre mere Nytte«. S. M. 

Préférence [prefera's] (fr.), Fortrin, et Slags 
Kortspil. 

Préférenceaktie [prefera'^se-], en Aktie, hvis 
Ejer nyder en Fortrinsret fremfor Ejeren af en al
mindelig Aktie (se A k t i e s e l s k a b S. 400). E. M. 

Prelisso (ital.). I nogle Landes (derunder ikke 
de nordiskes) Vekselret findes Løbe- eller Respit
dage ogsaa for Veksler, der ere stiftede til Be
taling ved Sigt (avista). Hvor saadant er den 
almindelige Ret, betyder P., at disse Løbe- eller 
Respitdage ikke maa benyttes. E. M. 

Pregel, Flod i preussisk Provins Østpreussen, 
opstaar 2 Km. 0. f. Insterburg ved Sammenløbet 
af Angerapp og Pissa, optager i venstre Bred den 
sejlbare Alle, udsender mod Nord ved Tapiau 
den 41 Km. lange, kanaliserede Deime til Ku-
risches Haff og udmunder 8 Km. neden for Konigs-
berg i Frisches Haff. P. har en Længde af 133 
Km., har ved Konigsberg en Dybde af 3,45 M., 
oven for Wehlau af 0,8—o,9 M. og staar gennem 
Deime og Friedrichsgraben i Forbindelse med 
Memel. Joh. F. 

Pregrattft se Gl immer . 
Prehnit, et Mineral, som bestaar af et surt 

Kalciumaluminiumsilikat (H2Ca2Al2Si30i2), har be
tydelig Haardhed (6!/2) og oftest lysegrøn Farve; 
det danner i Reglen krumfladede Grupper af rom
biske Krystaller og forekommer som sekundært 
Mineral i Basalter og mange andre Bjærg-
arter. N. V. U. 
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Preisler (P re i s s ie r ) , tysk-dansk Kunstner-
familie. 

i) D a n i e l P., tysk Maler, født 1627 i Prag, 
død 1665 i Niirnberg, var Elev af Schiebling i 
Dresden. Af hans stærkt maniererede »italienske« 
Billeder anføres Abel's Død [Germanisches Museum, 
Niirnberg] og »Lad de smaa Børn komme til mig« 
[Wien]; hans Portrætter skulle være betydeligere: 
bl. a. Præsten Albert Volkhert's Portræt i Braun-
schweig. P. blev Stamfader til den talrige Kunstner
slægt P., hvis Hovedvirksomhed tilhørte Niirn
berg. (Li t t . : L e i t s c h u h , »Die Familie P. und 
Marcus Tuscher« [Leipzig 1886]). A.-R. 

2) J o h a n n D a n i e l P., tysk Maler, foreg.'s 
Søn, født i Niirnberg 1666, død 1737, var Elev 
af sin Stiffader Heinr. Popp og uddannedes videre 
i Italien, hvor han levede otte Aar i Rom. Der 
lærte P. alt til sit Fag henhørende og var 
ved sin Hjemkomst til Niirnberg, hvor han blev 
Direktør for Akademiet 1704, kapabel til at binde 
an med alle mulige Opgaver i den »store Stil«. 
Han har begaaet en Mængde Loftsmalerier, Alter
billeder og historiske Billeder, hvis kuriøse Skab
agtighed er det mest fremragende ved dem. Mest 
Betydning har P. utvivlsomt haft som en samvittig
hedsfuld Lærer for talrige Elever; til Undervis
ningen udgav han flere Bøger, hvoraf hans »Tegne
bog« nød stort Ry i de Tider. A. R. 

3) J o h a n n J u s t u s ( Jus t in) P., tysk Maler og 
Kobberstikker, (1698—1771), foreg.'s Søn, blev 
etter Faderen Direktør for Nurnberg-Akademiet 
1742. Af hans Malerier nævnes Christi Himmel
fart [Heil. Geistspital, Niirnberg]. Af hans tal
rige Kobberstik nævnes: Romerske Statuer (efter 
Bouchardon), Ornamenti d' Architettura, Stik efter 
Rubens'es og v. Dyck's Malerier i Jesuiterkirken i 
Antwerpen, enkelte Sortekunstblade (Magdalena, 
Venus) o. m. fl. P.'s Hustru Susanna Maria, født 
D o r s c h (1701—65), nød Ry som en fremragende 
Gemmeskærer. A. R. 

4) G e o r g M a r t i n P. , tysk Kobberstikker 
foreg.'s Broder (1700—54). Af de 61 Blade, 
der anføres af ham, skulle særlig fremhæves en 
Række Portrætter (Philipp von Stosch og en 
Samling af Niirnberg Patriciere m. fl.), Kobber
stik efter antikke og moderne Statuer (Michelangelo) 
o. m. a. A. R. 

5) V a l e n t i n D a n i e l P., tysk Kobberstikker 
foreg's. Broder (1717—65), var til Dels ud
dannet af Broderen Johann Martin P. under et 
2-aarigt Ophold i Kjøbenhavn. Af hans Stik — 
i Sortekunstmanér — nævnes en Række Por
trætter af Zurich-Borgemestere, af forskellige Med
lemmer af Familien P. o. m. a. Endvidere udførte 
han Stik efter Værker af Correggio (La Zinga-
rella), efter Tizian, Rembrandt, Tiepolo, Caracci 
o. fl. A.R. 

6) J o h a n n Mar t i n P., Kobberstikker, foreg.'s 
Broder, født i Niirnberg 14. Marts 1715, død i 
Kjøbenhavn 17. Novbr. 1794, lærte at tegne af 
sin Fader; sin Udvikling som Gravør fik han 
fornemmelig i Paris under L. Cars. Den da
værende danske Gesandt ved det franske Hof, J. 
H. E. Bernstorff, der havde set nogle af hans 
Arbejder, gav Anledning til, at han 1744 blev 
kaldet til Danmark, hvor han tilbragte Resten af 
sine Dage, fra 1750 til sin Død som Professor 
ved Kunstakademiet. I sit ny Hjem vandt han 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

hurtig en Anseelse, der forplantede sig til Eu-
ropa's andre Lande, og som han i fuldt Maal 
fortjente; han var virkelig en særdeles dygtig 
Kunstner, der vel med Hensyn til Udførelsens 
Elegance og det færdige Arbejdes Glans stod til
bage for Clemens, men som i sine bedste Ar
bejder viser en lige saa ren og sikker Streg som 
denne, hvem han endog ikke sjældent overgaar 
i sund Opfattelse af Forbilledet og kraftig Virk
ning. Som Hovedværker af P. kunne nævnes hans 
»Gangen til Golgatha« efter Paolo Veronese, 
»Ninus og Semiramis« efter Guido Reni samt 
det store Stik efter Saly's Rytterstatue af Frede
rik V; adskillige af hans Portrætter ere ypperlige, 
saaledes Frederik V og Dronning Louise efter 
Pilo og frem for alle Wiedewelt's efter P. Als. 
En Suite Portrætter af de oldenborgske Konger 
til Schlegel's Danmark's Historie fandt stor Ud
bredelse i Særtryk; Bladene ere af meget for
skellig Værd. S. M. 

7) J o h a n G e o r g P., dansk Kobberstikker, 
foreg.'s Søn, født i Kjøbenhavn 7. Juli 1757, 
død i Lyngby 21. Apr. 1831. Han var Elev først 
af Kunstakademiet og af sin Fader, senere, fra 
1781, af den berømte Wille i Paris. Allerede 
Aaret før han rejste med Akademiets Stipendium, 
havde han vundet den store Guldmedaille for et 
Kobberstik, »Christus og den samaritanske Kvinde«; 
det er et flinkt og propert Arbejde, men staar i 
Henseende til Sikkerhed og malerisk Virkning 
langt tilbage for det Blad, paa hvilket han 1787 
blev Medlem af Akademiet, »Dædalus og Ika-
rus« efter Vien, for hans Stik efter Erik Pauelsen 
og for hans Portrætter, blandt hvilke vel Henrik 
Stampe's efter Juel er det værdifuldeste. Faa 
Maaneder før sin Død havde P., der ellers var en 
ret velhavende Mand og Ejer af en Landejendom 
ved Lyngby, lidt et betydeligt Tab, ved at denne 
brændte. S. M. 

Preisler, J o a c h i m Daniel , dansk Skuespiller, 
Søn af ovenn. J. M. P., født 16. Novbr. 1755 i 
Kjøbenhavn, død 2. Apr. 1809 smst. Han havde 
nydt en god Opdragelse og kunde allerede se 
Embedsvejen ligge slagen for sig: han havde efter 
et temmelig lystigt Ungdomsliv opnaaet en An
sættelse i det tyske Kancelli og her vundet A. P. 
Bernstorffs Bevaagenhed, da han pludselig af 
Forelskelse i en smuk Skuespillerinde brød ud, 
holdt Bryllup med hende (se nedenf.) og Maaneden 
derefter, 26. Jan. 1779, debuterede paa det kgl. 
Teater som Leander i »Det unge Menneske paa 
Prøve«. Denne første Prøve faldt dog alt andet end 
heldig ud; men da P. i Løbet af et Par Aar havde er
hvervet sig Scenevanthed, udfoldede han, der be
sad litterær Dannelse og var kendt med det gode 
Selskabs Tone, i en Række dels Anstands-, dels 
Karakterroller en smidig Aandslivlighed og en 
sikker Elegance, der var ganske ualmindelig blandt 
Datidens Skuespillere. Hans Repertoire omfattede 
letkomiske Figurtegninger, som Partout i »De 
forliebte Haandværksfolk«, Dalton i »Hecking-
born«, Kaptajn Alsing i »Fændrikken« og Baron 
Dromer i »Den værdige Fader«, og skarpt-optrukne 
Karakterstudier, som Stukeley i »Beverley«, Loke 
i »Balder's Død«, Lord Brazen i »Hververne«, 
Kaptajn v. Aberwitz i »De Vonner og Vanner« 
og Moliére's »Tartuffe«. Medens han inden for de 
første søgte saa vidt muligt at dække Personernes 
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naragtige eller mindre tiltalende Sider med en 
forsonende Elskværdighed eller Noblesse, blottede 
han inden for de sidste skaanselsløst den menneske
lige Falskhed eller Simpelhed, der fandtes bag 
den polerede Overflade. P. havde hurtig vundet 
frem til en anset Stilling ved Teateret: 1788 
sendte Direktionen ham (og to andre Skuespillere) 
paa Studierejse til Udlandet og paalagde ham at 
føre en nøjagtig Dagbog; da denne Aaret efter 
udgaves i Trykken (»Journal over en Rejse gen
nem Frankrig og Tyskland«), forøgede den hans 
Anseelse, og alt syntes saaledes at love en rig 
Kunstnervirksomhed, da P. endnu pludseligere, 
end han var gaaet til Teateret, forlod det. En 
skønne Aften, 16. Apr. 1792, da han skulde op
træde, havde han forladt Kjøbenhavn med en 
ganske ung Skuespillerinde; deres Forbindelse 
afbrødes vel snart, men P.'s Livsbane var ødelagt, 
og hans Talent gik under i de følgende Aars 
Kamp for Tilværelsen. (Li t t . : Edv. B r a n d e s , 
»Dansk Skuespilkunst« S. 134—167). A. A. 

Preisler, Mar ie C a t h r i n e , født Devegge , 
dansk Skuespillerinde, født 19. Decbr. 1761 i 
Kjøbenhavn, død 28. Maj 1797 smst. Kun 16 
Aar gi. optraadte hun første Gang 27. Febr. 1778 
paa det kgl. Teater i Kjøbenhavn som Pyrrha i 
Sarti's Syngestykke »Deucalion og Pyrrha« og 
gjorde straks Lykke, men forskertsede snart efter 
dels ved sin egen kunstneriske Skødesløshed, dels 
ved sit Forhold til ovenn. J. D. P. Publikums 
Velvilje; dog tilbageerobrede hun, der snart ind-
traadte i lovformeligt Ægteskab med ham, denne i 
fuldt Maal, da hun efter Caroline Walter's pludse
lige Bortrejse (1780) maatte overtage en stor Del 
af hendes Repertoire. Mad. P.'s unge Ansigt med 
de spillende Øjne og det friske Smil passede lige saa 
godt til de skælmske og overgivne Elskerinder 
som til de vittige og kokette Verdensdamer; blandt 
de sidste udførte hun med særlig Glans Lady 
Teazle i »Bagtalelsens Skole«, men sine største 
Triumfer tejrede hun i Ungpigeroller, hvor hun 
kunde køre i Ring snart som Rosina i »Barberen 
i Sevilla« med en paapasselig Formynder, snart 
som Trine i »Fejltagelserne« med en forlegen 
Tilbeder. P., hvis storslaaede Skikkelse kunde 
gøre en ikke ringe Virkning i Dramaet, f. Eks. 
som Grevinde Orsini i »Emilia GalotU«, nærede 
vistnok en kunstnerisk Higen efter alvorlige Roller, 
og det var hende derfor et haardt Stød, at hun 
kun under Mad. Rosing's Sygdom fik Lov til at 
udføre Sigbrit i »Dyveke«, som Samsøe havde 
bestemt for hende. Dette var unægtelig ogsaa en 
Uretfærdighed mod hende, og med Rette traadte 
P. A. Heiberg i Skranken for hende (»Dyveke-
Fejden«), men det lader sig paa den anden Side 
næppe nægte, at hendes kunstneriske Kraft paa 
dette Tidspunkt var brudt; i den følgende Tid 
forsumpede hendes Talent yderligere i Letsindig
hed og Uorden. Hendes sidste Optræden var 25. 
Apr. 1797 som Constance i »De forliebte Haand-
værksfolk«. A. A. 

Preiswerk, T h e op hi l , schweizisk Maler, er 
født 7. Decbr. 1846 i Basel. Han uddannedes 
under Stiickelberg og Bocklin og paa Studierejser 
bl. a. til Rom. P.'s gediegne og betydelige Kunst 
er ret alsidig, spænder over Landskabet, Genre
stykket, det religiøse Billede m. m. Bekendte 

Værker bl. a.: »Flugt til Ægypten«, »Daglejernes 
Middagshvile«. I Basel's Museum: »Satyrfamilie i 
et Landskab«, »Børn ved Havet«. A. Hk. 

Prekarium d. s. s. P r e c a r i u m . 
P rekær (fr.), vanskelig, mislig, pinlig. 
Prekærhandel kaldes den Handel, som Borgere 

i to Stater, der ligge i Krig indbyrdes, hemme
lig drive med hinanden under en neutral Stats 
Flag. C. V.S. 

Prel, C, se Du Pre l . 
Prelbom, Træstykke, mod hvilken selve Ham

meren ved en Vandhammer kastes op, for at 
Slagene kunne fremskyndes ved P.'s Elastici
tet. F. W. 

Prell, H e r m a n n H e i n r i c h , tysk Maler, er 
født 29. Apr. 1854 i Leipzig. Med god teknisk 
Ballast fra Læretiden under Gussow i Berlin tog 
han 1878 til Italien for at studere Freskoteknik, 
paavirkedes her af v. Marees, tog efter Hjem
komsten fat paa det Arbejde, der var Rejsens 
Anledning: Udsmykningen af Berlin's Arkitekthus 
med Freskobilleder. Dette betydelige Værk (9 
Fresker, Arkitekturens Historie) blev Indledningen 
til hans pompøse, historisk-dekorative Vægmaleri; 
i saa Henseende er han vel nok det moderne 
Tyskland's mest fejrede, officielle Maler. Han har 
store Fortjenester af Freskoteknikken, er fantasi
fuld, ubestridelig dygtig, men virker ikke altid 
lige smagfuldt og lødigt i sine mægtige Komposi
tioner, hvor man ofte mærker det tableauagtige 
Arrangement og stødes af Skikkelsernes'Poseren. 
Vigtigste Arbejder: historiske Cykler i Raadhusene 
i Worms, Hildesheim, Danzig (1894), de 6 Væg
billeder: den antikke og den kristne Verden i 
Breslau-Museets Treppenhaus (fintstemte Land-
skabsbaggrunde), den pragtfulde Udsmykning af 
Pal. Caffarelli i Rom (Aarstidernes Vekslen, færdig 
1899, Tempera paa Lærred), i den sidste Tid 
store dekorative Arbejder for Dresden's Alberti-
num (Titaner eta). Af Staffelibilleder fremhæves 
»Judas Ischariot« og det lidt affektert sødlige 
»Hvile paa Flugten«. I den sidste Tid har P. 
med Held dyrket Skulptur (Afrodite, Prometheus). 
Han er Professor ved Dresden's Kunstakademi. 
(Li t t . : >H. P. Fresken in Treppenhaus d. Schles. 
Mus. d. bild. Kunste. Text v. Janitsch« [Berlin 
1895]; R o s e n b e r g , »H. P.« [1901]). A. Hk. 

Preller, 1) F r i e d r i c h , tysk Maler, født 25. 
Apr. 1804 i Eisenach, død 23. Apr. 1878 i Wei
mar. P. blev uddannet i Weimar, i Antwerpen 
(under v. Brée) og særlig i Rom, hvor han under 
Koch's Indflydelse valgte det heroiske Landskab 
som sit Livs Opgave. Hernede fik han Ideen til 
sine Odyssé Landskaber, den berømte Cyklus, som 
han 1865—69 udførte i Voksfarver i Museet i 
Weimar, 1834—36 i mindre Omfang i det Hartel'ske 
Hus i Leipzig; en Suite Kultegninger (16 Kom
positioner) i Berlin's Nationalgaleri ere byggede 
paa den lille Cyklus fra Leipzig, medens Kar
tonerne (1862) i Leipzig-Museet danne Grundlaget 
for Weimar-Billederne. Disse Arbejder vise P.'s 
frodige Fantasi og hans Mesterskab i Behand
lingen af det ideale Landskab, hvis Elementer han 
hentede sig ved Rejser til storladne Egne. Han 
besøgte ogsaa Norge (»Norsk Kyst« [Dresden-
Galeriet] m. m.). Til hans tidligere Arbejder høre 
6 store thiiringske Landskaber med historisk Staf-
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fage og Landskabs- og Figurbillederne i Tempera 
fra Oberon i Weimar-Slottets Wieland-Sal. Han 
har selv raderet mange af sine Billeder. P. er 
godt repræsenteret i tyske Museer. Han virkede 
som Professor i Weimar. (Li t t . : R o q u e t t e , »F. 
P.« [1883]; R. S c h o n e , »P.'s Odyssee-Land-
schaften« [1863]; J o r d a n , »Die Odyssee in P.'s 
Darstellung« [1873]). 

2) F r i e d r i c h , Søn og Elev af ovenn. F. P., 
født 1838 i Weimar, død 1902, Professor ved 
Dresden's Akademi, malede Landskaber — efter 
Faderens Forbillede — fra Alperne, Italien og 
Frankrig, udsmykkede Dresden's Teater (Prome-
theus), Meissen's Albrechtsburg m. m. A. Hk. 

Preller, Ludwig , tysk Filolog og Arkæolog, 
født 15. Septbr. 1809 i Hamburg, død 21. Juni 
1881 som Overbibliotekar i Weimar. Han studerede 
1828 Filologi og Teologi i Leipzig, men allerede 
fra Aaret efter alene Filologi og i Berlin. Fra 
1833 virkede han som Privat docent i Kiel. 1838 
blev P. Professor ved det tyske Universitet i 
Dorpat, men nedlagde Embedet 1843 af nationale 
Grunde. Efter en Rejse til Rom og et Ophold 
i Jena blev han 1846 Overbibliotekar i Weimar. 
Hans ivrige og omfattende Studier bevægede sig 
navnlig paa den græske og romerske Mytologis 
Omraader, dog inden for ret vide Grænser, og 
hans store Arbejder bleve: »Romische Mythologie« 
[1858, 3. Udg. 1883 ved Jordan] og »Griechische 
Mythologie« [1854, 4. Udg. fra 1887 ved Robert]. 
Det er solide og grundig udarbejdede Haand-
bøger, der vedblivende, trods de mange senere 
Undersøgelser, gøre særdeles god Fyldest og ere 
meget benyttede. Desuden har han skrevet mange 
mindre Afhandlinger og Artikler, især til Pauly's 
Realencyclopædi. Af de mindre Afhandlinger 
skulle anføres: »Ueber die Bedeutung desSchwarzen 
Meeres flir d. Verkehr u. Handel d. alten Welt« 
[Dorpat 1842], »Die Regionen der Stadt Rom« 
[Jena 1846]. Endvidere et Par Arbejder over 
moderne Historie. H. A. K. 

Premiere [premiælre] (fr.), Førsteforestilling. 
Premierløjtnant [premie'-] se Løjtnant. 
Premierminister [præmie'-] se Min i s t e r . 
Premiervertikalen d. s. s. første Vertikal, se 

Himmel . 
Prem Sågar (o: Kærligheds-Havet), et nyere 

indisk poetisk Værk, som i erotiske, ofte stærkt sanse
lige Udtryk fremstiller den religiøse Kærlighed, 
navnlig Krishna-Tilbederens mystiske Hengivelse til 
Frelseren. Det er bearbejdet paa Hindi (s. d.) 
af den berømte Digter La l K a v i og trykt i 
Kalkutta 1805 og oftere, udgivet med Ordbog af 
E. B. E a s t w i c k [Hertford i85l]og oversat paa 
Engelsk af H o 11 in g s [Kalkutta 1848]. D. A, 

Prent, Bogtryk. 
Prenzlau, By i preussisk Provins Brandenburg, 

95 Km. N. N. 0. f. Berlin ved Nordspidsen af 
Ucker-Søen, har (1900) 20,200 Indb.; Landret, 
Amtsret, Filial af Rigsbanken, den smukke gotiske 
Maria-Kirke (1340), Gymnasium, Seminarium;Jærn-
støberi, Fabrikation af Sukker, Cigarer, Maskiner, 
Uldspinderi og Mølledrift. P. nævnes første Gang 
1188 og fik 1235 Stadsret. Joh. F. 

PreobrashenskOJO, Navn paa flere mindre 
Byer i Rusland, blandt hvilke nævnes en Landsby 
i Nærheden af Moskva, hvor Peter den Store 
eksercerede med de af hans Legekammerater 

dannede Kompagnier, af hvilke senere det efter 
P. opkaldte første russiske Garderegiment ud
gik. H. P. S. 

PreradOVic, Pe t ar, dalmatinsk-kroatisk Digter, 
født i Militærgrænsen 1818, død 1872. Han 
traadte 1838 ind i Armeen som Officer, blev for
trolig med tysk Sprog og skrev først Tysk, senere 
blev han med sit Regiment forsat til Dalmatien, 
hvor hans Nationalfølelse vaagnede; i »Zora Dalma-
tinska« og i L. Gajs »Danica« udkom hans første 
kroatiske Digte. 1846 udgav P. en Samling Poesier 
»Prvenci« (»Ung Frugt«). Efter Krigsliv i Italien 
og under Jelacic fortsatte han sin digtende Virken : 
»Nove pjesme«, »Ny Sange« [1851]; »Kralevic 
Marko« [1852]. I episk Poesi har P. skrevet 
sine skønneste Arbejder: »Prvi ljudi« (»De første 
Mennesker«) og »Slavenski Dioskuri«. Livet 
igennem stredes han med sit Hang til tysk Syns-
maade og mod hele sin fremmede Dannelse, der 
hindrede ham, som han syntes, i at naa saa dybt 
i kroatisk Følelse, som han gerne vilde. P.'s 
samlede Værker: »Pjesnicka djela«, udgivet paa 
Folkets Bekostning [Agram 1873] med Biografi 
af J. Trnski og en Værdsætning af P. ved M a r-
kovic". A. M. B. 

Prerau (tschekk. Prerov), By i Mahren, Hoved
stad i Bezirkshauptmannschaft P. 22 Km. S. 0. f. 
Olmiitz ved Betschwa, har (1890) 13,000 Indb. 
Statsovergymnasium, Maskinistskole; betydelig 
Klædevæveri, Fabrikation af Sukker, Landbrugs
maskiner og Metalvarer. Joh. F. 

Pré Saint Gervais [presæzærvæ'], bylignende 
Landsby i det franske Dep. Seine, østlig Forstad 
til Paris, ved Foden af Romainville-Fortet, har ke
miske Fabrikker og (1896) 9,308 Indb. M. Kr. 

Presba, P respa , Sø i Tyrkiet, Vilajet Monastir, 
opfylder en Hulhed melem to Bjærgkæder, ligger 
845 M. o. H. og er 198 • Km. stor. Tilsyne
ladende har den intet Afløb; men man formoder, 
at den ved underjordiske Kanaler staar i For
bindelse med Søen Ochrida, der har Afløb gennem 
Drin. ff. P. S. 

Presbyopi (græ.), Gammelmandssyn ell. Lang-
s y n e t h e d , findes hos gamle, der ikke mere ere 
i Stand til at se nærved. Aarsagen er, at Linsen 
i Øjet forandrer sig saaledes, at Øjet ikke er i 
Stand til at akkommoderes, d. e. indstille sin Bryd
ning for nære Genstande, saa godt som tidligere. 
For Mennesker med normalt brydende Øjne er 
det nødvendigt, naar de blive mellem 40—50 
Aar gi., at holde Bogen, de læse i, længere fra 
Øjet end tidligere, og de blive hurtig trætte især 
ved Lys. Hvis Arbejdet forceres, kommer der 
let Trykken over Øjnene og Hovedpine, saa at 
Arbejdet maa opgives. Hvis Øjet har hyperme-
tropisk Bygning (se H y p e r m e t r o p i ) , indtræder 
P. tidligere, idet det hypermetropiske Øje paa 
Grund af sin Bygning maa akkommodere stærkere; 
hvis Øjet har myopisk Bygning (se Myopi ) , ind
træder P. senere, idet det myopiske Øje paa Grund 
af sin Bygning akkommoderer mindre. Hvis et 
Menneske derfor efter 50 Aars Alderen kan holde 
ud at læse uden Briller, er han saa godt som 
altid nærsynet (Myop). P. tiltager jævnt med 
Alderen. Den afhjælpes ved»Gammelmandsbriller«, 
Samlelinser, der befri Øjet for en Del af Ar
bejdet. Hos det normale Menneske benyttes ved 
50 Aars Alderenet Glas paa omtrent -f- i>00 Dioptri 
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(med i M.'s Brændvidde), ved 60 Aars Alderen 
paa omtrent - j - 2 l00 Dioptri (med !/2 M.'s Brænd
vidde) o. s. v., men der er ret store individuelle 
Forskelligheder. G. N. 

Presbytere (græ.: >de Ældste«) kaldtes i den 
første kristne Menighed de Mænd, som bleve satte 
til at lede de Menigheder, hvori der ikke fandtes 
særlig aandsudrustede (se B i s k o p ) . De vare i 
Alm. 12 i Tallet og indtoge den ledende Stilling 
ikke i Kraft af deres Embede, men i Kraft af 
Personlighed, fordi de vare gamle af Alder, gamle 
som Kristne og udmærkede ved Kristenkærlighed. 
Fælles for alle P. var den Opgave at undervise 
og formane; de af dem, som skulde modtage og 
uddele Kærlighedsgaverne og forvalte Nadveren, 
bleve indviede dertil ved særlig Haandspaalæggelse 
og fik Navn af Bisper. Saaledes fik Biskopperne 
straks en mere fremtrædende Stilling end de 
øvrige P., og det absolutistiske Drag, som gik 
gennem Romerriget i 2. og 3. Aarh., kom Bispe
magten til gode. Bisperne fik et Overtilsyn med 
P., der bleve fordelte som Præster ved de for
skellige Kirker, men ved Ordinationen bleve P. 
hævede op i en fra Lægfolk væsensforskellig Sfære, 
hvor de færdedes ikke i Kraft af deres person
lige Egenskaber, men i Kraft af deres Embede, 
og sammen med Biskopperne bleve de regnede 
til det højere Præsteskab. I de reformerte Menig
heder, hvor man saa vidt muligt har villet gennem
føre den første Menigheds Forfatning, staa ved 
Siden af Præsten 12 P., kirkelig sindede Lægfolk, 
der skulle vaage over Kirketugten og styre Kirkens 
ydre Sager. Sammen med Sognets Præster ud
gøre P. P r e s b y t e r i u m . Denne Menigheds-
styrelse er i nyere Tid efterlignet i flere lutherske 
Landskirker, i Danmark er der Forslag i lignende 
Retning (Menighedsraad, s. d.). L. M. 

Presbyteriålforfatning se Presbytere og 
S y n o d a l f o r f a t n i n g . 

P r e s b y t e r i å n e r e , det kirkelige Parti i Eng
land, som forkastede den engelske Statskirkes 
biskoppelige Forfatning og fastholdt den kalvinske 
Kirkeforfatning med Presbytere, som blev indført 
i Skotland. Den er den konservative Fløj af 
Puritanerne (s. d.). L. M. 

Presby te r ium se P r e s b y t e r e . 
PresCOtt [pre'skat], By i det nordvestlige Eng

land, Lancashire, 10 Km. fra Liverpool, driver 
Fabrikation af Urmagerværktøj, File og Lervarer, 
har (1891) 6,745 Indb. Uden for Byen ligger 
omgiven af en stor Park Knows ley Hal l , der 
siden 1385 har været Derby-Grevernes Stamslot. 
Den værdifulde Malerisamling rummer Værker af 
Rubens, Rembrandt, Teniers o. fl. M. Kr. 

PresCOtt [pre'skat], 1) By i Dominion of 
Canada, Provins Ontario, ligger ved St. Lawrence 
100 Km. neden for denne Flods Udløb af Lake 
Ontario og driver nogen Jærnindusti. (1891) 
2,919 Indb. 2) Navn paa flere Smaabyer i 
U. S. A. H.P.S. 

PresCOtt [pre'skot], W i l l i a m H i c k l i n g , 
nordamerikansk Historiker, født 4. Maj 1796 i 
Salem, Massachusetts, død i New York 27. Jan. 
1859. P. studerede ved llarvard College og 
skulde være Jurist; et Ulykkestilfælde, der be
røvede ham det ene Øje og svækkede Synet paa 
det andet, tvang ham til at drive lettere, litterære 
Studier, og sluttelig førtes han over til Spanien's 

Historie, et lidet dyrket Omraade, rigt paa ro
mantiske Træk. 1838 udkom hans første Hoved
værk: »History of the reign of Ferdinand and 
Isabella« [3 Bd.]; støttet paa et rigt Materiale, 
der var indsamlet af hans Sekretærer, gav han 
her en livfuld, farverig Skildring, der vandt ham 
den største Læsekreds. Endnu mere glimrende 
fremtræder hans Forfatterevner i: »The conquest 
of Mexico« [3 Bd., 1843] og >The conquest of 
Peru« [3 Bd., 1847], medens han ikke fuldt ud 
magtede det vanskeligere Emne, som optog ham 
i hans sidste Aar: »History of the reign of Phi
lip II« [3 Bd., 1855—58, ufuldendt]. Foruden 
disse 4 Hovedværker, der ere oversatte paa de 
fleste Sprog, ogsaa paa Dansk, har P. skrevet 
mange Afhandlinger, især af litterært Indhold; 
en samlet Udgave af hans Værker er udgiven af 
J. F. Kirk [16 Bd.]. Kr.E. 

Presenning er et til Overdækning af Varer 
bestemt Tøjstykke; det fremstilles af meget tæt 
vævet, undertiden tjæret Sejldug. K. M. 

PresepiO (ital.: »Krybbe«, \&t. praesepe). Med 
dette Ord betegnes ofte i Kunsten en Fremstilling 
af Christus-Barnet i Krybben i Bethlehem (tysk 
»Krippe«). A. Hk. 

Prese ren [pre!s>ren], F r a n t s , (1800—49), 
slovensk Digter. P. gik i Skole i Laibach, stu
derede siden Jura i Wien, levede hele sit Liv i 
smaa Kaar, og først 1846 blev han selvstændig 
Advokat i Krainburg. P.'s Poesi var mest Lyrik, 
men ogsaa Epos og Satire findes fra hans Pen. 
Hans Digtning, ypperst af al slovensk Poesi, var 
ægte og kraftig. P. stod uden Følelse for den 
alslaviske Bevægelse som ren stedlig slovensk 
Digter (»Poezije doktora Franceta Preserna« [Lai
bach 1847]). A.M.B. 

Presfoder , E n s i l a g e , presset Grønfoder. De 
fleste grønhøstede Afgrøder, der skulle anvendes 
som Vinterfoder for Husdyrene, tørres til Hø. I 
Stedet for saaledes ved Tørring at muliggere 
Opbevaringen, benyttes undertiden en Fremgangs-
maade, der bestaar i, at de paagældende Afgrøder 
i ganske frisk Tilstand samles i Beholdninger af 
passende Størrelse og underkastes et stærkt Tryk, 
hvorved Luftens Adgang hemmes saa stærkt, at 
Forraadnelse forebygges. Det saaledes behandlede 
Foder kaldes P. eller Ensilage, og Fremgangsmaaden 
benævnes undertiden G r ø n k u l i n g.Presningen fore-
gaar enten i gravede Fordybninger, Betonbeholdere 
eller i overjordiske Stakke, og Trykket tilveje
bringes enten ved Hjælp af Jord eller Sten, der 
lægges oven paa Foderet, eller ved dertil ind
rettede Presser. I Sammenligning med Høbjærg-
ning frembyder Metoden navnlig følgende For
dele: i) Man er uafhængig af Vejrforholdene, 
der som bekendt ofte vanskeliggøre Høbjærgning 
i høj Grad; 2) alle Grønafgrøder, der overhovedet 
egne sig til Opfodring, kunne anvendes til P., 
ikke alene Kløver og Græs, grønne Korn- og 
Bælgsædafgrøder o. 1., men ogsaa saadanne Plante
dele, som ellers kun kunne anvendes i frisk Til
stand, fordi de ikke egne sig til Hø, saasom 
Roeblade, Majs m. m. I Henhold dertil hører Til
beredning af P. navnlig hjemme under saadanne 
klimatiske Forhold, der vanskeliggøre Høbjærg
ning, eller i Landbrug, hvor der fremkommer 
større Mængder af Grønfoder, der ikke egne sig 
til Hø. — Metoden har fundet en Del Anvendelse 

v 
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i Amerika, England, Sverige o. a. St. I Danmark 
har den hidtil ingen Betydning faaet, og heller 
ikke i Norge har den fundet megen Anvendelse. 
(L i t t . : K. N. K r i s t e n s e n , >Ensilage« ^Tids
skrift for Landøkonomi« 1895 S. 299]). K. H—n. 

Pres id ios , Benævnelse, som Spanierne og Por
tugiserne tidligere gav de smaa befæstede Pladser, 
de opførte i deres Kolonier til Beskyttelse mod 
de indfødte. Nu anvendes P. kun om de spanske 
befæstede Punkter i Nordafrika, Ceuta (s. d.), 
Melilla (s. d.) samt den 124 Km. S. 0. f. Ceuta 
liggende Klippeø Vé lez de la Gomera , der 
har ca. 500 Indb. og er spansk siden 1508, den 
36 Km. længere mod Øst liggende 0 Alhuce-
mas, der har ca. 400 Indb. og er spansk siden 
'^73 , og de 24 Km. fra den algierske Grænse 
liggendelslas Chafarinas,derhaveca. 700Indb., 
og som 1848 besattes af Spanierne. H. P. S. 

Presning, den Proces, som foregaar ved Pres 
sen (s. d.). Særlig Betydning har P. ved Metal
lernes Bearbejdelse. Medens man allerede tidligere 

havde benyttet P. i Metal-
lurgien til at uddrive Slag
gen af Luperne ved Pud-
lingen (s.d.), fik efterhaanden 
P. en stor Anvendelse navn
lig for Jernindustrien. Hvor 
Jordbunden var hul ved 
Mineanlæg, kunde store 
Damphamre ikke bruges; 
endvidere var Pressens Virk
ning mere total, medens 
Hammerens nærmest var 
lokal; dette bidrog til Ud
bredelsen af S m e d e p r e s 
sen, opfunden af Hasswell 
i Wien 1861, som virker 
med Tryk paa indtil ad
skillige Millioner Kilogram 
og drives hydraulisk. En 
særegen P. patenteredes 
1891 som » H o h l p r e s s v e r -
fahren« af Ehrhardt i Diis-
seldorf. Den arbejder ogsaa 
i Smedevarmen. En kva
dratisk Blok a (Fig. 1 og 
2) sættes i en Matrice b, til 
hvis Væg dens Kanter lige 
slutte, en Overdel d sættes 
paa et Stempel c, drives 
hydraulisk og hurtig ned i 
Blokken. Forholdet mellem 
Stempelets Diameter r og 
Matricens Diameter R er 
afpasset saaledes, at det Ma

teriale, som Stempelet fordriver, just udfylder de 4 
Segmenter mellem Blokken og Matricen. Fig. 3 
viser Snit i Blokken efter P. Man kan nu i samme 
Varme strække det fremkomne Rør videre ved 
at lade det passere Huller med aftagende Dia
meter og til sidst gøre det færdigt paa Trække-
bænk. I mange Tilfælde, som ved Emner til Ka
noner og Granatkardæskbøsser, bliver man staaende 
ved den første Operation. Matricen behøver lige 
saa lidt som Blok og Stempel at være cylindrisk, 
men man maa altid sørge for, at der i hvert 
Tværsnit bliver Plads til Siden til det Metal, i 
Reglen Staal, som fortrænges af Stempelet. 

Foruden Varmpresning anvendes ogsaa i stort 
Omfang kold P.; denne efter Materialets Natur 
og Processens Art med eller uden een eller flere 
Udglødninger mellem de enkelte Operationer, for 
at betage Metallet, ofte Staal, 
Jærn, Messing eller Nysølv, Fig. 4. 
den Haardhed, som følger 
med P. og som vilde genere 
eller endog umuliggøre den 
næste Operation. Man har 
gjort Forskel paa K r a f t p r e s 
n ing , som er en Udhugning 
og saaledes kun tildanner Om
kredsen, og T r æ k k e p r e s -
n i n g , hvorved Hulheder i 
det oprindelig plane Emne 
foregaar. Fig. 4 viser for
skellige Stadier for en Trække-
kran og kan tænkes at være 
Begyndelsen til et Messing-
patronhylster til et Gevær 
eller en hurtigskydende Ka
non; dog vilde Emnet, den 
plane Blanket, i Virkeligheden 
være tykkere for at faa for
nøden Bundtykkelse. I det 
daglige Liv ere nu Kold
presningens Produkter, saa-

som Æsker og Daaser, meget alminde
lige. F. W. 

Prespa se P r e s b a . 
Pressånt (fr.), presserende, trængende, hvad 

der haster. 
Pressburg (ung. Pozsony). 1) K o m i t a t i 

Ungarn, grænser til Nedreøsterrig og Komitaterne 
Neutra, Komorn, Raab og Wieselburg, har et 
Areal af 4,216 • Km. med (1890) 331,400 slaviske, 
magyariske og tyske Indbyggere, der ernære sig 
ved Vin- og Agerdyrkning samt Industri. 2) Kgl. 
F r i s t a d , tidligere Kroningsstad for de ungarske 
Konger, Sæde for Komitatsøvrigheden, en kgl. 
Domstol og et Handels- og Industrikammer, ved 
venstre Bred af Donau, ikke langt fra dens Ind
træden i Ungarn, bar (1890) 52,400 hovedsagelig 
katolske tyske Indbyggere. P. deles i 5 Kvarterer, 
blandt dens 25 Kirker nævnes Domkirken, tid
ligere Kroningskirke (paabegyndt 1090, restau
reret 1845—67). Det kgl. Slot paa Schlossberg, 
der hæver sig 83 M. over Donau, er for
faldent siden Branden 1811. Siden 1890 fører 
en Jærnbro over Donau i Stedet for den gamle 
Pontonbro. P. har et kgl. Retsakademi og to 
Gymnasier. Der findes Rosoglio-, Tobaks- og Læd
erfabrikation, betydelig Handel og en af de største 
Dynamitfabrikker paa Kontinentet. I Omegnen 
findes Vindyrkning; paa Skrænten af Gemsen-
berg er der i den sidste Tid opdaget præhistoriske 
Mindesmærker. — P. nævnes allerede i 9, Aarh., 
har som Indgangsport til Riget lidt meget under 
Krige. Da Tyrkerne havde erobret Ofen, var 
P. 1541 —1784 Hovedstad i Ungarn. 1805 af
sluttedes Freden i P. mellem Napoleon I og Kejser 
Frants II. Joh. F. 

P r e s s e , Apparat, ved hvilket der udøves et 
Tryk. I ældre Tid var Formen P e r s e hyppig
ere brugt end nu, hvor den navnlig anvendes i 
Udtrykket Vinperse og om Bremsen i en Vejr
mølle, hvor Træstykker presses mod Akselen og 
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derved hemme eller stoppe Gangen. P. anvendes 
i) til at give voluminøse Legemer mindre Rum
fang, saaledes Bomuld, Papir, Klude, Hø, Tørv 
o. s. v., 2) til at udskille Vædsker fra faste Sub
stanser, saaledes Vin, Olie, Saft, Honning, ogsaa ved 
Fabrikation af Gær og Ost, endvidere ved Slag
gers Uddrivelse af Smedejærn (Lupepresse), ved 
Filtrering o. s. v., 3) til at give Formforandring 
saasom ved Smedning, Prægning, Fremstilling af 
Nudler, Chokolade, Teglsten, Tørv, Blyrør, Mes
singskinner o. s. v., 4) til at tilvejebringe en fast 
Forbindelse, som ved Svejsning, ved Paasætning 
af Hjulringe eller Indsætning af Hjulnav, her
under kan Bogtrykningen regnes, 5) til at give 
et fast Leje under Forarbejdelsen eller Opbe
varingen, saaledes Bogbinderpressen og i Huset 
P. til Spillekort og Servietter, endelig 6) til at flytte 
store Byrder som de hydrauliske P. ved Brobygning 
eller ved Løftemaskiner. P. benævnes ofte efter 
deres særlige Anvendelse, f. Eks. Høpresse, Olie
presse, Smedepresse, Bogtrykpresse, Kortpresse, 
Kopipresse. 

Efter disses forskellige Konstruktioner benævnes 
de Vægtstangs-, Excenter-, Kile-, Skrue-, Valse-
og Stempelpresse; er Konstruktionen sammensat, 
kan dette ogsaa antydes i Benævnelsen, f. Eks. 
Kileskruepresse. 

Endvidere skelnes mellem Haand- og Maskinpres-
ser, Vandpresser (hydrauliske P.), Luftpresser, (pneu
matiske eller Trykluftpresser), Damppresser og 
Transmissionspresser. Ofte, men ikke altid, bestaar 
P. af en Overdel, der holdes i bestemt Afstand 
fra en Underdel, mellem begge lægges Arbejds
stykket og bevæger sig den arbejdende Del af 
P. Fig. 2 er efter dette Skema. Arbejdsstykket 
kan ligge frit, mellem Plader eller i Sække eller 
Klude. 

Ved V æ g t s t a n g s p r e s s e n virker en enarmet 
Vægtstang direkte paa Pressepladen ved, at den 

betynges med 
Fig> l* Vægte, eller ved 

at den paavirkes 
af Tryk fra en 
Kile, Skrue eller 
Haanden alene, 
eller man an
vender en For
bindelse af Knæ 
med Skrue. Fig. j 
1 viser en Skrue-

knæpresse til 
Frugt. Trykket 

øves ned mod 
Understykket tV, 
Modtrykket op
tages af Over
stykket H, Stang
en D danner den 
faste Forbindelser 

mellem begge, 
Pressepladen P 
trykker ved sin 
større Fod paa det 

i en Bøtte B værendePressegods og faar selv sit Tryk 
ved Knæene d d', som paavirkes ved Drejning paa 
Haandhjulet b gennem den højre- og venstreskaarne 
Skrue c. Ved Begyndelsen af Presningen arbejder 
man paa Krydset a og skyder derved dets Mø

trik ned ad Stangen D's skrueskaarne Del, hvor
ved altsaa Pressepladen P ogsaa maa trykkes ned, 
ved Presningens Slutning arbejder man saa i 
Hjulet b og udøver et meget kraftigt Tryk. Væd-
sken gaar gennem Huller i Bøtten ud i Tallerkenen 

j T. Knæskruepressen kan ogsaa bygges horisontalt 
og med Bøtte i begge Ender. 

Meget almindelig er S k r u e p r e s s e n (Fig. 2), 
I fordi man med Skruen faar den simpleste Om

sætning af Kraft. Den kan som den almindelige 
Kopipresse bevæges direkte med Haanden eller 
fra en Transmission. Overdelen H er her ved 
4 Søjler s forbunden med Underdelen W. Presse-
spindelen S bærer Pressepladen P, som kan dreje 
sig paa den ; den bevæges i sin Møtrik m, ved 
at Hjulet R 
paavirkes af 
Drevet r, der 
atter gennem 
Hjulene / , 2, 
5 og 4 be

væges fra 
Haandhjulet 

K. R sidder 
paa en dreje
lig Bøsning, 
som med Kile 
griber ind i 
en Not paa 
Spindelen S. 
Pressegodset 

lægges i Be
holderen F. 
BevægesSpin-
delen ved det 
punkteret an
givne Haandhjul, bortfalder Transmissionen R, r, 
*> 2> S> 4> K- De kraftigste Skruepresser ere 
Dif f e r e n t i a l s k r u e p r e s s e r , som bero paa 
Differentialskruens (s. d.) Princip. 

Til de største Tryk paa indtil Millioner af Kg. 
anvendes hydrauliske P. (s. d.) 

Til Udpresning af Rapsfrø — Olieslagning — be
nyttedes tidligere K i l e p r e s s e r ; nu ere de næsten 
fortrængte af de hydrauliske P. De bestaa af en 
Kasse aa (Fig. 3), Pressepladerne cc, mellem 
hvilke de fyldte Pressesække b ere, de stærke 
Jærnplader dd, Ribberne ee og Kilerne f og g. 
Slaas der paa Kilen /, trykkes alle Delene i Kas-

Fig. 3. 

sen sammen, og b udpresses. Olien løber gennem 
Hullerne i Pladen d og opsamles. Slaas paa Kilen 
g, løsnes alle Dele og kunne tages ud. Skal 
Virkningen forøges ved Varme, gøres Presse-
pladerne hule og gennemstrømmes af Damp. 
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V a l s e p r e s s e r n e bestaa af to horisontalt eller 
skraat parallelt lejrede Valser, som fødes fra oven, de 
virke kontinuerlig og anvendes fortrinsvis i Sukker-, 
Kautsjuk- og Linoleumfabrikationen. Valsepresser 
med horisontal Fødning, saakaldte Laminoirer, 
spillede tidligere en stor Rolle i Krudtfabrika
tionen, ogsaa dem have de hydrauliske P. fortrængt; 
deres Valser laa over hinanden. F. W. 

Presse er i Ordets videre, men sjældnere an
vendte Betydning Betegnelsen for alle ved Bog
trykkerkunstens Hjælp offentliggjorte Skrifter; al
mindelig benyttes Ordet dog kun om de daglig 
eller mindre hyppig, men regelmæssig o: perio
disk udkommende Tryksager — Aviser og Tids
skrifter —, hvis Formaal i første Række er at 
søge den of fen t l ige Mening oplyst, retledet 
og paavirket, men dernæst — og som Regel ved 
Siden af — stiller sig som Opgave at give Ny-
hedsefterretninger fra alle Kanter og af enhver 
Art, litterært Underholdningsstof, kommercielle, 
financielle, fagvidenskabelige, tekniske etc. Med
delelser samt derhos at formidle Forretnings
verdenens Reklame- og Annoncevæsen og andre 
private eller offentlige Kundgørelses formaal. Efter 
det overvejende Indhold i det enkelte Organ kan 
der skelnes mellem en politisk, litterær, merkan
til, faglig, religiøs o. s. v. P., mellem en Hoved
stads-, Lands-, lokal eller Provinspresse, med eet 
Ord, P. frembyder i de utallige forskellige Former, 
hvorunder den fremtræder, et Billede saa rigt og 
skiftende som det, de menneskelige Interesser og 
Følelser, Kundskaber, Kulturbehov og Fordomme 
aabenbare. Den genspejler Samfundets Liv i Øje
blikket. Den moderne Dagspresse tenderer stadig 
mere i Retning af encyklopædisk Alsidighed, idet 
den i en let tilgængelig Form behandler hvilke 
som helst Emner, der kunne antages at interes
sere et betragteligt Antal af dens Læsere. Som 
økonomisk Foretagende er ethvert Presseorgan 
Genstand for Forlagsvirksomhed; denne kan ofte 
repræsentere meget betydelige Kapitaler, hvis For
rentning søges dækket ved de Indtægter, navnlig 
Abonnement og Betaling for Annoncer kunne kaste 
af sig. Fra dette forretningsmæssige Synspunkt 
kan der tales om en Presseindustri, og som Frem
bringelse af en saadan er P. i det store og hele 
underkastet Konkurrencens, Tilbudets og Efter
spørgselens almindelige Love. Om den periodiske P. 's 
sociale Betydning, Historie og Statistik se Aviser , j 

Som det billigste, virksomste, teknisk hurtigste | 
og lettest anvendelige Middel til Udbredelse af 
Ideer i trykt Form øver selvsagt P. en dybtgaaende 
Indflydelse paa den offentlige Mening. Ved sine 
positive Oplysninger og sin Kritik vil den ofte 
kunne have den største Betydning for det For
hold, hvori Samfundsborgerne stille sig saavel 
lige over for de almindelige Velfærdsinteresser 
som lige over for Institutioner og Personer, i det 
større som i det mindre, til det gode som til det 
onde. Staten som Rettens og Retfærdighedens og 
som Samfundssikkerhedens Organ kan derfor ikke 
forholde sig ligegyldig lige over for P. og dens 
faktisk tilstedeværende Magt. Den Benyttelse, der 
gøres af P., er derfor i alle Lande Genstand for 
Lovgivning. Dennes Opgave er at regulere For
holdet mellem Statssamfundet og P., altsaa begge 
Parters indbyrdes Handlefrihed. P.'s Frihed er 
ingensteds absolut; den er, som underkastet Rets

ordenens Bud og Normer og Almenvellets Krav, 
relativ, frembyder for øvrigt efter Tid og Sted 
store Forskelligheder. P.'s Frihed betyder saaledes 
ikke Vilkaarlighed, at der overhovedet ingen 
Skranker er den stillet, men at de nødvendige i 
Samfundets egen Interesse etablerede Skranker 
ikke sættes efter de administrerende Myndigheders 
Forgodtbefindende i hvert enkelt Tilfælde, men 
ere bundne til Lov og underkastede Domstolenes 
Afgørelse. Forebyggende Forholdsregler til Hin
dring af P.'s Misbrug anerkendes som Regel kun 
at være anvendelige, hvor det gælder uomtvistelig 
almengavnlige Øjemed og Retsgoder af højeste 
Rang, navnlig f. Eks. Statens Sikkerhed. Presse-
censur er derfor i den moderne Tid næsten overalt 
afskaffet; den blev ophævet i England 1694, i 
Sverige 1766, i Danmark og Norge 1770 (hvad 
der i dette sidste Land blev bekræftet ved Grl. 
af 1814), i de forenede Stater 1787, i Frankrig 1791, 
i Belgien og Nederlandene 1815, i Østerrig, de tyske 
Forbundsstater, Italien og Schweiz 1848; i Spa
nien har Praksis i denne Henseende været vaklende, 
medens Rusland og Tyrkiet stadig have opretholdt en 
streng Pressecensur, og engelsk Ostindien har ind
ført Censursystemet 1878. Pressefrihedens Ud
strækning er imidlertid ingenlunde den samme i 
alle censurfri Lande (se T r y k k e f r i h e d ) . 

De vigtigere nyere Love om P. ere: i Danmark 
3. Jan. 1851, i Sverige 9. Marts 1810 og 16. 
Juli 1812, i Norge, foruden Grl. 17. Maj 1814 
§ loo, alm. Strl. af 22. Maj 1902, Kap. 32, 43 
°g 2 3 (gældende fra I. Jan. 1904), tysk Rigs-
presselov 7. Maj 1874 og Rigslov 12. Marts 1884, 
i Østerrrig 17. Decbr. 1862, 15. Oktbr. 1868,9. 
Juli 1894 og 27. Decbr. 1899, i Frankrig Loi sur 
la liberté de la presse 29. Juli 1881 med Tillæg 
og Ændringer 2. Aug. 1883, 12 Decbr. 1893, 
28. Juli 1894 (»Anarkistloven«) og 3. Apr. 1896, 
i Italien 30. Juni 1889 og 8. Septbr. 1899; medens 
der i England ingen samlet Lov findes i Materien, 
er dog i dette Land at mærke Newspaper libel 
and registration aet 1881 (Viet. 44 og 45, c. 
69). — Til at værne om og fremme den perio
diske P.'s faglige Anliggender og Interesser af
holdes siden 1894 foreløbig hvert Aar inter
nationale Pressekongresser, der organiseres af et 
af de forskellige Landes Presseassociationer nedsat 
permanent Udvalg (se J o u r n a l i s t f o r e n i n g e r ) . 

[ (Li t t . Foruden den under Avise r samt Dan
mark og Norge , Afsn. »P.< anførte: L. Salo
mon, »Geschichte des deutschen Zeitungswesens« 
[1900 fif.]; R. Lon ing , »Die strafrechtliche Haft-
ung des verantwortlichen Redacteurs« [1893]; 
J e a u v r o t , Code pratique de la presse [Paris 
1894]; G. Ba rb ie r , Code expliqué de la presse 
[3 Bd., Paris 1887—95]; H - Avenel , Histoire 
de la presse francaise depuis 1789 jusqu å nos 

jour s [Paris 1900]). , K. V. H. 

Presse (Søudtryk), tvungen Udskrivning af 
Søfolk til Søkrigstjeneste. Naar de udrustede 
Orlogsskibe ikke kunde faa tilstrækkelig Besæt
ning ved Indkaldelse eller Hvervning, sendtes 
Officerer med bevæbnet Mandskab (en P r e s 
g a n g eller P r e s k o m m a n d o ) i Land i Sø-
stæderne paa Steder, hvor Koffardimatroser for
modedes at opholde sig, eller om Bord i Handels
skibene, og bortførte da med Magt det Mand
skab, der forefandtes. C. L. W. 
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Presseforeninger se J o u r n a l i s t f o r e n i n g e r . ! 
Presseforseelse se T r y k k e f r i h e d . 
Pressefrihed se T r y k k e f r i h e d . 
Presseglas, Glas, der er formet ved Presning, 

se Glas S. 792. 
Pressegær d. s. s. P r e s g æ r (se B r ø d S. 781). 
Pressekul d. s. s. B r i k e t t e r (s. d.). 
Presselove se T r y k k e f r i h e d . 
Pressensé [præsase'J, E d m o n t Marce l l i n 

D e h a u l t de, fransk protestantisk Teolog, født i 
Paris 7. Jan. 1824, død smst. 8. Apr. 1891. 1842 
— 45 studerede han i Lausanne under Alex. Vinet, 
1846—47 i Halle og Berlin under Tholuck og 
Neander, og disse Mænd bleve bestemmende for 
hans Aandsretning. Som teologisk Forfatter havde 
han altid de praktiske Formaai i Sigte, hans Ud
gangspunkt var det personlige; som Politiker var 
han Republikaner, og han kæmpede for Kirkens 
Adskillelse fra Staten. 1847 blev han Præst i den 
protestantiske Frikirke ved Kapellet Taitbout i 
Paris, hans store Ry som Prædikant beroede paa 
hans rige personlige og formelle Evner. 1871 — 
75 var han Seine-Departementets Repræsentant i 
Deputeretkammeret, 1883 valgtes han til Senator 
paa Livstid. 1854 oprettede P. Tidsskriftet »Re-
vue chrétienne«. Hans vigtigste litterære Værk er 
»Histoire des trois premiers siedes de l'église 
chrétienne« [I—IV, 1858—77]. Hans Hustru, E l i s e 
F r a n g o i s e L o u i s e de P., født de P l e s s i s -
Goure t , har skrevet Bøger for Ungdommen og 
udgav 1869 en Digtsamling, »Poésies« [4. Opl. 
1875]. L. M. 

Pressepap, P r e s s e s p a a n , kaldes en Slags 
fast Glanspap, der i Bogbinderiet, Tøjfabrika
tionen m. m. benyttes til at lægge mellem de 
Genstande, der skulle presses. K. M. 

Pressere (fr.), trænge, drive fremad; have II, 
haste. 

Pressesvamp er et lille kegleformet Legeme, 
dannet af almindelig Svamp, i hvis Masker er 
optaget et vandsugende Stof (Gummi, Lim), hvor
efter Stykket er trykket kraftig sammen og tørret. 
Naar dette lille Apparat indlægges i en snæver 
Kanal, vil der suges Vædske til fra Omgivelserne, 
hvorved P. vil vokse i Tykkelse; herved udvides 
den Kanal, hvori P. er lagt (f. Eks. en Fistel, Ind
gangskanalen til Livmoderen). I Stedet forP. kan an
vendes Stykker af Laminaria (en Alge). E.A. T. 

Pressetørv se M o s e i n d u s t r i . 
Pression (fr.), Tryk, Tvang. 
Pressier, Max R o b e r t , sachsisk Forstmate

matiker, (1815—86), var 1840—83 Professor ved 
Forstakademiet i Tharand. P. rejste en stærk 
Bevægelse paa Skovbrugsøkonomiens Omraade, 
idet han søgte at grundlægge de økonomiske Ud
regninger paa rationelle matematiske Formler og 
hævdede, at Brugets Formaai var det største, ved
varende N e t t o u d b y t t e af Jorden (»Bodenreiner-
trag«) i Modsætning til den gængse Opfattelse, 
som tilstræbte den »højeste Skovrente« ; Stridens 
Kernepunkt med Hensyn til Praksis var Fast
sættelse af Omdriften. For at gøre sin Opfattelse 
mere tilgængelig og derved vinde de udøvende 
Skovbrugere opstillede P. en Mængde Tilnærmelses-
formler og Regnetavler. Hans hele System havde 
dog for lidt Rod i virkelige Iagttagelser til at 
kunne blive holdbart, hvorimod den ivrige og 
langvarige Drøftelse af det har virket fremmende 

paa Udbredelsen af dets rigtige Grundtanke baade 
i Tyskland og i andre Lande, dog forholdsvis 
lidt i Danmark, hvis Skovbrug allerede var et 
godt Stykke foran det tyske paa Økonomiens 
Omraade. En af P.'s mest kendte Formler, den 
saakaldte D r i f t s r e n t e (»Weiserprocent«), har 
saaledes aldrig fundet Indgang i dansk Skovbrugs-
praksis. P. opfandt en Række Redskaber, af 
hvilke kun T i l v æ k s t b o r e t endnu har nogen 
Interesse; det er en hul Keglestub af Staal med 
ophøjede skarpe Proptrækkervindinger paa den 
ene (tynde) Halvdel og et Haandtag paa den 
modsatte Ende; naar det trykkes mod Barken og 
bores ind i Træet, dannes der en tynd cylindrisk 
Træprop inden i Boret, og paa den kan man da 
maale Tilvæksten, o: Aarringenes Bredde; til Boret 
høre nogle Regnetavler, hvis Brugbarhed dog er 
meget tvivlsom. (Li t t . : »Tharander forsti. 
Jahrbuchc [1887] og »Tidsskr. f. Skovbrug« 
Bd. I). C. V. P. 

Prest (norsk) se P ræs t . 
Prestebakke, stor Gaard i Enningdalen, Id 

Præstegæld, nær Ørsjøen. Her blev 10. Juni 1808 
en svensk Postering under Oberstløjtnant Baron 
Knorring's Kommando angreben af en Del af 
Fredrikshalds Garnison — søndenfjældske Regi
ment og et Par frivillige Korpser, i alt ca. 1,000 
Mand — under Ledelse af Kaptejn Arild Huitfeldt. 
Efter en hidsig Kamp blev Knorring med ca. 
450 Mand tagen til Fange. O. A. 0. 

Presteigne [prestiln], By i det indre Wales, 
Radnorshire, i Lug-Flodens Dal, har en gam
mel Latinskole og er trods sin Lidenhed (1891 
1,360 Indb.) Shirets Hovedby. M.Kr. 

Prestel, J o h a n n G o t t l i e b , tysk Maler og 
Kobberstikker, født i Griinenbach 1739, død i 
Frankfurt a. M. 1808. Som Maler har P. særlig 
udført Portrætter, saaledes bl. a. et af Goethe; 
større Betydning end hans Malerier have hans 
Kobberstik og da særlig de, hvor han i Stik 
af forskellig Art (Sortekunst, Aquatinta, Blyants-
manér o. a.) gengiver gamle Haandtegninger. Disse 
P.'s »Faksimiler« have nu, hvor langt nøjagtigere 
fotografiske Gengivelsesmetoder staa til Tjeneste, 
ikke samme Betydning som før; men lige fuldt 
beundringsværdig er dog den sikre Stilfølelse og 
fine Intelligens, hvormed han havde levet sig ind 
i de forskellige Kunstnertegningers Karakter, saa 
at han med lige Sikkerhed kunde gengive tidlige 
tyske Sølvstiftstegningers spinkle og knudrede 
Stil saavel som det svulmende, flydende Liniespil 
i Tegninger af den italienske Højrenaissances 
Mestere. P.'s Stik omfatte over 600 Blade, delvis 
udførte af Elever; her fremhæves: det »Schmidtische 
Kabinet« (1779, 30 Bl.), »Praun'sche Kabinet« 
(1780, 48 BL), »Kleine Kabinet« [1782, 36 Bl.) 
og endelig en Samling paa 50 Bl., udgivet efter 
hans Død. — P.'s Hustru Mar ia C a t h a r i n a , 
født H o l l (1747—94), arbejdede sammen med 
ham paa Udgivelsen af de ovennævnte Samlinger. 
Efter at have forladt sin Mand drog hun til Lon
don, hvor hun udfoldede en betydelig og paa
skønnet Virksomhed som Kobberstikkerske i Akva-
tinta-Manér. (Li t t . : Gwinne r , »Kunstu. Kiinstler 
in Frankfurt a. M.« [1862]). A. R. 

Prestidigitatio (lat.-ital.), presto, hurtig, digt-
tus, Finger), Taskenspillerkunst. Prestidigitateur 
[præstidizitatQ! r], Taskenspiller, Gøgler. 
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Prestige [præsti'z] (fr.), Indflydelse, Magt, 
Blendværk, indbildt Magt. 

Presto, i Musikken det hurtige Tempo, der 
kun overgaas af Superlativen p r e s t i s s i m o , saa 
hurtig som muligt. S. L. 

Preston [pre'st8n],By og Shire i det nordvestlige 
England, malerisk beliggende paa stejle Højder 
ved Floden Ribble, hvorover der fører flere Broer. 
Det ny Raadhus har et højt Taarn og er et Værk af 
G. Scott. Af andre fremtrædende Bygninger nævnes 
Børsen, Folkebiblioteket og Museet, der grund
lagdes 1882 af Harris, desuden den ny gotiske 
Hovedkirke og den katolske Valpurgiskirke i 
gammelengelsk Stil. Byen har fire smukke Park
anlæg. P. er Arkwright's Fødeby og udmærker 
sig ved sin storslaaede Bomuldsindustri, der be
skæftiger 30,000 af dens (1901) 120,860 Indb. 
Ved Siden af Bomuldsspinderierne har Lærred
industrien, Jærnstøberierne og Fabrikationen af 
Maskiner og Dampkedler mindre Betydning og 
er i Tilbagegang. Havnen kan besejles af Skibe 
med indtil 4,3 M.'s Dybgaaende, og Byens Handels-
flaade (50 Skibe med 3,000 Tons) driver livlig Kyst
handel, navnlig Udførsel af Stenkul. P.'s Byret 
skriver sig fra Henrik II, og 1888 blev Byen 
skilt ud fra Lancashire. I 1322 blev P. ødelagt 
af Robert Bruce, og 17. Aug. 1648 besejredes 
Skotterne her af Cromwell. I 1715 ble ve Jakobit-
terne under Anførsel af Grev Derwentwater fuld
stændig overmandede ved P. M. Kr. 

Preston se G r a h a m S. 944. 
Prestonpans [prest9npå'nz], By i det sydøstlige 

Skotland, Haddingtonshire, lidt 0. f. Edinburgh, 
har en mindre Havn, et Saltværk, der er drevet 
siden 12. Aarh., Teglværker, et bekendt Bryggeri, 
Østersbanker og (1891) 2,224 Indb. Her besej
rede Prætendenten Karl Edvard de engelske Trop
per under General Cope 21. Septbr. 1745. M. Kr. 

Prestwich [pre'stwits], Fabriksby i det nord
vestlige England, Lancashire, 4 Km. N. V. f. 
Manchester, med Bomuldsspinderier, Sindssyge
anstalt og (1891) 10,485 Indb. M.Kr. 

Preta (Sanskr., egl. hedengangen, afdød) er i 
Brahmanismen en særlig Betegnelse for de af
dødes Aander, som, indtil de tilbørlige Ceremo
nier og Ofre ere opfyldte af de efterlevende, maa 
vandre hvileløst omkring (jfr. Pitri 'er). I Bud
dhismen (Pali: peta) udgøre de en særlig Klasse 
af de levende Væsener, der paa Grund af Mis
gerninger i tidligere Tilværelser maa tilbringe en 
vis Tid i et særligt Helvede (Lokantarika-niraya) 
eller som en Slags Spøgelser, der bestandig færdes 
paa de Steder, hvor de have udført deres onde 
Gerninger. I den buddhistiske Kanon findes en 
Bog, den saakaldte Pe t a -Va t thu , som indeholder 
Beretninger, fortalte af saadanne Spøgelser, om 
deres egne slette Gerninger, udg. paa Påli af J. 
Minayeff [Lond. 1889] og med den tilhørende 
prosaiske Kommentar af E. H a r d y (Dhamma-

pala's Paramattha DipanTlll, beingthe Commen-
tary on the Peta- Vatthu [Lond. 1894]). D. A. 

Prét å la grosse [prætalagrols] se Bo dmer i 
S. 226, 

Pretention [pretajjsjo'n] (fr.), Fordringsfuldhed; 
p r e t e n t i ø s , fordringsfuld. 

Preti, Mat ti a, kaldet il Cavalier Calabrese, 
italiensk Maler, født 1613 i Taverna i Kalabrien, 
død paa Malta 1699, var Elev af sin Broder 

i Gregorio (en ganske ubetydelig Kunstner) i Rom 
og af Guercino i Cento. Skønt P. saaledes gennem 

i sin Uddannelse nærmest hører til de bolognesiske 
! Eklektikeres Kreds, viser hans Kunst dog gennem-
1 gaaende langt mere Paavirkning fra den neapoli

tanske naturalistiske Kunstretning, særlig fra Cara-
vaggio, hvem han minder om ved sin Forkærlig
hed for kraftig sortladen Skyggevirkning, ved sin 
Lyst til Udmaling af grufulde Emner, og hvem 
han for øvrigt ogsaa ligner i Livsførelse: som 
Caravaggio var P. et egensindigt og stridigt 
Temperament og maatte som denne flakke fra 
Sted til Sted. — P.'s Kunst bærer trods en vis 
bravourmæssig Kraft i Farvevirkningen og en ret 
storladen Formgivning dog som oftest Præg af 
den overfladiske Hurtigmalervirksomhed, som P. 
bedrev ikke mindre end talrige andre samtidige 
Kunstnere. Undtagelsesvis og sjælden i hans 
Produktion er den værdige og beherskede Hold
ning i Freskerne i S. Pietro a Majella i Napoli, 
hvor han malede Scener af Pave Cølestin V's og 
S. Catharina's (af Alexandrien) Legender, særlig 
fremhæves Billedet, hvor Englene bære Helgen
indens Lig til Sinai. Hans øvrige Kirkefresker (i 
S. Andrea della Valle i Rom og Carmine i Mo-
dena) staa langt under disse. Af P.'s andre 
Værker nævnes Staffelibilleder i Gal. i Parma, 
Modena, Napoli (Den fortabte Søns Hjemkomst) 
i Firenze (Akad. og Uffizii) i Milano, i Dresden 
(bl. a. Den hl. Bartholomæus'es Martyrium), i 
Paris (Den hl. Andreas'es Martyrium), i Wien 
og Madrid. Sin sidste Levetid tilbragte P. paa 
Malta, hvor han i Domkirken malede Fresker af 
Johannes Døberens Historie. A. R. 

Pretiosa (lat.), Kostbarheder, Ædelstene, Smyk
ker. 

Pretinm (lat.), Pris, Værdi. 
Pretoria, By i Sydafrika, tidligere Hovedstad 

i den sydafrikanske Republik Transvaal, ligger i 
en Dal mellem Witwatersrand og Magalies-
Bjærgene i en Højde af 1,356 M. o. H. (1901) 
8,000 Indb. Den har brede, lige Gader med lave 
Huse oftest omgivne af Haver, der sammen med 
de talrige Træer langs Fortovene give den et 
hyggeligt, landligt Udseende. Det statelige Gu-
vernementshus, der dominerer hele Byen, er den 
eneste monumentale Bygning; paa Torvet ligger 
den gamle hollandske Kirke, der betragtes med 
stor Ærefrygt af Boerne. P. var Sædet for Volks-
raad og Regeringen og er nu Sædet for den britiske 
øverstkommanderende i Sydafrika; den er ved en 
Jærnbane forbunden med Laurenzo Marques ved 
Delagoabai paa Østkysten og med Port Elisabeth 
paa Sydkysten og driver Handel med Landbrugs
produkter. Den blev anlagt 1855 og er opkaldt 
efter Pretorius, Boernes Anfører ved deres Tog 
over Vaal efter Nederlaget ved Boomplats i 
Oranje-Fristaten 1848. C. A. 

Prens, i) Adolf Car l , norsk Præst, født i 
Throndhjem 29. Juni 1814, død 8. Juni 1878, 
blev Student 1834, cand. theol. 1840. Efter fra 
1845 a t bave virket som Lærer blev han 1848 
personel Kapellan i Gjerpen, men søgte 1850 
Afsked for at følge en Kaldelse til Præst for den 
norske Menighed i Koshkonong i Wisconsin. Her 
deltog han i Stiftelsen af >Den norske Synode«, 
hvis første Formand han var 1853—62. 1872 ud-
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nævntes han til Sognepræst i Holt og beskikkedes 
1874 til Provst i østre Nedenæs. A. Br. 

2) H e r m a n Amber g, norsk-amerikansk Præst, 
født i Christianssand 16. Juni 1825, død 1893, 
blev Student 1843, cand. theol. 1848. Efter et 
Par Aars Virksomhed som Lærer i Christiania 
blev han 1851 kaldet til Præst for den norske 
evangelisk-lutherske Menighed paa Spring Prairie 
i Wisconsin. 1853 deltog han ligesom sin foran
nævnte Slægtning A. C. P. i Stiftelsen af »Den 
norske Synode«, i hvis Liv han lige til sin Død 
tog virksom Del. Fra 1862 var han Synodens 
Formand. Under et Besøg i Norge 1866—67 
holdt han offentlige Foredrag om Forhold blandt 
de Norske i Amerika, senere udg. som »Syv 
Foredrag over de kirkelige Forholde blandt de 
norske i Amerika« [Chra. 1867]. Fra 1859 redi
gerede han Synodens Organ »Kirkelig Maaneds-
tidende«, som indeholder talrige Bidrag fra hans 
Haand. (Li t t . : »Norsk Forf.-Leks.<). A. Br. 

Preuschen, H e r m i n e v. Schmid t (gift Te l -
man), tysk Malerinde, er født 1857 i Darmstadt. 
Elev af Keller, vidtberejst (ogsaa i Danmark) og 
foretagsom har hun skabt Opsigt om sine farve
stærke Blomster- og Stilllebenstykker, de sidste 
har hun ofte gjort »historiske« ved symbolske og 
allegoriske Arrangements. 1885 udgav hun en Del af 
sine Kompositioner som »Stille Winkel« ; hun har og
saa skrevet et Bind Digte (1887) m. m. Ved sin »hi
storiske Stillleben« : Mors Imperator, der udeluk
kedes fra Udstillingen i Berlin 1888, naaede hun 
fuldt ud Sensationens Ry, og Billedet, der paa 
Turné samlede nysgerrige i Skarevis, blev omtalt 
Verdenspressen over. Et andet Arbejde i lignende 
Retning var »Evoé Bacche«. A. Hk. 

Preussen (se Kortet »Tyskland«), den be
tydeligste Stat i det tyske Rige, grænser mod 
Nord til Nordsøen, Danmark og Østersøen, mod 
Øst til Rusland, mod Syd til Østerrig, Konge
riget Sachsen, de thiiringske Stater, Kongeriget 
Bayern, Storhertugdømmet Hessen, bayersk Pfalz, 
Elsass-Lothringen, og mod Vest til Luxemburg, 
Belgien og Nederlandene. Skønt P. i det væsent
lige danner et Hele, omslutter det dog flere 
mindre Stater, nemlig Oldenburg, Mecklenburg, 
de tre Fristæder samt Braunschweig, Anhalt, 
Schaumburg-Lippe, Lippe-Detmold, Waldeck, 
Oberhessen og Dele af de thuringske Stater; 
desuden findes flere til andre tyske Stater hørende 
Enklaver. Adskilt fra P. ligge Kredsene Schleu-
singen, Schmalkalden og Ziegenriick samt 14 Eks-
klaver, blandt hvilke nævnes Wandersleben i 
Thiiringen og Hohenzollern i Sydtyskland. Blandt 
de europæiske Stater staar P. med Hensyn til sit 
Areal tilbage for Rusland, Norge-Sverige, Øster
rig-Ungarn, Frankrig og Spanien. 

P. tilhører for største Delen det nordtyske 
Lavland. Af Kystprovinserne strækker kun Han
nover sig ind i det mellemtyske Bjærgland, medens 
de øvrige tillige med Indlandsprovinserne Branden
burg og Posen ligge fuldstændig inden for det 
nordtyske Lavland; derimod tilhører Hessen-Nassau 
fuldstændig Bjærglandet, Westfalen og Rhin-
Provinsen for største Delen, Schlesien og Sachsen 
for mindre Deles Vedkommende. Skønt Bjærge 
fuldstændig mangle i det nordtyske Lavland, frem
viser dette som Regel dog langtfra nogen ens
formig jævn Overflade, og fuldkomne Sletter af 

I større Udstrækning findes kun hist og her; men 
alle de bølgeformede Ujævnheder have kun ringe 

I Højde og afbrydes kun en enkelt Gang, særlig 
ved Floderne, af bratte Skrænter. Under det 

I mægtige Dække, der bestaar af løsere Aflejringer, 
i findes stærkt forstyrrede Lag, der oprindelig have 

dannet en Fortsættelse af det mellemtyske Bjærg
land. Kun paa enkelte begrænsede Steder rage 

, disse faste Lag, det saakaldte Grundbjærg, frem 
og danne som Regel flade, under Istiden afslebne 
Kupper, saaledes i Kridtklipperne ved Rugen og 
i Kalkbjærgene ved Riidersdorf 0. f. Berlin. Lag 
af de forskelligste Formationer sammensætte ofte 
dette paa enkelte Steder opskudte Grundbjærg, 
over hvis Bygning det endnu ikke er lykkedes at 
faa et samlet Billede. Denne Grundformation er 
først dækket af tertiære Lag, der dels ere afsatte 
ved Bundfældninger i Havet, dels bestaa af Fersk-
vandsdannelser og i sidste Tilfælde ofte indeholde 
Brunkul. Ogsaa de tertiære Lag ere senere blevne 

, underkastede Hævninger og Sænkninger, hvorved 
Grundlinierne for det nordtyske Lavlands nuværende 
Overfladeformer ere fremkomne. Særlig er herved 
fremstaaet de temmelig flade, men lange Højde
drag, der gennemstryge den større østlige Del af 
Lavlandet, og som føre Navnene den baltiske 
Seenplatte (Søhøjdrag) og de sydlige Grænserygge. 
Under Istiden bredte Gletscherne fra Skandinavien 
sig over hele det nordtyske Lavland, saavel 
over de nævnte Hævninger som over de mellem
liggende Sænkninger. Som alt tyder paa, have 
Gletscherne i det mindste to forskellige Gange 
dækket Lavlandet og naaede den første Gang til 
Randen af de mellemtyske Bjærge, ja paa nogle 
Steder endog flere Hundrede Meter op ad disse. 

i De mægtige Aflejringer, der af det kolossale Is-
I dække dels som Grundmoræne, dels med Smelte-
; vandet bredtes over Lavlandet, betinge Jord-
I bundens Beskaffenhed og Overfladeformer. Nederst 

findes som Regel lagdelt Sand og Ler, der hid
røre fra Smeltevandet fra det sig nærmende Is
dække, herover brede sig saa i vekslende Mængde 
frugtbart Rullestensler samt Sand og Grus. Hvor 
Rullestensleret er fremherskende, findes frugtbare 

• Agre, medens Sandet danner Underlaget for de 
vidtstrakte Heder og Fyrreskove og for Moserne ; 
her holdes Vandet nemlig tilbage ved det af 
humussure Stoffer sammenkittede Sand. Inden for 
Klitrækken, særlig ved Nordsøen, findes den lave 
Marsk, dækket med den yppigste Græsvækst og 
derfor Hjemsted for Kvægavlen, men stadig under 
Stormflode udsat for Havets Oversvømmelser. 
Jo mere man nærmer sig Østersøen, desto tyde
ligere udtalt finder man de fra Istiden hidrørende 
ejendommelige Overfladeforhold, den regelløse 
Samling af bølgeformede Høje og Dale, de saa
kaldte Jættegryder, frembragte af Smeltevandet 
ved Gletscherspalterne og Gletscherrandene, lige
som de talrige Smaasøer, der for enkeltes Ved
kommende ere udfyldte med Tørv, ere karak
teristiske for dette Omraade. Mod Syd og 
Vest i Lavlandet, hvor kun det første Isdække 
naaede hen, blive disse Fænomener mere og mere 
udviskede, og særlig mangle i den vestlige Del 
af Lavlandet Søerne næsten ganske. 

Det nordtyske Lavland, med Hensyn til hvis 
nærmere Beskrivelse der til Dels henvises til Ar
tiklerne for de enkelte Provinser, deles naturligst 
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1 et større østligt Parti, der mod Vest strækker 
sig til Aller og nedre Weser, og en mindre vest
lig Del, de store Mosers Omraade. I den østlige 
Del viser sig tydelig en koncentrisk Ordning af 
Zoner omkring Østersøen. Nærmest Østersøen 
findes den baltiske Seenplatte, der, skønt den 
strækker sig i en Længde af 1,200 Km., dog kun 
fremviser en ringe Afveksling i Udseende. Den 
danner en svagt hvælvet Forhøjning, paa hvilken 
der findes talrige lavere Rygge og Høje. Under
tiden ordne disse Hævninger sig til langstrakte 
Drag, hvis Længdeakse falder sammen med den saa-
kaldte Seenplatte's Retning, men ofte ligge disse 
Smaarygge og Høje ganske regelløst. Søerne findes 
særlig i Dalene, men staa som oftest med Hensyn 
til deres Størrelse aldeles ikke i Forhold til 
disse. De større, i høj Grad uregelmæssige, næsten 
i Lapper delte Søer, saaledes som de særlig fore
komme i de preussiske Provinser og Mecklenburg, 
knytte sig dog ikke til Dalfurer, men til flade 
Sænkninger af Terrainet; de ere derfor side, kun 
enkelte Steder, særlig hvor Søen indsnævres, 
findes dybe Huller. Landet selv er, som det 
bedst er paavist for Mecklenburg's Vedkommende 
ved Geinitz'es Undersøgelser, stribevis oversaaet 
med Rullesten, saavel Højene som Dalene; dog 
ere Stenene nu paa mange Steder opsamlede og 
benyttede, særlig som Markskel eller til Anlæg 
af Veje og Opførelse af Huse. Mellem disse i 
Reglen frugtbare Striber findes sædvanlig golde 
Landstrækninger, hvor Vinden har sammenblæst 
høje Sanddyner. Ved denne ejendommelige Vekslen 
fremkommer flere Steder overordentlig smukke 
Landskaber, saaledes i Holsten, flere Steder i 
Mecklenburg, men især dog i Omegnen af Turm-
berg ved Danzig. I Slesvig og Holsten danner 
den baltiske Seenplatte Vandskellet mellem Øster
søen og Vesterhavet. Den sænker sig gradevis 
mod sidstnævnte Hav; de betydeligste Højder 
findes derfor i Nærheden af Østersøen, saaledes 
mod Nord Hiittener Berg (106 M.) og sydligere 
Bungsberg (164 M.). Ejendommelige for Østersø
kysten ere Fjordene, der ofte skære sig dybt ind 
i Landet, medens mod Vest den frugtbare Marsk 
slutter sig til den sies vig-holstenske Seenplatte. 
Denne danner ingen sammenhængende Højdedrag, 
idet dybe Tværfurer forbinde Østersøen med 
Vesterhavet, uden at der træffes større Højder 
end 7—10 M. I en af disse Furer findes den 
allerede i 18. Aarh. anlagte Eider-Kanal. Den 
nævnte Seenplatte viser i Holsten en Drejning i 
østlig Retning og skilles ved en dyb Fure, der 
mod Nord betegnes ved Liibeck-Bugten, mod Syd 
ved Steckenitz og Delvenau, fra den mecklen-
burgske Seenplatte. Denne danner en lav Land
ryg, der strækker sig i sydøstlig Retning, og naar 
i Helpter Berg 179 M.; den største Sø er Miiritz-
Søen (133 • Km.). N. 0. f. den mecklenburgske 
Seenplatte og adskilt fra denne ved Floderne 
Tollensee, Trebel og Recknits slutte det for
pommerske Lavland og Rugen med Hensyn til 
deres Overfladeforhold sig til den danske Øgruppe. 
0. f. Oder begynder den pommerske Seenplatte 
med en Højde af ca. 100 M., stryger i nordøstlig 
Retning samtidig med at den tiltager i Højde, 
indtil den i Nærheden af Danzig-Bugten i Turm-
berg naar sin største Højde, 331 M., og her 
fremviser det mest bjærglignende Terrain i hele 

det tyske Lavland. Den pommerske Seenplatte, 
der breder sig tæt ud til den af Dyner ledsagede 
Kyst, afbrydes brat, efter at have naaet sin største 
Højde, af Danzig-Bugten. Uden at danne nogen 
Fortsættelse af dette Højdedrag hæver Landet sig 
S. f. Danzig-Bugten til den preussiske Seenplatte, 
der ligesom den pommerske stryger i nordøstlig 
Retning. Den strækker sig ind i Rusland til 
Memel's Gennembrudsdal; mod Vest i Kerns-
dorfer Berg hæver den sig til 313 M., og mod 
Øst naar den omtrent samme Højde i Seesker-
Højene (309 M.). Blandt de næsten talløse, i 
Reglen langstrakte og smalle Søer, der bedække 
Højdedraget, er Spirding-Søen (118 Q Km.) den 
største. Langs Kysten strækker sig et Lavland, 
der er dannet af Niemen's, Pregel's og Weich-
sel's frugtbare Deltaer. Lige over for Højdedraget 
er det karakteristisk ved sin Mangel paa Søer. 

S. f. den baltiske Seenplatte breder sig et 
lavere liggende Terrain, de store Dales Bælte, 
indtil Landet endnu sydligere atter hæver sig i 
de saakaldte Grænserygge. Det nævnte lavere 
liggende Terrain gennemstryges af tre store Dal
drag, der kun paa enkelte Strækninger benyttes 
af de nuværende Floder. Mod Vest nærme de sig 
til hinanden og forene sig til sidst i Dalen om
kring nedre Elben. Hvor Dalene ikke omslutte 
sejlbare Floder, har man i det mindste i de to 
nordlige overalt kunnet anlægge Kanaler, der for
binde Nordtyskland's store Floder med hinanden. 
Talrige Tværdale, navnlig mod Vest, forbinde de 
store Daldrag. Det nordlige Daldrag (Thorn-
Eberswalder-Dalen) strækker sig fra Thorn ved 
Weichsel mod Vest og betegnes af Netze, Warthe 
og et Stykke af Oder indtil Freienwalde, hvorfra 
Dalen strækker sig til Wittenberge ved Elben. 
Det mellemste Daldrag, Varszava-Berliner-Dalen, 
begynder ved Sydranden af den preussiske Seen
platte som Narew's Dal, følger paa en Strækning 
Weichsel, dernæst Bzura til Warthe. Dalen be
tegnes nu ved denne Flod paa dennes mod Vest 
rettede Strækning oven for Schrimm, følger derpaa 
Obrabruch, Oder oven for Fiirstenberg ogSpree ind
til Spandau, hvorfra den ligesom det førstnævnte 
Daldrag strækker sig til Wittenberge ved Elben. 
Den sydlige Dalstrækning (Glogau-Baruther-Dalen) 
gaar langs Grænseryggenes nordlige Fod og følger 
fra Rokilno-Sumpene Weichsel's Biflod Pilica, der
næst Bartsch indtil Glogau ved Oder, hvorfra 
den i temmelig lige Linier naar Elben oven for 
Wittenberge. De store Daldrag ligge meget lavt, 
de 2 nordlige vise intet Sted Højder over 60 M., 
de mellemliggende Plateaustykker stige sjælden 
over 150 M. Jordbunden i de store Daldrag be-
staar paa store Strækninger kun af fint Sand, der 
hyppig er blæst sammen til høje Dyner. Tørre 
Skovstrækninger dække milevidt de sandede Flader, 
der ofte benævnes Heder. Hvor der som i Ber-
lin's Nærhed findes en Samling af Søer, fremviser 
Terrainet dog stor landskabelig Skønhed. Ofte 
ligger Dalenes Bund saa dybt, at den dækkes af 
store Mose- og Sumpstrækninger. Ejendommeligst 
i denne Henseende er den bekendte Spree-Skov, 
hvor et Net af Flodarme deler Landet i et stort 
Antal Øer, saa at der fremkommer højst mærke
lige Kolonisationsbetingelser. Kun langs de store 
Floder Weichsel, Oder og Elben, hvor der har 
aflejret sig Slam, træffes yppige Agre. De mellem 
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Dalene liggende Plateaustrækninger ere dækkede 
med frugtbart Ler og udstrakte Marker. Mod 
Øst i Provinsen Posen findes kun 20 p. Ct. Skov, 
medens denne i det dalrige Brandenburg beløber 
sig til 30 p. Ct. 

Lavlandets 3. Zone dannes af de sydlige, ufrugt
bare Grænserygge. I den østlige Del, der med 
en øst—vestlig Retning lejrer sig foran den schle-
siske Lavlandsbugt, mærkes 0. f. Oder Trebnitzer-
Højene, der i Weinberg naa 311 M., og V. f. 
Oder Katzenberge, 200 M. Vest herfor, hvor 
Strygningsretningen bliver nordvestlig, nævnes 
Nedrelausitzer-Højene med Riickenberg (229 M.) 
og Flaming (indtil 201 M.), der afgrænser den 
store Lavlandsbugt, der mod Syd strækker sig til 
Omegnen om Leipzig. Paa Sydsiden af Flaming 
strækker sig en stor Dalfure, der benyttes af 
Elben indtil Magdeburg og derfra fører mod Nord- | 
vest til Aller. S. f. denne Fure i den saakaldte 
Leipzig-Lavlandsbugt findes et løsrevet Stykke af 
Flaming, der i Tannenberg naar 181 M. Paa to 
Steder støde Grænseryggene umiddelbart op til 
de mellemtyske Bjærge, nemlig ved Lausitzer-
Bjærgene og i Nærheden af Magdeburg; men 
V. f. Elben ophøre de fuldstændig at danne nogen 
Grænse for Lavlandet. Her strækker sig i nord
vestlig Retning med en Længde af 270 Km. den 
berygtede Liineburger Hede, der danner en 70 
Km. bred Landryg, begrænset mod Nordøst af 
Elben, mod Sydvest af Aller. Mellem Elben's og 
Weser's Mundinger ikke langt fra Cuxhaven falder 
den med en stejl Kyst af imod Havet. Overfladen 
er gennemgaaende bølgeformet, men ligesom over
alt i Grænseryggene mangle de fra den baltiske 
Seenplatte kendte smukke Søer. Næsten umærke
lig stiger Heden i Midten til en Højde af 171 
M. Liineburger Hede regnes for det ufrugtbareste 
og mest øde Landskab i det tyske Rige. Hvor 
ikke Mosegrund dækker Landet, træffes nøgne 
Sandhøje, oversaaede med mægtige Stenblokke og ! 
tyndt bevoksede med Lyng og Græs, der for I 
begges Vedkommende tjener til Næring for en 
Race af smaa Faar. Hist og her findes Fyrrekrat 
og enkelte Birke, og helt udelukkede ere heller 
ikke Oaser, hvor der endog træffes frugtbare 
Marker. Landskabet er tillige ikke uden Natur
skønhed, i det mindste om Sommeren, naar Hede
lyng og Visser staa i fuldt Flor. 

Liineburg Hede danner den østlige Grænse for 
den vestlige Del af det nordtyske Lavland, de 
store Mosers Omraade, den fattigste og mest ens-
formede Del af Tyskland. Største Delen af Ter-
rainet ligger næppe 50 M. over Havets Niveau, 
og Ujævnheder indskrænke sig til det mindst 
mulige. Virkelige Høje træffes først ved Sydranden 
som Forposter for Weser-Bjærgene. Mange Hun
dreder af Kvadratkilometer dækkes af Moser og 
unddrages derved enhver Udnyttelse. Blandt 
Floderne, der langsomt sno sig mellem Sumpe, 
have kun Weser og Ems tørre Kyster, der bestaa 
af fint Sand og danne lange golde Dynerækker. 
Hvor i det hele Jordbunden hist og her hæver 
sig over Moserne og er tør, dannes den af Sand 
og nærer kun Lyng. Enkelte Steder har der holdt 
sig lidt Egeskov, der paa Grund af Moserne 
næsten er utilgængelig. Disse tage til mod Nord
vest, og mellem Weser og Ems indtage udstrakte 
Tørvelejer næsten hele Omraadet. Nævnes kunne 

her Østfrisland's Hochmoor (700 • Km.) og syd
ligere den 1,600 • Km. store Aremberg'ske 
Moor, og langs Grænsen af Nederlandene Bour-
tanger Moor og Twist, der brede sig over et 
Areal af 1,300 • Km. 

Langs Nordsøkysten strækker sig en Klitrække, 
der naar fra Strædet ved Caiais til Jylland's Nord
spids; kun paa et enkelt Sted i Tyskland, ved 
Cuxhaven, træder som oven nævnt Indlandets 
Jordbund umiddelbart ud til Havet. Bag Klit
rækken findes Marskstrækninger af vekslende 
Bredde, og da først, i en Afstand af 20 Km. eller 
mere fra det aabne Hav, hæver Tyskland's egent
lige Lavlandsbund sig, den saakaldte Geest. Paa 
mange Steder er Klitrækken gennembrudt af 
Havet, og det indenfor liggende Land oversvømmet. 
Herved er fremkommet de frisiske Øer, der ad
skilles fra Fastlandet ved et sidt Hav, de saa
kaldte Vader. Disse fremvise under Ebben ofte 
kun udstrakte Sandflader eller en slamagtig Jord
bund. Ud for Elben, Weser og Ems er Klitrækken 
afbrudt, og Nordvesttyskland's tre store Floder, 
der hver udmunde i en Bugt, staa ved dybe 
Render i Forbindelse med det aabne Hav. Næsten 
hele den tyske Nordsøkyst er for Marsklandets 
Skyld kunstig beskyttet; ofte findes et indre Dige 
inden for det ydre, og kun gennem stærke Sluser, 
der lukkes under Flodtid, kan Vandet flyde ud i 
Havet. 

Ca. 80,300 Q Km. af P. tilhøre Bjærglandet, 
der mellem Hannover og Minden i Biickeberg og 
Deister naar længst imod Nord. Den sydvestlige 
Del af P. opfyldes af de vidt udstrakte rhinske 
Skiferbjærge, hvis Længdeakse og Foldninger gaa 
i nordøstlig Retning; fra det sydøstlige Belgien 
strække de sig over Rhinen til Weser's Omraade. 
Sydøstgrænsen dannes af en Linie fra Merzig ved 
Saar over Bingen til Frankfurt, en Linie over 
Dortmund, Duisburg og Aachen danner Nord
grænsen. Hele Omraadet tilhører fortrinsvis den 
palæozoiske Formation; særlig fremherskende ere 
devoniske Lerskifere, hvorfor Bjærgene ikke uden 
Grund benævnes Skiferbjærge. Overfladen danner 
et svagt bølgeformet, i høj Grad ensformigt Pla
teau. Over dette hæve sig de lidet fremtrædende 
Rygge, der mest ved deres Skovvækst, ved deres 
Heder og Moser adskille sig fra de lavere liggende 

I bebyggede Højsletter. En Afveksling i denne ens-
: formige Masse dannes særlig af Floddalene. Den 
herligste af disse er Rhin-Dalen. Fra de større 
Floders Dale have talrige Bifloder gravet sig dybt 
ind i Bjærgene. De herved fremkomne snævre 
Klippedale med deres stejle Vægge, disses borg-
kronede Tinder og de yppige Vinhaver danne 
den største Modsætning til Plateaufladernes Ens
formighed. Rhinen's, Mosel's og Lahn's Dale, der 
næsten retvinklet forene sig midt i Skiferbjærgene, 
dele disse i 4 store Afdelinger. S. f. Mosel og 

I Lahn findes paa venstre Side af Rhinen Huns-
! riick, paa højre Side Taunus. Disse Rygge danne 
: en umiddelbar Fortsættelse af hinanden, kun af-
! brudte af den her snævre og vilde Rhin-Dal; de 
i dækkes af udstrakte Skove og fremvise de største 
I Højder i Skiferbjærgene (Walderskopf i Hoch-
wald 818 M., Feldberg i Taunus 880 M.). N. f. 
Mosel findes Eifel, der danner en Fortsættelse af 
Ardennerne i Belgien og Frankrig. Eifel karak
teriseres ved sin tidligere stærke vulkanske Virk-
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somhed. Talrige udslukte Vulkaner findes sær
lig omkring Kratersøen Laacher, hvis Omegn 
dækkes af Pimpstenstuf. Den højeste Top er 
Basaltkeglen Hohe Acht (760 M.). Paa højre 
Side af Rhinen findes Westerwald, der mod Nord 
strækker sig til Sieg. Ogsaa her findes vulkanske 
Udbrudsprodukter særlig i det lille naturskønne 
Siebengebirge (464 M.), der er dannet af Basalt
og Trakytkegler. Mod Nordøst over Rothaar-
gebirge (830 M.) staar Westerwald i Forbindelse 
med Sauerland, der breder sig mellem Sieg, Rhinen 
og Ruhr. De rhinske Skiferbjærges Rigdom paa 
Kul- og Jærnlejer har særlig i Omegnen af Ruhr 
fremkaldt en stærk Industri. Endvidere findes 
i betydelig Mængde Bly-, Zink- og Kobbermalm 
samt udmærkede Bygningssten. Hertil komme tal
rige Sundhedskilder, navnlig ved Bjærgenes Rand. 
Lavlandet omkring Nedre-Rhin, der med en Bugt 
strækker sig op til Ktfln, hører til de frugtbareste 
og tættest befolkedt Egne i Europa. 

0. f. de rhinske Skiferbjærge findes den hessiske 
Sænkning, der danner en nordlig Fortsættelse af 
den øvrerhinske Dal mellem Schwarzwald og 
Vogeserne. Mod Syd begynder Sænkningen med 
Wetterau-Dalen, der dog kun i Egnen ved Frank
furt falder inden for P. Længere mod Nord 
strækker Sænkningen sig gennem den øvre Lahn-
Dal og fortsættes mellem Egge-Bjærgene og Weser 
indtil hen imod Pyrmont. 0. f. denne Fure findes 
det hessiske Bjærgland. I geologisk Henseende 
opfattes det som en sønderbrudt Plade af horison
talt aflejret Triaslag, hvis øverste Led i Reglen 
bestaar af broget Sandsten. Langs Spalterne, der 
hovedsagelig gaa i nordsydlig Retning, har der fundet 
vulkanske Udbrud Sted, der give sig til Kende ved 
mægtige Lag af vulkanske Stenmasser. Fra Syd 
strækker Spessart sig ind i P. Nordligere findes den 
mægtige Basaltmasse Vogelsberg, der for største 
Delen ligger i Storhertugdømmet Hessen. Dalen 
omkring Fulda danner den østlige Grænse for 
denne svagt stigende Basaltkegle og skiller den 
fra Rhon's golde Højder, der bestaa af talrige 
vulkanske Toppe (Wasserkuppe, 950 M.), og som 
omtrent for Halvdelens Vedkommende ligge inden 
for P. Længere mod Nord træffes de hessiske 
Skovbjærge. Disse hæve sig i Plateauet Knull til 
630 M., og i det isolerede i vid Omkreds synlige 
Meissner til 751 M.; de gennemskæres af talrige 
Dale og falde derved i et stort Antal Afdelinger 
med lokale Benævnelser, som Kaufungerwald og 
Reinhardtswald langs Werra's og Weser's venstre 
Bred og Habichtswald V. N. V. f. Kassel. Nord
ligst findes Solling (494 M.). 

Et af de længst fremskudte Partier af de mellem
tyske Bjærge er det isolerede Bjærgparti Harzen, 
der for største Delen ligger paa preussisk Grund. 
Det har samme Hovedretning som Thuringerwald, 
og tillige i geologisk Henseende samme Udviklings
historie som dette, idet Harzen danner den nord
lige, Thuringerwald den sydlige Begrænsning for 
det thiiringske Bækken. Harzen opfattes bedst 
som et skarpt begrænset Plateauland, der mod 
Nordvest og Syd falder stejlt af til Sletten, medens 
det mod Øst gennem det for sin sølvholdige 
Kobberskifer bekendte Mansfelder Bakkeland gaar 
jævnt over i det nordtyske Lavland. Ligesom 
de rhinske Skiferbjærge bestaar Harzen over
vejende af palæozoiske Skifere, Graavakke og 
Kvarsitter, der ere sammenpressede i nordøstlig 

I strygende Folder, men i Modsætning til, hvad 
i der er Tilfælde i de rhinske Skiferbjærge, rage 
I her de underliggende Granitmasser frem over Høj

fladerne som talrige mægtige uformelige Blokke. 
Den betydeligste af disse er Brocken (1,140 M.), 
der danner den nordligst i det nordtyske Lav
land fremskudte og derfor vidt synlige, ofte af 
Taager omhyllede Bjærgtop. Harzen er be
kendt for sin Malmrigdom; særlig findes Sølv-, 
Bly- og Kobbermalme. 

N. f. de østrhinske Skiferbjærge, det hessiske 
Bakkeland og Harzen findes det saakaldte sub-
hercyniske Bakkeland, der trods sine ringe Høj
der fremviser nogle af de mest forstyrrede Lag i 
Tyskland. Ved gentagne oftest i sydøstlig Retning 
løbende Brud ere de enkelte Flader hyppig pres
sede op over hinanden. Samtidig er den meso
zoiske Række af Lag her fuldstændigere udviklet 
end noget andet Sted i P. Til disse Lags (Sand
sten, Kalk, Mergel m. m.) forskellige Haardhed 
og Modstandskraft over for Vand og Loft skylder 
Terrainet ogsaa i høj Grad sin Ujævnhed. Langs 
Nordranden af de østrhinske Skiferbjærge findes 
Bækkenet ved Miinster, der viser sig som en Bugt 
af det nedrerhinske Lavland, og hvis Overflade 
dannes af Kridtformationens Sandsten og Mergel 
og dækkes dels af frugtbare Strækninger, dels af 
Heder og Moser. Mod Øst og Nord omkredses Miin-
ster-Bækkenet af sammenhængende Højdedrag, der 
dannes af Bækkenets opbøjede Rand. Mod Øst 
findes Egge(484 M.), der mod Nordvest fortsættes 
af Teutoburger-Wald. En anden Bjærgvold dannes 
af Wesergebirge (441 M.) og Wiehengebirge (441 
M.), der fra Hameln strækker sig forbi Osnabriick. 
Disse Drag bestaa af haard Sand- og Kalksten, hen
hørende til Juraformationen; i den mellemliggende 
Sænkning findes ved Osnabriick en mindre Stræk -

I ning af produktive Kulformationer. Længere mod 
Øst nævnes de korte Bjærgrygge Hils (420 M.), 
Ith, Deister og Hildesheimer-Bjærgene. Hele det 

I subhercyniske Bakkeland er mærkeligt ved sine 
rige Saltlejer, blandt hvilke det mægtige Salt
brud ved Stassfurt tillige har Betydning ved sine 
vigtige Kalisalte. 

Paa Grænsen mellem Bohmen og Schlesien hæve 
! Sudeterne sig, i hvilke findes P.'s højeste Bjærg-

toppe. Blandt de vigtigste inden for P. faldende 
j Dele nævnes først Riesengebirge, der dannes af 
I Granit omgiven af Skifer. I den nordlige Kam af 
disse Bjærge hæver sig den højeste Bjærgtop i 

I alle de mellemtyske Bjærge, Schneekoppe (1,605 M.), 
i der rager op over Træbæltet: De mange kreds-
' formede Dale med Bjærgsøer tyde paa en stærk 
I Gletscherklædning under Istiden. En dyb Ind-
sænkning ved Landeshut (225 M.) skiller Riesen-

j gebirge fra Eulengebirge (1,000 M.) og Adler-
I gebirge (1,085). Disse danne den nordlige og 

sydlige Rand for et Sænkningsomraade, der om-
i slutter produktiv Stenkulformation, og hvis højeste 
Del er Plateauet Heuscheuer. En Fortsættelse af 

1 Eulengebirge er Reichensteiner-Kam, der forener 
i sig med de paa Grænsen af P. og Mahren liggende 

Glatzer-GebirgemedGrosser-Schneeberg(i,422M.). 
Nordøst for Sudeterne findes et Bælte af Forhøje, 
der i den isolerede Kegle ved Zobten naa 718 M., 

! og som efterhaanden tabe sig i den frugtbare, 
af Oder gennemstrømmede schlesiske Lavlands-
bugt. Mod Øst staar denne i aaben Forbindelse 
med Galizien's Sletter og gennem Oder-Dalen og 
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Dalen ved Weisskirchen med March- og Donau-
Landene; derimod begrænses den mod Nordøst 
af det udstrakte, men lave øvreschlesiske- polske 
Bakkeland, t i lhørende for største Delen den meso
zoiske Formation. Her findes nær den polske 
Grænse det vigtige Kulleje ved Beuthen og Kat to-
witz i et indtil 352 M. stigende Bakkedrag. 
Nordligere findes et udstrakt Lag af Muslinge
kalk med rige Lejer af Jærn-, Zink- og Blymalme, 
der i Forbindelse med de umaadelige Kulskat te 
gør denne Egn til et af de vigtigste Bjærgværks-
distrikter i Europa. 

Blandt P. 's 119 sejlbare Floder nævnes Memel, 
Weichsel, Oder, Elben, Weser og Rhinen, der 
med Undtagelse af Weser alle udspringe uden for 
preussisk Grund. Blandt Kystflodeme ere Pregel, 
E ider og Ems de vigtigste. P. har 90 sejlbare 
K a n a l e r , af hvilke nævnes Finow-Kanalen (55, 6 

Km.) mellem Oder og Havel , Oder-Spree-Kana-
len (86, 6 Km.), den masuriske Kanal (86,4 Km.) 
i Østpreussen mellem Angerburg og Johannisburg, 
samt Elbe-Trave-Kanalen (67 Km.) , Nordøster-
søkanalen( 99 Km.) , Ems-Jade-Kanalen (70 Km.), 
Dortmund-Ems-Kanalen (280 Km.) og Papen-
burger-Kanalen (52,4 Km.) . 

»Klima«, »Dyre- og Planteverden« se T y s k 
l a n d . Joh. F. 

Befolkningsforhold. 
Folkemængden i P. var I . Decbr. 1900 : 

34,472,509, Arealet: 348,658 D Km. (6,332 • 
Mil.). Det nærmere ses af følgende Oversigt: 

Befolk-

Flade- Fo lke 
indhold mængde 
• Km. 1900 

Paa 1 
• Km. 

Østpreussen 
Vestpreussen 
Berlin 
Brandenburg 
Pommern . . 
Posen 
Schlesien . . 
S a c h s e n . . . . 
Schleswig-

Holstein . . 
Hannover . . 
Westfalen . . 
Hessen-Nas-

sau 
Rheinland . . 
Hohenzollern 

Tiis 

36,994 
25.535 

63 
39.838 
30,121 
28,971 
40,319 
25.255 

1,996,626 
1,563,658 

3 , « o 8 , 5 5 4 ) 1 2 5 ' 2 

1,634,832 
1,887,275 
4,668,857 
2,832,616 

54,o 
6 l , 2 

54.3 
65.x 

" 5 , 8 

19,004 1,387,968 73 , 0 

38,511 2,590,939 67,3 
20,211 3,187,777 157,7 

15,699 1,897,981 
26,995 5,759,798 

1,142 66,780 
213,4 

nings-
tilvækst 
(p. Ct.) 
1871 — 

1900 

9.5 
18,9 

I28 , 6 

52,6 
14,2 
19.2 
25.9 
34,7 

32,8 
32, i 
79,6 

35.5 
6o, 9 

1.9 
348,658 34.472,509 39,6 

Befolkningen har saaledes været i stærk Stig
ning. 1816 omfattede den preussiske Stat i o , 3 

Mill. Indb . (efter det nuværende Omraade: 13,7 
MUL), 1852: i 6 , 9 Mill., 1867 (med Schleswig-
Holstein og Lauenburg) : 24 Mill., 1 8 7 1 : 24 , 6 

Mill. og 1895: 31,9 Mill. I Tidsrummet 1816— 
1900 har der i Gennemsnit været en aarlig Til
vækst paa I,j p. Ct. I første Halvdel af 19. Aarh. 
var P. en udpræget Agrarstat med en Landbofor
fatning, der i høj Grad virkede hemmende paa 
Fremskridtet . Derefter kommer den stærke Til
strømning til Byerne, hvorved der fremkommer en j 
Kæntr ing i Vandringsstrømmen: tidligere gik den j 
mod Øst, nu mod Vest, til Byerne. 1849 udgjorde ' 

B y b e f o l k n i n g e n 28 p . Ct., 1900: 43 , 6 p . C t . 
af Folkemængden. Viser der sig saaledes end en 
forholdsvis Tilbagegang for Landbefolkningen som 
Helhed, er der inden for dens Ramme foregaaet 
interessante Forskydninger ved Afgang og Ti lgang. 
Det er de s m a a Landsogne (som dog omfatte 
Hovedparten at Landbefolkningen), der have været 
i Stilstand eller i kun meget langsom Vækst (lige
som Tilfældet ogsaa er med de smaa Byer, hvor 
der ofte endog træffes Tilbagegang), medens de 
større Landsogne, o: paa mindst 2,000 Indb., i 
den senere Tid ere gaaede stærkt frem, et Ud
slag af en tilbagegaaende Bevægelse fra By til 
Land (den stigende landindustrielle Befolkning). 

B e f o l k n i n g s t æ t h e d e n — 99 pr . • K m . (i 
Danmark: 64) — er, som ovenstaaende Tabel 
viser, meget forskellig i Landsdelene. Størst i 
Rheinland med dens Mineralrigdomme, udviklede 
Industri og smaa Landejendomme. Men ogsaa mod 
Sydøst, i Schlesien, hvor Smaa- og Hjemmeindu-
strien raader, er der ret stor Tæthed, medens 
naturligvis Hede - og Moseegnene (Luneburger 
Heide, Dele af Slesvig og Regierungsbezirk Au-
rich mod Nordvest) have tynd Befolkning, ligesom 
Provinserne P. , Posen og Pommern. 

Der fandtes 1900 16,971,425 af M a n d k ø n , 
17,501,084 af K v i n d e k ø n . Her træffes altsaa 
det sædvanlige Fænomen: et stort Kvindeoverskud 
(ca. ! /2 Mill. flere Kvinder end Mænd), samtidig 
med at der fødes flere Drenge end Piger, natur
ligvis en Følge af Kønnenes forskellige Dødel ig
hed i de enkelte Aldersklasser. Aldersfordelingen 
viser i grove Træk følgende Billede: 3 5 — 3 6 p. Ct. 
vare under 15 Aar (noget mere end i Danmark) , 
ca. 62 p. Ct. i Aldrene 15—70 Aar, Resten be 
stod af gamle Folk. Omtrent 3 / 5 af Befolkningen 
ere ugifte, ca. 6 p. Ct. leve i Enkestand. 

Befolkningen vilde være tagen endnu mere til 
end foran opgivet, hvis Tilvæksten ene afhang af 
Forholdet mellem Fødsler og Dødsfald. Der fødtes 
1886: 1,117,881, hvoraf de 8,2 p . Ct. vare uægte
fødte, 3,9 p. Ct. dødfødte. F ø d s e l s h y p p i g h e d e n , 
o: Antallet af fødte i Forho ld til Indbyggertallet , 
var i dette Aar 3,9 p. Ct. Samtidig d ø d e 786,316 
(dødfødte indbefattet), o: en D ø d e l i g h e d paa 
2,5 p. Ct. Aar 1900 fødtes 1,275,850 (med død
fødte), o: 3 , 7 5 p. Ct., den laveste Fødselshyppig
hed i Perioden 1869—1900, naar Krigsaaret 1871 
undtages; der døde 785,498. Uden dødfødte var 
Antallet af døde 745,423 (390,089 Mandkøn, 
355.334 Kvindekøn), o : 2 , 2 p . Ct. Men U d 
v a n d r i n g e n har formindsket Tilvæksten kende
lig. 1871—73 beløb Antallet af oversøiske Ud
vandrere sig til henholdsvis 41,000, 80,000 og 
68,000. I de følgende Aar gik Tallet ned, men 
1881 var Tallet oppe paa 146,000, 1882—83 ud
vandrede aarlig ca. 100,000. 1886 var der 50,000 
Udvandrere, 1887: 63,000. I de senere Aaringer 
er Udvandrerstrømmen svunden ind. 1900 beløb 
den oversøiske Udvandring (over tyske og frem
mede Havne) sig til 12,384; godt de 11,000 gik 
til de forenede Stater i Nordamerika. 

Antallet af Æ g t e s k a b e r var 1872—81 i ret 
betydelig Nedgang : 1872 viedes der l o , 4 P a r p a a 
hver 1,000, 1881 kun 7,5 pro Mille. Senere er 
Antallet tiltaget. 1886 blev der indgaaet 231,588 
Ægteskaber o: 8,j p ro Mille, i 1900: 293,064, 
o: 8,6 p ro Mille. 

T r o s s a m f u n d . 1900 fandtes 2 i , 8 Mill. Evan-

98 l9 
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geliske (Lutheranere, Reformerte, Unerede), I2.J 
Mill. Katolikker (ganske overvejende Romersk
katolske), 392,000 Jøder. Resten var »Andre Be
kendere* (7,000), »Andre Kristne« (139,000) m. m. 
De 64 p. Ct. hørte saaledes til den evangeliske 
Kirke, 34 p. Ct. til Katolikkerne, 1,2 P- Ct. var 
Jøder. 1895—1900 er Antallet af Evangeliske 
steget med 7 p. Ct., Jøderne med 3 og Katolik
kerne med 10 p. Ct. Naar der saaledes viser sig 
en forholdsvis stor Fremgang for de Katolske paa 
de Evangeliskes Bekostning, maa det dog ikke 
glemmes, at samtidig er den modsatte Bevægelse 
foregaaet i de sydtyske Stater: Katolikkerne brede 
sig mod Nord, Protestanterne mod Syd. 

Angaaende de øvrige Befolkningsforhold, Natio
nalitet (i P. fandtes 1900: 136,793 Personer med 
dansk eller norsk Modersmaal [deraf 132,217 i 
Slesvig og Holsten] samt 3,482 med tysk og dansk 
eller norsk Modersmaal [2,860 i Slesvig-Holsten]) 
etc. henvises til Art. T y s k l a n d . A. Hk. 

Industri m. m. 
De industrielle Interesser ere efterhaanden komne 

stærkt i Forgrunden i P., der tidligere var et 
udpræget Agrarland. 1S82 hørte l i , 9 Mill., 1895 
11,4 Mill. til den landbrugende Befolkning. Sam
tidig voksede den industrielle Befolkning fra 9,3 
Mill. til I2,2 Mill., saa at den 1895 udgjorde 
henved 40 p. Ct. af Landets Folkemængde. 

Den preussiske Industri har da ingen ærværdig 
Overlevering at bygge paa. Ved den store Kur
fyrstes Bestræbelser begynder den saa smaat at 
spire frem, Frederik den Store begunstiger den 
yderligere. Med den frisindede L o v g i v n i n g 1810 
faar den Lov til at udfolde sig frit. Staten giver 
Vækstbetingelser for den ved Oprettelse af Indu
striskoler o. 1. Den private Foretagsomhed driver 
den fremad ved Foreninger, Udstillinger o. m a. 
Loven af 1841 værner om den vundne industri
elle Frihed; efterhaanden trænge lidt indskrænkende 
Bestemmelser frem, 1849—68 er der tvungne 
Haandværkerprøver. Dog holde Næringsloven af 
1869 (der 1873 bliver Rigslov) og den senere 
Lov af 1883 fast ved en lempelig Næringsfrihed. 
I den følgende Tid gøre konservative Haand-
værkerinteresser sig stærkere og stærkere gældende; 
den ny østerrigske Lov med dens Dueligheds-
bevis og dens stramme Organisation bliver som 
en Fane, hvorom Modstanden mod den herskende 
fri Konkurrence samler sig. Efter mange Bryd
ninger kommer saa Kompromisloven af 26. Juli 
1897, der bl. a. indfører Haandværkerkamre, der 
skulle have Tilsyn med Lærlingevæsenet o. m. a., 
og delvis Tvangslav. Dog med denne Lov ere vi 
inde i den fælles-tyske Industrilovgivning. Nær
mere om denne og de handelspolitiske Forhold 
(Told etc.) i Art. T y s k l a n d . 

Rhin-Provinsen, Westfalen og Schlesien (med 
dens udbredte Hjemmeindustri) ere P.'s Industri
provinser. Men selvfølgelig spiller Industrien og-
saa andensteds stor Rolle, særlig i Brandenburg, 
Sachsen og Hessen-Nassau. 

Af stor Betydning for P.'s Industri ere Landets 
M i n e r a l r i g d o m m e : store Stenkulsdistrikter i 
Schlesien, Westfalen, Rhin-Provinsen o. a. St., 
vidtudbredte, rige Brunkulslejer (Sachsen omkring 
Floderne Saale, Mulde, Bode etc), Jærnerts rundt
omkring (Kredsen Siegen i Rhin-Provinsen, ved 
Lahn i Hessen-Nassau o. s. fr.); især i Schlesien 

findes Zinkerts; endvidere træffes Blyerts, Kobber-
erts o. s. v., Bjærgsalt i Stassfurt, Aschersleben, 
Segeberg, Stetten i Hohenzollern, Wapno m. fl. St. 
i Posen o. s. fr. Provinsen Preussen giver Rav; i 
Hannover udvindes Asfalt o. s. fr. F o r a r b e j d 
n i n g e n af Metaller og Mineraler spiller derfor 
stor Rolle. Centrerne for Tilvirkningen af Værk
tøj o. 1. ligge i Westfalen (Iserlohn m m.) og 
Rhin-Provinsen (Solingen, Lennep), for Fremstil
lingen af Lokomotiver i Berlin (Borsig), der og-
saa staar højt i Guld- og Sølvvarefabrikation, 
Maskinindustrien er især af Betydning i Rhin-
Provinsen. Endelig udnytte Schlesien, Rhin-
Provinsen og Brandenburg (den berømte kgl. Fa
brik i Berlin) de gode Betingelser for Porcelæns-
fabrikationen. Den betydningsfulde Tekstilindustri 
har for Uldindustriens Vedkommende sit Hovedsæde 
i Rhin-Provinsen, Hør- og Lærredtilvirkningen er 
især Schlesien's Sag. Fremstillingen af N æ r i n g s -
og Nydelsesmidler hører efter Forholders Natur 
til Industriens vigtigste Felter: 1895 vare henved 
600,000 Mennesker sysselsatte herved. Aar 1900 
fandtes 4,981 Bryggerier, der tilvirkede ca. 321/« 
Mill. Hektoliter (hvoraf 26,7 Mill. undergæret 01) 
o: 94 Lit. pr. Individ, 1900—01: 6,546 Brænde
rier med en Produktion af 31 /3 Mill. Hektoliter 
Alkohol, 302 Sukkerfabrikker med et Aarsudbytte 
af 1,9 Mill. Tdr. Sukker (omsat til Raasukker) 
og godt 300,000 Tdr. Melasse. 

Den preussiske Bedriftsstatistik af 1895 giver 
et godt Begreb om Industriens Betydning og om 
Styrkeforholdet mellem de forskellige Industri
grene. Der taltes dengang i alt ca. 2 Mill. Be
drifter (Hoved- og Bibedrifter) i Industri, Handel 
og Omsætning (samt Gartneri, Fiskeri m. m.) med 
en Arbejdskraft paa henved 5,9 Mill. Mennesker. 
I selve Industrien (herunder Bjærgværksdrift) var 
der ca. i l /5 Mill. Bedrifter, hvortil var knyttet 
godt 4,6 Mill. Mennesker. Fordelingen af disse paa de 
enkelte Arter af Virksomhed stillede sig saaledes : 
Bjærgværksdrift, Saltværker, Tørve

gravning m. m 458,504 

Industri i Jord og Sten 314,258 
Metalforarbejdning 383,932 
Maskinindustri m. m 329,404 
Kemisk Industri 66,661 
Belysningsindustri 35,038 
Tekstilindustri 441,885 
Papirfabrikation 72,250 
Læderindustri 86,692 
Tilvirkning af Træsager 322,989 

— Nærings- og Nydelses
midler 586>353 

Beklædningsindustri 800,427 
Bygningsindustri 596,690 
Polygrafisk Industri (Bogtryk m. m.) . . 67,539 
Kunstindustri 9,503 

Tilsammen... 4,572,125 

Deler man Personellet efter Stilling i Virksom
heden, faar man følgende Resultat: I de Bedrifter, 
der overhovedet brugte fremmed Hjælp, fandtes 
ca. 457,000 B e d r i f t s i n d e h a v e r e , ca. 157,000 
F u n k t i o n æ r e r (Kontorpersonale o. 1.) og ca. 
3,3 Mill. egentlige A r b e j d e r e (2,8 Mill. Mænd 
og !/2 Mill. Kvinder). Resten var smaa »Drifts
herrer« o: Folk, der vare alene om Bedriften. I 
samtlige Hovedbedrifter i Industrien stillede For
holdet mellem smaa og s t o r e Virksomheder sig 
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saaledes: 57>5 P-Lt. vare Jinkeltmandsvirksom-
heder, 34,9 p. Ct. havde 1 — 5 Medhjælpere, 3,7 
p. Ct. 6—10, 2,g p. Ct. II—50 Medhjælpere. — 
I alt benyttede 76,171 industrielle Hoved- og 
Bibedrifter motorisk Kraft (tiis. 2,j Mill. H. K.). 
— I Antallet af D a m p k e d l e r og Damp
m a s k i n e r har man en ret god Maalestok for 
Industriens Vækst. 1879 fandtes følgende Antal 
Dampkedler (fraregnet Hærens og Flaadens samt 
Lokomotiverne): 32,411 faststaaende, 5,536 be
vægelige og 702 Skibskedler. 1901 var Tallet 
vokset til 95,000 (fra 39,000 i 1879), nemlig 
70,832 faststaaende, 21,465 bevægelige og 2,630 
i Skibe. Antallet af Dampskiner var i s. A. (atter 
fraregnet Hær, Flaade, Lokomotiver): 75,958 
faststaaende, 20,898 bevægelige og 2,440 i Skibe, 
i alt 99,296 (mod 35,960 i 1879). 

Et Par Tal om Indtægtsforholdene i B y e r n e 
vil ogsaa illustrere Industriens Udvikling, selv om 
Tallene ganske vist omfatte samtlige Erhverv. I 
63 Byer i 1896 var der 165,000 skattepligtige 
(med Indtægt paa mindst 3,000 Mk.), disses Ren
indtægt var 1,707 Mill. Mk. (Skatten 51,3 Mill. 
Mk.). 1900 var der i 76 Byer 219,000 skatte
pligtige (med mindst 3,000 Mk.'s Indkomst) med 
en Renindtægt paa 2,361 Mill. Mk. (Skatten 72,3 

Mill. Mk.), o: Antallet af skattepligtige steg 1896 
—1900 med 32,5 p. Ct., Renindtægten med 38,3 
p. Ct. For de 63 Byer i 1896 var Stigningen til 
1900: 25,8 p-Ct. for de skattepligtige, 33,G p. Ct. 
for Renindtæglen. Indtægternes Størrelse stillede 
sig saaledes i 1900: 57,3 p. Ct. af de skatte
pligtige havde mellem 3,000—6,000 Mk., 19 p. Ct. 
mellem 6,000 og 9,500 Mk., i8,4 p. Ct. fra 9,500 
til 30,500 Mk., 4 p. Ct. (i alt 8,874 Mennesker) 
havde mellem 30,500 og 100,000 Mk. om Aaret, 
°g °i8 P- C1, (1,868 Mennesker) af de skattepligtige 
havde aarlig over 100,000 Mk. at leve af. 

Med Hensyn til Handel se T y s k l a n d . 
A.Hk. 

Finansvæsen. 
Ved Finansloven for 1902—03 fastsattes Ind

tægter og Udgifter til 2,614,167,000 Mark eller 
2,352,750,000 Kr. I n d t æ g t e r n e beregnes efter 
Bruttosystemet til den nævnte Sum, men naar 
Driftsudgifterne, i alt 1,223,159,000 Mark, fra
regnes, udgøre de kun 1,391 Mill. Mark eller 
1,251,9 Mill. Kr. Det maa dog huskes, at en stor 
Del af Landets Indtægter (især Tolden og andre 
Forbrugsafgifter) tilfalde det tyske Rige, der jo og
saa bærer Udgifterne til Hær og Flaade o. s. v. Efter 
de enkelte Ministerier fordeles Indtægterne saaledes: 

Brutto Netto 
Landbrugsministeriet 99i359,ooo 51,884,000 

(Domæner 25,950,000, Skove 81,129,000; dog herfra overføres for
lods til Kronfideikommisfondet 7,720,000. Driftsudgifterne løb op 
til 47.475.0°°)-

Finansministeriet 391,848,000 259,705,000 
(Direkte Skatter indbringe 214,100,000, og indirekte 87,217,000; til 
Opkrævningen medgaa henholdsvis 10,780,000 og 35,960,000; Lotte
riet har en Bruttoindtægt af 88,260,000, men giver kun et Over
skud af 9,250,000). 

Handelsministeriet (o: Bjærgværker) 190,514,000 30,813,000 
Ministeriet for offentlige Arbejder (o: Jærnbanerne) 1,416,328,000 532,561,000 
Finansministeriet (Tilskud fra det tyske Rige) 376,130,000 
Indtægter under de andre Ministerier 139,907,000 

U d g i f t e r n e udgjorde foruden de 1,223 Mill. eller 132 Mill. Kr. overordentlige Udgifter. De 
til Driftsudgifter 1,244,3 Mill. Mark eller 1,119,9 førstnævnte fordeltes efter de enkelte Formaal 
Mill. Kr. vedvarende Udgifter og 146,7 Mill. Mark saaledes: 

Tilskud til Kronfideikommisgodset , 8,000,000 
Statsgælden , 288,355,000 
(deraf til Forrentning 235,589,000 og til Afdrag 40,325,000). 

Landdagen 1,892,000 
(deraf til Herrehuset, hvis Medlemmer ingen Dagpenge faa, kun 215,000). 

Tilskud til det tyske Riges Udgifter 347,912,000 
Aarpenge og andre Tilskud 72,782,000 
Statsministeriet 11,604,000 
(deraf til Bosættelse i Vestpreussen og Posen 7,463,000). 

Finansministeriet 110,603,000 
(deraf til Pensioner 71,744,000, til Overpræsidierne og Regeringsdistrikternes Embeds
mænd 20,400,000). 

Offentlige Arbejder 33,266,000 
Handel og Industri 14,351,000 
Landbrug , 24,983,000 
Justitsministeriet 115,656,000 

(deraf til Domstolene 92,949,000). 
Indenrigsministeriet 74,742,000 
(deraf til Politi og Gendarmeri 45,363,000 og til Straffeanstalterne 12,545,000). 

Ministeriet for Kirke-, Undervisnings- og Sundhedsvæsen 149,347,000 
(overvejende til Undervisningen). 

Af de overordentlige Udgifter gaa mere end to Tredjedele, 104,890,000, til offentlige 
Arbejder. 
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S t a t s g æ l d e n udgjorde 6,720,8 Mill. Mark 
eller 6,048,7 Mill. Kr., deraf var ny Gæld 125 
Mill. Den større Halvdel 3,585,7 Mill. var til 4 
p. Ct., og 3,016,5 til 3I/2 P- Ct. Desuden 115,3 Mill. 
Obligationer i de indkøbte Privatbaner. E. E, 

Forfatning. 
Regeringsformen er ifølge Grundloven 5. Decbr. 

1848, gennemset 31. Jan. 1850, et indskrænket 
Kongedømme. Kronen er kun arvelig i Mands-
stammen, Kongens Myndighed indtræder med det 
fyldte 18. Aar. Kongen , der siden 1871 tillige 
er tysk Kejser, øver stor personlig Indflydelse og 
tager en væsentlig Del i Statsstyreisen; han har 
til sin Hjælp et Civil- og et Militærkabinet og 
udnævner Ministrene efter sit fri Skøn uden parla
mentariske Hensyn. Til sine Hærbefalinger (som 
Krigsherre) og til sine Anordninger som Kirkens 
— o: den evangelisk-unerede Kirkes — Over
hoved skal han ikke have Ministrenes Under
skrift. — M i n i s t r e n e ere lo i Tallet: Udenrigs-, 
Krigs-, Marine-, Finans-, Justits-, Indenrigs-, 
Handels- og Landbrugsminister, Minister for Kirke-, 
Skole- og Sundhedsvæsen og Minister for de 
offentlige Arbejder. Da Ministerpræsidenten tillige 
er tysk Rigskansler, har han til sin Hjælper og 
Afløser (»Stellvertreter«) den tyske Statssekretær 
for de indre Forhold, der ogsaa hører til Mini
steriet ; derimod staar Ministeren for det kgl. Hus 
udenfor. — Kongen, som har hele den udøvende 
Magt, deler Lovgivningsmagten med L a n d d a g e n , 
•der bestaar af 2 Huse. H e r r e h u s e t tæller lidt 
over 300 Medlemmer, for Tiden 314, naar de 
midlertidig hvilende Pladser medregnes. Det 
sammensættes af 3 Klasser Medlemmer: 1) arve
lige, mediatiserede Standesherrer og kongevalgte 
høje Adelsmænd, i alt 98; 2) Repræsentanter for 
de adelige Domstifter (3), for Greverne i de gamle 
Provinser (8), for Adelen (12) og for den store 
Grundejendom o: Riddergodsbesidderne og Stam
husbesidderne, (90), for Universiteterne (9) og de 
store Byer (48), der udnævnes af Kongen paa 
Livstid efter Præsentation af de vedkommende 
Korporationer; 3) Indehaverne af de 4 høje Lands-
embeder og andre livsvarige Medlemmer, som ere 
frit valgte af Kongen og i ubegrænset Tal (for 
Tiden 42). — U n d e r h u s e t (»Haus der Ab-
geordneten«) tæller 433 Medlemmer, valgte i 256 
Valgkredse ved almindelig Valgret, men ved 
middelbare Valg efter det saakaldte Treklasse-
system. Vælgerne deles nemlig efter deres Skat
ydelse i 3 Klasser, og i hvert Urvalgdistrikt (med 
(750—1,750 Indb.) vælger hver Klasse Vælgere 
lige mange Valgmænd (1—3), hvorefter alle Valg
mænd i Fællesskab vælge Kredsens 1—4 Repræ
sentanter, saa at de velhavende Klasser have den 
overvejende Indflydelse paa Valgene. Til Valgret 
kræves 24, til Valgbarhed 30 Aars Alder. Siden 
1888 er Underhuset valgt paa 5 Aar (tidligeres). 
Underhuset har fuld Myndighed over Udgifts
bevillingen, men kan ikke nægte bestaaende 
Skatter; Herrehuset kan ikke ændre Finansloven, 
men afstemmer over den som en Helhed. Begge 
Huse kunne rejse Anklage mod de ansvarlige Mi
nistre, der da skulle dømmes af P.'s højeste Ret, 
Kammerretten i Berlin. 

Til den tyske Rigsdag vælges i Preussen 236 
Medlemmer; i Forbundsraadet har Regeringen 17 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Stemmer. For at raadslaa om Love og vigtige 
Forordninger oprettedes 1817 Statsraadet, sammen
sat af høje Embedsmænd og andre Notabler; det 
genoprettedes 1884, men uden fast Virkekreds 
eller Myndighed, og indkaldes kun sjælden. Regn
skabsvæsenet er henlagt under Overregnskabs-
retten i Potsdam, og en særlig Statsgældskommis-
sion er sammensat af 7 Medlemmer, nemlig 3 
valgte af hvert af Landdagens Huse og en konge
valgt Formand. Omtvistede Forvaltningsspørgs-
maal afgøres af Overforvaltningsretten i Berlin. I 
Spidsen for den evangeliske Kirke staar Over-
kirkeraadet (oprettet 1877) °g Generalsynoden 
(siden 1876). Standesherrerne have endnu enkelte 
Forrettigheder, og Adelen nyder, vel ikke efter 
Loven, men i Virkeligheden mange Begunstigelser 
og fortrinlig Adgang til højere Embeder og Offi-
cersposter. E. E. 

Forvaltning. 
P. er delt i 12 Provinser, 35 Regeringsdistrikter 

og 515 Kredse, hvoraf 147 ere særlige Stad
kredse (o: de større Byer): Hohenzollern udgør 
et eget Regeringsdistrikt, men Lauenburg er siden 
1875 kun e n Kreds af Provinsen Schleswig-Hol
stein. For hver Provins bestaar en Provinsland-
dag, for Hessen-Nassau tillige to særlige Kommu-
nallanddage henholdsvis for Hessen og for Nassau; 
de indkaldes hvert andet Aar. I de gamle Pro
vinser, især i de østlige, havde Landdagene (de 
tidligere Provinsialstænder) en udpræget aristokra
tisk og middelalderlig Karakter; men 1875 bleve 
de østlige Provinsers Landdage (Posen's ene und
tagen) helt omdannede, og Medlemmerne vælges 
nu paa 6 Aar af Kredsdagene i Forhold til Folke
tallet, og denne Ordning blev 1884—88 udstrakt 
til de to vestlige og de 3 ny Provinser. 1878 
deltes Provinsen P. i to, Øst- og Vestpreussen, 
og 1880 udskiltes Berlin af Brandenburg, men 
staar dog under samme Overpræsident. Ved den 
ny Ordning (nærmere bestemt ved flere Love fra 

1876 til 1883) er gennemført en stærk Decentra
lisation, dog med et afgjort bureaukratisk Tilsyn, 
og et vist Selvstyre. I Spidsen for Statsforvalt
ningen staar i hver Provins en Overpræsident 
med et Provinsraad ved Siden; derimod varetages 
den egentlig provinsielle Forvaltning af en Landes-
direktor, der vælges paa 6—12 Aar af Land
dagen, og et staaende Provinsudvalg af 7—13 
Medlemmer; disse saa vel som Provinsraadet vælges 
ligeledes af Landdagen. I Spidsen for Regerings-
distriktet staar en Præsident og i Spidsen for 
Kredsen en Landraad, der udnævnes af Kongen 
efter Kredsdagens Indstilling, som oftest en større 
Godsejer. Kredsdagene vare tidligere ogsaa meget 
aristokratisk sammensatte og kunde kun højst 
uegentlig siges at repræsentere Befolkningen; 
men 1872 omdannedes de i de østlige Provinser 
— Posen er dog ligeledes undtaget heri og har 
endnu en Ordning fra 1828 —, og denne Kreds
ordning blev gennemset 1881 og udstrakt til de 
vestlige Provinser 1884—87, saaledes at de 3 
Samfundsklasser, Stadboere, Landboere og højeste 
Skatteydere, ved Valgmænd vælge et til deres 
Talrighed svarende Tal af Repræsentanter, med 
stærk Begunstigelse for den sidstnævnte Klasse. 
En lignende Ordning blev allerede 1867 indført 
i de ny Provinser. Kredsdagene tælle mindst 25 

40 
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Medlemmer, valgte paa 6 Aar, og indkaldes 2 
Gange aarlig. Byerne have et ret udstrakt Selv
styre med de af Byraadene valgte Borgemestere 
(i de større Byer Overborgemestere) i Spidsen; 
dog skal Valget stadfæstes af Kongen. Land
kommunernes Ordning fastsattes for de 7 østlige 
Provinser (Posen medregnet) 1891 og udstraktes 
1892 til Schleswig-Holstein. Der er for hver Kom
mune et Raad af 6—24 Medlemmer, valgte paa 
6 Aar, og en Kommuneforstander, som Raadet 
vælger under Landraadens Stadfæstelse, og for en 
Gruppe af Kommuner en Amtsforstander, som 
udnævnes af Overpræsidenten efter Kredsdagens 
Indstilling. Det stedlige Politi hører under disse 
Forstandere. I de andre Provinser ere Forholdene 
ordnede paa ret afvigende Maade og til Dels ret 
gammeldags. Den stedlige Forvaltning vilde være 
upaaklagelig, hvis der kun fra oven udgik en 
virkelig frisindet Aand, som mildnede den strenge 
Bureaukratisme. — R e t s p l e j e n blev 1849 offent
lig og mundtlig, og Nævningers Medvirkning ind
førtes i Straffesager. Den varetages nu, siden 1878, 
i Henhold til den fælles tyske Retsordning, af 13 
Overlandsretter (den fornemste er Kammerretten 
i Berlin), 93 Landsretter og 1,092 Amtsretter: de 
sidste have kun een Dommer samt to Lægmænd 
som Meddommere (»Schoffen«) og afgøre Rets
sager, vedrørende mindre Summer, og mindre 
Straffesager. E. E. 

Historie. 
Navnet P. som Betegnelse for en Stat har i 

Tidens Løb været brugt i tre forskellige Betyd
ninger, idet derved forstodes først (1230—1525) 
Tyskriddernes Ordensstat, dernæst (1525 —1701) 
et verdsligt Hertugdømme og endelig (fra 1701) 
et Kongerige o: ikke alene det egentlige P., men 
det hele hohenzollernske Monarki. 

1) P. som g e j s t l i g O r d e n s s t a t . Land
strækningerne langs Østersøen's Sydkyst mellem 
Pommern og Livland, de nuværende preussiske 
Provinser Øst- og Vestpreussen, synes ved vor 
Tidsregnings Begyndelse at have været Hjemsted, 
i alt Fald delvis, for Folkeslag af gotisk Her
komst, men i 6. Aarh. gav disse Stammer Plads 
for et slavisk Folk, Preusserne (Pruzzer, lat. 
Borussi), hvis Sprog, der endnu i Slutn. af 17. 
Aarh. ikke var helt uddød, var nær beslægtet 
med Litauisk. Preusserne, der skildres som høje, 
kraftig byggede Mennesker med blaa Øjne og 
gult eller brunt Haar, ernærede sig ved Ager
brug, Kvægavl, Fiskeri og en ret livlig Handel, 
idet fremmede Købmænd hyppig besøgte deres 
Land, der alt i Oldtiden var bekendt for sin 
Rigdom paa Rav. De vare delte i Stammer, som 
paa patriarkalsk Vis styredes af Høvdinger, men 
ved Siden af disse havde Præsterne en vigtig 
politisk Betydning og øvede som Indehavere af 
de nationale Traditioner en stor Magt over 
Folket, der under deres Paavirkning ikke alene 
haardnakket holdt fast ved sin gamle hedenske 
Tro, men atter og atter optog en lang, fortvivlet 
Kamp for politisk Uafhængighed. I Slutn. af 10. 
Aarh. trængte de første kristne Missionærer ind 
i P., men mødtes straks med afgjort Uvilje af 
Befolkningen, og flere af dem maatte bøde med 
Livet for deres Dristighed, saaledes Biskop Adal-
bert af Prag (997). Heller ikke de polske j 

Fyrster, der i Løbet af 12. Aarh. under blodige 
Kampe lagde store Dele af Landet under deres 
Herredømme, formaaede at bringe Preusserne 
bort fra Hedenskabet, og disse hjemsøgte endog, 
efter at have afkastet Polakkernes Aag, med Ild 
og Sværd de polske Grænselande, hvis Fyrste, 
Konrad af Masovien, da, efter forgæves at have 
søgt Hjælp andensteds, henvendte sig til den tyske 
Ridderorden (1226), der gik ind paa hans For
slag om at erobre og kristne P. Ordenens da
værende Højmester, Hermann v. Salza, modtog 
paa Ordenens Vegne P. af Kejser Frederik It 
som et tysk Rigsien, og under Ledelse af 20 
Ordensriddere med den tapre Hermann Balk i 
Spidsen begyndte da den langvarige (1230—83) 
og blodige Erobringskrig. Stærke Borge og be
fæstede Stæder, som bleve befolkede af tyske 
Indvandrere, anlagdes rundt om i Landet (f. Eks. 
Thorn, Marienwerder, Elbing, KSnigsberg), medens 
Ordenshæren stadig voksede ved Tilstrømning af 
Korsfarere, der vilde vinde Syndsforladelse ved 
Deltagelse i den hellige Kamp, og Stamme for 
Stamme bleve nu Preusserne, der sjælden forenede 
sig til fælles Modstand, undertvungne. Flere 
Gange rejste de sig til ny, fortvivlede Kampe, 
men Overmagten (1255 kom saaledes en Kors
hær paa 60,000 Mand under Kong Ottokar af 
Bohmen og Markgrev Otto af Brandenburg 
Ridderne til Hjælp) var for stor, og 1284 maatte 
den sidste Stamme underkaste sig. Preussernes 
Modstandskraft var nu brudt, de fleste af dem, 
der overlevede den fra begge Sider med stor 
Grusomhed førte Kamp, udvandrede til Litauen, 
Resten antog Kristendommen og blev snart ger
maniseret ved Samlivet med de indvandrede 
Tyskere, der i stedse stigende Antal befolkede 
det ødelagte Land. Betydelige Forleninger, Kom-
thurier, bleve nu uddelte til Ordensridderne, 
medens Stæderne, der fik store Privilegier, og 
den ikke til Ordenen hørende Landadel havde 
kommunalt Selvstyre. Fra Marienburg, hvor Høj
mesteren siden 1309 residerede, styredes den 
vidtstrakte Ordensstat, der hurtig blomstrede op 
og havde sin Glanstid i sidste Halvdel af 14. 
Aarh. I denne Periode, hvor den almindelige 
Velstand ved Stædernes rige Handelsliv og det 
frodige Agerbrug naaede et højt Standpunkt, var 
Riddernes Herredømme i det hele taget vel set 
af Befolkningen, der ikke plagedes af trykkende 
Afgifter og Skatter. Men efter at Litauen 1386 
var blevet forbundet med Polen og derefter hurtig 
blev kristnet, blev Forholdet et andet; thi nu, 
da der ikke var flere Hedninger at bekæmpe, 
ophørte Tilgangen af Korsfarere, og Ordenen 
maatte derfor holde en kostbar Hær af Lejetropper 
paa Benene til Værn mod de forenede Litauere 
og Polakker, hvad der havde en saa stærk Stig
ning af Skattebyrden til Følge, at Befolkningens 
tidligere Tilfredshed med Ordenens Regimente 
afløstes af en fjendtlig Stemning, der fik rigelig 
Næring ved den almindelige Uvilje over Riddernes 
Usædelighed og Vellevned, idet Ordensløfterne 
vare blevne tomme Ord, efter at den ældre Tids 
strenge Tugt var forsvunden. Misfornøjelsen med 
den slette Styrelse og ikke mindst Forbitrelsen 
over, at de ny tilkommende Ordensriddere, mest 
fattige tyske Adelsmænd, skulde leve højt paa 
Landets Bekostning, bragte den hjemlige Land-

erikaxel
Fremhævning
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adel og Stæderne til at slutte sig sammen og 
kræve Anerkendelse som Landstænder med Skatte
bevillingsret og Andel i Lovgivning, og da 
Ordensregeringen haardnakket nægtede at gaa 
ind herpaa, begyndte dens Undersaatter at se hen 
til Polen som Hjælper i Nøden, og dette Rige, 
der stadig stod paa fjendtlig Fod med Ordenen 
og ikke havde opgivet sine Erobringsplaner mod 
P., benyttede da ogsaa, nu i Forbund med Li
tauen, den indre Splid i Nabolandet som en 
gunstig Lejlighed til fornyede Angreb, og 15. 
Juli 1410 tilløjede den polske Konge Wladimir 
Jagello Ordenshæren et frygteligt Nederlag ved 
Tannenberg (Østpreussen); Højmesteren, Ulrich 
v. Jungingen og en Mængde Riddere faldt, og 
den største Del af P. blev uden videre Modstand 
besat af Polakkerne. Men i det yderste Øjeblik 
frelste den tapre Ordensridder Heinrich v. Plauen 
ved sit heltemodige Forsvar af Marienburg Ordens-
staten fra Undergang, og ved Freden i Thorn 
(1. Febr. I411) slap den ud af Faren paa for
holdsvis gunstige Vilkaar, idet den beholdt det 
meste af sit Territorium, men maatte udrede be- i 
tydelige Pengebeløb. Heinrich v. Plauen, der 1 
nu blev valgt til Højmester, vilde igen sætte 
Ordensløfteme i Kraft i al deres Strenghed og 
forsone Stæder og Landadel ved delvis at gaa ind 
paa deres Fordringer, men Ordenskapitelet for
kastede hans Forslag og afsatte ham (1413), 
hvorefter det gamle Udsugningssystem fortsattes, 
og det fastholdtes, at Stænderrettigheder ikke 
maatte indrømmes Stæder og Adel, hvad der 
førte til, at disse 1440 dannede et stort Forbund, 
>det preussiske Forbund«, hvis Styrelse optraadte 
som en Slags Landsregering ved Siden af Ordenen, 
og da denne stadig afviste Forbundets Forslag, 
opsagde dette 1454 Højmesteren Huldskab og Tro
skab og tilbød den polske Konge Anerkendelse som 
P.'s Herre. Kasimir IV, der naturligvis med Glæde 
modtog Tilbudet, lod en Hær rykke ind i P., 
hvor Ordenen nu i en tolvaarig Krig forgæves 
opbød sine sidste Kræfter for at holde Polen og 
det preussiske Forbund Stangen; bragt til det 
yderste af Mangel paa Penge søgte den at skaffe 
Midler til Lejetroppernes Underhold ved at 
pantsætte Borge og store Landstrækninger til 
Troppernes Anførere, men det forslog ikke, og 
1457 maatte Højmesteren forlade Marienburg og 
opslaa sin Residens i Konigsberg. Da Ordenen 
ikke kunde indløse sine pantsatte Besiddelser, 
købte den polske Konge dem af Panthaverne og 
hyldedes derpaa som Landsherre her som i den j 
største Del af det øvrige P. Ordenens Hjælpe
kilder vare nu fuldstændig udtømte, og da den 
ingen anden Udvej havde til at redde i det \ 
mindste noget af sin Stat, maatte den i den 
a n d e n F r e d i T h o r n (19. Oktbr. 1466) gaa 
ind paa at afstaa Vestpreussen til Polen og tage 
Østpreussen til Len af dette Rige. For at styrke 
sin i høj Grad svækkede Stilling og i Haab om 
derved at kunne unddrage sig fra Lensforholdet 
til Polen søgte Ordenen at faa tyske Fyrster til 
at modtage Valg som Højmester, saaledes Mark-
grev A l b r e c h t af Brandenburg-Ansbach, der I 
1511 traadte i Spidsen for Ridderne. Han nægtede 
at aflægge Lensed til Polen, med hvis Overmagt 
han i Forventning om Hjælp fra Tyskland vovede 
at optage Kampen. Skuffet i saa Henseende 

maatte han slutte Vaabenstilstand med Polakkerne 
(1521) og drog derpaa til Tyskland for at be
væge Karl V til at træde op mod Polen. Men 
hverken her eller andensteds havde han Held 
med sig, og han fulgte da det Raad, som Luther, 
med hvem han traf sammen 1523, gav ham, at 
nedlægge sin Værdighed som den tyske Ordens 
Højmester og derpaa, efter at have forladt Pave
kirken, tage P. som verdsligt Hertugdømme til 
Len af Polen. Da Albrecht ved sin Hjemkomst 
fandt Stemningen gunstig for en saadan Ordning, 
ikke alene hos Adel og Stæder, hvor Reforma
tionen allerede havde vundet stor Udbredelse, 
men ogsaa hos mange Ordensriddere, bleve Under
handlinger indledte med Kong Sigismund I af 
Polen, og disse førte hurtig til Forliget i Krakov 
af 8. Apr. 1525, hvorved Albrecht blev aner
kendt som Hertug af P. mod at aflægge Lensed 
til den polske Krone. De fleste Ordensriddere 
antoge ligesom Albrecht den evangeliske Tro, 
Resten gik til Tyskland, hvor der blev valgt en 
ny Højmester, der højtidelig protesterede mod 
P.'s Sækularisation, som Paven erklærede for 
ugyldig; men hverken dette eller Kejserens Achts-
erklæring mod Albrecht nyttede noget, P. var 
uigenkaldelig tabt for den tyske Orden. 

2) H e r t u g d ø m m e t P. Efter at Albrecht 9. 
Maj 1525 havde holdt sit Indtog i Konigsberg 
og var bleven hyldet som Hertug, fik Adel og 
Stæder endelig opfyldt, hvad de i over hundrede 
Aar forgæves havde fordret, idet Albrecht ind
rømmede dem de med en Stænderrepræsentation 
forbundne Rettigheder. De fleste forhenværende 
Ordensriddere giftede sig nu, Hertugen selv 
ægtede en Datter af Kong Frederik I af Dan
mark, og Reformationen, der fik en kraftig Støtte 
i det 1544 i Konigsberg stiftede Universitet, 
snart Arnested for streng luthersk Ortodoksi, 
blev uden synderlig Modstand gennemført hele 
Landet over. Udadtil lykkedes det Albrecht at 
bevare Freden, men indadtil havde han i sin 
lange Regeringstid, i hvilken P. igen kom nogen
lunde til Kræfter, adskillige Vanskeligheder at 
kæmpe med. Hvad der især voldte ham Bryderi, 
var foruden heftige religiøse Partistridigheder 
Forholdet til Stænderne, der gjorde Fordring paa 
udvidede Privilegier og, naar de fik Afslag, hen
vendte sig med deres Klager til Hertugens Lens
herre, den polske Konge, der selvfølgelig greb 
Lejligheden til som Stændernes Beskytter at 
blande sig i P.'s indre Anliggender. Disse Stridig
heder gik ved Albrecht's Død (20. Marts 1568) 
over til hans Søn og Efterfølger, A l b r e c h t 
F r e d e r i k , der ikke formaaede at gøre Ende 
paa dem og allerede 1577 som sindssyg maatte 
stilles under Formynderskab af Markgrev G e o r g 
F r e d e r i k af Brandenburg (af den frankiske 
Linie), der overtog Regeringen i Hertugens Navn. 
Hverken Markgreven eller efter hans Død (1603) 
Kurfyrst J o a c h i m F r e d e r i k af Brandenburg, 
den næste Formynder, kunde udrette noget mod 
de overmodige Stænder, og under hans Arvtagei 
i Regentskabei, J o h a n S ig i smund , der 1609 
afløste ham som Kurfyrste i Brandenburg, blussede 
tilmed Religionsstriden op paa ny, da han af 
Hensyn til Polen gav Katolikkerne fri Religions-
øvelse i P., medens han selv gik over til den 
reformerte Lære, hvad der vakte stærkt Anstød 

40* 
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i det strengt luthersksindede Land. Ved den sinds
syge Hertug Albrecht Frederiks Død (28. Aug. 
1618) arvede Johan Sigismund som nærmeste 
Slægtning P., der saaledes blev forenet med 
Brandenburg, men døde allerede det følgende 
Aar (1619). Under hans Efterfølger G e o r g Vil
he lm (om ham og de følgende to Kurfyrster se 
B r a n d e n b u r g ) blev P. paa Grund af Lens-
forholdet til Polen for en Del besat af Gustaf 
Adolf under hans Krig med dette Rige, men 
synderlig større Skade end Tab af Søstædernes 
Toldindtægter, der gik i den svenske Krigskasse, 
led Landet dog ikke, ligesom det heller ikke 
plagedes af fjendtlige Indfald, medens Tredive-
aarskrigen stod paa. Med Stænderne stod Georg 
Vilhelm ligesom sine Forgængere paa Krigsfod, 
og det blev ikke bedre efter hans Død (1640), 
da hans Søn, F r e d e r i k V i lhe lm , »den store 
Kurfyrste«, tog Styret; thi medens det trods alle 
Vanskeligheder lykkedes denne udmærkede Stats
mand og Feltherre i faa Aar at gøre sig til 
Herre over Situationen i sine tyske Arvelande, som 
han udvidede betydelig ved den westfalske Fred 
(1648), stod han i mange Aar magtesløs over 
for de preussiske Stænder, der stadig fandt Støtte 
hos Polen's Konge, af hvem Frederik Vilhelm 
maatte købe Forleningen med P. ved et meget 
betydeligt Pengeoffer. Men efter at han, der ved 
Karl X Gustafs Angreb paa Polen (1655) først 
var bleven tvungen til en Alliance med Sverige, 
ved Overenskomsten i Wehlau med Polen (1657) 
havde faaet Lensfrihed for P., hvad der stad
fæstedes ved F r e d e n i Ol iva (3. Maj 1660), 
havde Stænderne ikke længere noget Rygstød i 
Polen, og Frederik Vilhelm kunde da uhindret, 
men kun ved Anvendelse af Magtmidler, tvinge 
dem til at føje sig efter hans Vilje (1662), og 
siden den Tid var der ikke mere Tale om nogen 
selvstændig Optræden fra Stændernes Side. P. 
blev nu et Led i den store Statsorganisme, som 
det blev Frederik Vilhelm's Opgave at sætte i 
Stedet for den løst sammenhængende, af forskellig
artede Dele bestaaende Landmasse, han havde 
faaet i Arv fra sine Forfædre og forøget med ny 
Erhvervelser. At han gennemførte sine dertil 
sigtende Planer i et saadant Omfang, at der 
derved fremkom et Grundlag af den solideste 
Art for den kommende Tids Statsbygning, 
har med Rette skaffet ham Tilnavnet »den store 
Kurfyrste« ; det velordnede Statsmaskineri, der 
knyttede vidtspredte Landsdele sammen til et Hele, 
den ypperlige Embedsstand, fra hvem de admini
strative Traditioner udgik, der ereP.'s Styrke og 
Stolthed, den fortrinlige Hær, der stod sin Prøve 
i Slaget ved Fehrbellin (28. Juni 1676), og inden 
for hvis Rammer en kraftig Patriotisme snart be
gyndte at udvikle sig, alt dette blev til paa hans 
Initiativ; og Side om Side med hans utrættelige 
Arbejde for at fremme Statens og Folkets øko
nomiske Velfærd gik hans kloge, vidtskuende 
Udenrigspolitik, der ikke veg tilbage for en kraftig 
Indgriben i den europæiske Politik, naar Statens 
Interesser syntes at fordre en saadan. Han del
tog derfor i den første Koalitionskrig mod Frank
rig (1672—79), hvorved han vel ikke erhvervede 
nogen Landudvidelse af Betydning, kun et Stykke 
af Svensk Pommern (Freden i St. Germain 29. 
Juni 1679); men det var fra nu af klait, at hans 

Stat ved Siden af Kejseren var Tyskland's ledende 
Magt. Vejen var banet for hans Efterfølger, 
F r e d e r i k III, der 9. Maj 1688 overtog Arven 
efter sin Fader, men ikke var Mand for at træde 
i dennes Fodspor. Han var nemlig en godmodig, 
men svag og i høj Grad forfængelig Fyrste, der 
ved en glimrende Hof holdning, prægtige Bygge
foretagender og Optræden som Beskytter af 
Videnskab og Kunst (Videnskabernes Selskab og 
Kunstakademiet i Berlin bleve stiftede i hans 
Regeringstid) vilde kaste Glans over sit Navn, men 
ikke havde andet Maal for sin Politik end engang 
at kunne sætte en Kongekrone paa sit Hoved. 
Dette kunde han kun gøre i Egenskab af suveræn 

' Hertug af P., men som tysk Lensfyrste ikke uden 
Kejserens Tilladelse. Derfor sluttede han sig, 

; efter i den anden Koalitionskrig mod Ludvig XIV 
(1688—97) at have stillet et Troppekorps til 
Kejserens Disposition (hvad der ved Freden i 
Rijswijk ikke indbragte ham den allerringeste 
Fordel), kort før den spanske Arvefølgekrigs Be
gyndelse til Østerrig og opnaaede da, mod Løfte 

1 om, saa længe Krigen varede, at lade et preussisk 
i Hjælpekorps kæmpe under de kejserlige Faner, 

Kejserens Tilladelse til at antage T i t e l af 
K o n g e af P. (16. Novbr. 1700). 18. Jan. 1701 
foregik Kroningen i Konigsberg, og hermed var 
Hertugdømmet P. forvandlet til Kongeriget P. 
Men skønt Kongetitelen kun gjaldt for P. alene, 
blev den straks i den almindelige Bevidsthed 
overført paa Kongens øvrige Lande, saa at det 
preussiske Kongedømme fra nu af var ensbetydende 
med hele det hohenzollernske Monarki. 

3) K o n g e r i g e t P. F r e d e r i k I (saaledes 
kaldte Frederik III sig efter Kroningen) fik paa 
Fredskongressen i Utrecht (1713) europæisk An
erkendelse af sin Kongeværdighed og kunde alt-
saa for saa vidt være vel tilfreds med Resultatet 
af sin Politik. Men Udredelsen af de store Penge
summer, der medgik til Underhold af den preus
siske Hjælpehær i de mange Krigsaar, var mere, 
end Statskassen kunde bære; naar hertil lægges 
de enorme Udgifter til Hof holdningen og Ned
gang i Statsindtægterne (bl. a. ved den store Pest 
1709—11, der lagde en Del af Østpreussen øde), 
er det let forstaaeligt, at Finanserne vare i en 
ynkelig Forfatning, saa at man, for at skaffe 
Penge, maatte skride til Salg af Statsejendom. 
Men ogsaa i andre Retninger var Tilbagegangen 
følelig, Tilstanden i det hele saa uholdbar, at et 
Systemskifte var nødvendigt, hvis farlige Kriser 
skulde undgaas. Frederik I's Død (25. Febr. 
17J3) v a r derfor en Lykke for P.; thi hans Søn 
og Efterfølger, F r e d e r i k V i lhe lm I, var i 
Besiddelse af netop de Egenskaber, den fore
liggende Situation krævede hos den, der skulde 
bringe Staten paa Fode igen. Fri for Forfængelig
hed, nøgtern og uden Interesse for andet end det 
umiddelbart nyttige, utrættelig arbejdsom og 
pligtopfyldende til det yderste, sparsommelig og 

; tarvelig i sine Livsvaner, som han var, fornyede 
! denne strenge og haarde, men dygtige Konge, 

hvis brutale Hensynsløshed og Mangel paa Sans 
for Aandslivets Krav virkede saa frastødende paa 
hans samtidige, Traditionerne fra den store Kur
fyrstes Tid og gav ved sit ihærdige Reorganisations-
arbejde Statsbygningen en saadan Fasthed og 
Styrke, at den blev i Stand til at modstaa de 
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stærke Storme, der under hans Efterfølger gik 
hen over den. Blottet for krigersk Ærgerrighed 
satte han sig det ene Maal for sin Udenrigspolitik 
at vedligeholde Freden for at give P. Ro til at 
samle Kræfter; derfor laa den Tanke ham fjernt 
at indlade sig paa.Krig for at skaffe sig Terri
torialudvidelser, og naar han, efter ved Freden 
i Utrecht (1713). hvor P. fik et Stykke af Øst-
geldern, at være bleven befriet fra den byrde
fulde Forpligtelse at holde en Hær i Marken til 
Kejserens Disposition, tog Del i den store nordiske 
Krig, var det egentlig af den Grund, at Sverige 
nægtede at erstatte P. dets Udgifter ved Be
sættelsen af Forpommern for at dække det mod 
russiske Plyndringer; preussiske Tropper vare med 
ved Erobringen af Stralsund og Rugen (1715), og 
ved Freden i Stockholm fik P. (1720) For
pommern indtil Peene-Floden mod at betale Sve
rige 2 Mill. Thaier. Ellers sluttede Frederik 
Vilhelm I sig med sin snævre politiske Horisont 
nøje til Østerrig, hvad han mente var hans Pligt 
som Vasal af Kejseren; han anerkendte derfor 
villig den pragmatiske Sanktion (1726) og sendte 
under den polske Tronfølgekrig (1733—35) 
Kejseren et preussisk Hjælpekorps paa 10,000 
Mand. P.'s Tjenstvillighed, der ofte stred mod 
dets egne Interesser, indbragte det vel fagre Ord 
og Løfter fra Østerrig's Side, men ingen reelle 
Fordele. Saa meget des større var Fremgangen 
indadtil, idet P. blev saa at sige genfødt under 
Frederik Vilhelm's kraftige Styrelse. Først og 
fremmest maatte der bringes Orden i de ødelagte 
Finanser. Derfor blev den pragtfulde og kost
bare Hof holdning straks afskaffet, og det strengeste 
Sparsommelighedssystem gennemført med urokke
lig Konsekvens baade i Kongens Hus og i alle 
Statsadministrationens Grene. Alle Statsindtægter 
skulde uden nogen Afkortning indbetales til en 
nyoprettet Institution, Geheimeoverfinans-Krigs-
og Domænedirektoriet, som havde Kongen selv 
til Præsident, og her bleve Udgiftsposterne 
i de yderste Detailler saa nøjeregnende afvejede 
i Forhold til Indtægterne, at Staten til enhver Tid 
punktlig kunde præstere sine Betalinger, og et 
Overskud hvert Aar henlægges til et Reservefond 
i rede Penge, saa at P. i Krigstilfælde kunde 
være uafhængigt af fremmede Subsidier. Ind
komsterne forøgedes dels ved et vidtgaaende 
Kontrolsystem, navnlig hvad Toldvæsenet angik, 
og ved en mere praktisk og billig Administration, 
dels ved en bedre Udnyttelse af Domænerne og 
endelig ved Befolkningens tiltagende Skatteevne, 
der var en Følge af Næringsvejenes forbedrede 
Tilstand. Navnlig var Agerbruget Genstand for 
Kongens Omhu, og særlig i Østpreussen var 
Fremgangen betydelig. For Handelens og In
dustriens Vedkommende var Fremskridtet mindre 
iøjnefaldende, da det herskende Merkantilsystem 
virkede hemmende paa Foretagelseslysten. Til 
Fremme af Videnskab og Kunst blev der intet 
til overs paa Budgettet, hvis største Udgiftspost 
var Hærvæsenet. Ved Siden af sit Arbejde paa 
at bringe Balance i Stathusholdningen ansaa nemlig 
Frederik Vilhelm det for sin Hovedopgave at 
skaffe P. en stærk Hær for derved at kunne 
hævde en nogenlunde selvstændig Stilling over 
for Nabomagterne. Naar undtages Potsdammer-
garden, der kostede mange Penge, vare Ud-

gifterne til Hæren ogsaa meget knapt beregnede, 
og dog lykkedes det Kongen at skabe en vel 
indøvet og fortrinlig disciplineret Hær med et 
ypperligt Officerskorps, der blev den første Stand 
i Riget. Hæren, der for en Del rekruteredes 
fra Landet selv ved Udskrivning, havde ved 
Frederik Vilhelm's Død naaet en Størrelse af 
over 80,000 Mand, der med kort Varsel kunde 
rykke i Marken. Ogsaa Civiletaternes Embeds
mænd maatte gennemgaa en streng Skole i Frederik 
Vilhelm's Tid, men til Gengæld fik P. en Embeds
stand i Kongens Aand, nøjsom, pligtopfyldende, 
energisk og patriotisk stemt ligesom Hæren; denne 
og Embedsstanden bleve Grundpillerne for 18. 
Aarh.'s P. Frederik Vilhelm I efterlod saaledes 
ved sin Død (31. Maj 1740) sin Søn og Efter
følger, F r e d e r i k II, den S to r e , et Rige, der 
med sin forholdsvis ringe Befolkning (2^/3 Mill. 
paa et Fladerum af 118,000 • Km. = 2,100 Q 
Mil) vel ikke syntes i Stand til at spille en Rolle 
i den europæiske Storpolitik, men dog altid var 
stærkt nok til at indgyde en Angriber Respekt. 
At gøre P. til en europæisk Førsterangsmagt var 
imidlertid det Maal, Frederik II havde sat sig, 
og med hensynsløs Dristighed benyttede han den 
Lejlighed, den politiske Situation kort efter hans 
Tronbestigelse gav ham, til uden Tøven at lægge 
Haand paa Værket. Straks efter Kejser Karl VI's 
Død, da Maria Theresia trods den pragmatiske 
Sanktion befandt sig i en yderst vanskelig Stil
ling, forlangte han nemlig i Wien Opfyldelse af 
sin Families gamle, men meget omtvistelige For
dring paa en Del af Schlesien, idet han til Gen
gæld lovede at hjælpe Maria Theresia mod hendes 
Fjender, og da hun stolt afviste ham, lod han 
uden Varsel sin slagfærdige Hær rykke ind over 
den østerrigske Grænse, der snart ogsaa truedes 
af det habsburgske Monarkis andre Fjender. D e n 
fø r s t e s c h l e s i s k e Kr ig 1740—42 (s. d.) endte 
med Freden i Berlin (28. Juli 1742), hvorved det 
meste af Schlesien afstodes til P. ; men da det 
et Aarstid derefter saa ud til, at Maria Theresia 
skulde faa Overtaget over sine andre Fjender, 
greb Frederik, der i saa Fald frygtede for at 
miste sin Erobring, atter til Vaaben (se 2. 
s c h l e s i s k e Kr ig ) og tvang efter det glimrende 
Felttog 1745 Østerrig til i Freden i Dresden (25. 
Decbr. s. A.) at stadfæste Schlesien's Afstaaelse. 
Ved sin forbavsende militære Kraftudfoldning og 
ved Schlesien's Erhvervelse havde P. vundet en 
saa anselig Magtstilling, at Stormagterne be
gyndte at frygte for en Forrykkelse af den euro
pæiske Ligevægt, hvis man ikke i Tide satte en 
Stopper for det unge Kongeriges Vækst. Det var 
derfor ikke vanskeligt for Østerrig at danne den store 
Koalition mod Frederik II, som ved Besættelsen 
af Sachsen 1756 og Angrebet paa Østerrig det 
følgende Aar søgte at forekomme sine Fjender og 
sprænge Sammenholdet mellem dem, uden at 
dette dog lykkedes ham, og S y v a a r s k r i g e n , 
1756—63 (s. d.), der kostede P. saa uhyre Ofre 
og tilintetgjorde Resultatet af mange Aars frede
ligt Arbejde, gik da sin Gang. Freden i Huberts-
burg (5. Febr. 1763) bragte ikke P. anden Vin
ding end Sikring af dets Territorium, men ligesom 
alle Preussere med berettiget Stolthed og for
højet Selvfølelse saa tilbage paa den heltemodige 
Kamp, saaledes begyndte nu tyske Patrioter at 
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betragte P. som det Land, hvorfra Tyskland's 
nationale Genfødelse skulde udgaa, medens det 
samlede Europa uden Modsigelse anerkendte P. 
som Stormagt. I de første Aar efter Krigen 
søgte Frederik II, som rimeligt var, en Støtte i 
Rusland, men da denne Magt under Krigen med 
Tyrkerne (1768—74) syntes at ville faa sine 
Grænser udvidede i en uforholdsmæssig Grad, 
fandt en Tilnærmelse mellem P. og Østerrig Sted, 
hvad der foranledigede Rusland til at gaa ind paa 
det af Frederik II fremsatte Forslag, at skaane 
Tyrkiet mod som Erstatning at annektere en Del 
af Polen, ved hvis første Deling (1772) P. fik 
Vestpreussen (undtagen Danzig og Thorn) samt 
Netze-Distriktet. Frederik II's hensynsløse In
teressepolitik viste sig her i et særlig grelt Lys, om 
det end maa siges, at det meste af 18. Aarh.'s 
Kabinetspolitik i Virkeligheden ikke var stort 
bedre. I øvrigt varede Tilnærmelsen til Østerrig 
ikke længe, og under den bayerske Arvefølge
krig (1778—79) mødte Kejseren den kraftigste 
Modstand fra P.'s Side, ligesom Frederik II ved 
at stille sig i Spidsen for det tyske Fyrste
forbund (1785) optraadte som anerkendt Fører 
for Oppositionen i Tyskland mod Kejserhoffets 
Planer. Hvad P.'s indre Forhold angaar, maatte 
Frederik II's Bestræbelser gaa ud paa at ud
slette den langvarige og ødelæggende Krigs Spor, 
og hans ihærdige og møjsommelige Arbejde paa 
at bringe Finanserne paa Fode og ophjælpe 
Næringsvejene lykkedes for saa vidt ogsaa, som 
den finansielle Status, skønt Hæren blev betyde
lig forøget, efterhaanden forbedredes saa meget, 
at et anseligt aarligt Overskud kunde lægges til 
Side, ligesom Agerbrug, Industri og Handel, 
navnlig det første, gjorde anerkendelsesværdige 
Fremskridt, men Befolkningen maatte rigtignok 
ogsaa finde sig i trykkende Afgifter, særlig høj 
Told og Accise, og til Skolevæsen, Kunst og 
Videnskab blev der ikke synderligt tilovers. Til 
Gengæld kunde Folket glæde sig ved kirkelig 
Tolerance, litterær Ytringsfrihed og en fortræffelig 
Retspleje. P. var, da Frederik II døde (17. Aug. 
1786), en velordnet Stat, der siden 1740 var 
vokset med 80,000 • Km. (ca. 1,400 • Mil) og 
henved $^j2 Mill. Indb. og var i Besiddelse af 
en Hær paa 200,000 Mand samt en Statsskat paa 
56 Mill. Th.; men den følgende Konge, F r e d e r i k 
V i l h e l m II, en Brodersøn af Frederik II, var 
ikke i Stand til at løfte Arven, og i hans elleve-
aarige Regeringstid mistede P. en stor Del af sin 
Anseelse og Kraft. Svag og karakterløs, om
given af Mætresser og uværdige Yndlinge, lod 
Frederik Vilhelm II sine personlige Tilbøjelig
heder og Luner bestemme Gangen i P.'s Politik. 
Efter den bekostelige preussiske Invasion i Neder
landene 1786 (se N e d e r l a n d e n e ) bragte Øster-
rig's og Rusland's Planer om en Deling af Tyrkiet 
P. til at stille sig i Spidsen for en Koalition mod 
Wien-Hoffet, der paa Kongressen i Reichenbach 
(27. Juli 1790) anerkendte Tyrkiet's Integritet; men 
allerede Aaret efter gik de to Magter sammen til 
en fælles Aktion mod Frankrig, og efter et Møde 
med Kejser Leopold II i Pillnitz (27. Aug. 1791) 
lod Frederik Vilhelm, der drømte om at blive den 
franske Kongefamilies Redningsmand, en preussisk 
Hær rykke mod Paris. Felttoget, i hvilket Kongen 
selv dettog, endte efter Kanonaden ved Valmy (20. 

Septbr. 1792) med et for de preussiske Vaaben 
lidet hæderligt Tilbagetog over Rhinen. Det 
følgende Aar tiltraadte P. Koalitionen mod Frank
rig, og de preussiske Tropper indtoge Mainz og 
sejrede ved Pirmasens (14. Septbr.) og Kaisers
lautern (28.—30. Novbr. 1793), men et Indfald i 
Frankrig blev ikke forsøgt paa Grund af Mangel 
paa Samvirken med Østerrig, der var misfornøjet 
over ikke at være taget med ved Polen's anden 
Deling. Frederik Vilhelm havde nemlig, efter 
først at have stillet sig velvillig over for de 
polske Reformbestræbelser, af Frygt for, at 
Russerne skulde bemægtige sig hele Polen under 
Paaskud af at ville hjælpe Targovits-Konfødera-
tionen (Maj 1792) foretrukket at lade Polakkerne 
i Stikken og sluttet sig til Rusland, hvorefter P. 
ved Delingstraktaten af 23. Jan. 1793 fik som sin 
Del af Byttet Stæderne Danzig og Thorn samt 
Stor-Polen. Heller ikke 1794 udrettede den preus
siske Rhin-Hær noget, skønt den sejrede to Gange 
ved Kaiserslautern (23. Maj og 18. —20. Septbr.), 
og ved Freden i Basel (Apr. 1795) trak P. sig af 
finansielle Hensyn ud af Koalitionen uden at op-
naa andet end Nordtyskland's Neutralisering. 
Samme Aar maatte P. ved en Overenskomst af 
24. Oktbr. med Rusland og Østerrig, der gik 
sammen ved Polen's tredje Deling, lade sig nøje 
med Masovien, Varszava og Bialystok. Uagtet 
P. saaledes i Frederik Vilhelm II's Regeringstid 
var vokset med ca. 100,000 • Km. (1,800 • 
Mil) og henved 2i/2 Mill. Indb., var dog Statens 
Tilstand ved Kongens Død (16. Novbr. 1797) 
alt andet end god, idet Finanserne vare i en 
elendig Forfatning og den militære Kraft betyde
lig forringet, medens Folket, der siden 1788 
ogsaa maatte lide under Religionstvang og Censur, 
var opfyldt af en dyb Misfornøjelse med den slette 
Regering. Frederik Vilhelm II's Søn og Efter
følger, F r e d e r i k V i l h e l m III, en hæderlig, 
men lidet selvstændig og alt andet end energisk 
Mand, imødekom vel i enkelte Retninger den 
offentlige Mening, f. Eks. ved Ophævelsen af det 
forhadte Religionsedikt af 1788, og satte, spar
sommelig anlagt som han var, en Stopper for 
den finansielle Nedgang, men det uheldige Kabinets-
regeringssystem fortsattes, de talentløse Ministre 
afløstes ikke af friske Kræfter, og Hæren fik ikke 
den gennemgribende Reorganisation, den trængte 
saa haardt til. Udadtil stræbte P. at bevare sin^ 
Neutralitet og vedligeholde et godt Forhold til 
Frankrig, hvorfor det ogsaa 1803 fik rigelig An
del (flere sækulariserede Bispedømmer og gejst
lige Stifter samt nogle hidtilværende fri Rigs
stæder) i den Territorialerstatning, der tilfaldt de 
tyske Fyrster, som havde afstaaet Land V. f. Rhinen 
til Frankrig. Da denne Magt tog Kampen op 
mod den tredje Koalition (1805), holdt P. sig 
forsigtig tilbage, men kom derved i en isoleret 
Stilling, der efter Slaget ved Austerlitz (2. Decbr. 
s. A.) blev ganske uholdbar, idet Napoleon til
bageviste de preussiske Mæglingsforslag og oven 
i Købet tvang P.'s Afsendinge til at undertegne 
den for Berlin-Hoffet ydmygende Traktat i Schon-
brunn (15. Decbr. s. A.), hvorved P. bortbyttede 
Ansbach, Kleve og Neuchatel for Hannover, der 
tilhørte England, med hvem P. altsaa maatte 
komme i Krig. Endnu misligere blev P.'s Stil
ling, da det (15. Febr. 1806) blev nødt til at 
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gaa ind paa et Forbund med Frankrig, der lod 
sine Tropper blive staaende i Tyskland og uden at 
tage mindste Hensyn til sin Forbundsfælle sprængte 
det tyske Rige ved Oprettelsen af Rhin-Forbundet, 
hvorved Napoleon vilde blive Tyskland's Herre. 
Dette maatte P. for enhver Pris hindre, og der 
var da ingen anden Udvej tilbage for det end at 
gribe til Vaaben. 7. Oktbr. s. A. tilbageviste ! 
Napoleon det preussiske Ultimatum, og 14. Oktbr. 
stod Slaget ved Jena og Auerst'ådt, hvor Napoleon 
og Marskal Davoust tilføjede den preussiske Hær 
et knusende Nederlag. Virkningen heraf var fuld
stændig lammende for de preussiske Vaaben; 
Hæren, der levede paa de stolte Minder fra 
Frederik II's Dage, men ikke var fulgt med Tiden, 
opgav, naar enkelte Korpser undtages, al videre 
Modstand og opløste sig, Fæstningerne, selv de 
stærkeste, overgav sig uden at forsøge noget For
svar, og Napoleon holdt, uden at der blev gjort 
det riDgeste Forsøg paa at hindre det, sit Ind
tog i Berlin, medens Frederik Vilhelm III flygtede 
til Konigsberg, hvorfra han paakaldte Rusland's 
Hjælp. Men da Russerne efter Slagene ved Eylau 
(7. Febr. 1807) og Friedland (14. Juni s. A.) 
begyndte Fredsunderhandlinger, var der intet Haab 
mere for P., som ved Freden i Tilsit (9. Juli) 
maatte bøje sig for Sejrherrens Vilje og afstaa 
omtrent Halvdelen af sit Territorium, nemlig alle 
de ved Polen's anden og tredje Deling erhvervede 
Provinser samt alle sine Besiddelser V. f. Elben 
(i alt 156,000 • Km. = 2,800 • Mil med ca. 5 
Mill. Indb.); desuden skulde der udredes over
ordentlig store Summer i Krigskontributioner. At 
et preussisk Monarki overhovedet vedblev at be-
staa, var en Naadessag af Napoleon, og mange 
mente, at dets fuldstændige Opløsning kun var 
et Tidsspørgsmaal. Regeringskredsene vare raad-
vilde og modløse, medens den langt overvejende 
Del af Folket forholdt sig som passiv Tilskuer, 
idet det, vant som det var fra gammel Tid til 
at modtage alt fra oven, savnede medborgerlig 
Ansvarsfølelse. Men Ulykken og Ydmygelsen 
vakte Nationen til Bevidsthed om den truende 
Fare, Fædrelandets Nød satte Patriotismen i Be
vægelse og kaldte en saadan Begejstring for 
Kampen for den nationale Uafhængighed til Live, 
at de betydelige Mænd, der nu fremtraadte, trøstig 
kunde tage fat paa det store Reorganisations-
arbejde, der var nødvendigt for at sætte P., gen
født og forynget, i Stand til, naar en gunstig Lej
lighed tilbød sig,, at vinde tilbage, hvad det ved 
egen Skyld havde tabt. Paavirket af Dronningen 
(Louise af P.) gav Kongen efter for Bevægelsen 
og omgav sig med ny Ministre, blandt hvilke 
F r i h e r r e v. S t e i n (s. d.) var den ledende 
Aand. I Efteraaret 1807 satte han det store Op-
rejsningsarbejde i Gang, hvis Maal var at løse 
alle Baand, der hindrede Folket i den fri Brug 
af sine Kræfter, og at styrke dets Selvfølelse ved 
at give det Del i Ledelsen af de offentlige An
liggender. Saaledes blev Bøndernes Livegenskab 
(i Østpreussen og en Del af Vestpreussen) hævet, 
og Bondestanden i det hele fik betydelig bedre 
Livsvilkaar. Stæderne fik kommunalt Selvstyre, 
og Lavstvangen indskrænkedes, medens Civil
administrationen omordnedes, og en militær Kom
mission rensede Hæren for alle ubrugelige eller 
uheldige Elementer og gav den en fuldstændig ny 

Organisation. Napoleon tvang vel Frederik Vil
helm III til at afskedige v. Stein (Novbr. 1808), 
om hvis Planer han havde faaet Nys, og en kort
varig Reaktionsperiode, hvor franskvenlige Mænd 
havde Magten, paafulgte nu; men da H a r den
b e r g (s. d.) 1810 blev udnævnt til Regeringschef 
med Titel af Statskansler, fortsattes Reformarbejdet 
i v. Stein's Aand, medens man satte alt ind paa, 
skønt man ifølge Napoleon's Paabud ikke maatte 
holde mere end 40,000 Mand paa Benene, at ind
øve en saa stor Troppestyrke som muligt. P., 
der 1809 ikke havde sluttet sig til Østerrig og 
1812 havde maattet sende et Hærkorps mod 
Rusland, var derfor fuldt færdig til 1813 at give 
Signalet til den tyske Uafhængighedskrig mod 
Napoleon (se T y s k l a n d ) , dets Hær gik sammen 
med de andre Koalitionsmagters over Rhinen (se 
F rankr ig )oghavde i Slaget ved Waterloo(18.Juni 
1815) Hovedandelen i Napoleon's endelige Neder
lag. Wienerkongressen (s. d.) gav ikke P. fuld 
Erstatning for, hvad det havde tabt 1807, idet 
det maatte afstaa de ved Polen's tredje Deling 
erhvervede Provinser til Rusland, Ansbach og 
Bayreuth til Bayern og Østfriesland, Hildesheim 
og Goslar til Hannover, medens det til Gengæld 
kun fik det halve af Kongeriget Sachsen, Svensk-
Pommern (mod Afstaaelsen af Lauenburg til Dan
mark), en Afrunding af Westfalen's Grænser og 
en Udvidelse af Rhin-Provinsen; i alt mistede 
det 37,000 Q Km. (ca. 600 • Mil); Indbygger
antallet derimod blev ikke formindsket (ca. 10 
Mill.). I de nærmest paafølgende Aar kom P. 
forholdsvis hurtig til Kræfter igen efter Trængsels-
aarene, idet en Række gennemgribende, med stor 
Dygtighed ledede Reformer fremmede den materi
elle Udvikling i en betydelig Grad, ligesom Re
geringens Omsorg for Undervisningsvæsenet, Kunst 
og Videnskab bar rig Frugt. Staten fik en hel 
ny administrativ Inddeling, Finanserne bragtes i 
god Orden, Retsplejen forbedredes, Landbo
reformerne fortsattes, Handel og Industri nøde 
godt af Regeringens ret liberale Toldpolitik (en 
Toldforening mellem P. og andre tyske Stater 
dannedes 1834), den siden 1814 indførte alminde
lige Værnepligt hævede i høj Grad Hærens An
seelse og Dygtighed, og det højere og lavere 
Skolevæsen sattes i en for hin Tid mønsterværdig 
Stand, navnlig efter Skolepligtens Indførelse (1819). 
Naar Befolkningen trods alt dette ikke følte sig 
tilfreds, men tværtimod Aar for Aar gav sin Mis
stemning stærkere og stærkere Udtryk, laa Grunden 
hertil i Regeringens politiske Holdning, idet det 
Stein-Hardenberg'ske Frisind, der havde præget 
den preussiske Politik 1808—15, var veget for 
en reaktionær Strømning, der havde faaet Magten 
over Kongen og ført ham langt bort fra de 
liberale Ideer, han endnu 1815 havde billiget. 
Dette forandrede Standpunkt førte til, at P. i den 
hellige Alliances Aand, hvad Udenrigspolitikken 
angaar, trolig fulgte i Østerrig's og Rusland's 
Spor og paa Kongresserne i Aachen, Troppau, 
Laibach og Verona deltog i Forhandlingerne om 
Undertrykkelsen af Folkenes Frihedskrav; Tanken 
om at stille sig i Spidsen for den nationale Be
vægelse i Tyskland, hvad mange ventede, P. vilde 
gøre, syntes opgiven ligesom en selvstændig Politik 
overhovedet. Indadtil kuede Politi og Censur 
enhver fri Rørelse, og efter Wartburg-Festen 
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1817 (s. d.) og Kotzebue's Mord (1819) tiltog 
Regeringens Forfølgelser af »Demagogerne«, der 
maatte bøde for deres Frihedskærlighed med 
haarde Fængselsstraffe. Det Løfte, Kongen 1815 
havde givet om en fri Forfatnings Indførelse, blev 
ikke opfyldt, P. maatte i Stedet herfor nøjes med 
raadgivende Provinsialstænder (1823). Hvad der 
end ydermere forøgede Befolkningens Misfornøjelse, 
var Regeringens Kirkepolitik. Kongen havde 
nemlig ved Reformationens Trehundredaarsfest 
1817 paabudt en Union mellem den lutherske og 
den reformerte Kirke i P., og da denne Sammen
smeltning mødte Modstand fra de strenge Luthe
raneres Side, blev der anvendt Tvang, hvad der 
foranledigede Dannelsen af gammellutheranske 
Menigheder, som maatte udstaa haarde Forfølgelser 
fra Statens Side. Ogsaa de katolske Ærke
biskopper af Kom og Posen, der kun under visse 
Betingelser vilde tillade blandede Ægteskaber, 
bleve fjernede fra deres Embeder (1837 °g 1838), 
hvorefter de bleve straffede med Fæstningsarrest. 
Det politiske og kirkelige Tvangssystem, Frederik 
Vilhelm III saaledes satte i Scene, bevirkede 
naturligvis, at man, hvor meget man end agtede 
ham som Privatmand, følte hans Død (7. Juni 1840) 
som en Lettelse, idet hans Søn og Efterfølger, 
F r e d e r i k V i l h e l m IV, antoges at være en Ven 
af de nationale Enhedsbestræbelser og at hylde 
friere Anskuelser. Han standsede da ogsaa For
følgelserne mod Gammellutheranerne og løslod 
de to fængslede Ærkebiskopper, ligesom han var 
villig til at indrømme kommunale Myndigheder, 
borgerlige Korporationer, Litteratur og Erhvervs
liv større Uafhængighed af Statsadministrationen, 
end det hidtil havde været Tilfældet, men ellers 
var den højtbegavede og fintdannede Mand en 
bestemt Modstander af Kernepunktet i de liberales 
Fordringer, Indførelsen af det konstitutionelle Sy
stem, idet han tværtimod, romantisk stemt som 
han var, foretrak den middelalderlige Feudalstat 
for de moderne Statsformer; af samme Natur var 
hans Anskuelser om Liberalismens andet Hoved
krav, en tysk Enhedsstat. Kejserdømmet skulde 
genopretles, men uden noget folkevalgt Parlament, 
de tyske Fyrster skulde være Vasaller af Kejseren, 
Chefen for det habsburg-lothringske Hus, men 
den preussiske Konge skulde som en Slags Major -
domus være Tyskland's egentlige Styrer. Med 
saadanne Begreber stod han fjernt fra Datidens 
Frihedskrav, som derfor ikke i mindste Maade 
bleve tilfredsstillede ved det Surrogat for en Rigs
dag, han, for at dæmpe den stigende Bevægelse, 
indførte 1847 (5. Juni), nemlig en saakaldet »for
enet« Landdag, der fik Petitions- og Skattebevil
lingsret, men ellers kun var raadgivende. Mis
stemningen blev endnu stærkere, da Kongen ved 
Aabningen af Landdagen erklærede, at han aldrig 
vilde gaa ind paa en Konstitution, »et Papirsblad 
mellem ham og hans Folk«. Alligevel strømmede 
Andragender om en fri Forfatning ind, og da de 
bleve afviste, medens Landdagen heller ikke fik 
Lov til at forblive samlet længere end en ganske 
kort Tid, voksede Bevægelsen og tog ved Efter
retningen om Februarrevolutionen i Paris saa 
stærk Fart, at Kongen ved en Proklamation af 
18. Marts 1848 fandt sig foranlediget til at ind
kalde Landdagen paa ny og give Løfte om vigtige 
liberale Reformer, ligesom han vilde anerkende 

i en tysk parlamentarisk Rigsforfatning. Store Folke
masser strømmede til Slottet for at takke Kongen, 
men her kom det ved en Misforstaaelse til en 
blodig Kamp mellem Tropperne og Folket, der 
til sidst, da Kongen lod Militæret rømme Byen, 
blev Herre over Situationen, og Frederik Vilhelm 
maatte da give efter; en konstituerende National
forsamling skulde træde sammen i Berlin, og 
Kongen maatte love at hjælpe Slesvig-Holstenerne 
mod Danmark, ligesom han proklamerede sig selv 
som Leder af den nationale Enhedsbevægelse. 
Den grundlovgivende Nationalforsamling traadte 
sammen i Berlin 22. Maj 1848, men spildte, efter 
at have forkastet Regeringens Forfatningsforslag, 
Tiden med upraktiske Forhandlinger, hvad der 
gav Anledning til flere Ministerskifter, medens det 
radikale Parti skruede sine Fordringer højere og 
højere i Vejret, og Pøbeloptøjer hørte til Dagens 
Orden. Endelig tog Kongen Mod til sig og stillede 
8. Novbr. s. A. Grev Brandenburg i Spidsen for 
et nyt Ministerium, der med Magt forlagde National
forsamlingen til Byen Brandenburg, og da en stor Del 
Medlemmer ved ikke at møde bevirkede, at For
samlingen blev beslutningsudygtig, blev denne op
løst og en Forfatning oktroieret (5. Decbr. s. A.), 
dog saaledes, at den skulde revideres af den 
følgende Landdag. Denne traadte sammen 26. 
Febr. 1849, men da dens andet Kammer erklærede 
den tyske Rigsforfatning for gældende i P., blev 
Kamm^pret opløst (27. Apr.) og en ny Valglov 
oktroieret (30. Maj). De ny Valg faldt ud til det 
konservative Partis Fordel, hvorfor Forfatningen 
blev revideret i afgjort antiliberal Aand og endelig 
vedtagen 31. Jan. 1850 (1854 blev I. Kammer 
omdannet til et aristokratisk Herrehus). Indadtil 
var der saaledes bragt rolige Tilstande til Veje, 
men udadtil var P.'s Stilling stærkt truet ved det 
spændte Forhold til Østerrig; af Hensyn til denne 
Magt afslog Frederik Vilhelm IV den ham til
budte tyske Kejserkrone (28. Apr. 1849), men 
søgte derefter at danne et snævrere Forbund med 
Sachsen, Hannover og fiere nordtyske Stater, hvad 
dog maatte opgives, da Sachsen og Hannover 
trak sig tilbage under Paavirkning af Østerrig, 
der sammen med Mellemstaterne forlangte det 
tyske Forbunds Genoprettelse, hvad P. modsatte 
sig, og da det tillige nægtede sit Samtykke til 
en Eksekution i Kurhessen og Holsten for at 
skaffe Ro i disse Lande, saa det i Efteraaret 1850 
ud til, at det skulde komme til Krig mellem 
de to tyske Stormagter. Men da det ved Mobili
seringen af den preussiske Hær viste sig, at den 

; ikke vilde være i Stand til at optage Kampen 
I med Østerrig, maatte P. paa Konferencen i Ollsiutz 

(29. Novbr. 1850) give efter for alle Østerrig's 
Fordringer og gaa ind paa Forbundsdagens Gen
oprettelse. Dette ydmygende Nederlag svækkede 
i høj Grad P.'s Anseelse baade i og uden for 
Tyskland. Dog lykkedes det efter langvarige 
Underhandlinger og længere Tids Modstand fra 
Østerrig's Side P. at danne en nordtysk Told
forening (1854), ligesom det fik Oldenburg til at 
afstaa et Distrikt ved Jahde-Bugten (1853), hvor 
en Fiaadestation skulde anlægges (1850 vare de 
hohenzollernske Fyrstendømmer i Sydtyskland 
blevne indlemmede i P., der derimod 1857 gav 
Afkald paa Neuchatel). Efter Freden med Dan
mark (2. Juli 1850), hvorved P. foreløbig opgav 
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Slesvig-Holstenernes Sag, og Ollmutz- Konferencen 
indtraadte der i P. en stærk Reaktionsperiode, 
der ytrede sig paa mange Maader, bl. a. ved Ind
skrænkning af den kommunale Frihed uden for 
Stæderne og ved delvis Indførelse af Lavstvang, 
og varede ved, indtil Frederik Vilhelm IV's 
ældste Broder, P r i n s V i l h e l m af P. (Vil
he lm I) paa Grund af Kongens uhelbredelige 
Sygdom havde overtaget Regeringen som Prins
regent (Oktbr. 1858), thi hermed begynder virke
lig, hvad Prinsregenten udtalte Haabet om, en ny 
Æra i P.'s Historie. Prinsen omgav sig med ny 
Ministre, af hvilke de vigtigste vare Grev Schwe-
rin og R. v. Auerswald, og erklærede som sit 
Maal at udvikle Forfatningen ved en moderat 
konservativ Politik, hvad ogsaa snart mærkedes 
paa Regeringens ret liberale Lovforslag, f. Eks. 
Forslaget om at ophæve de adelige Godsers 
Skattefrihed (Loven gennemførtes dog først 1862), 
ligesom Regeringen opgav Valgtryk og andre 
politiske Tvangsforholdsregler; udadtil skulde P. 
indskrænke sig til at gøre »moralske < Erobringer 
i Tyskland. Forholdet til Østerrig opfordrede 
nemlig til Forsigtighed; thi selv da P. under den 
fransk-italiensk-østerrigske Krig i Sommeren 1859 
mobiliserede tre Hærkorpser, der tillige med en 
tysk Forbundshær kommanderedes af Prinsregenten 
i egen Person, for dermed at yde Østerrig en 
virksom Støtte, hvis Frankrig-Sardinien skulde 
tilbagevise den tilbudte Mægling, foretrak Kejser 
Frants Josef en hurtig Afslutning af Krigen ved 
Vaabenstilstanden i Villafranca (11. Juli 1859) 
fremfor den Mulighed, at P. ved sin Indblanding 
skulde vinde forøget Indflydelse i Tyskland. P.'s 
Optræden ved denne Lejlighed tillige med System
skiftet indadtil gjorde imidlertid sin Virkning, 
idet der dannedes en tysk Nationalforening, der 
vandt betydelig Tilslutning rundt omkring i Tysk
land, og hvis Formaal var en Omdannelse af det 
tyske Forbund, der skulde staa under P.'s Ledelse, 
medens Østerrig udelukkedes. Den preussiske 
Regering stillede sig velvillig over for denne 
Plan, da Østerrig's Anseelse var svækket efter 
Nederlaget i Norditalien, men betonede, at en 
tidssvarende Omordning af Forbundshæren var 
nødvendig. P. viste Vejen i denne Retning ved 
de militære Lovforslag, som Krigsministeren v. 
Roon forelagde i Landdagen, hvorved den preus
siske Hær vilde blive betydelig forøget og sat i 
Stand til at mobilisere med kort Varsel. Land
dagens andet Kammer vedtog en foreløbig Be
villing for eet Aar, men vilde ikke binde sig for 
Fremtiden, hvad Regeringen ikke vilde gaa ind 
paa, da den ansaa en stærk Hær for absolut 
nødvendig for P., hvis det skulde hævde sin 
Stilling baade i og uden for Tyskland; derfor 
gennemførtes Hærreformen straks i sin Helhed 
trods andet Kammers Bevillingsnægtelse. Midt 
under den parlamentariske Strid døde Frederik 
Vilhelm IV (2. Jan. 1S61), og Prinsregenten be
steg Tronen som Vi lhe lm I. Den ny Konge 
søgte at vinde Stemningen ved en almindelig 
Amnesti og Gennemførelsen af en Skattereform i 
liberal Aand, ligesom han gjorde Regning paa 
det nationale Partis Tilslutning ved sine Ud
talelser om Nødvendigheden af en Omdannelse 
af det tyske Forbund; en praktisk Begyndelse 
hertil gjorde P. ved at slutte Militærkonventioner 

med flere tyske Smaastater, hvad Landdagen 
billigede, idet den samtidig fremhævede Ønske
ligheden af et snævrere Forbunds Oprettelse 
under P.'s Førerskab og med Rigsforfatningen 
af 1849 som Grundlov. Derimod vedblev den, 
for at hævde sin Bevillingsret, sin Modstand mod 
Hærloven, og da Valgene 1862 viste en betyde
lig Tilbagegang for det konservative Parti, gav 
Regeringen for saa vidt efter, som den tog Hærloven 
tilbage (foruden at gøre andre Indrømmelser, f. Eks. 
en detailleret Finanslovforhandling), men da den 
opførte de til Hærreformen medgaaede Summer 
som en ordinær Udgiftspost paa Finansloven, 
nægtede andet Kammer at vedtage Finansloven i 
den forelagte Skikkelse, og Striden blussede saa 
heftig op igen, at Kong Vilhelm et Øjeblik 
tænkte paa at nedlægge Kronen; men da han 
September 1862 havde tilkaldt B i s m a r c k , der 
overtog Stillingen som Førsteminister, fik Oppo
sitionen at føle, at det parlamentariske System 
ikke kunde gennemføres i P., hvor Forudsæt
ningerne derfor mangle. Bismarck optraadte straks 
med stor Bestemthed mod andet Kammer, der 
afviste hans Fredstilbud: og lod Herrehuset gen-
bevilge det foregaaende Aars Finanslov, da andet 
Kammer nægtede at gaa ind paa den foreliggende 
Finanslov med de derpaa opførte Bevillinger til 
Hærloven. Med ikke mindre Kraft og Kløgt be
nyttede han den politiske Situation i Europa til 
Fremme af sine Planer, idet han vandt Rusland 
for P. ved at gaa den russiske Regering til Haande 
under den polske Opstand 1863 og isolerede Østerrig 
i Tyskland ved at bevæge det til i Forbund med 
P. at angribe Danmark (1864) uden Hensyn til 
Forbundsdagen, hvorved han skilte Wien-Hoffet 
fra de tyske Mellemstater. Krigen (se D a n m a r k ) 
endte med, at Danmark maatte afstaa de tre 
Hertugdømmer til de to tyske Stormagter, der 
ved Overenskomsten i Gastein (14. Aug. 1865) 
foreløbig ordnede deres Mellemværende saaledes, 
at P. fik Sønderjylland og købte Lauenburg af 
Østerrig, som tog Holsten i Besiddelse. Spørgs-

! maalet om dette Hertugdømmes fremtidige Stil
ling samt Østerrig's fortsatte Forsøg paa at drage 
Ledelsen af det tyske Forbund helt over til sig 
fremkaldte endelig i Sommeren 1866 et Brud 
mellem Østerrig og P., idet denne Magt 14. Juni 
udtraadte af Forbundet for med Vaabenmagt at 
sætte sit Forslag til dettes Omdannelse, der var 
blevet forkastet af Forbundsdagen, igennem. Da 
Hannover, Kurhessen og Sachsen nægtede at 
holde sig neutrale under den forestaaende Krig, 
rykkede preussiske Tropper ind i disse Lande 
(16. Juni); den sachsiske Hær undkom til Bohmen, 
men den hannoveranske maatte under Forsøget 
paa at slaa sig igennem overgive sig ved Langen-
salza (28. Juni). 23. Juni havde allerede tre preus
siske Hære under Kronprinsen, Prins Friedrich 
Karl og Herwarth v. Bittenfeld overskredet 
Bohmen's Grænse, hvorefter de østerrigske Gene
raler Gablenz og Clam- Gallas 27.—29. Juni bleve 
slagne henholdsvis ved Trautenau, Nachod, Ko-
niginhof og ved Miinchengratz og Gitschin. I. 
Juli forenede de tre Hære sig, og 3. Juli stod 
det afgørende Hovedslag ved Koniggratz (Sa-
dowa), hvor Østerrigerne under Benedek lede et, 
som det viste sig, uopretteligt Nederlag. Sam
tidig hermed hindrede en preussisk Hær under 
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Vogel v. Falkenstein de vest- og sydtyske Stater 
i at komme Østerrig til Hjælp og tvang dem til 
en Vaabenstilstand (2. Aug.). Allerede 26. Juli 
havde Østerrig, der ogsaa var blevet angrebet 
Syd fra af P.'s Forbundsfælle, Italien, som 
imidlertid blev slemt medtaget baade til Lands og 
til Vands, maattet bekvemme sig til en Vaaben
stilstand og Præliminærfred i Nikolsburg, der 
stadfæstedes ved den endelige Fred i Prag (23. 
Aug.); en Uges Tid senere sluttede ogsaa de 
tyske Stater Fred. Østerrig traadte ud af For
bundet og afstod Holsten, der tillige med Han
nover, Kurhessen, Nassau, Frankfurt a. M. og nogle 
Smaastykker af Bayern og Hessen-Darmstadt ind
lemmedes i P., som derved voksede med ca. 
70,000 • Km. (1,300 n M.) med 41/3 Mill. 
Indb. Af Hensyn til Frankrig's Holdning gav P., 
meget mod Kong Vilhelm's Ønske, Afkald paa 
videre Anneksioner og beroligede Napoleon III 
med Forsikringen om, at det ny Forbund under 
P.'s Ledelse ikke skulde omfatte Bayern, Wiirttem-
berg og Baden (der dog ved hemmelige Militær
konventioner knyttedes til P.). Efter Stiftelsen af 
det nordtyske Forbund (se T y s k l a n d ) falder 
P.'s Historie i alt væsentligt sammen med Tysk-
land's; derfor maa Oplysning om dets Ledelse af 
Forbundet, Krigen med Frankrig 1870—71, 
Kejserdømmets Oprettelse og P.'s senere Politik 
søges under T y s k l a n d . Hvad P.'s indre For
hold siden 1866 angaar, har Samarbejdet mellem 
Regering og Landdag været frit for konstitutio
nelle Konflikter, efter at andet Kammer med de 
store Resultater for Øje, den ny Hærordning 
havde bragt P. af Krigen mod Østerrig, havde 
bøjet sig og vedtaget de ikke bevilgede Udgifts- ; 
poster som Efterbevilling, medens Regeringen 
paa sin Side erkendte, at dens Optræden i Kon-
fliktsaarene (1862—66) ikke havde været regel
mæssig, hvorefter en almindelig Amnesti dannede 
Afslutningen paa den langvarige Strid. Efter-
haanden optoges ogsaa Mænd af det maade-
holdne liberale Parti i Ministeriet, f. Eks. Camp-
hausen, der 1868 blev Finansminister og gennem
førte vigtige Skattereformer. Af andre indgribende 
Reformer kunne nævnes Forbedringer og betyde
lige Udvidelser paa Undervisningsvæsenets Om-
raade, 1874 og følgende Aar en Synodalforfat
ning for den evangeliske Kirke i P., 1873 ff. en 
ny liberal Kreds- og Provinsordning, Oprettelsen 
af Forvaltningsretter og Samfærdselsmidlernes 
kraftige Udvikling. Desuden virkede det for hele 
Tyskland fælles Lovgivningsarbejde paa Rigs
dagen tilbage paa P., der blev fri for forældede 
Levninger fra Feudaltiden. Ved Gennemførelsen 
af de ovenf. nævnte og talrige andre Lovforslag 
støttede Regeringen med Bismarck i Spidsen sig 
i Reglen til det konservative Parti, men tog dog 
ikke i Betænkning at bryde med dette og nærme 
sig de liberale Grupper, naar det syntes formaals-
tjenligt, saaledes 1872, da Herrehuset var i fuld 
Opposition mod Regeringen, hvorfor Bismarck 
søgte og fandt Tilslutning hos den nationallibe
rale Majoritet i andet Kammer, indtil han efter 
Valgene 1875 ' g e n g'k tilbage til de konserva
tive. Det katolske Centrumsparti, som blev be
tydelig forstærket ved Valgene i November 1870, 
blev Regeringens heftige Modstander, efter at 
Bismarck 1871 havde begyndt den saakaldte 

Kulturkamp, idet han over for den ultramontane 
katolske Gejstlighed i P.'s katolske Provinser 
vilde hævde Statens Overhøjhed over de kirkelige 
Myndigheder. Præsterne mistede Tilsynet med 
Skolerne, der stilledes under verdslige Inspek
tører, en Mængde Klostre lukkedes, de gejstlige 
Ordener maatte ikke give sig af med Undervis
ning, ved de saakaldte Majlove (1873) ind
skrænkedes Biskoppernes Myndighed, og Præsternes 
Uddannelse og Ansættelse skulde ske under Stats
kontrol, borgerligt Ægteskab indførtes, Menig
hederne fik i visse Tilfælde Ret til at vælge 
Præster, og valgte Menighedsraad skulde styre 
Kirkegodset. De stridige Biskopper og Præster 
suspenderedes fra deres Embeder. Men efter 1875, 
da Centrum styrkedes ved Valgene ligesom det 
konservative Parti, ønskede Bismarck en For
soning med Katolikkerne, og Regeringen fandt 
nu Støtte hos dem, efter at Kirkelovene fra 1882 
af vare blevne hævede een for een, og de afsatte Bi
skopper og Præster vare genindsatte i deres Em
beder. Kulturkampen var afsluttet, da Kejser Vil
helm I døde (8. Marts 1888). Hans Søn og Efter
følger, F r e d e r i k l l l , af hvem man ventede en ny, ud
præget liberal Æra, var uhelbredelig syg, da han over
tog Regeringen og døde allerede 15. Juni s. A., 
hvorpaa hans Søn, den nu regerende Kejser, V i l 
helm II, besteg Tronen. Den unge Kejsers stærkt 
fremtrædende Tilbøjelighed for personligt Regi
mente førte 1890(20. Marts) til Bismarck's Udtræden 
af Regeringen, hvorefter General Caprivi som Rigs
kansler tillige overtog Posten som preussisk 
Ministerpræsident, hvilke to Stillinger, paa en kort 
Afbrydelse nær, altid have været forenede ; baade 
Caprivi og hans Efterfølgere, Fyrst Hohenlohe og 
Grev Biilow, have haft ondt ved at hævde deres 
Selvstændighed over for Vilhelm I I , hvis impul
sive Naturel ofte har forvoldt dem store Vanske
ligheder og foranlediget Forandringer i det preus
siske Ministeriums Sammensætning. Regeringen 
har uden synderlig Vanskelighed kunnet gennem
føre de fleste af sine Lovforslag i Landdagen, 
hvor dog Agrarpartiets stigende Fordringsfuldhed 
har været til Besvær; blandt de vigtigste Lov
arbejder fremhæves Skole-, Skatteomlægnings- og 
Arbejderlove. Stor Opsigt i Udlandet vakte den 
preussiske Regerings Optræden mod Polakkerne 
i Posen og de danske Sønderjyder. For at stotte 
Tyskheden i Posen, der er i stærk Tilbagegang, 
bevilgede Landdagen allerede 1882 100 Mill. Rm. 
til Opkøb af polsk Jord; denne Sum blev 1902 
forøget med en ny større Bevilling, samtidig med 
at man skærpede Bestemmelserne mod det polske 
Sprogs Brug i Skolerne. Paa lignende Maade er 
Regeringen gaaet frem i Nordslesvig; her har 
navnlig det brutale Udvisningssystem vakt For
bavselse og den stærkeste Misbilligelse, ogsaa i 
selve Tyskland. (L i t t . Af de talrige Skildringer 
af P.'s Historie anføres her kun de let tilgænge
lige Hovedværker og Haandbøger: Voig t , »Ge-
schichte P.'s von der altesten Zeit bis zum Unter-
gang der Herrschaft des Deutschen Ordens«, 
I—IX [Konigsberg 1827—39]; samme, »Hand-
buch der Geschichte P.'s bis zur Zeit der Refor-
mationt, I—III [Konigsberg, 2. Udg. 1850]; 
E w a l d , »Die Eroberung P.'s durch die Deut
schen«, I—III [Halle 1872—84]; S t e n z e l , »Ge
schichte des preussischen Staats«, I—V [Hamburg 
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og Gotha 1830—54]; R a n k e , »Zwolf Bucher I 
preussischen Geschichte«, I—V [Leipzig 1878, 2. 
Opl.]; D r o y s e n , >Geschichte der preussischen j 
Politik«, I—XIV [Berlin og Leipzig 1855—85]; 
V o i g t , »Geschichte des brandenb.-preussischen 
Staats«, I—II [3. Opl. Berlin 1876]; E b e r t h , 
> Geschichte des preussischen Staats«, I—VII 
[Breslau 1867—73]; Cose l , »Geschichte des 
preussischen Staats und Volkes«, I—VIII [Berlin 
1869—76]; K l e t t e , »Quellenkunde der Ge
schichte des preussischen Staats«, I—II [Berlin 
1858—61]; R iede l , »Geschichte des preussischen 
Konigshauses«, I—II [Berlin 1861]). CF. 

Preussische JahrbUCher, et anset i Berlin 
udkommende Maanedskrilt for Politik, Historie 
og Litteratur. Det har bestaaet siden 1858; bl. a. 
har H. v. Treitschke været Udgiver af det 1866— 
89, senere har Hans Delbriick redigeret det. 

Preussiskblaat se B e r l i n e r b l a a t . 
Preussisk Eylau d.s. s. Eylau. 
Preussiskrødt se E n g e l s k r ø d t . 
Preussisk Union. I en Tid (Beg. af 19. Aarh.), 

da Rationalismen havde trængt de konfessionelle 
Modsætninger i Baggrunden, opstod i Preussen, 
hvis Befolkning vel aldeles overvejende var lu
thersk, men hvis Fyrstehus var reformert, Tanken 
om at sammensmelte de to Konfessioner i en luthersk-
kalvinistisk Union. Frederik Vilhelm III var selv 
ivrig for Sagen, han støttedes af Folk som den i 
store Teolog S c h l e i e r m a c h e r , og ved Refor
mationens Jubelfest 1817 udstedte han et Opraab 
herom: man skulde gensidig anerkende hinanden, 
men i øvrigt lade Modsætningerne forsvinde og 
danne en ny evangelisk Landskirke uden noget 
Bekendelsesskrift. Indførelsen af en ny Agende 
(1822) vakte imidlertid stærk Modstand fra mange 
Sider, stærkest fra gammelluthersk Side (se 
G a m m e l l u t h e r a n e r n e ) . Der kom da en anden 
Redaktion af den (1829) med et større Udvalg af 
Formularer, og snart gjaldt Agenden som Lov, j 
og Unionen betragtedes som statskirkelig gennem- [ 
ført. Der bestod nu under fælles Kirkeregimente ' 
og med fælles Liturgi en evangelisk Statskirke 
med 3 Retninger, en luthersk og en reformert, | 
hver med sine særlige Lærdomme, og en real- I 
uneret, som helt opgav enhver Særlære. Men da i 
den vaagnende kirkelige Bevidsthed i Unionen kun 
kunde se et Udslag af kirkelig Ligegyldighed, og I 
da paa den anden Side den ukirkelige Liberalisme 
mente, at Unionen betød dens Knæsættelse, tiltog 
Forvirringen i dette kunstig konstruerede Kirke
samfund. Frederik Vilhelm IV gjorde dog den 
saa stærkt fornyede lutherske Særbevidsthed for
skellige Indrømmelser (saaledes i Sammensæt
ningen og Ordningen af Overkirkeraadet 1852), 
men anordnede ogsaa, at den gammellutherske 
Nadverritus kun maatte benyttes, naar Præst og 
Menighed ansøgte derom (1853). I de 1864 og 
1866 annekterede lutherske Landskirker har man 
dog endnu ikke villet indføre Unionen. — Preussen's 
Eksempel fandt snart Efterligning i adskillige mindre, 
tyske Stater (f. Eks. Baden 1821). J. P. B. 

Preusz, Joh . D. E., tysk Historiograf, (1785 — 
1868), skrev en stor Biografi af Frederik den Store 
(1834), den populære »Lebensgesch. d. gross. | 
Konigs Friederich v. Preussen« (1834) og en Del 1 
andre Værker om samme Konge; udgav hans Værker i 
[30 Bd.. 1846—57]. 

Prevéza, By i Tyrkiet, Landskabet Epirus, 
ligger ved det ioniske Hav ved Indløbet til Arta-
Bugten og har ca. 7,000 Indb., hvoraf Flertallet 
ere Kristne. P. var tidligere stærkt befæstet og har 
en sikker Havn, hvorfra særlig drives Handel paa 
Triest. Paa den anden Side af det snævre Indløb 
til Arta-Bugten laa det gamle Actium, og 7 Km. 
N. N. V. f. P. findes betydelige Ruiner af Byen 
Nicopolis. H. P. S. 

Previåti, G ae t an o, italiensk Maler, er født 
1852 i Ferrara. P., der er en udpræget koloristisk 
Begavelse, har bl. m. a. malet »Cesare Borgia«, 
»Christus paa Korset«, »Abailard«, »Haschisch-
rygere« og det satiriske »Le roi soleil«. Paa Ud
stillingen i Munchen 1901 vakte hans ejendom
melige »Ronde des heures« samt »Begravelsen« 
anerkendende Opsigt. I malerisk Henseende er 
han nærmest »Ny-Impressionist«; ogsaa gennem 
Emnevalg og symbolistiske Tendenser har hans 
Kunst ofte virket udfordrende. A. Hk. 

Previtåli , A n d r e a (ogsaa Andreas Bergo-
mensis, A. Cordelle), italiensk Maler, født ca. 
1480 i Bergamo, vistnok død smst. 1528. Han 
var Elev af Giov. Bellini; senere viser hans 
Kunst Paavirkning fra Carpaccio, Cima og L. 
Lotto. Fra 1511 virkede han i Bergamo, før den 
Tid særlig i Venezia. Af P.'s Arbejder, der ud
mærke sig ved smukke landskabelige Baggrunde, 
kunne nævnes: Hovedværket »Tronende Madonna« 
[1506, Bergamo-Gal.], fiere Billeder i Bergamo's 
Kirker [S. Spiroto m. m.], »Katharina's Tro
lovelse« [Venezia], »Forkyndelsen« [Ceneda]; i 
Berlin's Mus. »Katharina's Trolovelse« og det 
tidligere Catena tilskrevne »Madonna m. Hellige«, 
i London's Nat. Gal. »Madonna« o. s. fr. A. Hk. 

PréVOSt [prevo'], E u g é n e Marce l , fransk 
Romanforfatter, er født I. Maj 1862 i Paris, be
søgte en Jesuitskole og den polytekniske Skole i 
Paris, var indtil 1891 ansat ved Tobaksmanufak-
turen i Lille, men har siden alene helliget sig 
Litteraturen. Hans første Roman »Le scorpion« 
[1887], der med Finhed og Kendskab skildreren 
gejstlig Hjælpelærers tragiske Skæbne i en Jesuit-
skole, vakte Opsigt. Dernæst fulgte »Chonchette« 
[1888], »Mile Jaufre« [1889], »La cousine Laura, 
mceurs de théåtre« [1890] og »La confession d'un 
amant« [1891], hvilken sidste tillige gav P.'s Pro
gram; han erklærede sig heri som Modstander af 
Naturalismen og Arvtager af George Sand's føl
somme idealistiske Roman (»roman romanesque«). 
Anbefalet af Alexandre Dumas opnaaede P. snart 
at blive en af de mest yndede Modeforfattere, en 
udpræget Feminist, der ret aandrigt og vittigt 
skildrer sin Tids letlevende, behagelystne og 
nydelsessyge Pariserinder: »Lettres de femmes« 
[1892], »Nouvelles lettres de femmes« [1895] og 
»Derniéres lettres de femmes« [1897], »L'automne 
d'une femme« [1893], »Le moulin de Nazareth« 
[1894], »Les demi-vierges« [1894, paa Dansk 
»Halvt uskyldige« ved P. Nansen, s. A.], »Notre 
compagne. Provinciales et Parisiennes« [1895], 
»Le jardin secret« [1897] o. fi. Størst Lykke 
gjorde »Les demi-vierges«, der med elegant Be
hændighed og en vittig skrømtet Forargelse peger 
paa den tidlige erotiske Anløbenhed hos vor Tids 
unge Piger. Bogen dramatiseredes 1895 og havde 
ogsaa Sceneheld. Paa Dansk-Norsk er oversat »Det 
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smukke Køn og andre Noveller« ved Line Rode 
[Chra. 1897]. S.Ms. 

Prévost d'Exiles [prevodægzi'l], A n t o i n e 
F r a n c o i s , fransk Forfatter, født I. Apr. 1697 i 
Hesdin (Artois), død 25. Novbr. 1763 paa Lande
vejen mellem Senlis og St.-Firmin, ramt af et 
Slagtilfælde og som formentlig død dissekeret af 
en Læge. Indtraadt i Jesuiterordenen forlod han 
denne efter 6 Aars Noviciat for at blive Soldat, 
vendte efter et udsvævende Levned igen tilbage 
til Klosterlivet, optoges blandt St.-Maur-Benedik-
tinerne, flygtede for anden Gang 1727 og drog 
til Holland, 1733 til England. Aaret efter vendte 
han tilbage til Paris, blev Huskapellan og Sekre
tær hos sin Velynder, Prinsen af Conti. Af sit 
vilde, lidenskabelige og eventyrlige Liv øste han 
Stof til sin hastige og flygtige Produktion, der 
omfatter henved et Par Hundrede Bind, Romaner, 
Historie og Rejsebeskrivelser. Kun een Bog har 
overlevet ham, det lille Mesterværk »Histoire du 
chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut« [Am
sterdam 1731, mangfoldige senere Udgaver, den 
bedste ved Montaiglon 1875 med Fortale af Du
mas; paa Dansk ved M. Cohen og S. Prahl 1891]. 
Ogsaa denne Fortælling hviler paa en Ungdoms-
oplevelse; den giver i al sin natursande Enkelhed 
og Jævnhed en gribende Skildring af et Liden-
skabsforhold mellem en ung Mand og en lille 
Glædespige, hvem han trods al Nedværdigelse 
ikke er i Stand til at slippe, og som midt i alle 
sine Forvildels er bevarer sin Kærligbed til ham 
lige heftig og lige kysk. Den lille Historie har 
hidtil bevaret sin klassiske Renhed som Type paa 
en Passions altbesejrende Vælde. Den har inspi
reret nyere Tids Digtere og Komponister (Dumas's 
»Kameliadame«, Barriére's og Fournier's Drama, 
Massenet's Opera »Manon Lescaut«). Af P.'s øv
rige Værker kan mindes om: »Mémoires et aven-
tures d'un homme de qualité qui s'est retiré du 
monde« [8 Bd., 1728—32], »Le doyen de Kille-
rine« [6 Bd., 1732—35], »Histoire de M.Cleve
land, fils naturel de Cromwell« [8 Bd., 1732 — 
39] °g »Histoire générale des voyages« [21 Bd., 
1745—7o]- Ligeledes oversatte han engelske For
fattere som Hume og Richardson. Hans »CEuvres 
choisies« udkom 1783 ff. i 54 Bd., 1810—16 i 
55 Bd. (Li t t . : H. H a r r i s s e , L'Abbé P Histoire 
de sa vie et de ses ceuvres d'aprés des docu-
ments nouveaux [1896]). S. Ms. 

Prévost-ParadOl [prevoparadå'l], L u c i e n 
A n a t o 1 e, fransk Forfatter og J ournalist, født i Paris 
8. Aug. 1829, død i Washington 19. Juli 1870. 
P. var en heftig og bidende Modstander af Kejser
dømmet, som han angreb i »Courrier du Dimanche«, 
der idelig forfulgtes af denne Grund og standsedes 
1866. Med ophøjet Alvor kæmpede han for fri
sindede Statsinstitutioner og for Ungdommens 
etiske Opdragelse i følgende Værker: »Revue de 
1'histoire universelle« [1854], »Du role de la fa
mille dans 1 education« [1857], »Les andens par
tis« [1860], »Quelques pages d'histoire contem-
poraine« [4 Bd., 1862—66], »Etudes sur les mo
ralistes frangais« [1865] og »La France nouvelle« 
[1868], hvori han med mærkeligt Skarpsyn forud-
saa Frankrig's nærforestaaende Krise. Da Kejser
dømmet 1870 antog liberale Former, sluttede han 
sig til det, udnævntes til Gesandt i Washington, 
men begik Selvmord ved Efterretningen om Krigs

erklæringen til Tyskland. (Li t t . : Gréa rd , P. 
[1894]). S. Ms. 

Prév6t [prevo'] var i ældre Tider i Frankrig 
Betegnelsen for forskellige Slags civile og judi
cielle Embedsmænd; saaledes P. de Paris, der 
som øverste borgerlig og politisk Dommer repræ
senterede Kongen i selve Hovedstaden, medens 
P. des marchands var dennes højeste kommunale 
Øvrighedsperson. Men ogsaa uden for Paris var 
der P., som dømte i Sager mellem Lensherrerne 
og deres Vasaller; P. des marechaux, hvem det 
paahvilede at vaage over Landevejenes Sikkerhed 
og paakende de paa dem begaaede Lovovertræ
delser o. s. v. 

I Formen Pr o vos t kendtes i Storbritannien og 
særlig i Skotland en lignende Embedsstilllng for 

\ Byernes Anliggender, til Dels svarende til hvad der 
i nu kaldes mayor. C. V. N. 

PrevOtåldomstole, ekstraordinære Domstole, 
der i Frankrig forhen oprettedes til Udøvelse af 
summarisk Justits navnlig i politisk urolige Tider; 

I de anvendtes saaledes under Restaurationen. E T. 
Preyer, Gottfried,østerrigskMusiker,(1809— 

1901), var Hoforganist i Wien, derefter i en lang 
Aarrække Kapelmester ved Stefans-Kirken og 
ved Siden deraf Lærer ved, en Tid lang Direktør 
for, Konservatoriet. P.'s Virksomhed som Kom
ponist (af Symfoni, kirkelige Værker, Kammer
musik, Klaver- og Orgelstykker) naaede ikke 
i Betydning hans Lærer- og Kapelmesterger
ning. W. B. 

Preyer, J o h a n n Wi lhe lm, tysk Maler, (1803 — 
89), uddannet og fornemmelig virkende i Diissel-
dorf, gjorde stor Lykke med sine Blomster- og 
Frugtstykker, miniaturagtig omhyggelige i Ud
førelsen (i Holland havde han ogsaa lagt sig efter 
gammelhollandsk Stilllebenkunst) og af skuffende 
Virkning. En Del af P.'s Billeder gik til Amerika, 
adskillige i Berlin's Nationalgaleri (Frugtstykke, 
1855, etc.) og andre tyske Samlinger. Datteren 
Emil ieP . (født 1849) og Sønnen P a u l P. (født 1847) 
dyrke ogsaa Kunsten, førstnævnte mest i Faderens 
Retning, Paul mest Genremaleriet. A. Hk. 

Preyer, T h i e r r y W i l l i a m , tysk Fysiolog, 
født i England (nær Manchester) 1841, død i 
Wiesbaden 1897. Han tilbragte sine første Skole-
aar i London, flyttede imidlertid 1857 til Tysk
land, fuldførte her sin Skolegang og studerede 
ved Universiteterne i Bonn, Berlin og Heidelberg 
først Naturvidenskab (Dr. phil. 1862) og derpaa 
Medicin (Dr. med. 1866). Sin overmaade alsidige 
Uddannelse fuldførte han under Studieophold i 
Wien og Paris. Efter i nogle Aar at have virket 
som Docent i Bonn blev han 1869 ord. Prof. i 
Fysiologi i Jena. 1888 nedlagde han sit Professo
rat og flyttede til Berlin, hvor han lod sig ind
skrive som Privatdocent ved Universitetet. 1893 
opgav han paa Grund af Sygelighed ogsaa denne 
Stilling og henlevede sine sidste Aar i Wies
baden. — P. var en betydelig naturvidenskabelig 
Begavelse, hvis Interesse omfattede ikke blot 
Fysiologien i snævrere Forstand, men den alminde
lige Biologi, Naturfilosofi og Psykologi. Hans 
første Arbejder beskæftige sig med Emner fra den 
fysiologiske Kemi, navnlig med Blodets Farvestof 
og dets Derivaters Kemi og Fysik (»Die Blut-
krystalle« [1871]), men snart vender han sig til 
Musklernes Fysiologi (»Das myophysische Gesetz« 
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[1874]) og Sansefysiologien (»Uber d. Grenzen d. 
Tonwarnehmung« [1877] og »Farben- und Tempe-
ratursinn« [1881]). I de senere Aar beskæftigede 
han sig særlig med psyko-fysiologiske Spørgsmaal, 
saaledes i den bekendte Bog: »Die Seele des 
Kindes« [1882], der indeholder en Række nøj
agtige Iagttagelser over den sjælelige Udvikling 
hos Børn [4. Opl. 1895], og i flere Studier over 
Hypnotismen (»Die Hypnotismus« [1890] og »Der 
Process Czynski« [1895]). P- interesserede sig altid 
varmt for populær Udbredning af Naturkundskab, 
og navnlig efter Nedlæggelsen af Professoratet i 
Jena ofrede han megen Tid og mange Penge her-
paa. Hans populære Arbejder: »Aus Natur- und 
Menschenleben« [1885], »Biologische Zeitfragen« 
[1889] ere skrevne i et friskt og klart Sprog og 
vidne om hans Begejstring for en naturviden
skabelig Livsopfattelse. S. T. 

Priåmos, Troja's bekendte Konge, var Søn af 
Laomedon og Strymo. Hans oprindelige Navn var 
Podarkes. Da Herakles foretog sit Hævntog mod 
Troja, dræbte han hele Laomedon's Slægt med 
Undtagelse af Datteren Hesione og en af hendes 
Brødre, som hun fik Lov at udtage. Det blev 
Podarkes, der fra den Tid af kaldtes P., den løs
købte. Som det fremgaar af Iliaden, herskede han 
senere som Konge over Troja tillige over de om
boende Folk i vid Udstrækning, lige til Lesbos, 
Frygien og Hellespont. Hans Skatkammer var 
rigt, og hans Lykke var ved at blive et Ordsprog. 
Fra Tiden før den sidste store Krig nævnes hos 
Homer et Tog mod Amazonerne. Hekabe var 
hans Dronning, og med hende havde han talrige 
Sønner og Døtre. I en tidligere Forbindelse med 
Arisbe havde han en Søn, Aisakos. Ved den Tid, 
da hans Søn Paris (s. d.) fremkaldte det store, 
græske Hævntog, som førte til Troja's Undergang, 
var P. højt til Aars. Han deltager i Iliaden 
aldrig selv i Kampene, men overlader Førerskabet 
til sine Sønner, navnlig Hektor; selv følger han 
fra Murene Slagets Gang. Paa selve Valpladsen 
kommer han kun ved enkelte Lejligheder, saa
ledes i Anledning af Afslutningen af den højtide
lige Edspagt forud for Tvekampen mellem Paris 
og Menelaos. Efter at han har set sin bedste 
Søn Hektor falde og hans Lig skændet af Achil-
leus, maa han selv, om end i Guders Værn, om 
Natten drage til Achilleus'es Telt for at bede om 
at faa udleveret Sønnens Lig, som han derefter 
jorder med al Ære. Om hans egen Død fortæller 
Iliaden intet, Sagnene derom ere behandlede af i 
de senere Digtere, af Tragikerne (Euripides) og 
Vergil (II Sang). Da Grækerne ved den bekendte 
List trængte ind i Byen, søgte P., efter et Øje
blik at have tænkt paa personligt Forsvar, paa 
Hekabe's Bøn med hende og sine Døtre Tilflugt 
ved Zeus Herkeios'es Alter. For hans Øjne dræber 
her Achilleus'es Søn Neoptolemos hans Søn Po-
lites. P. slyngede da et Spyd mod Neoptolemos, 
men fældedes derefter let af denne, og den for
dum mægtige Hersker fik end ikke en sømmelig 
Jordefærd. 

Af P.'s Sønner vare de vigtigste, foruden Hek
tor og Paris: Kebriones, Helenos, Troilos, Dei-
fobos; af Døtrene: Kassandra, Kreusa, Laodike 
og Polyxene. — Paa Vasebilleder ses P. ikke 
sjælden. Oftest er fremstillet Scenen i Achilleus'es 
Telt og hans Død. H. A. K. 

Priapeia kaldes en Samling latinske Digte, 
som rimeligvis stamme fra Kejser Augustus'es Tid. 
Det er smaa, epigrammatiske Digte, henvendte til 
Frugtbarhedsguden Priapos og gennemgaaende af 
en meget kaad og løssluppen Natur. De ere bl. a. 
udgivne af Biicheler i hans Udgave af Petronius 
[3. Opl., Berlin 1895] og af Baehrens i Poetae 
Latini minores [I, Leipzig 1879]. S. H. R. 

Priapéisk Vers kaldes i den græsk-romerske 
Metrik et Vers, der er sammensat af et glykonisk 
(s. d.) og et ferekrateisk Vers (se F e r e k r a -
tes). H.H.R. 

Priapfsme betegner i Medicinen en med lang
varige og vedholdende Erektioner forbunden syge
lig forøget Kønsdrift. E. P—n. 

PriåpOS, en i Oldtiden ret populær, halvgud
dommelig Personlighed af et eget, ofte barokt 
Tilsnit. Han æredes som Frugtbarhedens Dæmon 
i dens mest utilslørede Form, og hertil svarede 
hans Ydre, som det kendes dels fra Digterne, 
dels fra en Række kunstneriske Fremstillinger, 
bl. a. Statuetter, alle mere eller mindre falliske: 
en ældre, skægget Mand af et blødagtigt og sanse
ligt Ydre, men med et mildt og godmodigt An
sigtsudtryk, og klædt i lang, asiatisk Dragt. I 
Klædningen dannes fortil en bred Fold, hvori 
han bærer Frugt, Vindruer eller lignende Sym
boler paa hans Forhold til Naturen, eller han 
bærer 4 Smaabørn, Personifikationer af Aars-
tiderne; stundom sidde kun de to i hans Skød, 
medens de to andre drive Spas ved hans Fødder. 
P. fremmer Frugtbarheden i Planteverdenen og 
blandt de levende Væsener. Vinplantninger og 
Haver stode under hans Værn; Biavlen beskyttede 
han, og ikke helt sjælden tænktes han endogsaa 
som en mere almindelig virkende, naadig og vel
villig Guddom. Fra først af hørte han hjemme i 
Asien, saaledes i flere af Byerne ved Hellesponten 
og i Lydien; senere udbredtes hans Kultus over 
Thasos og andre af Øerne og videre ud. Han 
kaldes stundom Søn af Hermes, og blandt de 
andre Guddomme stod han Eros og især Dionysos 
nær. Hos Romerne indkom hans Dyrkelse sammen 
med Afrodite's. Han identificeredes med en ældre 
Guddom, M u t u n u s T u t i n u s , men saavel det 
græske Navn som de græske Forestillinger om 
ham optoges. Dog var der vistnok hos Grækerne 
noget mere Alvor i Sagen, saaledes naar han som 
Udtryk for det livsfomyende Princip spillede en 
vis Rolle i Mysterierne, medens han hos Romerne 
blev en Farcefigur, om hvem der bl. a. hos O vid 
fortaltes Tcaade Anekdoter. I Haverne saa man 
som Fugleskræmsel hans drastisk udstyrede Bil
lede, en raa Træfigur, stærkt fallisk (hvorved 
han tillige blev Værn mod »det onde Øje« og 
skadelige Dæmoner) med Segl eller Kølle i 
Haanden og et Rør paa Hovedet. (Li t t . : O. 
Jahn , »P.« [i »Jahrb. des Vereins von Alter -
thumsfreunden im Rheinlande«, 27. Bd., med 3 
Tavler]). H. A. K. 

Pribram, By i Bohmen, 52 Km. S. S. V. f. 
Prag, har (1890) 13,400 Indb., med Nabobyen 
Birbenberg 18,500 hovedsagelig tschekkiske Indb.; 
Bjærgværksakademi og -skole, Statsovergymnasium, 
Seminarium. P. har den betydeligste Udvinding 
af Sølv og Bly i hele Monarkiet og nogle af de 
dybeste Skakter paa Jorden. Over Staden hæver 
sig Heiligberg (576 M.) med den bekendteste 
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Valfartskirke i Bohmen, der aarlig besøges afca. 
100,000 Mennesker. Joh. F. 

Pribyloff-Øeme, Øgruppe i Berings-Havet 
paa 57° n. Br. og 1700 v. L., ligge ca. 1,000 
Km. S. f. Østkap og bestaa af to mindre Øer, 
Walrus Island og Bobrovia, og to større, St. Paul 
og St. Georges, af hvilke den første er 84 • 
Km. stor og den sidste 70 • Km. Øerne ere af 
vulkansk Oprindelse, men alene Bobrovia viser 
endnu Spor til Virksomhed. Paa de større Øer 
er Terrainet at betegne som Plateauer, der ligge 
højest paa St. Georges, hvis Kulminationspunkt 
(280 M.) er P.'s højeste Punkt. Skønt Klimaet er 
Øklima, er der en ikke ringe Svingning mellem 
Sommerens og Vinterens Temperaturer. Plante
verdenen er temmelig fattig, og Dyrkning af Planter 
lykkes ikke. Befolkningen, der udgør ca. 300 paa 
St. Paul og ca. 100 paa St. Georges, giver sig 
af med Jagten paa Øresæler, der aarlig i Million
vis besøge Øerne, særlig St. Paul, for at yngle. 
U. S. A., der fik Øerne overdragne af Rusland 
sammen med Alaska, har reguleret Jagten for at 
forhindre de kostbare Pelsdyrs Udryddelse; men 
herved opstod en Strid med England, der 1893 
afgjordes ved Voldgift saaledes, at U. S. A. har 
udelukkende Jagtret indtil 3 Sømil fra Øerne og 
Ret til at regulere Jagten indtil en Afstand af 60 
Sømil. (Li t t . : B. G. Goade , Fisheries and 
Fishery Industries of the U. S. [Washington 
1887]). H.P.S. 

Price. Den danske Gren af denne engelske 
Gymnastikerfamilie nedstammer fra J a m e s P. (død 
1805), der Sommeren 1795 gav gymnastiske Fore
stillinger paa »Bakken« i Jægersborg Dyrehave; 
efter i de følgende Aar at være optraadt snart i, 
snart uden for Kjøbenhavn opslog han Sommeren 
1801 sit Stade uden for Voldene paa Vesterbro, 
hvor han det næste Aar kunde aabne sit eget 
Teater (»Det danske National-Sommerteater«), til 
hvilket han senere hen paa Aaret knyttede Ca-
sorti (s. d.), der indførte den italienske Panto
mime paa det Price'ske Teater. Lidt efter lidt 
skiftede de Price'ske Forestillinger Karakter, idet 
Pantomimen trængte Gymnastikken i Baggrunden 
og til sidst ganske fortrængte denne, efter at i 
Beg. af 1830'erne James P.'s Sønner, J ames P. 
den Y n g r e (1801—65) og J o h a n A d o l p h 
P. (1805—90), havde overtaget Ledelsen; den 
førstnævnte var en god Kassander og den anden 
en ganske fortrinlig Pierrot, der med Troskab 
bevarede den Casorti'ske Type og samtidig med 
Lune tilføjede ny Paafund; ogsaa deres Hustruer, 
der hørte til en engelsk Akrobatfamilie Lu in , 
gjorde sig bemærkede i Pantomimen: James'es 
Hustru, R o s e t t a (Rosa) C a r o l i n e P. (1809— 
87) som en nydelig Columbine og Johan Adolph's, 
F l o r a M a t h i l d e P. (1813—63) som en elegant 
Harlekin. Allerede i 1820'eme havde det første 
Teater maattet vige Pladsen for et nyt og større: 
»Morskabsteateret«, og i en Række Aar var dettes 
Forestillinger en af Kjøbenhavnernes mest yndede 
Sommeradspredelser, indtil en ny Tids Forlystelses
steder, navnlig Tivoli, der ogsaa havde Panto
mimer paa sit brogede Program, drog Strømmen 
til sig. I Slutn. af 1840'erne maatte »Brødrene 
P.« lukke Moiskabsteateret, derefter gav de indtil 
Slutn. af 1850'erne Forestillinger paa Kasino, i 
Hippodromen og paa Alhambra. 

Brødrene James og Adolph P. formaaede Bour
nonville til at skaffe deres Børn Optagelse paa 
det kgl. Teaters Balletskole; blandt denne Børne
flok vandt Adolph P.'s ældste Datter, J u l i e t t e 
E l i s a C h r i s t i a n e P. sig det største Navn. 
Juliette P., der er født 13. Aug. 1831 i Kjøben
havn, debuterede 6. Maj 1849 som Eliza i »Kon
servatoriet« og blev straks Publikums udkaarede 
Yndling. Hendes Person lige saa vel som hendes 
Dans var præget af en stilfærdig Kvindelighed, 
en næsten ulegemlig Renhed — Goldschmidt ka
rakteriserede hende som »Kunstens vestalske 
Præstinde« ~-, derfor blev Sylfiden i Balletten af 
samme Navn en af hendes største Triumfer: hendes 
Dans var i Slægt med et saadant luftigt Væsens 
beskyttende Omsvæven, og hendes Mimik raadede 
over netop den rørende, lidt spæde Blidhed, der 

I passede til Sylfidens stilfærdige Allestedsnær-
J værenhed. Ligeledes kastede hendes fine Person 

og yndefulde Fremtræden et Skær af jomfruelig 
i Poesi over en Række unge elskende Kvinder som 

Hilda i »Et Folkesagn«, Psyche i »Psyche« og 
Ragna i »Brudefærden i Hardanger« ; derimod slog 
hendes mimiske Udtryk lige saa lidt til i liden
skabelige Roller, som hendes Dans besad Ko
kettens Æggen og Dragen. Hendes Teaterbane 

I afbrødes ganske pludselig: 22. Novbr. 1865 kom 
hun under Opførelsen af »Kermessen i Briigge« 
saa alvorlig til Skade, at hun ikke mere kunde 
betræde Scenen og Aaret efter afskedigedes. Juliette 
P. var til Trods for sin fremmede Afstamning i 
sin Kunst som i sin Livsvandel et Mønster paa 
den danske Danserinde. 

Juliette P.'s yngre Broder A d o l p h F r e d e r i k 
V a l d e m a r P. indtager en smuk Plads blandt den 
danske Ballets Mimikere; Valdemar P., der er 
født I. Septbr. 1836 i Kjøbenhavn, havde 10. 
Decbr. 1857 sin egentlige Debut som Ditleif i 
»Valdemar«, men slog først en halv Snes Aar 
senere ved sin ridderlige Udførelse af samme 
Ballets Titelrolle ret igennem. Fra da af stod 
han i Balletpersonalets første Linie: han frem
stillede med poetisk Glans og mandig Anstand 
Balletternes Elskere, baade de sværmerisk-roman
tiske som Junker Ove i »Et Folkesagn« og de 
galant-muntre som Edouard i »Livjægerne paa 
Amager«, og samtidig udførte han med dramatisk 
Kraft en Række saavel unge som ældre, tragiske 
som komiske Karakterroller, blandt hvilke kunne 
nævnes Ola i »Brudefærden i Hardanger«, Svend 
i »Fjældstuen«, Bjørn i »Valkyrien« og Kong 
Svend i »Valdemar«. I den sidstnævnte Rolle tog 
han, der pludselig afskedigedes med Udgangen af 
1900—01, Afsked med Publikum 8. Decbr. 1901. 

Af James P.'s Børn blev kun en Søn, J u l i u s 
P., født 12. Juni 1833 i Nishnij-Novgorod, død 
24. Jan. 1893 i Wien, Balletten tro: han fik 1855 
Ansættelse ved Hofoperaen i Wien og virkede 
her indtil sin Død som en anset Karakterdanser 
og Lærer ved Konservatoriet; de øvrige forlode 
Balletten for Skuespillet, baade Datteren H a n n e 
A m a l i e N i c o l i n e P., den senere Fru Hagen 
(s. d.), og Sønnen Car l N i c o l a j A n d r e a s P. 
Denne, der er født 6. Juni 1839 i Kjøbenhavn, 
havde sin egentlige Debut paa det kgl. Teater 10. 
Apr. 1859 som Hans Mortensen i »Aprilsnarrene« og 
fik efterhaanden et ikke ringe Repertoire i anden 
Række; ved Udgangen af 1896—97 afskedigedes 
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han af Teaterets Tjeneste. En Datter af ham, 
E l l e n J u l i e t t e Co l l i n P., der er født 21. Juni 
1878 i Snekkersten og fra Juni 1902: Fru Price de 
Plane, har i adskillige større Balletpartier ved 
ungdommelig Ynde og kvindelig Stilfærdighed 
givet gode Løfter. En tredje Søn af James P., 
A l b e r t T h o r v a l d J o s e p h P., der er født 25. 
Jan. 1844 i Kjøbenhavn, forsøgte sig først som 
Maler, debuterede derpaa 22. Oktbr. 1877 i Odense 
som Løjtnant v. Buddinge i »Genboerne« og 
virker nu ved Aarhus Teater som dettes første 
komiske Karakterskuespiller. A. A. 

Price [pra'is], Bonamy, engelsk økonomisk og 
politisk Forfatter, (1807—88); i de sidste 20 Aar 
af sit Liv var han Professor i Nationaløkonomi i 
Oxford. Hans Bøger ere: »Principles ofCurrency« 
[1869], »Currency and Banking« [1876] og »Prac-
tical Politicai Economy« [1878]. Titelen paa dette 
sidste Arbejde, hans Hovedværk, er betegnende: 
P. gaar nemlig ud fra den Grundsætning, som 
han stedse forfægtede, at for Samfundsøkonomen 
er det af større Betydning at have Sans for og 
Forstaaelse af det praktiske Livs konkrete For
hold end at være i Besiddelse af spekulativ Dygtig
hed og teoretisk Lærdom. Disse Studerekammer
egenskaber vare da heller ikke hans Styrke. Men 
han besad et aabent Blik for mange gangbare 
Vildfarelser og Evne til at bekæmpe dem paa en 
frisk og doktrinært uafhængig Maade. K. V. H. 

Price [pra'is], R i c h a r d , engelsk Filosof, født 
1723 i Tynton i Wales, død 1791, blev omhygge
lig opdraget af sin Fader og studerede med Iver 
Matematik, Filosofi og Teologi. Senere sluttede 
han sig til Unitarierne. Gennem en Række Skrifter 
af politisk og finansvidenskabeligt Indhold vandt 
han saa stor Anseelse, at han blev opfordret af 
Kongressen til at bosætte sig i de forenede Stater. 
Han efterkom dog ikke denne Opfordring, men 
blev Privatsekretær hos Premierministeren Lord 
Shelburne. Pitt raadspurgte ham gentagne Gange. 
Som Filosof er han især bekendt ved sin Kamp 
mod Locke's Empirisme. Han hævder, at der 
forud for enhver Erfaring maa gøre sig aprioriske 
Bestemmelser gældende, der ikke kunne afledes 
af Sansningen eller Reiiektionen. Tids- og Rums-
anskuelse og Aarsagstroen ere saadanne aprioriske i 
Bestemmelser. Men ogsaa i Moralen maa der 
være et apriorisk Element; der findes ingen mo
ralsk Sans, som kunde forklare, at vi ikke alene 
skelne mellem godt og ondt, men ogsaa føle os 
forpligtede til at følge det gode og modarbejde 
det onde. Med sin Ven Priestley førte han en 
livlig Polemik, idet han hævdede Sjælens Imma-
terialitet og Viljens Frihed mod dennes materia
listisk-deterministiske Anskuelser. Skrifter: »Re-
view of the principal question and difficulties in 
moral« [Lond. 1758], »Letters on materialism and 
philosophical necessity« [Lond. 1778]). C. St. 

Priégo de Cordoba, By i Sydspanien, Provins 
Cordoba, ligger 76 Km. S. 0. f. Cordoba og 
driver Olietilvirkning samt Kvægavl. (1897) 14,434 
Indb. H. P. S. 

Priéne, ionisk By i Lilleasien, i Landskabet 
Karien. Den laa paa en af Udløberne fra Bjærget 
Mykale, ved en lille Flod, i Oldtiden helt ude 
ved Havet, men nutildags paa Grund af Delta
dannelser ved Maiandros et Par Mil fra Kysten. 

I Oldtiden var den ret anselig og havde selv
stændig Flaade, ligesom Byen var Medlem af det 
ioniske Forbund. Vismanden Bias var fra P. 

Byens Ruiner ligge ved Samsun Kalesi og ere 
1895—98 blevne undersøgte af »Generalverwaltung 
der kgl. preussiscben Museen« ved Hurnann, 
W i e g a n d og H. S c h r a d e r . Herved ere ad
skillige Rester komne for Dagen af det helle
nistiske P., der dog antagelig laa paa samme Plads 
som den gamle By. Uden for selve Bypladsen 
laa en høj, næsten ganske utilgængelig Akropolis, 
der var befæstet, men ellers ikke synes at have 
været bebygget; formentlig var det altsaa kun 
Byens Tilflugt i yderste Nød. Paa en lavere Ter
rasse ligge Ruinerne af Byen, omgivne med en 
Murlinie. Byplanen er meget regelmæssig; om
hyggelig brolagte, brede og lige Gader skære 
hinanden under lutter rette Vinkler. Denne Plan 
gaar næppe tilbage ud over den hellenistiske Tid 
(ca. 300 f. Chr.). Omtrent midt i Byen laa et 
stort, firsidet Torv, hvis ene Side dannes af en af 
Hovedgaderne, medens de tre andre omgives af 
Søjlehaller. Omkring ved Siderne stod der mange 
Statuer. 0. f. det laa et stort Tempel for Askie-
pios. Et andet stort Lokale er opfattet som For
samlingsstedet for Folke- og Raadsforsamlinger. 
Det anseligste af Byens Templer var viet dens 
Stadgudinde, Athene; det var stiftet af Alexander 
den Store og bygget af den berømte Arkitekt 
Pythios. Længst mod Nord laa et Teater, der 
endnu havde bevaret sit græske Anlæg, uden op
højet Scene. Desuden er der udgravet et stort 
Antal græske Huse og gjort saa betydelige Fund, 
at P., om end med Overdrivelse, er bleven be
tegnet som et græsk Pompeji. En Del før den 
sidste Undersøgelse fundne Genstande bevares i 
British Museum. 

Nogen endelig Redegørelse for Undersøgelserne 
i P. er endnu ikke udkommen. Der foreligger kun 
ganske foreløbige Meddelelser i »Archåol. An-
zeiger«, 1897, S. 66 og 178. H. A. K. 

Priérias, S y l v e s t e r , Dominikanermunk og 
romersk Teolog, født ca. 1460, Dødsaar ukendt; 
hans Navn vilde have været unævnt i Historien, 
hvis det ikke var blevet knyttet sammen med 
Luther's. Han hed Mazolini, tog Navn efter sin 
Fødeby Prierio i det italienske Grevskab Mont-
ferrat. 15 Aar gi. blev han Dominikanermunk, var 
Lærer i thomistisk Teologi i Padova og i Rom, 
hvor han blev magister sacri palatii o: pavelig 
Bogcensor og Hofteolog. I en Fart sammenskrev 
han Decbr. 1517 en Gendrivelse af Luther's 95 
Sætninger, men saa tarveligt, at man var i Tvivl 
om, hvorvidt det hele ikke var en daarlig Spøg. 
Da P. imidlertid blev udnævnt til at være en af 
Luther's Dommere, blev det klart, at det var Al
vor. Pave Leo indsaa snart, at P. ikke var Mand 
for at føre Kampen mod Luther, og han faldt 
tilbage i den Ubemærkethed, hvorfra han aldrig 
burde have været dragen ud. L. M. 

Prieska, By i det nordlige Kapland ved den 
sydlige Bred af Oranje-Floden, tæt ved Grænsen 
af West-Griqualand. Den er Hovedby i Distriktet 
P. (13,700 Q Km. med ca. 5,000 Indb.) af Mid
land-Provinsen, der udgøres af en træløs Græs
slette, særlig egnet til Faareavl. C. A. 

Priesnitz, Vincen t , se N a t u r l æ g e m e t o d e . 
Priestley [prilstU], J o s e p h , engelsk Ke-
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miker, Fysiker og Teolog, født 13. Marts 1733 
i Fieldheat (Yorkshire), død i Amerika 6. Febr. 
1804. P., som oprindelig fik sin Opdragelse med 
Henblik paa, at han skulde være Købmand, mod
tog dog ogsaa Undervisning i andre Fag, og særlig 
Studiet af de gamle Sprog fængslede ham stærkt; 
i sit 19. Aar besluttede han sig til at studere 
Teologi; dette Studium fortsatte han i 3 Aar paa 
Akademiet i Daventry. I nogle Aar var han der
efter Præst for forskellige Dissentermenigheder, 
og under denne Virksomhed begyndte han at give 
sig af med Studiet af Naturvidenskaben, særlig 
med Forsøg paa Elektricitetslærens Omraade. 
1761 overtog han en Stilling som Sproglærer ved 
Akademiet i Warrington, her opholdt han sig i 6 
Aar og havde mere Lejlighed end hidtil til at 
give sig af med naturvidenskabelige Studier; i 
denne Periode udarbejdede han sin »Elektricite
tens Historie«, som han udgav 1767 efter Fran-
klin's og Price's Opfordring. Samme Aar opgav 
han sin Lærerstilling og blev Præst i Leedes, 
hvor han udførte sine vigtige Arbejder over Kul
syre, Kvælstoftveilte og Brint, som skaffede ham 
Copely's Medaille for Aarets bedste Arbejde i 
Fysik. 1773 forlod han Leedes og blev nu 
Bibliotekar hos Grev Shelburne (senere Markis 
af Landsdown), hvem han ledsagede paa Rejser 
i Tyskland, Holland og Frankrig. Efter Hjem
komsten arbejdede han ivrig med naturviden
skabelige Forsøg og udgav der sit berømte Ar
bejde »Experiments and observations on different 
kinds of air« [3 Bd. 1774—77;] i dette Værk 
meddeles Iltens Opdagelse I. Aug. 1774. P-> som 
nærede ejendommelige filosofiske Anskuelser, kunde 
heller ikke i Længden stemme overens ned Mar
kis'en af Landsdown; han opgav derfor sin Stilling 
hos denne 1780, hvorefter hans Venner ved 
Subskription maatte sørge for hans Underhold; 
senere blev han atter Dissenterpræst, denne Gang 
i Birmingham, og kunde nu atter give sig af med 
naturvidenskabelige Arbejder; dog indviklede han 
sig tillige i teologiske og politiske Stridigheder. 
Ved Watt's og Wegdewood's Medvirkning fik han 
indrettet et Laboratorium i Birmingham. Da han 
imidlertid var en ivrig Tilhænger af den franske 
Revolution, vakte han Befolkningens Had mod sig, 
og da hans Venner 14. Juli 1791 vilde fejre Aars-
dagen for Bastillens Indtagelse, opstod der Uro
ligheder, under hvilke hans Hus, Kirken og hans 
Venners Boliger bleve ødelagte eller brændte. 
Hans Navn var nu blevet saa forhadt i England, 
at han ikke mere havde noget Tilflugtssted der; 
selv Medlemmerne af Royal society i London 
bleve ham fjendske, og han udmeldte sig af Sel
skabet. Han fattede da 1794 den Beslutning at 
forlade England og udvandrede 1795 til Nord
amerika, hvor en Del af hans Familie i Forvejen 
var dragen hen. Han bosatte sig i Northumber-
land, en lille By i Pennsylvanien, og senere paa 
en Gaard ved Susqvehanna's Kilder; P. gav sig 
her særlig af med teologiske Studier; han ud
arbejdede »General history of the Christian church« 
[4 Bd., som udkom 1802—03]. Som Kemiker 
hyldede han Flogiston-Teorien lige til sin Død. 
1874 rejstes der ham et Mindesmærke i Birming
ham. O. C. 

Prieur [priolr], Ba r thé l emy , fransk Billed
hugger, født før 1570, død 1611 i Paris. P. var 

I Elev af Pilon (s. d.) og tilhører dennes Retning. 
! Han var knyttet til Hoffet, udførte dekorative 

Arbejder for Slottene Écouen og Louvre, Gravmælet 
for Connetablen af Montmorency i Montmorency's 

. Kirke og et Monument for sammes Hjerte i Orléans-
, Kapellet i Paris'es Cølestinerkirke. I Louvre findes 
i flere fine og dygtige Prøver paa P.'s Portrætkunst: 
I Statuer af ovennævnte Connetable og hans Hustru 
I eta, en Marmorbuste smst. af Kong Henrik IV til

skrives P.; andre Værker af P. i Versailles. A. Hk. 
Prienr [priolr], D u v e r n o i s , fransk Politiker, 

(1763 —1832). P. var ved Revolutionens Udbrud 
1 Officer og valgtes af Departementet C6te d'Or — 
hvorefter han ofte kaldes — ind i den lovgivende 
Forsamling og Konventet. Aug. 1793 blev han 
Medlem af Velfærdsudvalget sammen med sin Ven 
Carnot, og de to, P. fra Marne, Lindet, Jean Bon 

j St. André og Cambon, have Hovedæren for det 
energiske Organisationsarbejde, der reddede Frank
rig fra Fjenderne. P. skulde særlig sørge for 

I Hærens Udrustning og Hospitalsvæsenet. Efter 
; Robespierre's Fald modarbejdede han Thermido-
rianerne, men slap for Anklage paa Grund af sine 
store Fortjenester af Metersystemets Indførelse. 
Senere medvirkede han til Oprettelsen af den 
polytekniske Skole og tilbragte Tiden med viden
skabelige Arbejder. J. L. 

Prieur [priolr] fra Marne , fransk Politiker, 
(1756—1827). P., der var Advokat i Dep. Marne, 
var Medlem af Nationalforsamlingen og Konventet 

] og hørte altid til yderste Venstre. Juli 1793 fik 
han Plads i Sikkerheds-, senere i Velfærdsudvalget 
og udsendtes ofte til Provinserne, bl. a. for at 
bringe Ro i Bretagne. Efter Robespierre's Fald 
blev han Konventets Præsident, men modvirkede 
Thermidorianerne og blev derfor anklaget for Del
agtighed i det anarkistiske Oprør (Maj 1795). P. 
slap dog bort og fik siden Amnesti. Han virkede 
derefter som Advokat, men landsforvistes som 
Kongemorder 1816 og døde i Bruxelles. J. L. 

Prijedor, P r j e d o r , By i Bosnien, ligger 126 
M. o. H. paa en frugtbar Slette. (1895) 5,012 
Indb. P. har et gammelt Citadel, og i Nærheden 

j findes Kulgruber. H. P. S. 
Prik (Søudtryk), mindre Sømærke, i Reglen en 

j Stage med Topbetegnelse af Halm eller Kviste; 
! de bruges kun i indre Farvande og stikkes fast i 
I Bunden paa Kanten af de Sejlløb, de tjene til at 

afmærke. Deres Vedligeholdelse paahviler de lo
kale Lodserier, der herfor oppebære et Vederlag, 
P r i k k e p e n g e , af forbisejlende Skibe. I Mod
sætning til P. kaldes Sømærker, der advare for 
Grunde i aaben Sø, Vage re . C. L. W. 

Priklav {Pertusaria DC) , Slægt af Likener 
(Kernesvamplaver) med skorpeformet Løv. Inden 
for Løvets fremstaaende Vorter findes Frugterne, 
der helt indesluttes af Løvet, saa Sporelejet først 
ses ved Gennemskæring af Frugten; de store, æg
formede Sporer komme ud gennem Porer i Spidsen 
af Perithecierne. Arterne vokse paa Bark af Træer, 
sjældnere paa Sten. A l m i n d e l i g P. (P. commu-
nis DC.) har et meget foranderligt, blaagraat 
eller gulgrønt Løv, der ofte begrænses af en sort 
Linie, og som er rigelig besat med hvidlige Knop
korn. Meget almindelig i Danmark, især paa Bøge
stammer. A. M. 

Prikling kaldes den første Omplantning af 
Frøplanter. P. har til Formaal at give de unge 
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Planter lidt større Vokseplads og tillige at bringe 
Roden til at forgrene sig, hvad hyppig frem
hjælpes ved en Indstudsning af Pæleroden, hvor 
det gøres nødvendigt. Urteagtig P. foretages kort 
efter Spiringen, medens Planterne kun have Kim
blade. De fleste løvfældende Træers Frøplanter 
prikles først, naar de ere et Aar gamle; de op
tages om Efteraaret og indslaas for at prikles 
næste Foraar. Til P. bruges en Priklepind, med 
hvilken der gøres et Hul i Jorden af passende 
Dybde, og efter at Plantens Rod er anbragt i 
Hullet, trykkes Jorden fast til Roden med Prikle-
pinden. Ved P. i Væksthus ere Planterne 
ofte saa smaa, at man vanskelig kan tage dem 
med Fingrene, og man benytter da i Stedet for 
en lille, i Spidsen kløftet Pind eller et Halm-
straa. L. H. 

Pfi l ip , tyrk. P e r l e p e , By i Tyrkiet, Vilajet 
Monastir, ligger 40 Km. N. N. 0. f. Monastir i 
en Højde at 600 M. o. H. og har ca. 7,000 Indb. 
P. har et Citadel og afholder i August en stor 
Messe, hvor der drives Handel med Korn, Tobak 
og Uld. H. P. S. 

Priluki, By i det sydlige Rusland, Guverne-
ment Poltava, ligger ved Udaj 187 Km. N. V. f. 
Poltava og driver Tobaksavl samt Handel med 
Kvæg. (1897) 19,055 Indb. H.P.S. 

Prim (ital. prima), det første Trin blandt 
Intervallerne, Interval mellem to Toner paa samme 
Trin; ren P. (En kl an g): c- c; forstørret P.: 
c-cis. S. L. 

Prim (af lat. primus, den første) er en Pa
rade, der under forskellig Form bruges i Fægt
ning og Hugning; den afbøder Stød og Hug fra 
venstre Side, naar Vaabenet føres med højre 
Haand. Navnet skriver sig fra, at P. var den 
første af de 4 (eller 8) Parader: P., Seconde, Terz, 
Kvart; (Kvint, Sixte, Septime, Oktave). K. A. K. 

Prim (norsk) se P r i m o s t . 
Prim, Juan , spansk General og Statsmand, 

født 6. Decbr. 1814 i Reus i Katalonien, død 
30. Decbr. 1870 i Madrid. Han indtraadte 1834 
i Hæren og svang sig i Krigen mod Karlisterne 
op til Oberst 1837. Som Medlem af Deputeret
kammeret 1842 sluttede han sig til de yngre Pro-
gressisters Modstand mod Espartero, ja knyttede 
ligefrem Forbund med Modpartiet, Moderados, 
imod ham og gjorde Maj 1843 Opstand i sin 
Fødeby. Til Løn blev han af de ny Magthavere 
udnævnt til General, Greve af Reus og Guver
nør i Barcelona; som saadan undertrykte han Op
standen i Katalonien s. A., men brød snart efter 
med Ministeriet for dets Reaktion og blev som 
Deltager i en Sammensværgelse dømt til 8 Aars 
Fængsel, men efter et Par Maaneder benaadet 
i Jan. 1845. De følgende Aar levede han i Ud
landet og blev 1847 Guvernør paa Portorico, 
hvorfra han 1848 hjalp de danske Myndigheder 
mod Negerurolighederne paa St. Croix. 1850 
valgtes han paa ny til Deputeretkammeret og deltog 
ivrig i Kampen mod den voksende Reaktion; 
blev derfor 1853 sendt til Tyrkiet for at over
være Krigen og skal have givet Omar Pasha gode 
Raad under Felttoget. Efter sin Hjemkomst 1856 
sluttede han sig til O' Donnell og blev 1858 
Senator; førte med Udmærkelse en Division i 
Krigen mod Marokko 1859—D0 °g vandt Titelen 
Markis af Castillej os. 1861 anførte han den spanske 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I Hær, der sendtes til Mejico, og sluttede he 
i Febr. 1862 ligesom den engelske General Over
enskomsten i Soledad og førte derefter Hæren 

! tilbage. Hans Færd blev aldeles billiget af den 
spanske Regering, medens man i Frankrig udledte 
den af personlige Grunde, fordi han 1856 havde 
ægtet en rig Mejikanerinde. Siden 1864 var han 
Oppositionens Fører, ledede Jan. 1866 en Soldater
opstand i Madrid og maatte derefter flygte til 
Udlandet; forbandt sig endelig i Septbr. 1868 
med Serrano og Topete om at styrte Dronning 
Isabella og vendte nu tilbage i Triumf. Han blev 
Krigsminister i den foreløbige Regering og fra 
Juni 1869 Førsteminister under Serrano's Præsi
dentskab. Han var aabenbart Sjælen i Regeringen, 
gennemførte den ny demokratisk-monarkiske Grund-

: lov og slog baade republikanske og karlistiske 
Forsøg til Jorden. Ogsaa skyldes det nærmest 
ham, at først Prins Leopold af Hohenzollern valg
tes til Konge — hvad der førte til Krigen mellem 
Frankrig og Tyskland — og siden Prins Amadeo 

i af Italien. Men samme Dag, som denne steg i Land 
i Cartagena, døde P. i Madrid, af 8 Skudsaar, han 
3 Dage før havde faaet, da han kørte hjem gen
nem Byen. Morderne bleve aldrig opdagede, ej 
heller ved man, fra hvilken Side og af hvilken 
Grund Mordet var øvet; men det blev skæbne
svangert for den nyvalgte Konge, at han mistede 

: sin bedste Støtte. E. E. 
Prima bruges i Handelssproget hyppig som 

Tillægsord for at betegne en Vare som værende i 
sit Slags af allerbedste Beskaffenhed, af »første 
Sort«. C. V. S. 

Prima. Naar en Veksel udstedes i flere Eksem
plarer (Duplikater), kaldes det første P., det andet 
Sekunda, det tredje Tertia o. s. v. E. Af. 

Prima (i Malerkunst) se A l l a p r ima . 

Primadonna (ital.), den første Skuespillerinde 
eller Sangerinde ved et Teater. 

Primage [pra'imedz] (eng.), i ældre Tysk: 
Primgeld, betyder Præmie og i Søretten d. s. s. 

. Kaplak. 
Primaner, tysk Benævnelse for en Discipel i 

en lærd Skoles øverste Klasse (Prima). 
Primas (lat: »den første«), en Ærestitel, 

knyttet til visse høje gejstlige Stillinger. I den 
gamle Kirke brugtes det (jfr. Titelen Patriark) 

; til at betegne en Metropolit, som stod over andre 
; Metropolitter. Senere blev Navnet knyttet til de 
! pavelige Vikarer, idet Paven søgte at knytte en 
j enkelt Biskop i hvert Land til sig som sin Vikar 
I og skaffe ham en overordnet Stilling, hvormed 
! denne høje Titel skulde følge. Men det strandede 
i paa Ærkebispernes Modstand, og P. blev derfor 
j et blot Æresnavn, hvortil der knyttedes ganske 
; enkelte Æresrettigheder. Som et blot Æresnavn 
I bruges det i den anglikanske Kirke, hvor Ærke
bispen af Canterbury fører Titelen: Rigets P. og 
Ærkebispen af York: England's P. Paa lignende 
Maade (dog ikke som fast Titel) er det at for-
staa, naar man f. Eks. i Danmark kalder Biskoppen 
i Sjælland for den danske Kirkes P. y P. B. 

Primat (lat.). Dette Ord bruges paa det kirkelige 
Omraade i Forbindelsen >Pavens P.« o: Pavens 
Stilling som Kirkens øverste (se Pave). Dette 
Pavens Krav er jo den røde Traad i hele Pave
dømmets Historie, Ud fra Teorien om Paven 

41 



642 Primat — Primsigning. 

som Peter's Efterfølger, Christi Statholder og 
Arvingen til Nøglemagten, er dette Krav blevet 
sejt fastholdt og gennemført, indtil det absolut 
blev fastslaaet og nøje bestemt paa det vatikanske 
Kirkemøde 1870. J.P.B. 

Primater {Frimates L.). I Linné's Systema 
naturae indesluttede Pattedyrordenen P. Menne
sket, Aber, Halvaber og Flagermus. Alle senere 
Zoologer udelukke disse sidste, og om at be
tragte Mennesket som Medlem af en Dyreorden 
har der været megen Uenighed. Cuvier og efter 
ham de fleste af 19. Aarh.'s ældre Zoologer danne 
2 Ordener af P., nemlig Bimana (Mennesket) og 
Quadrumana (Aber og Halvaber); andre, som 
Owen, gaa videre og stille Mennesket i en egen 
Underklasse. — Nutiden er atter enig med Linné 
i dette Spørgsmaal; naar man vil se paa Menne
sket som Medlem af Dyreriget, maa man opfatte 
det som Repræsentant for en egen Familie Ho-
minidae inden for Ordenen P., sideordnet med 
Abefamilierne Simiidae o. s. v.; sammen med disse 
udgøre de Underordenen Anthropoidea, medens 
Halvaberne danne en Underorden for sig, Lemu-
roidea. (Li t t . : H u x l e y , Marts place in Na
ture). M. Ml. 

PrimatiCCiO [primatit'tso], F r a n c e s c o , itali
ensk Maler og Stukkatør, født 1504 i Bologna, død 
i Paris 1570, var Elev af Giulio Romano, under 
hvem han medvirkede ved Dekorationen af Palazzo 
del Te i Mantova. Da Frants I 1531 anmodede 
Fed. Gonzaga om at skaffe en ung Kunstner, der 
kunde bistaa den allerede tidligere indkaldte Rosso 
ved Udsmykningen af Slottet Fontainebleau, an
befalede Hertugen P., der samme Aar rejste til 
Frankrig, hvor han forblev Resten af sit Liv og 
efter Rosso's Død fik Overledelsen ved Fontaine
bleau, medens han samtidig steg i Anseelse og 
Gunst hos Frants I og hans Efterfølgere. For os er 
P.'s store Ry ret uforstaaelig. Den Renaissancekunst, 
han repræsenterer, og som er normgivende for den 
samtidige italiensk-franske Kunstretning, »Fontaine
bleau-Skolen«, er arg Manierisme, en allerede 
dekadent Kunst. De langbende Nymfer med smaa 
Dukkehoveder, som ere saa karakteristiske for 
hans Kunst, vidne mere om en vis Sans for over
fladisk og koket Elegance end om nogen dybere 
skolet Formadel, og Farven i hans Fresker er 
ikke mindre vilkaarlig og usmagelig; betydeligst 
ere disse i rent dekorativ Henseende. Af P.'s 
Værker i Fontainebleau nævnes Danae i Galerie 
de Frangois I, Parnas, Olympen, Bakkus med 
Følge, Peleus og Thetis'es Bryllup, Vulkan's 
Smedje m. m. i Gal. de Henri II, i Porte dorée 
mytologiske Scener og i Salon des Tapisseries 
Mars og Venus'es Kærlighedshistorie, endvidere 
Emner af Alexander den Stores Liv (Escalier du 
roi) o. m. a. P. udførte en Række Kartoner 
til Tæpper, Udkast til Festdekorationer o. 1.; hans 
Haandtegninger (i Louvre og Albertina) give et 
Begreb om hans Virksomhed paa disse Omraader. 
Endelig virkede han ogsaa som Raderer; en kraftig 
virkende Radering med to Kvindeskikkelser til
skrives ham. (Li t t . : Del ab or de, La renais-
sance å la cour de France, I—II [Paris 1850— 
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Primaveksel se Prima. 
Prima vista (ital.), fra Bladet. 
Prima volta (ital.), første Gang. 

Primfaktorer (mat.). Et Tals P. ere de Prim
tal, der gaa op deri. O p l ø s n i n g i P . o: Omskriv-

! ning til et Produkt af Primtal, kan udføres ved 
Forsøg, idet man kun behøver at dividere med 
Primtallene mindre end Tallets Kvadratrod. Ta
beller til Brug ved denne Opløsning ere beregnede 
af Burckhardt (for de 3 første Millioner), Glaisher 
(4-. S-i og 6. Million) og Dase (7., 8., og 9. 
Million). Chr. C. 

Primidi [primidi'], den første Dag i den under 
den franske Revolution indførte Tidagsuge (De
kade). 

Pr imigenia , Tilnavn til F o r t u n a , som den,. 
! der beskytter Mennesket fra Fødselen af. For 

Fortuna P. fandtes Templer i Præneste og paa 
den kvirinalske Høj i Rom. H. A. K. 

Primipåra (lat.), første Gang fødende. 
Primisk (mat.). At to hele Tal ere indbyrdes 

i p., vil sige, at intet helt Tal større end 1 gaar 
op i dem begge. Chr. C. 

Primitiv (lat.), oprindelig, umiddelbar, raa; 
bruges foruden rosende om det ubrugte, uberørte, 
naive og enkle ogsaa i nedsættende Betydning 
om det ukultiverede og mangelfulde (»Arrange
mentet var p.«). 

Primo (ital.), i firhændig Klavermusikden øverste 
Stemme (Diskanten), i Modsætning til S e c o n d o 
(Bassen). S. L. 

Primogenitur d. s. s. F ø r s t e f ø d s e l s r e t . 
Primordiålblad (bot.) kaldes i Formlæren 

dels det ganske unge, endnu ikke i Fod og Plade 
udformede Bladanlæg paa Stængelspidsen, dels 
de første Løvblade paa Primskuddet efter Kim
bladene; de have ofte en anden Form end de 
senere dannede. V. A. P. 

Primordiålcelle d. s. s. nøgen Celle. 
Primordialzone er en i ældre Tid meget brugt 

Betegnelse for de Jordlag, som indeholdt den 
ældste dengang kendte Fauna, P r i m o r d i a l -
faunaen . Til P. høre navnlig Paradoxides-
Lagene med deres Rigdom paa forskellige Trilo-
bitter, hvoriblandt her særlig kan fremhæves Slægten 
Paradoxides. Efter at man har fundet Jordlag 
med en endnu ældre Fauna, bruges Betegnelsen 
kun sjælden. Se i øvrigt under K a m b r i s k 

i. F o r m a t i o n . J. P. R. 
Primorskaja Oblastj se K y s t p r o v i n s e n . 
Primost er en tarvelig Myseost, fremstillet 

ved Inddampning af den sure Valle fra Gammel
ost eller Pultost (Surprim). I de senere Aar 
fremstilles ogsaa Prim ved Indkogning til en grød
agtig Konsistens af sød Komælksvalle fra Pro
duktionen af almindelig Ost af centrifugeret 
Mælk. B. B. 

Primrod se Rod. 
Primrose-Leagne [pri'mro.uzli.g], Navn for 

det engelske konservative Partis Valgforening, 
grundlagt 1884 af Lord Randolph Churchill og 
hans Hustru, oprindelig kun sammensat af Kvinder, 
senere ogsaa af Mænd. Den talte allerede 1890 
400,000 Medlemmer. Primrose er det engelske 
Navn for Primula, Jarl Beaconsfield's Yndlings
blomst. B. E. 

Primsigning er den gamle nordiske Betegnelse 
for første Mærkeise (J>rima signatio) med Korsets 
Tegn, egentlig blot en Indledning til Daaben, 
særlig knyttet til Forsagelsen eller til Eksorcismen 
(s. d.), hvorfor den ogsaa ned gennem Tiderne 
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var et folkeligt Navn for denne kirkelige Akt. I 
Missionstiden og særlig i den nordiske Mission 
fik denne Skik mere selvstændig Betydning, idet 
den kunde være vidt adskilt fra Daaben og ofte 
slet ikke efterfulgtes af den. Da Ansgar kom til 
Norden, fandt han baade i Danmark og Sverige 
Mennesker, der havde ladet sig »primsigne« under 
Samkvem med Kristne, særlig i Dorstad (s. d.), 
og mange fulgte nu deres Eksempel, paavirkede 
af hans Forkyndelse. Af »Ansgar's Levned« frem-
gaar det, at de dermed bleve Katekumener og 
fik Lov til at overvære Gudstjenesten; og dette 
maa ogsaa være Meningen med P., hvorfor den 
sikkert maa antages at have staaet i Forbindelse 
med en Formel for Afsværgen af de gamle Guder 
(en saadan er bevaret fra den frankiske Mission 
blandt Sachserne). Af samme Kilde vide vi, at 
mange levede videre som primsignede og først 
paa Dødslejet lode sig døbe for at være sikre 
paa Saligheden. Andensteds faar man endog Ind
blik i, at Nordboer blot underkastede sig P. for 
bedre at kunne færdes i kristne Omgivelser og 
opnaa Handelsforbindelser med dem. Endog poli
tiske Hensyn kunde være afgørende: den hedenske 
Kong Erik Sejrsæl skal have ladet sig primsigne 
i Danmark, da han havde bemægtiget sig Landet. 
Overhovedet staar Skikkens Selvstændighed i 
Forbindelse med, at Sindene vare delte mellem 
Kristendom og Hedendom; den Brydning og 
Blanding, der gør sig gældende i Samfundet, gen
spejler sig i den Delthed og Halvhed hos den 
enkelte, hvorom P. har været et talende Vidnes
byrd. H. O. 

Primskud (bot.) kaldes en Blomsterplantes 
første, ved Spiringen af Kimknoppen udviklede 
Skud. V. A. P. 

Primstav, en Stav med indskaarne Mærker 
for Aarets Tidsinddeling, altsaa egentlig en i Træ 
indskaaren Kalender (old. rim), hvorfor Rimstav, 
der forekommer i norske Dialekter maaske er 
Ordets oprindelige Form. Efter en anden For
klaring har den sit Navn efter Nymaaneds-
bogstaverne CCharacteres primarum lunarum). 
P. har sin Sommerside og sin Vinterside. Den 
har langt ud i 19. Aarh. været Almuens Almanak 
og findes hyppig paa Tobaksdaaser, Linealer, 
Papirknive o. 1. Brugsgenstande af norsk og 
svensk Tilvirkning. A. Taranger. 

Primtal kaldes et Tal , som kun er deleligt 
med 1 og sig selv; de laveste P. ere 2, 3, 5, 7, 
11, 13, 19 o. s. v. Rækken af P. strækker sig i 
det uendelige. At afgøre, om et Tal er et P., 
falder nær sammen med at søge det opløst i 
Primfaktorer (s. d.); Talteorien giver forskellige 
Metoder til Lettelse heraf. Spørgsmaalet om P.'s 
Fordeling i Talrækken har beskæftiget Talteore
tikerne meget. Allerede Eratosthenes bestemte P. 
i den laveste Del af Talrækken ved af denne 
efterhaanden at fjerne de lige Tal fra 4 og op
efter, alle Multipla af 3 fra 6 og opefter o. s. v.; 
hans Metode kaldtes cribrum Eratosthenis, »Era-
tosthenes'es Si«, idet Ikke-P. ligesom bortsis. 
Gauss, Legendre og især Riemann have opstillet 
tilnærmede Udtryk for Antallet af P. mindre 
end et vist Tal med tilhørende Fejlgrænser, og 
disse Udtryks Værdier ere blevne sammenlignede 
med Resultaterne af Optællingerne af P. ved Hjælp 
af Faktortavlerne (se P r i m f a k t o r e r ) . Af nor

diske Matematikere, der have beskæftiget sig med 
Spørgsmaalet, maa nævnes J. P. Gram (Danske 
Videnskabernes Selskab, 1884). Chr. C. 

Primula se P r i m u l a c e a e . 
Primula se Hofmann ' s V io l e t . 
Primulaceae (Ko d r iv er famil ien, norsk Au-

r ike l f ami l i en ) , tokimbladede og helkronede 
Planter af Ordenen Primulinae, en- eller fler-
aarige Urter med oftest hele og helrandede Blade 
uden Akselblade. Blomsterne sidde i skærm- eller 
topformede Stande. De ere regelmæssige, tve
kønnede og som Regel 5-tallige i alle Kredse. 
Bægeret er vedvarende efter Frugtmodningen; 
Støvdragerne staa ud for Kronens Flige, et vigtigt 
Kendetegn; Frugtknuden er oversædig, 1-rummet 
og med en fri, midtstillet Ægstol, Griffelen udelt. 
De ofte anselige Blomster bestøves ved Insekters 
Hjælp. Frugten er en Kapsel (undertiden en 
Buddike) med skjoldformede Frø, der have en 
kødet Frøhvide. Familien, der mest er udbredt 
paa den nordlige Halvkugle, tæller over 300 
Arter. En Del spille en Rolle som Prydplanter 
{Primula, Alpeviol o. a.); ellers ere P, uden 
større økonomisk Betydning. 

PrimulaL,. (Kodr ive r , norsk Aur ike l ) , fler-
aarige Urter med lodret Rodstok, rosetstillede 
Blade, der ere hele eller takkede i Randen, 

. sjældnere lappede, og som ofte ere beklædte med 
i Kirtelhaar. Blomsterne sidde hyppigst paa et 
bladløst Skaft i Skærm. De ere anselige; deres 
Kronblade danne forneden et langt Rør, med 
hvilket Støvtraadene ere smeltede sammen, og 
Kraven er flad eller tragtformet. Blomsterne ere 
udpræget heterostyle (se B e s t ø v n i n g , Fig. 1). 
Kapselen aabner sig med 5 Tænder. 146 Arter, 
de fleste i Bjærgegne; meget faa Arter i Amerika. 
Adskillige dyrkes som Prydplanter. Følgende 
3 Arter, indtil 25 eller 30 Cm. høje, have som 
Regel gul Krone; de blomstre i April—Maj. 
Blomsterne af P. officinalis (L.) Jacq. (Hul
k r a v e t K o d r i v e r , norsk Mar i e N ø g l e b a a n d ) 
have et klokkeformet Bæger, og Kronernes Krave 
er hul og udstyret med 5 orangegule Pletter i 
det indsnørede Svælg. Den vokser paa Bakker, 
Enge og ved Skovkanter og er almindelig i Dan
mark og Norge (undtagen det vestlige). P. elatior 

! (L.) Jacq. ( F l a d k r a v e t K o d r i v e r ) adskiller 
sig fra foregaaende ved en større og ikke hul
kravet Krone uden orange Pletter. Den er tillige 
mindre almindelig. Hos P. acaulis (L.) Jacq. 
( S t o r b l o m s t r e t K o d r i v e r , norsk Kosymre ) 
udgaa Blomsterne som Regel enkeltvis fra Rod
stokken og have store bleggule Kroner med flad 
Krave og mørkere Svælg; Bægeret er uldhaaret. 
Den findes hist og her i Danmark, almindeligere 
i Jylland, i Skove og Krat, samt i det vestlige 
Norge. Alle 3 Arter danne indbyrdes Bastarder, 
der dog ikke ere meget hyppige i vild Tilstand 
(et kendt Findested er Møen's Klint); Arterne, 
saavel som deres Bastarder, dyrkes i Haver som 
Prydplanter i talrige Former med forskelligt farvede 
Kroner, endog kornblaa (hos de to sidstnævnte 
Arter), og med fyldte Blomster. P. farinosa L. 
(Melet K o d r i v e r ) er indtil 25 Cm. høj; 
Bladene ere paa Undersiden melede, og det lange 
Skaft bærer lilla eller røde Blomster. Den vokser 
i Moser paa Bornholm og i Midtsjælland, ej i 
Norge. Nær beslægtet med den er P. scolica 

4 1 * 
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Hook., der ligeledes har melede Blade, P. stricta 
Hornem. og P. sibirica Jacq., alle med lilla eller 
violette Blomster; de to første vokse til Fjælds i 
Norge, den sidste ved Strandkanter i Finmarken. 
Disse og lignende Arter anvendes ogsaa i Haver, 
f. Eks. paa Stenhøje eller i Mosebede. Ogsaa hos 
P. denticulata Sm. er Undersiden af de lange og 
smalle Blade melet, og dens violette Blomster, 
der alle springe ud samtidig, ere tæt samlede; 
den stammer fra Himalaja og dyrkes paa Sten
høje ligesom P. sikkimensis Hook. (Sikkim) med 
gule Blomster. De 3 følgende Arter: P. cortu-
soides L. (Sibirien) med violette Blomster og 
smalt cylindrisk Bæger, P. sinensis Lindl. (syd
lige Kina) med hvide, røde eller blaa Blomster, 
oppustet og forneden afskaaret Bæger og P. Sie-
boldii Morr. (Japan og Kina) med mørkt lilla 
Blomster og et forneden ikke lige afskaaret Bæger, 
ere nærbeslægtede og udmærke sig ved de lappede 
Blade. De dyrkes alle som Prydplanter, de to 
sidste i talrige Former med frynsede Kronblade 
og ejendommelige Farvetegninger. Den ogsaa 
fra Japan stammende P. japonica Gray med røde 
Blomster dyrkes paa Friland. Endvidere kan 
nævnes P. obconica Hance (Kina) med lyst lilla 
Blomster; den er bekendt for ved Berøring at 
fremkalde Ekscem. P. Auricula L. hører til en 
Afdeling af P, der udmærker sig ved læderagtige 
Blade, som, saa længe de ere unge, ere indrullede. 
Ligesom de herhen hørende Arter lever den i de 
mellemeuropæiske Bjærge, især Alperne; den har 
gule Blomster. Sammen med P. hirsuta All. 
danner den en Bastard, den i Tyrol og Schweiz 
vildtvoksende og som Prydplante længe kendte og 
i talrige Former dyrkede A ur i ke l ( = P. pubes cens 
Jacq.). Ifølge A. Kerner blev denne Plante for 
over 300 Aar siden bragt til Wien fra Omegnen 
af Innsbruck; omtrent 1582 sendte Clusius den og 
P. Auricula til Belgien, hvor den første dyrkedes 
med Omhu og Held og snart bragtes rundt i 
mange Farvevarieteter til andre Landes Haver; 
navnlig i Holland og i England kom Aurikelkulturen 
paa et højt Trin. (Lit t . : P a x , P. i E n g l e r & 
P r a n t l , »Die naturi. Pflanzenfam.« [189«]). A. M. 

A u r i k e l . Man skelner mellem 1) Alminde
lige med ensfarvede Blomster og hvidt Øje. 2) 
Luiker, Blomsterne ere kraftigst farvede midt paa 
Kronbladene, men svagere mod Centrum og Randen. 

3) Pudrede, hele Planten, ofte endog det indvendige 
af Kronrøret er overpudret med et hvidt Støv. 
4) Fyldte, have to eller endog fiere i hinanden 
stikkende Kronrør. Aurikler trives bedst i en 
kraftig Bladjord, og for at holde en passende 
Fugtighed dækkes Jorden mellem Planterne med 
et Lag gammel Gødning. De ynde en Vokse
plads, som er skygget i den varmeste Tid paa 
Dagen, men Dryp fra Træer taale de ikke. Ved 
indtrædende langvarig Barfrost maa de dækkes 
med Granris. Aurikler formeres i Alm. med Frø, 
som saas tidlig i Februar i flade Kasser eller 
Frøskaale med sandblandet Jord; det fine Frø 
dækkes med et Lag Sne, som ved sin Smeltning 
dels erstatter Vandingen, dels trækker Frøet lidt 
ned i Jorden. Frøskaalen anbringes i et koldt 
Hus, og saa snart Frøplanterne ere tilstrækkelig 
store, prikles de i Kasser med 4—5 Cm.'s Afstand, 
hvorfra de udplantes paa Blivestedet i September 

eller næste Foraar. Aurikler kunne ogsaa for
meres ved Deling. 

Foruden Aurikler dyrkes af P. som Indfat-
1 ningsplanter eller Stenhøjsplanter følgende: P. 
I acaulis, P. cortusoides, denticulata, P. elatior, 
P. japonica, Sieboldii og forskellige Kulturformer 

[ af disse. De formeres ved Frø, som dækkes med 
I Sphagnum, enkelte tillige ved Deling. De trives 
! i enhver god Havejord. 

I Koldhus dyrkes P. sinensis, hvoraf der er til
trukket en Mængde Kulturformer med forskellige 
Farver fra hvid til rød og lilla, med glatrandede 
og frynsede samt fyldte og enkelte Blomster. Den 
enkeltblomstrede saas sidst i April, Frøplanterne 
prikles, og 1 Maaned efter Udsæden plantes de i 
Stiklingpotter, som holdes paa Undervarme og 
skygget i stærkt Solskin. Naar Planterne have 
naaet passende Størrelse, omplantes de i 12 Cm. 
Potter og nedgraves paa en af brugt Bænk. Der 
gives rigelig Luft, og Vinduerne tages af om 
Natten, indtil Nattefrosten begynder. I Oktober 
indflyttes de i Hus, og Blomstringen vil da snart 
indtræde. Til Afløsning af det første Hold kan man 
saa i første Halvdel af Maj, og disse ville blomstre i 
November—December. De fyldtblomstrede P. 
sinensis formeres ved Stikning i Februar eller 
Marts paa Undervarme. Foruden P. sinensis dyrkes 
i Koldhus P. obconica, som saas om Foraaret og 
dyrkes i Løbet af Sommeren paa kold Bænk. L. H. 

Primalin se T h i a z o l f o r b i n d e l s e r . 
Primulinae, Orden af tokimbladede og hel-

kronede Planter med regelmæssige, tvekønnede og 
undersædige Blomster, der udmærke sig derved, 
at Støvdragerne findes i samme Antal som Kron
bladene (hyppigst 5), og staa lige ud for disse; 
Støvdragerne ud for Bægerbladene ere under
trykte. Frugtknuden er i-rummet og har en fri 
og midtstillet Ægstol. Til P. høre: Primulaceae, 
Myrsinaceae og H i n d e b æ g e r f a m i l i e n (se 
disse Art.). A. M. 

Primtim mobile (lat.: »det første bevægelige«), 
i den aristoteliske Verdensanskuelse den 8. Sfære, 
Fiksstjernehimmelen, der tænktes som en hul 
Kugle, omsluttende hele Verdensrummet. Stjer
nerne vare fæstede til denne som forgyldte Søm 
(en Anskuelse fra Demokrit). Inden for denne 

; vare de 7 Vandrestjerner hver fæstede til deres Sfære. 
I Verdensrummets Midte stod Jorden. J. Fr. S. 

Primas (lat.), den første. 
Primus inter pares (lat.), den første iblandt 

I Ligemænd. 
Primas pi las (lat.) betyder egentlig den første 

; Manipel i hver Legion i den romerske Hær, idet 
i pilus betyder Manipel (se Legion) . Men i Reglen 
I betegner det den øverste Centurion for denne 

Manipel. Han var Legionens mest betroede Under-
, officer, som opbevarede dens Ørn. I Kejsertiden 

dannedes der af Underofficerer, som i længere 
! Tid havde beklædt denne Stilling, et særligt 
i Korps, primipilares, hvis Medlemmer anvendtes 
! til forskellige Tillidshverv og indtoge en ret anset 
I Stilling. H. H. R. 

Primvælliag fremstilles ved Udrøring af Sur
prim i lunkent Vand eller tynd Vælling, kogt af 
Vand og Byggryn eller Rugmel. Den siges tid
ligere at have været almindelig Spise om Morgenen, 

I især om Efteraaret og Vinteren, i mange norske 
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Dalstrøg, ligesom Øllebrød eller Kememælksbrød 
var almindelig Morgenspise paa Landet i Dan
mark. B. B. 

Primær (fr.), oprindelig. 
Prince, Le, se L e p r i n c e . 
Prince Albert [prinsa'lbat], By i den sydlige [ 

Del af Kaplandet, paa Nordskraaningen af Zwarte- i 
veld og 40 Km. fra Jærnbanelinien Kapstaden— 
Kimberley. (1901) 1,450 Indb. Den er Hoved
stad i Distriktet P. A. ( n , i o o • Km. med ca. 1 
7,000 Indb.) af Midland-Provinsen, der dels ud- ; 
gøres af de frugtbare Skraaninger af Zwarteveld, 
dels af træløs, tør »Karroo«. C. A. 

Prince Edward's 0 [prinse'dws.dz-], 0 ved 
Østkysten af Nordamerika, ligger i den sydlige 
Del af St.-Lawrence-Bugten og skilles fra New 
Brunswick og New Scotland ved Northumberland-
Strædet, hvis Bredde ligger mellem 15 og 40 
Km. Øen har en Længde fra Vest til Øst paa 
200 Km. og en Bredde, der paa Grund af den 
stærkt indskaarne Kystlinie er meget varierende. 
Arealet er 5,200 • Km., og Befolkningen ud
gjorde 1901 103,259 eller 20 pr. • Km., hvad 
der viser en Tilbagegang i Folketallet siden 1891 
paa 5,2 p. Ct. Kysterne ere næsten alle Vegne 
klippefulde, men Øens Indre er overalt et bølge
formet Bakkeland, der ingensteds overstiger 150 
M. Klimaet er i højere Grad et Øklima end de 
nærliggende Fastlandsegnes. Og paa Grund af det j 
milde Vejrlig og den betydelige Nedbør, der dog j 
ikke ledsages af stærke Taager, har Øen en frodig j 
Plantevækst. Oprindelig dækkedes den af Skove 
af Bøg, Birk, Ahorn, Lærk, Fyr og Gran, hvilke 
dog for største Delen ere ryddede og have givet 
Plads for udmærkede Græsgange og Kornmarker. 
For øvrigt har P. E. 0 ganske samme Plante- og 
Dyreverden som Fastlandet. De oprindelige Ind
byggere v a r e Indianere af Stammen Micmac, der I 
hurtig fortrængtes af de franske Acadiere, der fra 
1719 indvandrede fra New Scotland, og hvoraf] 
ca. 300 endnu leve paa Øen Lennox ved Nord- j 
kysten. Af den nuværende Befolkning ere ca. 12 
p. Ct. fransktalende, og Resten bestaar væsent- \ 
ligst af Englændere og Skotter. Befolkningens j 
Aftagen skyldes Udvandring til Fastlandet. Ager- , 
brug og Kvægavl ere de vigtigste Næringsveje. I 
Man dyrker navnlig Havre, Byg og Kartofler og 
driver desuden en betydelig Frugtavl. Kvæg
bestanden udgjorde 1891 37,400 Heste, 91,700 
Stkr. Hornkvæg, 147,400 Faar og 42,600 Svin. 
Skovene levere endnu en Del Tømmer, men vig
tigere er Fiskeriet, der sysselsætter 3,300 Mand 
og giver et stort Udbytte af Torsk, Sild, Makrel, 
Hummer og Østers. Bjærgværksdrift kendes ikke 
paa P. E. 0, og Industrien er i sin allerførste Be
gyndelse. Handelen er temmelig ringe og drives 
væsentligst med det nærmeste Fastland samt 
Quebec og Boston. 1891 havde P. E. 0 340 Km. 
Jærnbane. P. E. 0 udgør en Provins af Dominion 
of Canada og styres af en Guvernør samt en lov
givende Forsamling paa 30 Medlemmer. Hoved
stad er Charlottetown. — Øen opdagedes 1494 
af John Cabot og kaldtes St. John. 1745 erobredes 
den af Englænderne, til hvilke den endelig af-
stodes 1763. 1790 fik den sit nuværende Navn, 
og 1808 blev den skilt fra New Scotland. (Li t t . : 
J o h n S tewar t , An account of Prince Edward 
Island [Lond. 1806]). H. P. S. 

Prince Of Wales Kap [priWvweHIz-], Ala
ska's og Nordamerika's vestligste Forbjærg, ligger 
paa 650 33' n. Br. og 1670 59' v. L. ved Be-
rings-Strædet lige over for det asiatiske Øst-
kap. H. P. S. 

Prince of Wales 0 [pri'nssvweiiiz-], 1) 0 
ved Nordamerika's Vestkyst, er den sydligste og 
den største i Alexander-Archipelet (s. d.) og hører 
til Alaska. — 2) 0 ved Australlandets Nordkyst, 
ligger i Torres-Strædet og har Havnen T h u r s -
day med vigtige Perle- og Trepangfiske-
rier. H. P. S. 

Princeps (lat.), den første Mand, Høvding, 
Fyrste. Særlig er Ordet under det ældre romerske 
Kejserdømme den sædvanlige ikke-officielle Be
nævnelse for Kejseren (s. d.). Det findes først 
brugt onr Augustus, som var den første, der ind
førte Enkeltmandsregeringen med Bibeholdelse af 
de republikanske Former. Nogle mene, at man 
betegnede ham som P., fordi hans Navn stod 
øverst paa Listen over Senatorerne, medens andre 
holde paa, at det blot var som den første Borger 
i Staten, at han kaldtes saaledes. Den hele For
fatningsordning, der fra Augustus'es Tid og i 
flere Aarhundreder var raadende i Romerriget, har 
derefter faaet Navn af P r i n c i p a t e t . H.H.R. 

Prince Regent Inlet [priWe'dzenti'nlet], 
P r i n s r e g e n t e n s Sund , Stræde i Ishavet N. f. 
Amerika, forbinder Lancaster Sund med Boothia 
Golf og skiller North Somerset fra Baffin-Land. 
P. R. I. opdagedes 1819 af Parry. H. P. S. 

Prince-Smith [pri'nssmi'p], John , tysk Na
tionaløkonom, født i London 1809, død 3. Febr. 
1874 i Berlin. P. overførte til sit ny Fædreland 
Manchester-Doktrinerne i deres mest vidtgaaende 
Form og blev Grundlægger af den tyske Fri
handelsskole. Han lærte den absolutte Handels-
og Samfærdselsfrihed, en ubetinget fri Konkur
rence, og modsatte sig derfor konsekvent enhver 
statlig Regulering af det økonomiske Livs For
hold. Hans Ejendoms- og Kapitalbegreb er radi
kalt individualistisk. Modsat de fleste Frihandlere 
var han Bimetallist. P.'s »Gesammelte Schriften« 
blev udg. af O. Michaelis og K. Braun [3 Bd., 
Berlin 1877—80]. K. V. H. 

Princeton [pri'nstan], Navn paa talrige mindre 
Byer i U. S. A., blandt hvilke nævnes P. i New 
Jersey, der ligger ved Delaware og er bekendt for 
sit Universitet, der er stiftet 1746 og 1901 havde 
1,400 studerende samt 75 Lærere, og hvortil er 
knyttet flere naturvidenskabelige Samlinger og et 
Bibliotek paa 1/4 Mill. Bd. H. P. S. 

Princip (lat.) eller G r u n d s æ t n i n g er den 
Hovedregel, som man følger paa et givet Omraade. 
Den udtrykker et elementært Grundforhold, som 
gør sig gældende i alle specielle Tilfælde. Er
kendelsen af P. vindes ved at lægge Mærke til 
de fælles Kendemærker, som genfindes under alle 
Forhold inden for den givne Ramme. P. bliver 
saaledes egentlig kun et ad induktiv Vej vundet 
Skema, men jo sikrere det er som Skema, desto 
stærkere forbindes det med Kravetom al være Rette
snor, og først derved bliver Skemaet P. C. St. 

Principal (lat.), Husherre, Leder af en For
retning. 

Principal, de egentlige Hovedstemmer i Or
gelet. 

Principålsnit eller H o v e d s n i t kalder man 
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hos optisk enaksede Krystaller ethvert Plan, der 
indeholder Krystalaksen eller er parallelt med 
denne. I Forhold til en Lysstraale, der træffer 
en Flade paa Krystallen, kalder man fortrinsvis 
det Plan for P., der baade gaar gennem Indfalds-
loddet (en Linie vinkelret paa Fladen i det Punkt, 
hvor Straalen træffer den) og er parallelt med 
Krystalaksen. K. S. K. 

Principålstemme, Hoved- eller Solostemme 
i et Musikstykke. 

Principåt (lat.), den første Plads, Stillingen 
som første Mand. Særlig bruges Ordet som Be
tegnelse for det romerske Kejserdømme i dets 
ældre Skikkelse, som det blev grundlagt af Au
gustus; se P r i n c e p s . H. H. R. 

Pr inc ipå tus (lat.) d. s. s. P r i n c i p at. 
Principe, U h a do P., P r i n s e n s 0, portu

gisisk 0 i Guinea-Bugten, ligger paa il/2° n. Br. 
og 140 Km. fra St. Thomé. 151 • Km. med 
ca. 2,500 Indb., overvejende halvkultiverede Negre. 
Øen er bjærgrig (Pico do Papagaio 825 M.) og 
klædt med herlig tropisk Vegetation, men Kli
maet er meget usundt. Tidligere spillede Sukker
avlen den største Rolle, nu dyrkes mest Kaffe og 
Kakao, der udføres fra Havnen Sao An tao paa 
Nordkysten. P. opdagedes 1471 af Joao de San-
tarem. C. A. 

Principes (lat.), egentlig »de første«, kaldtes 
i den romerske Slagorden i Republikkens ældre 
Tid den anden Træfning af Legionssoldaterne; 
men Navnet tyder rigtignok paa, at de oprinde
lig have udgjort den første, som ellers kaldtes 
Hastati. Se i øvrigt Leg ion . H.H.R, 

Principia (lat.), Begyndelsesgrundene (i et 
Fag)._ 

Principiel (lat.), hvad der vedkommer Kernen 
i en Sag; hvad der støtter sig paa en Grund
sætning. 

Principiis ObSta (lat.), »gør Modstand mod 
den første Begyndelse«, »kvæl Ondet i Fødselen«, 
Citat efter Ov'\å(Remedia amoris, V.91). H.H.R. 

Pringsheim, N a t h a n a e l , tysk Botaniker, født 
1824 i Øvreschlesien, død 1894 i Berlin, promo
veredes 1848 til Doktor, og 1851 fremkom hans 
Habilitationsskrift som Privatdocent i Botanik ved 
Berlin's Universitet. Dette Arbejde leverer for 
første Gang en fuldstændig Udviklingshistorie af 
en Løvsporeplante {Saprolegnia ferax, en Vand
skimmel) fra Spiringen til Forplantningen ved 
gennemførte Kulturforsøg. Han skrev ogsaa senere 
en stor Række fortrinlige og banebrydende Ar
bejder paa de lavere Planters, især Algernes, Om-
raade. 1854 udgav P. »Untersuchungen iiber den 
Bau und die Bildung der Pflanzenzelle; I: Grund
linien einer Theorie der Pflanzenzelle«, med sær
lige Studier over Protoplasmets Hudlag og dets 
Forhold til Cellehindedannelsen. 1855 fremkom 
atter fra P.'s Haand vigtige Studier over Algernes 
Befrugtning, og det lykkedes her P. i en opsigt
vækkende Afhandling at godtgøre, at Befrugt
ningens egentlige Væsen bestod i Ægcellens Op
tagelse af Sædlegemet, noget, der ikke hidtil di
rekte var iagttaget af andre, men som senere 
stadig er blevet bekræftet. Paa dette Tidspunkt 
grundlagde P. sit berømte Tidsskrift: »Jahrbiicher 
fiir wissenschaftliche Botanik«, der endnu (1903) 
er i rig Vækst og har indeholdt overordentlig 
mange af de allervigtigste, botaniske Publika

tioner. Af P.'s senere, algologiske Arbejder kan 
her nævnes: »Ueber den Gang der morpholo-
gischen Differenzierung in der Spkacelaria-Reiheo 
[med 11 Tavler, 1873]. 1864 overtog P. efter 
Schleiden Stillingen som Professor i Botanik i 
Jena og Direktør for den botaniske Have; han 
indrettede her et botanisk Laboratorium, men 
opgav Stillingen allerede efter fire Aars Forløb 
og trak sig tilbage til Privatlivet i Berlin, hvor 
han indrettede sig et eget Laboratorium, i hvilket 

I bl. a. Vochting, Pfeffer, Reinke, Kienitz-Gerloff, 
i Giesenhagen og Carl Muller have modtaget en 
1 Del af deres Uddannelse under P.'s Ledelse. Fra 
I 1869 skriver hans smukke og vigtige Opdagelse 
i af »Sværmsporernes« (eller Gameternes) Parring 
i hos visse Alger sig. Fra 1874 vendte hans Inter-
. esse sig til et andet Felt af Botanikken, idet han 

indtil 1887 forelagde ikke mindre end 12 Ar
bejder om Bladgrøntet, hvis Betydning for Assi
milationen og det endnu i vore Dage ukendte 
første Assimilationsprodukt han søgte at ud
grunde. P. var Grundlægger af et af Europa's 
største, videnskabelige Selskaber, nemlig det tyske 
botaniske, hvis Præsident han var indtil sin Død. 
(Li t t . : Cohn i »Berichte der deutschen bota-
nischen Gesellschaft« [Bd. 13, 1895]). V. A. P. 

Pringslieimia se Alger S. 516. 
Prinkipo se P r i n s e ø e r n e . 
Prins (af lat. princeps) og P r i n s e s s e ; saa-

ledes benævnes i de skandinaviske og germanske 
Stater samt i England de mandlige og kvindelige 
Medlemmer af Kongehuset; Tronfølgeren og hans 
Hustru kaldes Kronprins og Kronprinsesse. I de 
romanske saavel som i de slaviske Stater føre 
ogsaa forskellige Medlemmer af den høje Adel, 
uden at være af kongeligt Blod, denne Titula
tur. C. V. N. 

Prins, den sor te , se E d v a r d S. 770. 
Prins [præ'(s)], A d o l p h e , belgisk retslærd 

og Publicist, er født 2. Novbr. 1845 i Bruxelles, 
Dr. jur. 1867, Advokat, Professor i Bruxelles 

! 1878, Generalinspektør for Fængselsvæsenet 1884. 
I Hans første Produktion var af æstetisk Natur 
1 (»Poésies« [Bruxelles 1870], »La destinée de 

Paul Harding« [smst. 1874] o. a.), men over-
i s^ygg e s langt af hans paafølgende Virksomhed 
I som videnskabelig Forfatter, Lovkoncipist og 
I Fængselsmand. P. er en fremragende Forkæmper 
: for den sociologiske Retning inden for Straffe-

retsvidenskaben, hans berømte Bog »Criminalité 
et repression« [Bruxelles 1886] beredte Vejen for 
den internationale Kriminalistforening, som han 
stiftede (1889) sammen med Franz von Liszt og 
G. A. van Hamel, og hvis Præsident han siden 
har været. Af hans øvrige, tankeklare og aand-
fulde, Produktion kan her kun fremhæves hans 
Hovedværker: »Instruction criminelle. Reforme de 
l'instruction préparatoire en Belgique« [sammen 
med H. Pergameni, 1871], »De l'appel dans l'orga-
nisation judiciaire repressive« [Bruxelles 1875], 
»Etude comparative sur la procedure pénale å 
Londres et en Belgique« [smst. 1874], »L'organi-
sation de la liberté et le devoir social« [Bruxelles, 
Paris 1895], s a m t n a n s betydelige Lærebog 
»Science pénale et droit positif« [smst. 1899]. 
Opsigt vakte P.'s Værk »La démocratie et le 
regime parlementaire« [Bruxelles 1884, 2. Udg. 
med Fortale af E. de Laveleye 1886], der er 
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oversat paa Dansk af N. Schack og udgivet med 
Forord af George Stephens [Kbhvn. 1886]. Fz. D. 

Prins af Wales se Wales. 
Prins Christian Sund, det 64 Km. lange 

Sund, som afskærer den S. f. Grønland liggende 
0, Christian IV's 0, fra Fastlandet, løber næsten 
i lige Retning, og dets største Bredde er 4 Km., 
men i Alm. kun det halve og derunder. Begge 
Sundets Bredder ere paa de fleste Steder be
grænsede af høje, stejle Klippevægge uden Vege
tation. Sundet er 1828 af Kaptajn Graah opkaldt 
efter Prins Christian Frederik. Grønlænderne 
kalde det I k e r a s a r s u a k . G. F. H. 

Prins Edvard's 0 se P r i n c e E d w a r d ' s 0. 
Prinsens Palæ, tidligere og endnu officielt 

kaldet P a l æ e t i K a l v e b o d e r n e , er opført af 
Christian VI's Bygmester Laurits de Thurah. Det 
hele Terrain 0. f. Løngangsstrædet var oprindelig 
Hav og blev inddæmmet og opfyldt omtrent i 
Tiden 1665—80. Omkring 1680 opførte den 
rige Købmand V i g an t M i c h e l b e c k e r en 
statelig Bygning paa Hjørnet af Frederiksholms 
Kanal og nuværende Ny-Vestergade, der dengang 
efter ham kaldtes Vigantsgade. 1685 blev i denne 
Gaard indrettet et Kapel for de Fransk-reformerte, 
og under Frederik IV lejede Kongen Gaarden for 
at bruge den som Bolig for Peter den Store under 
hans Kjøbenhavns-Besøg 1716. Senere købte 
Frederik IV Gaarden til Opholdssted for Kron
prinsen med Familie under Kjøbenhavn's Slots 
Ombygning (1725—27). Samtidig er Gaarden 
bleven udvidet ved Tilføjelsen afDr. Møinichen's 
Gaard (Naboejendommen og mulig andre), saa 
den havde en Udstrækning langs Frederiksholms 
Kanal af 60 M. og langs Ny-Vestergade af 100 M. 
1743 fandtes den imidlertid ikke anselig nok til 
Bopæl for Kronprins Frederik (V) og Louise af 
England og ombyggedes derfor af Thurah. 1746— 
64 beboedes P. P. af Enkefyrstinden af Ostfries-
land (Sofie Magdalene's Søster), senere af Land
greve Carl af Hessen og hans Gemalinde (Frede
rik VI's Svigerforældre). En Tid blev Palæet be
nyttet som Fribolig for flere højtstaaende Personer 
(Struensee, Ove Høegh-Guldberg o. a.) og fik i daglig 
Tale Betegnelsen: De adeliges Vartov. Efter at 
Christiansborg var gaaet op i Luer 1794, maatte 
P. P. dog afgive Plads for forskellige Institutioner, 
bl. a. for Højesteret, siden til Videnskabernes Sel
skab, det kgl. Oldskriftsselskab og Landhushold
ningsselskabet og fra 1853 for en stor Delaf vore 
Samlinger: Nationalhistorisk Samlings 1. og 2. 
Afdeling, Antik- og Møntsamlingen (s. d.). 

P. P. staar endnu, som Thurah har bygget det, 
og bestaar af 3 Fløje — i 2 Stokværk med Entre
sol — forbundne ved en lav Terrasse. For at 
imødekomme Fordringerne om en brandfri isoleret 
Beliggenhed af Samlingernes uerstattelige Skatte 
ere de tilstødende Ejendomme erhvervede af 
Staten, men Planen om en ny brandsikker Museums
bygning venter endnu paa sin Løsning. B. L. 

Prinsens 0 se P r i n c i p e . 
Prinsep [pri'nsep], V a l e n t i n e , eagelsk Maler, 

er født 14. Febr. 1836 i Kalkutta (Indien). P., 
Elev i London af Leigthon og Watts, i Paris af 
Gleyre, senere Medlem af Royal Academy og nu 
(1903) knyttet til dette som Professor i Malerkunst, 
udstillede fra 1862 en Del Genrebilleder, der ved 
Emnevalg, Fortællekunst og god Farve- og Form

behandling snart bleve populære: Bianca da Ca-
pello, Mirjam og Moses, Menuet, det graliøse »Paa 
Gensyn« [Hamburg's Kunsthalle) etc. Særlig ved 
sine Arbejder fra Indien kom han dog i Ry: det 
kolossale 9 M. lange »Indien erklæres for Kejser
rige« ; han har ogsaa malet mange Radshaportrætter; 
1879 u^gav han Rejseskildringen »Imperial India«. 
P. er i det hele oftere optraadt som Forfatter, 
han har skrevet Dramaer og Kunstafhandlinger: 
»Lectures delivered to the students of the Roy. 
Acad. of Arts« [1902]. A. Hk. 

Prinsepske Legeringer, Legeringer af Guld 
og Sølv eller Guld og Platin, hvis Smeltepunkter 
have bestemte Temperaturer, og som derfor kunne 
bruges til at maale høje Varmegrader. F. W. 

Prinsesse se Prins. 
Prinsessebønne se Bønne. 
Prinseøerne, Gruppe af 9 Smaaøeri Marmara-

Havet, ligge 15—24 Km. S. 0. f. Konstantinopel 
i Nærheden af Lilleasien's Kyst. Kun 4, Proti, 
Antigoni, Chalki og Prinkipo, ere beboede. P. 
staa i regelmæssig Dampskibsforbindelse med 
Konstantinopel, hvis Beaumonde har Villaer her. 
Den største og bedst befolkede af Øerne er Prin
kipo, der er 15 Km. i Omkreds; paa Chalki 
findes et græsk Præsteseminarium og den tyrkiske 
Marineskole. I Middelalderen fandtes berømte 
Klostre paa P., og i Oldtiden benyttedes Øerne, 
der da kaldtes Demonesi, som Forvisningssted 
for de høje verdslige og gejstlige Dignitarer, der 
faldt i Unaade ved det byzantinske Hof. H. P. S. 

Prinsmetal, 1) se B a t h m e t a l . 2) Kobber
legering af 6 Dele Kobber og 1 Del Zink, op
kaldt efter Prins Rubrecht af Pfalz (1619— 
82). F. W. 

Prins Patricks 0 se Nordpolarlande. 
Prinsregentens Sund se Prince Regent 

In l e t . 
Prinsterer se Groen van P. 
PrintZ, H a n s C h r i s t i a n , norsk Læge og 

Botaniker, er født i Fredrikshald 13. Apr. 1817 
og blev Student 1838. Efter at have taget filo
sofisk Eksamen 1839 begyndte han at studere 
Medicin, men interesseredes af sin Lærer Prof. 
M. N. Blytt for botaniske Studier, saaledes at 
han foretog flere botaniske Undersøgelsesrejser i 
de dengang botanisk mindre kendte Dele af 
Landet: 1842 Christianiafjorden og V. f. liggende 
Distrikter, 1844 til Smaalenene, 1845 til Sand 
og Valders, 1846 til Østerdalen og Dovre. Han 
manuducerede de studerende i Botanik og udgav 
1844 »Udtog af Botanikken« til Brug for de 
studerende. Som Følge heraf tog han først medi
cinsk Embedseksamen 1848, var derefter en Tid 
Amanuensis hos Prof. Conradi, senere indtil 1864 
Kommunelæge i Sand, 1864—98 Distriktslæge i 
nordre Valders. P. har været en meget ivrig 
Samler af Planter, Fugleæg og Sigiller, særlig af 
disse sidste har han en overordentlig stor og 
værdifuld Samling. Fra 1. Juli 1870 har han hver 
Dag anstillet meteorologiske Observationer med 
stor Nøjagtighed. 1864 og 1865 fik han et offent
ligt Stipendium for at anstille Undersøgelser over 
Foraarets Udvikling i Valders og har senere 
hvert eneste Aar paa det omhyggeligste noteret 
Dagen for Trækfuglenes Ankomst og Afrejse, 
Planternes Spiring, Blomstring, Frugtmodning og 
Løvfald, en Undersøgelsesrække, som turde hare 
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til det bedste, som noget Land besidder. Hidtil 
har han dog kun offentliggjort lidet af sine 
Undersøgelser, nemlig: »Beretning om en i 
Sommeren 1864 foretagen botanisk Rejse i 
Valders« [»Nyt Magazin f. Naturvidenskaberne«, 
14. Bd. 1864], samt: »Gennemsnitlig Blomstrings
tid i vestre Slidre for Aarene 1865—82« [i 
Schiibeler's »Norge's Væxtrige«]. P.'s meteorolo
giske og fænologiske Iagtagelser have dog ofte 
været benyttede af andre Forskere og ville blive 
af stor Betydning, naar de engang blive be
arbejdede. Han er Medlem af Videnskabs-
selskabet i Christiania. (Li t t . : Kjær, »Norge's 
Læger« [2. Bd.]; »Norsk Forf.-Leks.«IV). N. W. 

Printz, W o l f g a n g C a s p a r , tysk Musik
forfatter, (1641 —1717), beklædte Kantorater i 
forskellige tyske Byer, til sidst i Sorau. Blandt 
hans mange af polyhistorisk Viden prægede 
Skrifter om Musik mærkes hans »Historische 
Beschreibung der edlen Sing- und Kling-Kunst« 
[1690] med gode Oplysninger om 17. Aarh.'s 
Musik. A. H. 

Printzen skold, Johan , svensk Kaptajn, død 
8. Decbr. 1658. Efter at Bornholm var blevet 
afstaaet til Sverige i Roskilde-Freden, blev han 
i Apr. 1658 sendt over til Øen for at overtage 
Styrelsen og tage Indbyggerne i Ed. Haarde 
Udskrivninger, hver 3. Mand over 12 Aar blev 
sendt til svenske Afdelinger i Polen og Livland, 
og svære Skattepaalæg vakte hurtig Indbyggernes 
stærke Uvilje mod det ny Herskab og særlig 
mod P. som den, der repræsenterede dette. 
Krigens Fornyelse, Kong Frederik III's Prokla
mation til Bornholmerne og den dansk-hollandske 
Flaades Overlegenhed i Østersøen gjorde P.'s 
Stilling meget vanskelig. 8. Decbr. 1658 red han 
fra Hammershus til Rønne for at fremskynde 
Afsendelsen af et Skib, som skulde hente For
stærkning til den svenske Besætning. En Del 
sammensvorne Bornholmere med Jens Kofod (s. d.) i 
Spidsen fulgte ham paa dette Ridt, fangede ham 
i Rønne i Borgemester Peder Lauridsen's Hus, 
slæbte ham ud paa Gaden og dræbte ham ved 
et Pistolskud, da han forsøgte at flygte. A. L. 

Prionnim E. M., Slægt af Sivfamilien med en 
enkelt Art P. serratum Drége (Pa lmi ta ) , der 
bliver 1—2 M. høj, og hvis Stængel er beklædt 
med et tæt, sort Netværk (fra døde Blade); 
Bladene ere lange og smalle, skarpt takkede i 
Randen og paa Ryggen. Blomsterne sidde i en 
stor, rigt forgrenet Top og have et næsten læder
agtigt Bioster. Planten lever i Kaplandet, hvor 
den vokser langs Floder og Bække, ofte i saa 
stor Mængde, at den hemmer Vandets Løb. 
Bladfibrene anvendes til Koste. Formeres ved 
Deling. A. M. 

Prionodon se Mosser S. 1063. 
Prionodon se D e s m e r d y r S. 166. 
Prionodura se L y s t h u s f u g l e . 
Prior (lat.). Almindelig Titel for en Kloster-

forstander , enten for den øverste inden for 
Klosteret, eller hvor denne kaldes Abbed, da 
den næste i Rangen. P.'s Embede kaldes Priorat. 
Forstanderinden for et Nonnekloster kaldes Prior
inde. J. P. B. 

Prior, D a n i e l C h r i s t i a n , dansk Præst, er 
født 8. Maj 1834 i Hundstrup (Thy), blev Stu
dent 1854, cand. theol. 1860, 1863 Kateket ved 

Holmens Kirke, 1876 1. resid. Kap. ved vor Frue 
Kirke i Kjøbenhavn. Hans Navn er særlig knyttet 
til den danske Sømandsmission, hvis Sekretær han 
har været siden 1875, og hvis Ugeblad »Havnen« 
han (ligeledes siden 1875) n a r udgivet. J. P. B. 

Prior, L a u r i t s T e r p a g e r , dansk Billed
hugger, født i Stege 8. Juni 1840, død i Kjøben
havn 5. Apr. 1879, blev efter en Tid at have 
været ved Handelen Elev af H. V. Bissen og af 
Akademiet. Hans tidligst udstillede Arbejder, en 
Portrætbuste, 1860, og Statuen »Kain«, 1861, 

. bleve temmelig upaaagtede; mere Held havde 
han 1862 med Statuen Narcissus, et net, men 
lidet ejendommeligt Værk, der blev købt til 
Statens Samling, og 1863 med en Statue af 
Eckersberg, der indbragte ham den Neuhausen'ske 
Præmie. 1862—66 var han i Rom og udførte 

i der bl. a. Gruppen »Odysseus og Kalypso«, der 
'• kom til Statens Samling. I sine sidste Aar syslede 

han med dekorativ Billedhuggerkunst; Prøver 
paa, hvor vidt han naaede i denne Retning, kunne 
ses dels uden paa Atelierbygningen i Kjøben
havn i Bredgade Nr. 33, dels paa Frederiksborg 
og i det kgl. Teater. S. M. 

Prior [pra'is], M a t t h e w , engelsk Digter,. 
\ født i London 21, Juli 1664, død i Wimpole 18. 
I Septbr. 1721. Han mistede tidlig sin Fader og 

kom i Huset hos en Onkel, der havde et be-
I kendt Værtshus. Her saa Jarlen af Dorset ham, 
I syntes godt om hans opvakte Væsen og lod ham 
I studere i Cambridge. Efter at have fuldendt sine 
I Studier vendte han tilbage til London, hvor han 

sluttede sig til Whiggerne og gjorde sig bekendt 
I ved Digtet: »The City and Country Mouse« 
I [1687], en vittig Parodi paa Dryden's »Hind and 
! Panther«, skrevet sammen med Charles Montague, 

Lord Halifax. Han blev flere Gange benyttet til 
! diplomatiske Sendelser og spillede ogsaa nogen 

Rolle i Politikken. Som Digter er han en god 
Repræsentant for sin Tid. Han skriver letløbende 
Vers om forskellige Emner, men uden nogen 
Ejendommelighed; bedst ere hans humoristiske og 
satiriske Digte. Af enkelte Digte kunne foruden 
det ovennævnte anføres: »Carmen Seculare« [1700];. 
»Alma«, »Salomon« samt en Omdigtning af den 
gamle Folkevise »The nutbrown maid« under 
Titelen »Henry and Emma«. T. L. 

Priora (lat.), tidligere Ting eller Tildragelser. 
Priorat se P r io r . 
Priori se A p r io r i . 
Priorinde se Prior. 
Prioritet (lat.), Fortrinsret, særlig Retten til 

fortrinsvis Fyldestgørelse. En saadan Fortrinsret 
nyder den, der har Pant i en fast Ejendom, idet han 
derved har Fortrinsret til Fyldestgørelse af Ejen
dommen fremfor baade senere Panthavere i Ejen
dommen og Ejerens almindelige Kreditorer — 

\ derfor bruges ogsaa Ordet P. særlig som Be
tegnelse for Panteret i fast Ejendom. Ved ting
lige Rettigheder gælder det overhovedet som 
Regel, at den har P., hvis Ret først er stiftet 
(ell. tinglæst): at den, der er først i Tid, gaar 
først i Ret {prior tempore, potior j'ure). I Til
fælde af Konkurs kommer der — bortset fra Pant i 
fast Ejendom, hvis Ret slet ikke behøver berøres af 
Konkursen — ejendommelige Regler om Prioritets-
forholdet frem. Her skulle nemlig vel alle Fallentens 
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Kreditorer have forholdsvis Dækning af Boet, men 
visse p r i v i l e g e r e d e F o r d r i n g e r , som Rets
ordenen har særlig Grund til at yde Beskyttelse 
fremfor almindelige simple Gældskrav, skulle i en 
bestemt Følgeorden, Konkursordenen, fyldest
gøres fremfor almindelige Gældskrav. Til de saa-
ledes privilegerede Fordringer høre i Reglen for
uden Skatter og Afgifter Husværtens, Tjeneste
folks, Lægers og Apotekeres Krav. K. B. 

Prioritétsobligation (lat.) en Obligation, ud
stedt for et af et Aktieselskab optaget Laan, der 
giver Panteret i Selskabets Ejendele og altsaa 
hjemler Obligationshaveren Fyldestgørelse fremfor 
Aktionærerne (se A k t i e s e l s k a b ) . K.B. 

Prior tempore, potior jure (lat.), den, der 
er først i Tid, gaar først i Ret, o: den tidligere 
Tid er bedre end den senere, se P r i o r i t e t . 

Pripet, Flod i Vestrusland, udspringer i Gu-
vernementet Volhynien og gennemstrømmer Minsk 
og Kijev, indtil den falder i Dnjepr efter et Løb 
paa 810 Km. P. gennemstrømmer de udstrakte 
Rokitno-Sumpe i et bugtet og langsomt Løb og 
optager Tilløbene Styr, Jazolda, Goryn og Slutch. 
Skønt P. gennemstrømmer endeløse Skove og 
Sumpe, er dens Handelsbetydning ikke des mindre 
betydelig, idet den forener Dnjepr-Bassinet med 
Njemen gennem Jazolda-Oghinskij-Kanalen og 
knytter Dnjepr til Weichsel-Systemet gennem 
Dnjepr-Bug-Kanalen. P. har om Foraaret store 
Oversvømmelser, under hvilke vide Landstræk
ninger sættes under Vand; men i nyere Tid har 
man foretaget store Udtørringsarbejder. H. P. S. 

PriSChtina, P r i s t i n a , By i Tyrkiet, Vilajet 
Kossovo, ligger 592 M. o. H. paa Kossovo-
Sletten og har ca. 20,000 Indb., der væsent
ligst bestaa af muhamedanske Slaver og Alba-
nesere. H. P. S. 

Prisciånus, latinsk Grammatiker fra Cæsarea 
i Mauretanien, levede i Konstantinopel omtr. 500 
e. Chr. Vi have af ham en udførlig latinsk 
Grammatik, Institutiones grammaticae, i 18 
Bøger, som navnlig i Middelalderen blev stærkt 
benyttet. Den er tillige med nogle mindre gram
matiske Arbejder udgivet i Keil's Grammatici 
latini, II og III [Leipzig 1855—59]. Af samme 
P. haves ogsaa nogle poetiske Arbejder, De laude 
imperatoris Anastasii og en Periegesis (efter 
Dionysios Periegetes). De findes trykte i Baehrens'es ! 
Poetae latini minores, V. H. H. R. 

Priscil la se Aqu i l a og P. 
PriSCilliållUS, Stifter af Priscillianisternes Sekt, 

død 385. P. var en rig spansk Lægmand af høj 
Byrd, som ved sit asketiske Sindelag og djærve 
Angreb paa verdsligsindede spanske Biskopper 
havde vundet en Del Tilhængere. En Synode 
udelukkede ham af Kirkesamfundet, men som 
Biskop af Avila optog han Kampen. Han blev 
(med Urette, som hans nylig genfundne Skrifter 
vise) anklaget for Manikæisme; et Reskript af 
Kejser Gratian mod ham fik han taget tilbage. 
Men Usurpatoren Maximus dømte ham, trods 
Martin af Tours's Protest, til Døden og lod ham 
og 6 Tilhængere henrette i Trier 385. Det var 
det første Eksempel paa Anvendelse af Dødsstraf 
mod Kættere. De tilstedeværende Biskopper 
vovede ikke at kny, men andre, deriblandt Am
brosius, fordømte stærkt denne Fremfærd. Sekten 
holdt sig dog til ind i 6. Aarh. (Li t t . : »P.'s 

Værker«, udg. af G. S c h e p p s [Wien 1889]; F. 
P a r e t , »P.« [Wiirzburg 1891]). J. P. B. 

Prise, et erobret fjendtligt Skib. For at en P. 
I kan blive lovlig anset for »god P.«, blive Skibs-
I dokumenterne og andre Oplysninger, der angaa 

Skibets Opbringeise (o: Beslaglæggelse), fore
lagte en P r i s e r e t , der efter Omstændighederne 
vil p r i s e d ø m m e eller frifinde Skib og Ladning; 
fremgaar det, at et Handelsskib har forsøgt at 
sprænge en Blokade, eller at Skib og Ladning tilhøre 
den fjendtlige Regering eller Borgere i dennes 
Stater, da prisedømmes det. Er Skibet neutralt, 
men Ladningen tilhørende Fjenden, kan hin fri
kendes i Henhold til den i Paris 1856 fast-
slaaede Sætning: »frit Skib giver fri Ladning«. 
P r i s e m e s t e r , den interimistiske øverstbefalende, 
der hjemfører en tagen P. P r i s e p e n g e : den Del 
af Skibets og Ladningens Værdi, som tilfalder Be
sætningen af det Skib, der har taget Prisen, og 
som fordeles efter bestemte Regler. C. L. W. 

Priser. Ved en Vares P. forstaas dens Værdi 
udtrykt i Penge; medens i tidligere Tiders Natural
økonomi Varer ombyttedes med Varer, er det i 
det moderne Samfund blevet mere og mere alminde
ligt, at Pengene indskydes som Mellemled i en
hver Omsætning, og da samtidig Pengevæsenet, i 
hvert Fald i de civiliserede Stater, er kommet til 
at hvile paa en solidere Grundvold, faar Varernes 
Markedsværdi nu deres almindelige og faste Ud
tryk i den Mængde Penge, der betales for dem. 
Forandringer i Vareprisen kunne derfor udgaa 
baade fra Forandringer i selve Varernes og i 
Pengenes Værdi, alle Varer kunne ikke falde eller 
stige i Værdi paa een Gang, thi Opgang for en 
Vare over for en anden betyder Nedgang for 
denne Vare over for hin, men alle Varer kunne 
godt falde eller stige i Pris paa een Gang, thi det 
betyder blot, at Pengenes Værdi i tilsvarende 
Grad er stegen eller sunken. En Tings Markedspris 
afhænger under almindelige Forhold af Udbud og 
Efterspørgsel; paa den ene Side staar en Række 
Købere, paa den anden Side en Række Sælgere, 
hver for sig med deres Vurdering af det paa
gældende Varekvantum, og som ønske henholds
vis at erhverve og at afsætte den paagældende 
Varemængde. For saa vidt der er Købere, som 
tillægge Varen en lavere Værdi end den Sælger, 
der vil sælge billigst, spiller deres Efterspørgsel 
ingen Rolle, og det samme gælder de Sælgeres 
Udbud, som vurdere Varen højere end den Køber, 
der efterspørger til den højeste P. Ydergrænserne 
for P. dannes overhovedet af den Køber, der 
vurderer Varen højest, og den Sælger, der vurderer 
den lavest; hvor P. vil falde inden for disse 
Grænser, afhænger af den indbyrdes Konkurrence 
mellem Købere og Sælgere og beror paa, hvor 
meget af Varen der udbydes, og hvor meget der 
efterspørges; udbydes der ikke mere af Varen 
end det, den højest vurderende Køber efterspørger, 
nærmer P. sig til hans Vurdering, og kan paa 
den anden Side den lavest vurderende Sælger til
fredsstille hele Markedets Behov, vil P. tendere 
hen imod hans Vurdering (falde respkt. mellem 
den højeste og næsthøjeste Købers og den laveste 
og næstlaveste Sælgers Vurdering) o. s. fr. P. 
vil falde, saa længe der er Sælgere, som ønske 
at sælge billigere og derfor gøre Underbud, stige, 
hvis der er Købere, der vurdere Varen højere 
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og gøre Overbud, altsaa falde med stigende Ud
bud, stige med stigende Efterspørgsel og omvendt. 
Naturligvis maa Udbud og Efterspørgsel være effek
tivt; det øver ingen Indflydelse paa P., at Folk udbyde 
til lavere P., naar de ikke disponere over de paa
gældende Varer, og ej heller at Folk efterspørge, 
naar de savne Købeevne. Ved Sælgeres Vurdering 
af deres Varers Værdi spille Produktionsomkost
ningerne en meget væsentlig Rolle, dog saaledes, 
at der er et vist Vekselvirkningsforhold til Stede, 
undertiden er det Værdien, der retter sig efter 
Produktionsomkostningerne, undertiden Omkost
ningerne efter Værdien (se herom V æ r d i ) ; ved 
Produktionsomkostningerne maa til enhver Tid 
forstaas, hvad det da vil koste at frembringe 
Varen, de saakaldte Reproduktionsomkostninger, 
og da der jo næsten i alle Produktioner arbejdes 
med Omkostninger af forskellig Højde, er det de 
højeste Omkostninger, men som dog ere nødven
dige for Markedets Forsyning, der blive de norm
givende for Varens Værdi og dermed for dens 
P. Det ovenanførte om Prisdannelsen gælder 
imidlertid kun saadanne Forhold, hvor Produk
tionen frit kan udvides eller indskrænkes; men 
under Forhold, hvor dette ikke er Tilfældet, vil 
P. fastsættes efter andre Love; det er f. Eks. Til
fældet med Ting, der have Affektionsværdi for 
den paagældende, eller som kun foreligge i et 
enkelt Eksemplar, eller hvor der er Monopol — 
retligt eller naturligt; i saadanne Tilfælde vil P. 
langt kunne overstige Produktionsomkostningerne, 
og den vil blive sat der, hvor f. Eks. Monopolisten 
mener, at det kan betale sig bedst for ham. Om
vendt ved Nødpris, hvor man finder sig i at faa en 
lavere P. end de medgaaede Omkostninger frem
for slet intet at faa (Leje for Lejligheder i en 
tilbagegaaende By). Lignende Forhold som ved 
Monopoler fremkomme ved de moderne Trusts og 
Ringe, hvor man ved Udelukkelse af Konkurrence 
sætter sig i Stand til at diktere P. uden Hensyn
tagen til Produktionens almindelige Forhold. 

Det vilde naturligvis være af stor Interesse, 
hvis man havde et tilgængeligt Materiale til at 
følge Prisbevægelsen tilbage gennem tidligere 
Perioder i Historien; det vilde bl. a. være af 
Betydning ved Bedømmelsen af de fra Tid til 
anden tilbagevendende Dyrtidsforhold, Tider med 
et raskt pulserende økonomisk Liv og som 
Følge deraf stærkt opadgaaende P., hvilket især 
kommer til at gaa ud over Folk med faste Ind
tægter, Embeds- og Bestillingsmænd og Arbejdere, 
hvis Løn kun langsomt følger med i opadgaaende 
Tider o. 1. (for offentlige Funktionærer raades 
der Bod paa saadanne Perioders uheldige For
hold ved Tilstaaelse af Dyrtidstillæg; i Danmark 
er der — og foreslaaet 1903 — givet ved Love 
af 1901 og 1902 >midlertidige« Lønningstillæg 
til Statsfunktionærer, hvis Løn er under 1,500 
Kr. aarlig). Men en saadan Undersøgelse frem
byder store Vanskeligheder, og det vil være 
ugørligt at udrede, om de konstaterede Pris
forandringer skyldes Forhold, der udgaa fra Va
rerne (paa Grund af bedre og billigere Produk
tionsforhold, Masseproduktion, Forbedring i Kom
munikationsmidlerne, som man navnlig kender i 
den nyere Tid) eller fra Pengene (en stærk For
øgelse i Metalproduktionen, som efter Amerika's 
Opdagelse, eller — som undertiden gjort gældende 

I i vore Dage — Overgang fra Anvendelsen af 
J Sølv og Guld som Møntfodsmetal til væsentlig 
kun at benytte Guld). 1869 udkom der i Dan
mark to Konkurrenceafhandlinger i Anledning af 
et statsvidenskabeligt Professorat, nemlig af V. 
Falbe Hansen og Will. Scharling, som omtrent
lig og tilnærmelsesvis angive Forholdet mellem 
Pengenes daværende og tidligere Købeevne (jfr. 
»Danmark's Statistik«, III. Bd.). Som Hoved-

! resultat af disse Afhandlinger kan fremhæves 
! følgende: Amerika's Opdagelse og den derved 
j fremkomne Metalrigdom frembragte under de da-
! værende Kulturforhold ikke nogen øjeblikkelig 
. Prisrevolution; den herved foranledigede Pris

stigning, hvortil senere kom en yderligere Forøgelse 
ved de forbedrede Forhold i Metalproduktionen, 
begyndte med 1530, bredende sig fra Spanien 
over hele Europa, og kom til Danmark en halv 

] Snes Aar senere; Stigningen fortsatte sig til Midten 
af 17. Aarh., hvor P. var naaet til det firdobbelte 
af, hvad den var paa Tiden ved Amerika's Op
dagelse. Fra Midten af 17. til Midten af 18. 
Aarh. vare P. stillestaaende, nærmest en Følge 
af Produktionens og Handelens stigende Udvik
ling. Fra 1750 tog igen Sølvproduktionen et 
stærkt Opsving, og dermed fulgte en ny Pris
stigning, som vedvarede til 1810, da Opstanden 
i det spanske Amerika standsede Sølvminerne. 
Fra 1830 tog Produktionen fornyet Fart, saaledes 
at man kan regne, at Prisniveauet 1850 var 6 
Gange højere end ved 1500 (se Guld , VIII Bd. 
S. I I I og Sølv). 

Fra 1850 begyndte en ny Omvæltning i For
holdene, men fra den Tid har man bedre og 
lettere tilgængelige Midler til at følge Bevægelsen, 
uagtet en fuldt ud fyldestgørende Maade at be
regne Prisniveauet paa umuligt lader sig gennem
føre. I Alm. udvælger man sig en Række af 
de vigtigste Handelsartikler til Sammenligning og 
beregner den procentvise Afvigelse i en-gros-P. paa 
ethvert Tidspunkt ud fra det givne Udgangs
punkt. Men dels maa det komme til at bero paa 
et Skøn, hvilke Varer man medtager, dels burde 
der egentlig tillægges dem en vis Vægt efter deres 
forskellige Rolle i Forbruget. Man naar heller 
ikke til at kunne beregne Livets Dyrhed paa 

I Grundlag af disse Tal; foruden Forskellen i en-
; gros- og Detail-P. er der paa den ene Side en hel 
Del Ting, der ikke komme med (f. Eks. Udgift til 
Bolig), forskellige fra Land til Land og inden 
for samme Land, paa den anden Side maatte man 
i saa Fald kende de Fordringer, der til forskel
lige Tider og paa forskellige Steder stilles til 

j Livet (Opdriften i Samfundet). Prisberegninger 
; foretages i det ansete engelske Ugeblad: »The 
I Economist«, hvor man efter Newmarch finder an-
i givet Forholdstallene {Index Numbers) for 22 

Varegrupper og paa Grundlag heraf atter et gennem
snitligt Forholdstal. Mere omfattende ere de af 
det handelsstatistiske Bureau i Hamburg siden 
1850 paa Grundlag af 114 af de vigtigste Handels-
artikler byggede Beregninger. Endelig offentlig
gør Sauerbeck i »Journal of the Statistical Society« 
procentvise Indextal, som ere afledede af P. paa 
45 Varer med P. i 1867—77 til Udgangspunkt 
( = 100). De forskellige Beregninger stemme 
nogenlunde overens ; nedenfor anføres Data hentede 
fra Sauerbeck's Beregninger. 
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. ,. Føde- Raa- Alm. Bank
varer stoffer Gsnt. renten*) 

1 8 4 6 - 5 0 . . . 87 79 83 3,55 
1 8 5 1 - 5 5 . . . 88 92 90 3 l 6 5 
1856—60.. . 95 100 98 4,55 
1861—65.. . 92 110 102 4,90 
1866—70.. . 97 IOI 99 3 l 6 3 

1871— 75- •• 102 105 104 3,-5 
1876 — 8 0 . . . 96 85 89 2,88 
1881—85.. . 84 76 80 3,44 

1886 — 9 0 . . . 72 69 70 3,54 
1891—95.. . 70 64 67 2,60 
I896 02 60 6l 2,50 

»897 65 59 62 2)60 
1898 68 61 64 3,25 
1899 65 70 68 3 l 7 5 
»900 69 80 75 4 l00 

1901 67 72 70 3,75 
(L i t t . : C. Hage , »Haandbog i Handelsviden-
skab« [Kbhvn. 1894]; »Handworterbuch derStaats-
wissenschaften«; T o o k e og New march , A hi-
story of prices [Lond. 1838—57]; J evons , In-
vestigations in currency andJinance \Lov.å. 1884]; 
L e h r , »Beitrag zur Statistik der Preise« [Frank
furt a. M. 1885]; L indsay , »Die Preisbewegung 
der Edelmetalle seit 1850c [Jena 1893]; W i e k s e l l , 
»Geldzinsund Giiterpreise« [Jena 1898]). M. K. 

Priseret se Prise. 
Prisformel . Værdien af de endnu staaende 

Træers Vedmasse kan kun vanskelig udtrykkes 
ligefrem ved Prisen paa de Varer, Vedmassen 
udformes til, naar den høstes; thi Veddet kan 
bruges til mange forskellige Ting og derfor 
sælges til meget forskellige Priser. Naar man 
tager disse under eet for Træsamfundets h e l e 
Vedmasse, udjævnes dog Forskellighederne, saa-
ledes at man til Udregning af denne Ved
masses Værdi almindeligvis kan bruge Udtrykket: 
P = aDb, hvor P er Kroner pr. Kubikmeter 
og D Træernes gennemsnitlige Tykkelse i Bryst
højde, udtrykt i Meter, medens a og b ere Kon
stanter. C. V. P. 

P r i s k u r a n t eller P r i s l i s t e er en Fortegnelse 
over gældende Priser, særlig Varepriser. Paa de 
større Handelspladser udgives almindeligvis een 
eller flere Gange ugentlig officielle Prislister med 
Oplysning om de Priser, til hvilke Omsætning har 
fundet Sted. Dernæst udsende handlende private 
P. til deres Forbindelser, med Angivelse af de 
Varer, de have paa Lager, og de Priser, der for
langes for disse, ligesom der ogsaa fra større 
Handelspladser ofte fremkommer P. med Opgivelse 
af Priser, til hvilke Varer kunne sælges paa 
Pladsen; man maa gaa ud fra, at saadanne P. 
fremkomme til Underretning, men uden Forbindt
lighed for vedkommende. — Paa Kjøbenhavn's 
Børs ere Mæglerne forpligtede til en Gang ugent
lig at udgive en »Mæglernes P.<, der angiver 
Prisen paa alle Varesorter, hvori Omsætning i 
Reglen sker ved Mægler, og som desuden giver 
Oplysning om Sejlskibsfragter, Mønt- og Veksel
kurser, Diskonto, Fonds, Aktier samt Assurance
præmier. M. K. 

Prismåtisk, formet som et Prisme. 
PrismatOlde (mat.) er et Polyeder begrænset 

af to Polygoner, E n d e f l a d e r n e , hvis Planer 
ere parallelle, og af Trekanter, af hvilke enhver 
har en Side fælles med den ene Endeflade og en 
Vinkelspids fælles med den anden. Endefladernes 
Afstand kaldes P.'s Hø jde . To paa hinanden 
følgende begrænsende Trekanter falde i samme 
Plan og danne et Paralleltrapez, naar de Sider, 
som de have fælles med Endefladerne, ere parallelle 
(Eks.: O b e l i s k e n , s. d.). Den ene Endeflade 
kan reduceres til en ret Linie, hvorved den t ag 
f o r m e d e P. fremkommer. Ved A n t i p r i s m e t 
have Trekanterne skiftevis en Side fælles med 
den ene og den anden Endeflade. Hvis 7i be
tyder Antallet af Meter i P.'s Højde, G, g og S 
Antallene af Kvadratmeter i Endefladerne, og i et 
Snit lagt parallelt med Endefladerne og midt 

mellem dem, vil - -h (G -\-g-\-4 S) være Antallet 

af Kubikmeter i P. Chr. C. 

*) Den virkelige aarlige Gennemsnitsrente i Bank of 
England. 

Prisme (mat.) er et Polyeder begrænset af to 
kongruente Polygoner, E n d e f l a d e r n e , hvis ens
liggende Sider ere parallelle, og af Parallel
ogrammer, S i d e f l a d e r n e , af hvilke ethvert har 
to modstaaende Sider i to ensliggende Sider i 
Endefladerne. Endefladernes Afstand kaldes H ø j 
den, Forbindelseslinien mellem to ensliggende 
Vinkelspidser i dem kaldes S i d e k a n t e n . P. er 
r e t s t a a e n d e , hvis Sidekanterne ere vinkelrette 
paa Endefladerne; ere tillige Endefladerne regu
lære, kaldes P. r e g u l æ r t . Antallet af Kubik
meter i P. faas ved at multiplicere Antallet af 
Meter i Højden med Antallet af Kvadratmeter i 
en Endeflade. Chr. C. 

Et P. til o p t i s k Brug er i de fleste Tilfælde 
et tresidet P. Vinkelen mellem de to Flader, der 
benyttes, naar P. anvendes til at b r y d e en Straale, 
kaldes P.'s b r y d e n d e V inke l . Om Anvendelser 
se B r y d n i n g , D i s p e r s i o n , S p e k t r a l a n a 
lyse , S p e k t r o s k o p . K. S. K. 

Prismecirkel se Seks t an t . 
Prismedrejebænk, lille Drejebænk, hvor 

Vangerne ere erstattede med en prismåtisk Stang, 
som bærer Dukkerne og Forsætteren ; Drejestolen 
(s. d.) er saaledes en P. F. W. 

Prisrend, P r i z r e n d i , By i Tyrkiet, Hoved
stad i Vilajet Kossovo, ligger ved Foden af Schar 
Dagh og har ca. 40,000 Indb., der væsentligst ere 
muhamedanske Albanesere. P. driver Handel med 
Vaaben samt Staal-, Glas- og Lervarer. H. P. S. 

Prisse d'Avennes [prisdavæ'n], E., fransk 
Ægyptolog, født i Avesnes (Dep. Nord) 27. Jan. 
1807, død i Paris I o. Jan. 1879. P. d'A. studerede 
Ingeniørvidenskab i Chalons, gik 1826 til Græken
land for at tage Del i den græske Frihedskrig, 
berejste derpaa Indien, Syrien og Ægypten, hvor 
han traadte i Vicekongens Tjeneste. Fra l836kastede 
han sig over Studiet af den ægyptiske Oldtid og den 
arabiske Kunst, berejste Nil-Landene, beskrev 
Ruinerne af Meroe (1843), hjembragte til Frank
rig en ældgammel Papyrus af moralsk Indhold 
(»Pap. Prisse«, først tolket af Chabas 1858 under 
Titelen »Le plus ancien Livre du Monde«), som 
han gav til Nationalbiblioteket, og hvis Tekst 
han har udgivet i: »Fac-simile d'un Pap. en ca-
ractéres hieratiques« [1847]. Han bragte ligeledes 
til Paris fra Tempelet i Karnak en Væg med 61 
ægyptiske Kongenavne, som er meget vigtig i 
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historisk Henseende. Man skylder ogsaa P. et 
stort Værk om den ægyptiske Kunsts Historie 
(»Hist. de l'Art égyptien« [3 Bd., 1868—77]) og 
et ikke mindre vigtigt om den arabiske Kunst 
(»L'Art arabe au Caire« [3 Bd., 1869—79]), et 
Bind ægyptiske Indskrifter: »Monuments égyp-
tiens« [1847] o. s. v. V. 5. 

P r i s t i ophorus se Ha j e r S. 334. 
P r i s t i s se R o k k e r . 
P r i s i i u ru s se Ha j e r S. 332. 
Pr i t chard [pri'tsa.d], Cha r l e s , engelsk Astro

nom,, født 29. Febr. 1808 i Alberbury, død 28. 
Maj 1893 i Oxford, blev Præst 1834, bestyrede 
1834—62 Clapham Grammar School, boede der-
paa i Freshwater, Øen Wight, sysselsat med astro
nomiske Studier, til han 1870 blev Sav Man pro
fessor i Astronomi ved Universitetet i Oxford. 
P. byggede University Observatory og udsendte 
herfra 4 Publikationer: »Astronomicai Observa
tions«. Nr. 2 er den bekendte Uranometria Nova 
Oxoniensis [Oxford 1885], en fotometrisk Be
stemmelse af alle for det blotte Øje synlige 
Stjerner fra Nordpolen til 10° S. f. Ækvator, i 
alt 2,784 Objekter; for dette Arbejde modtog P. 
1886 det engelske astronomiske Selskabs Guld-
medaille. Nr. 3 og 4: »Researches in the stellar 
parallax by the aid of photography« [Oxford 
1889, 1892] indeholde i Nr. 3 en Bestemmelse 
af Parallaksen af 61 Cygni samt 6 andre Stjerner, 
i Nr. 4 Parallaksen af 30 nordlige Stjerner af 
2. Størrelse foruden en Fortegnelse over alle 
kendte Parallakser. 1892 fik P. Royal Medalixv. 
Royal Society. (L i t t . : Ada P r i t c h a r d , C. P. 
[Lond. 1897]). y.Fr.S. 

Pr i t cha rd i a Seem. & Wendl., høje Palmer 
med viftedannede Blade, tornede Bladstilke og 
tvekønnede Blomster i en stor Top. Stenfrugt
agtigt Bær. 7 Arter, dels paa Fidji- og Sand
wichs-Øerne (Eu-Pritchardia), dels i det sydlige 
Kalifornien (IVashingtonia); her vokser P. fili-
fera Linden., der udmærker sig ved de mellem 
Bladenes Afsnit nedhængende hvide Traade (Blad
fibre). Denne Art, der er haardfør, og endnu 
andre egne sig godt til Dekoration. A. M, 

Pr i th iv i er i den indiske Mytologi en Perso
nifikation af Jorden, der i Rigveda som oftest 
nævnes sammen med Himmelguden Dyaus (s. d.), 
som dennes kvindelige Part og Guders og Menne
skers fælles Moder. Nogen fremtrædende Rolle 
synes hun ikke at have spillet hverken i Hymnerne 
eller i Kultus, og efterhaanden traadte hun ligesom 
Dyaus i Skygge for de yngre Gudeskikkelser. (Lit t . : 
Muir, Original Sanskrit Texts, 5. Bd.). D. A. 

PrithU (ell. Pr i thi), en mytisk indisk Sagn
konge, Søn af Vena (s. d.), som i Modsætning 
til sin overmodige Fader roses for sin Fromhed 
og Velvilje over for Brahmanerne og Religionen. 
Han nævnes ogsaa i Listerne over Rishi'er (s. d.) 
eller Forfattere af Veda-Hymner. D. A. 

Prit twitZ, K a r l L u d w i g W i l h e l m Erns t , 
preussisk General, født 16. Oktbr. 1790, død 8. 
Juni 1871 i Gorlitz. Efter som Korporal at have 
deltaget i Felttoget 1806 traadte han ud af aktiv 
Tjeneste 1807—10, da han udnævntes til Sekond
løjtnant. Han beklædte nu forskellige Stillinger 
under Kampene 1812 —15, blev senere Fløjadju-
tant hos Prins Vilhelm af Preussen, udnævntes 
1836 til Generalmajor og kom 1843 l Spidsen 

for Gardekorpsets Infanteri. 1844 blev han Gene
ralløjtnant og førte 1849 under Krigen mod Dan
mark Overkommandoen i Slesvig. Han udtraadte 
af Tjenesten 1853. Han har skrevet »Beitrage 
zur Geschichte des Jahres 1813« [Potsdam 
1843]- B.P.B. 

P r i v a s [priva'], By i det sydøstlige Frankrig, 
Dep. Ardéche, paa den nordlige Skraaning af 
Coiron-Bjærget (322 M. o. H.), ved Ouvéze og 
Lyon-Banen, har et Justitspalads, en Sindssyge
anstalt, et Hospital, Jærnværker, Silkeindustri, 
Garverier, Handel med Kvæg, Smør, Ost, Ka
stanjer og Trøfler, med (1896) 7,843 Indb. Byen 
har et College, et Lærer- og Lærerindesemi
narium, et Bibliotek og et Museum. Byen var 
tidligere befæstet og et af Protestanternes faste 
Punkter; Ludvig XIII erobrede og ødelagde Byen 
1629. M.Kr. 

Pr iva t (lat), ikke-offentlig, vedrørende den 
enkelte, tilhørende Enkeltpersoner (Eks. Privat
baner), modsat det offentlige: Stat og Kommune. 

P r ivå t ak te r d. s. s. M a n u a l a k t e r (s. d.). 
P r iva tbane r , Jærnbaner, der anlægges og 

drives af private Selskaber; Modsætning: Stats
baner. Se nærmere under J æ r n b a n e r , Bd. IX, 
navnlig følgende Afsnit: »Administration« S. 
1081, »Politik« S. 1092, »Udvikling i de for
skellige Lande« S. 1104—15, »Subventioner« S. 
1116. A.O—d. 

Privatbanken i Kjøbenhavn se Bank S. 
548. Bankens Aktiekapital er nu 18 Mill. Kr. 

PriVåtdOCent, en Videnskabsmand, der holder 
Forelæsninger ved et Universitet uden at være 
ansat eller lønnet. For at faa Ret dertil maa 

I vedkommende i Danmark som i Norge og andre 
Lande have taget en akademisk Grad (Doktor
graden eller i det teologiske Fakultet Licentiat
graden), i Tyskland i Alm. tillige have skrevet 
et særligt Habilitationsskrift. Cl. W. 

Pr iva te Pol i t isager . Herved forstaas i den 
j endnu (1903) gældende danske og norske Proces 
en Række forskelligartede Sager, der behandles 
ved Politiret, men forfølges af private (smig. 
modsætningsvis: offentlige Politisager). De vig
tigste ere Tyendesager, Alimentationssager og i 
Danmark tillige Sager om mundtlige Injurier. • 
Dommeren er pligtig at vejlede og eksaminere 
Parterne, der derfor paa Forlangende skulle 
møde personlig. Retten prøver i Reglen selv 
Forlig. Gebyrerne ere lavere og forskellige 
processuelle Frister kortere end i almindelige ci
vile Sager. I Kjøbenhavn behandles de ved Kri-
minal- og Politirettens Civilkamre (s. d.). B. T. 

Pr iva te Sager, i Betydningen private Pro
cesser, ere Sager, der forfølges af private Per
soner eller Korporationer i Civilprocessens (den 
borgerlige Retsplejes) Former. Saadanne ville i 
Reglen have til Genstand Spørgsmaal om Rettig
heder eller Forpligtelser af privatretlig Natur, men 
kunne undtagelsesvis angaa Spørgsmaal om Ret-

[ tigheder eller Forpligtelser af offentligretlig Natur, 
f. Eks. Valgret eller Skattepligt, eller endog om 
Strafidømmelse (jfr. Paa ta le) . E.T. 

P r i v a t i e r [private'] (af \sx. privatus, fr. homme 
privé), Privatmand, Partikulier, Rentier. 

Pr ivat im (lat.), hemmelig, »under fire Øjne«; 
privatissime, i største Hemmelighed; kun be
regnet for en snæver Kreds (om Forelæs-
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ninger o. 1., til hvilke der da gerne gives Hono
rar). 

P r i v a t i s e r e (nylat.), leve som Privatmand, 
tjene Brødet som Privat-(modsat: Embeds-)mand. 

Pr iva t i s t kaldes den, som indstiller sig til 
Ex. artium eller til almindelig Forberedelses
eksamen efter privat Forberedelse, o: uden regel
ret Skoleundervisning. Cl. W. 

PrivatiSSime siges en Øvelse ved et Univer
sitet at holdes, naar den er aldeles privat (se 
Kol l eg ium) . Cl. W. 

Pr iva t -L ivemont [priva'livmo'j, belgisk Maler, 
er født 1852 i Schaerbeek ved Bruxelles og og
saa knyttet til sin Fødeby gennem sin Virksom
hed; han er saaledes Professor ved Schaerbeek's 
Tegneskole. P. har malet Genrebilleder og deko
rative Arbejder. Med den stigende Interesse for 
Plakatkunsten er hans Navn kommet stærkt frem. 
Nogle af hans Plakater, som >Absinthe Robette«, 
høre til de bedste Ydelser paa dette Omraade. A. Hk. 

P r i v a t l i v e t s Fred er ved dansk Strfl.'s § 220 
beskyttet mod offentlige Meddelelser om person
lige og huslige Forhold. Under de nævnte Ud
tryk falder Privatlivet i det hele, og Beskyttelsen 
tilkommer ikke alene Privatpersoner, men ogsaa 
private Foreninger, selv om de virke for offent
lige Formaal. Derimod antages offentligretlige 
Samfund (Kollegier, Kommissioner, repræsentative 
Forsamlinger o. 1.) ikke af Praksis at falde ind 
under Bestemmelsen. Det kræves ikke, at Med
delelsen er usand eller ubevist, eller at Kund
skaben er erhvervet paa uberettiget Maade. Straffen 
er Bøder fra 20 til 400 Kr. eller simpelt Fængsel 
indtil 3 Maaneder. Paatalen er privat. A. GL 

Ogsaa ifølge den gældende norske Straffelov 
straffes den, der krænker P. F. ved uden paa-
viselig agtværdig Grund at give offentlige Med
delelser om personlige eller huslige Forhold. 
Straffen er Bøder eller Fængsel. Lignende Be
stemmelser indeholdes i den ny norske Straffelov, 
der træder i Kraft 1. Jan. 1904. H. S. 

Pr ivå tp ræcép to r . Tidligere skulde enhver 
Student ved Universitetet (i Kjøbenhavn som i j 
Christiania) vælge en Professor til en Slags per
sonlig Raadgiver og Formynder, og denne kaldtes ] 
da hans P. Cl. W. 

Pr iva t re t , den Del af Retssystemet, der særlig ' 
omhandler de privates Rettigheder og Forpligtelser j 
i deres indbyrdes Forhold (altsaa særlig Person
ret, Familieret, Arveret og Formueret) i Modsæt
ning til offentlig Ret, der omfatter Statsforfat
nings- og Statsforvaltningsret, Strafferet og Straffe
proces. Civilproces og Næringsret indtage en 
Slags Mellemstilling. — P., i n t e r n a t i o n a l , se 
I n t e r n a t i o n a l Ret . E. T. 

Pr iva t skov omfatter efter dansk Sprogbrug I 
almindeligvis al den Skov, som ikke umiddelbart 
styres af Statsembedsmænd. Som Grunde hertil 
maa nævnes, at der i Danmark kun findes lidt 
af Kommuneskov og andre Overgangstrin, samt 
at Frd. af 27. Septbr. 1805 i sine Hovedtræk 
gælder for al den Skov, som ikke er ligefrem 
Statsskov. C. V. P. 

Privét , af middelald. lat. privatum (fr. privé \ 
[prive'j), »hemmeligt Rum«, et »vist Sted«, 
Toilet, tysk: Abtritt. 

Privilegeret Fordring se Prioritet. 
Priv i léginm (lat.), Særrettighed, der ved Lov 

eller administrativ Bestemmelse er indrømmet en en
kelt Person eller Klasse af Personer. I Nutiden 
har man saa vidt muligt afskaffet den Del af Pri-
vilegievæsenet, der fremtraadte som vilkaarlig 
Begunstigelse og ikke kunde begrundes ud fra 
almene Hensyn. Dansk Grundlov af 5. Juni 1849 
bestemmer saaledes i sin § 97, at »enhver i Lov
givningen til Adel, Titel og Rang knyttet Forret 
er afskaffet«. (Smig. Bev i l l i ng ) . E. T. 

Den norske Grundlov bestemmer i § 23, at 
»ingen personlige eller blandede arvelige For
rettigheder maa tilstaas nogen for Eftertiden«, 
samt i § 101, at »ny og bestandige Indskrænk
ninger i Næringsfriheden bør ikke tilstaas nogen 
for Fremtiden«. ^ H. S. 

Pr ivy Gouncil [pri'vika'unsil] se E n g l a n d , 
»Statsforfatning« S. 1045. 

P r i z r e n d i se P r i s r e n d . 
Pr izz i , By paa Sicilien, Provins Palermo, 

ligger 1,000 M. o. H. i en Egn, hvor der dyrkes 
Vin og Oliven. (1881) 10,544 Indb. P. er grund
lagt af Normannerne. H. P S. 

Pro (lat.), for, i Stedet for, til Gengæld for, 
til Forsvar for. 

P ro åriS et fdCiS (lat.), »for Altrene og 
Arnestederne«, »til Forsvar for de helligste og 
dyrebareste Goder«. 

Pro å r r h a (arra) (lat.), »som Udbetaling«, 
»Haandpenge« (ved Afslutning af en Handel). 

PrODåbel (lat.), sandsynlig, trolig; værdig til 
Bifald. P r o b a b i l i t e t , Sandsynlighed. 

Probab i l i sme (lat.), den Betragtning, der lader 
sig nøje med Sandsynlighedsbeviser. Ordet bruges 
om en inden for Jesuiterordenen opkommen, etisk 
set meget betænkelig Betragtningsmaade; nemlig 
den, at man kan indrette sin Ilandlemaade efter 
saadanne (»probable«) Meninger, som, selv om 
de ikke falde sammen med ens egen Erkendelse 
eller Samvittighed, dog kunne støttes med nogle 
ansete Teologers, eller blot een anset Teologs 
Autoritet (se J e s u i t e r o r d e n e n ) . y. P. B. 

Probab i l i t e t sbe regn ing d. s. s. Sandsyn
l i g h e d s r e g n i n g . 

Probåt (lat.), prøvet, forsøgt, god, forsvarlig. 
P roba t ion (lat.), Bevis, Bevisførelse. 
P roba to r ium (lat.), Prøve, Prøveskrift; Due-

lighedsbevis. 
Probå tnm est (lat.), det er bevist. 
P roben ren t e r (egl. Probenreiter, rejsende 

Handelsbetjent), Spottenavn for (tyske) handels
rejsende. 

P robc rg la s se R e a g e n s g l a s . 
P robe r ing , Undersøgelse af de værdifulde 

Bestanddele af en Genstand, navnlig Sølv- og 
Guldholdigheden af et Metal. P. foretages, naar 
den skal have lovlig Betydning, af en Guardein. 
Sølvs foreløbige P. foregaar ved at stryge Gen
standen mod P r o b e r s t e n e n (den lydiske Sten), 
en sort finkornet Kiselskifer, og sammenligne 
Strøget med P r o b e r n a a l e af kendt Lødighed 
(Gehalt). En nøjagtigere P. af Sølv sker ved 
A f d r i v n i n g (s. d.); endelig anvendes ogsaa til 
P. af Sølv en Maa l ana ly se , hvor Sølvet fældes 
af en Opløsning som Klorsølv ved Tilsætning af 
Kogsaltopløsning af kendt Styrkegrad. Ved P. 
af Guld paa Proberstenen behandles Strøget med 
Salpetersyre, som opløser de andre Metaller. Ved 
Guldets P. ved Afdrivning legeres først med Sølv 
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i ca. 3 Gange Guldets Vægt; efter Afdrivningen I 
opløses Sølvet, saa at Guldet alene bliver tilbage. [ 
P. benævnes ogsaa en Undersøgelse af Malmes i 
Metalholdighed ved simplere Fremgangsmaade j 
end den fuldstændige kemiske Analyse. F. W. 

Probérmester, en Embedsmand i det danske | 
Artilleri, hvis Opgave er at kontrolere Haand-
vaaben. 

Probernaale se P r o b e r i n g . 
Proberskive se P r ø v e s k i v e . 
Probersten se P r o b e r i n g . 
Probervægt kaldes den som Enhed for An

givelse særlig af ædle Metallers og de af disse 
forfærdigede Varers Finholdighed (s. d.) antagne 
Vægtmængde. P. afviger i Alm. fra Handels-
vægten, og Inddelingen er desuden ofte forskellig 
for Guld og for Sølv. I Danmark, Norge og 
Sverige er den ældre P. den samme som i Tysk-

Proborvtcgt. 

land og Østerrig. Enheden er den kolnske Mark, 
for Guld inddelt i 24 Karat å 12 Gren (Gran) 
og for Sølv i Lod (Lot) å 18 Gren. I England 
benyttes Troy-Pundet, der for Guld inddeles i 24 
Carats å 4 Grains og for Sølv i 12 Ounces å 
20 Pennyweights. I Rusland er Handelsvægten 
ogsaa P. I øvrigt og særlig i Lande, hvor Gram
vægt benyttes, udtrykkes Finholdighed i Reglen 
i Tusindedele. N.J.B. 

Probitet (lat.), Retskaffenhed, Redelighed. 
Probi Viri (lat., egl. »retsindige Mænd«) 

kaldes i Italien Medlemmerne af de, nærmest efter 
Mønster af de franske Conseils de prud'kommes 
(se A r b e j d e r d o m s t o l e S. 1057) ved L. af 15. 
Juni 1893 oprettede Forligs- og Voldgiftskommis-
sioner {collegii dei p. v.) til mindelig Udjævning 
af Stridigheder mellem Arbejdere og Arbejds-
købere, da begge Parter have deres Repræsen
tanter i dem. Et saadant Kollegium bestaar af to, 
saa godt som sideordnede Afdelinger eller Kamre, 
en Forligsret, ufficio di conciliazione, og en 
Industri- og Haandværksdomstol, giuria. Til 
begge have Kvinder saavel aktiv som passiv Valg

ret. (Li t t . : W. So mb art , »Das italienische Ge-
setz vom 15. Juni 1893 betr. die Einsetzung von 
P.« fi »Archiv fur soziale Gesetzgebung u. Stati
stik«, Bd. VI, 1893]). K. V. ff. 

Problem (græ.), et Spørgsmaal, hvis Besvarelse 
kræver sin Løsning ved en logisk Slutningsrække, 
vanskeligt Spørgsmaal; Opgave; p r o b l e m a t i s k , 
tvivlsom; p r o b l e m a t i s k e N a t u r e r o: sammen
satte Naturer, Naturer, hvis Væsen ikke er enkelt-
klart, uharmoniske Naturer, der ikke kunne 
bringe deres Væsen i Overensstemmelse med deres 
Omgivelser. Udtrykket >problematiske Naturer« 
stammer fra Goethe (»Spriiche in Prosa«) og er 
Titelen paa en af Spielhagen's berømteste Ro
maner. 

Problematisk se P r o b l e m . 
Problematiske Naturer se Problem. 
ProbOline go, Residentskab paa Østjava, har 

et Areal af 3,463 • Km. med (1896) 577,866 
Indb., hvoraf ca. 1,400 Europæere og ca. 3,000 
Kinesere. Landet er bjærgfuldt og frugtbart. 
Hovedstaden P. ligger ved Nordkysten og har 
(1892) 7,617 Indb. M. V. 

Proboscidéa d. s. s. E l e f a n t e r (s. d.). 
Probstbayn, Car l Dav id , dansk Maler, født 

i Kjøbenhavn 18. Juli 1770, død smst. 16. Maj 
1818. Han var en Ven og Arbejdskammerat af 
Thorvaldsen og Elev af Abildgaard, hvis Stil og 
Malemaade han efterlignede saa omhyggelig, at 
mange af hans Billeder og især af hans Tegninger 
endnu den Dag i Dag findes hos mindre kritiske 
Samlere under Mesterens Navn. Hvor tarvelig 

: en Kunstner han, til Trods for en vis Evne til at 
komponere, var, skønnes tydelig af hans »Elias 
opvækker Enkens Søn«, der hædredes med 
Akademiets store Guldmedaille. S. M, 

Pro blis, Marcus A u r e l i u s , romersk Kejser 
276—82, var født 232 i Sirmium. Han var Søn 
af en Officer og tjente ogsaa selv som saadan. 
Efter Kejser Tacitus'es Død udraabtes han til 
Kejser af Soldaterne i Orienten, hvor han var paa 
Krigstog, og blev snart anerkendt i hele Riget. 
Som Kejser kæmpede han heldig ved Rhinen 
mod Alemannerne og andre germanske Folk, men 
maatte derpaa drage over til Donau-Grænsen for 
at dække den og senere ogsaa kæmpe i Orienten. 
Endelig kunde han vende hjem fra sine Krigstog, 
hvorved han med Held og Dygtighed havde slaaet 
Rigets Fjender tilbage, og fejre en Triumf i Rom 
(281). Imidlertid blev han Aaret efter dræbt af 
sine Soldater, der vare misfornøjede med hans 
Strenghed og med, at han anvendte dem til Ar
bejder med Forbedring af Jordbundsforholdene 
omkring hans Fødeby Sirmium. H. H. R. 

ProbUS, Marcus Va le r iu s , latinsk Gramma
tiker, levede i Midten af 1. Aarh. e. Cbr. Han 

; besørgede kritiske Udgaver af flere romerske 
i Digteres Værker (Lucrets, Vergil, Horats, Persius). 
I Vi have af ham en Levnedsbeskrivelse af Persius 

og en Kommentar til Vergil's Bucolica og Geor
gien t men Ægtheden betvivles (udg. af Keil 
[Halle 1848]). Delvis bevaret er et Skrift De 

'• notis antiquis. Nogle grammatiske Værker, deri
blandt Catholica og Instituta artium (udg. i 
Kei l ' s Grammatici latini, IV [Leipzig 1862]), 
skyldes vistnok en senere Forfatter af samme 
Navn. H. H. R. 

Procaccini [prokattsi'ni], italiensk Kunstner-
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familie (i6.—17. Aarh.), af hvilken de bekendteste 
Medlemmer ere: E r c o l e P. den Ældre (1520—efter 
1591), der var Elev af Carracci'erne i Bologna 
og grundede en Malerskole i Milano; Værker af 
ham i Pinakoteket i Bologna og i Kirker smst. 
Endvidere Ercole's Sønner Giu l io Cesa re P. 
(1548—ca. 1626) og Cami l lo P. (ca. 1550 — 
1627), af hvilke den førstnævnte viser Paavirk-
ning særlig fra Correggio; Værker af ham i Ge
nova (hvortil han blev kaldet 1618 for at male 
i det hertugelige Palads) i Annunziata-Kirken: 
Nadveren, i Gal. i Parma, Modena og Milano 
(de hl. tre Kongers Tilbedelse). Uden for Italien 
Billeder i Dresden (Kvinderov og Hl. Familie), 
i Miinchen: Hl. Familie, samme Emne i Paris, 
Wien og St. Petersborg, og her tillige den hl. Ka-
tharina's mystiske Bryllup. Camil lo ' s Værker 
findes særlig i milanesiske Kirker (Milano, Pia-
cenza, Bologna og Reggio); mere bekendte end disse 
ere hans Malerier i forskellige Samlinger, saa-
ledes Sa- Cæcilia og Korsnedtagelsen i Gal. i 
Parma, i Miinchen (Hl. Familie), i Madrid (samme 
Emne) og i Dresden (Den hl. Rocchus hel' 
bredende pestsyge); han har desuden udført en 
Række betydelige Raderinger, hvoraf nævnes: 
Flugten til Ægypten, Christi Forklarelse og den 
hl. Franciscus. A. R. 

Procedere . At føre Proces, eller at fremstille 
en Sag for Retten. 

P rocedure [dy!-] (fr.), det Indbegreb af Hand
linger, gennem hvilke en Retstvist fremstilles og 
drøftes for en Ret, hvilke Handlinger normalt 
indledes med Stævning og afsluttes med Sagens 
Optagelse til Dom. (Om mundtlig P. se Mundt
l ighed) . E. T. 

PrOCeleusmatlCUS se P r o k e l e u s m a t i k o s . 
Procellaria se Stormfugle. 
Procent (aflat. procentum, for H u n d r e d e , 

tysk P r o z e n t , østerr. Pe rzen t , fr. pour cent, 
eng. per cent, ital. per cento), et Udtryk, der 
bruges i Aritmetikken og angiver et Forhold. 
En Størrelse a til- eller aftager p P., naar den 
henholdsvis forøges eller formindskes p Enheder 
for hvert 100 af de Enheder, den indeholder, 
eller a : 100 X p = r (Tilvæksten, Formindskelsen, 
Procentbeløbet). Man angiver i Statistikken Mænd, 
Kvinder, Befolkningstilvækst o. s. v., ansætter 
Skatter, beregner Vinding og Tab, Kommission, 
Delkredere, Tara o. s. v. i P. Af 

a r a -\-r a -^- r 

100 p 100 -(- p 100 4 - p 
kan man finde hver enkelt af Størrelserne a, p, 
r, a-\- r, a — r, naar blot to af dem kendes. I 
Procentregningen bestaar Vanskeligheden i at be
stemme Betydningen af a. Eksempelvis nævnes: 
Ved Beregning af Vinding og Tab er a Indkøbet, 
Salgsbeløbet med Fortjeneste a -\- r og Salgs
beløbet med Tab a — r, ved Beregning af Tara 
er a Bruttovægten; o. s. v. Forkortelse: p.Ct.; 
Tegn: «/0. N. J.B. 

Proceotmetode kaldes en af de Fremgangs-
maader til Ordning af et Skovbrugs fremtidige 
Høst, som sammenfattes under Navnet »Normal-
forraadsmetoder« (s. d.); P. hviler paa den vil-
kaarlige Forudsætning, at Forholdet mellem Høst 
og Vedforraad, begge udtrykte i Rummaal, skal 
være konstant, altsaa, idet v =. virkelig, n = nor

mal, E = Etat = Høst og i ^ F o r r a a d , ——- = 
v, F. 

n. E „ n. E. 
—h, v .E. = v .Fx —; Størrelsen«. E: 

\n.F n . F. 
n . F kaldes >Benyttelsesprocenten« og udregnes 
ved Hjælp af en Tilvækstoversigt for den paa
gældende Driftsklasse. C. V. P. 

Procé res (lat.), de fornemme, Honoratiores. 
Proces , Betegnelse dels for den enkelte Rets-

trætte, dels for det Indbegreb af Retsregler, der 
beherske henholdsvis den borgerlige Retspleje 
(se Civi l p r o c e s ) og Strafferetsplejen (se Kr i -
m i n a l p r o c e s ) . E. T. 

Proces , kemisk, er den Omsætning mellem 
forskelligartede Moleculer, hvorved den kemiske 
Forbindelse dannes; undertiden kan denne P. 
ogsaa bestaa i en Omlejring af Atomerne inden 
for samme Molecul, saaledes som naar f. Eks. 
Urinstof dannes af cyansur Ammoniak: CNONH4 
.= CON2H4. Da eet Molecules Dannelse altid er 
ledsaget af Sønderdeling af et andet Molecule, 
kunne Dannelse og Sønderdeling ikke skarpt 
sondres. Virkningen af den kemiske Tiltrækning 
reguleres i Reglen derved, at Moleculerne vise en 
ret betydelig Modstandsevne mod dybere gaaende 
Sønderdelinger; derfor vil Omsætningen oftest 
begrænses til, at een eller flere Bestanddele af 
det ene Molecule bytte Plads med een eller fiere 
tilsvarende, ækvivalente Bestanddele af det andet. 
Derved komme Forbindelserne til før og efter P. at 
vise en analog Sammensætning. Saadanne P., som 
de her omtalte, kaldes D o b b e l t d e k o m p o s i 
t i o n e r og kunne udtrykkes ved en symmetrisk 
Ligning, f. Eks. H2S04 - f BaCl2 == BaS04 + 2HCI. 
I øvrigt have de forhaandenværende Forhold en 
betydelig Indflydelse paa den Retning, i hvilken 
den kemiske P. gaar for sig, og ganske særlig er 
Varmen af Betydning saaledes som omtalt under 
Art. D i s s o c i a t i o n . Angaaende andre herhen 
hørende Forhold henvises til R e a k t i o n , kemisk, 
O p l ø s n i n g e r s Teor i , Grunds to f f e r , T e r m o 
k e m i . O. C. 

PrOCésfællesskab. Om P. kan man tale 
overalt, hvor der under een Sag optræder flere 
Sagsøgere eller flere sagsøgte. Om nødvendigt 
P. {litis consortium) taler man, naar en Rettig
hed tilkommer eller en Forpligtelse paahviler 
flere i Forening paa saadan Maade, at en samlet 
processuel Optræden er nødvendig. Have f. Eks. 
to Personer i Forening købt en Hest, og Sælgeren 
ej vil udlevere den, kan det ikke nytte, at de 
hver for sig anlægge Sag mod Sælgeren, de 
maa i Forening sagsøge ham (medmindre de da 
enes om, at den ene giver den anden Fuldmagt 
til ogsaa at optræde for ham). Have omvendt flere 
Personer forpligtet sig til at sælge en udelelig 
Ting, som de have i Sameje, eller til samtidig i 
Forening at udføre et Arbejde, maa de sagsøges 
til Opfyldelse under eet og samme Søgsmaal. Saa
danne Søgsmaal kunne, hvor f. Eks. de Personer, 
der skulle sagsøges under eet, bo i forskellige 
Retskredse, eller hvor de Personer, der skulle 
sagsøge under eet, ikke kunne enes, fremkalde 
praktiske Vanskeligheder, som man kun kan 
komme helt over ved særlige Regler om Værne
ting, om Kravets Forvandling til et Pengekrav 
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o. I.| Regler, der dog for største Delen savnes i 
gældende dansk og norsk Ret. E. T. 

Procesomkostninger. Hertil hører i Reglen 
navnlig Udgift til Retsgebyrer, til Stempel og til 
Sagførerbistand. Ved Siden heraf kan imidlertid 
en Proces alt efter dens nærmere Beskaffenhed 
medføre adskillige andre Udgifter for en Part, 
saasom til Fremskaffelse af Beviser (Afskrift af 
Dokumenter, Beregninger, Eksperimenter), til Rejser, 
Porto o. a., hvortil efter det forelagte danske Proces
reformforslag vil komme Vidnegodtgørelser. Medens 
det er givet, at den, der uden rimelig Grund 
enten selv anlægger Sag eller sætter sin Modpart 
i den Nødvendighed at anlægge Sag mod ham, 
maa erstatte Modparten dennes P., kan det være 
mere tvivlsomt, hvorledes man bør stille sig i 
Tilfælde, hvor Forholdet faktisk eller retligt 
frembyder saadan Tvivl, at der er Grund for 
begge Parter til at lade Sagen gaa til Proces. 
Medens den gældende danske Praksis er tilbøje
lig til i saadanne Tilfælde at »hæve Sagens Om
kostninger« o: at lade hver Part bære sine P., 
opstiller det forelagte Procesreformforslag den 
Regel, at den tabende skal erstatte Modparten 
hans P., for saa vidt Retten ikke finder særlig 
Grund til at bestemme andet. Hvor det paa
lægges en Part at erstatte Modparten hans P., bør 
disse beregnes efter, hvad der virkelig har været 
nødvendigt til Processens hensigtsmæssige Førelse. 
Den gældende danske og norske Praksis er imid
lertid tilbøjelig til at fastsætte dem til et i Virke
ligheden utilstrækkeligt Beløb. B. T. 

Procession (lat.), et højtideligt Optog. Særlig 
i Romerkirken et Optog af Gejstlighed og Folk om 
Altre, Kirker eller gennem Gaderne, under Af
syngelse af aandelige Sange og Bønner (Litanier); 
hellige Genstande (Evangeliebog, Relikvier, Bil
leder, Kors, Faner) bæres til Skue. I sin Op
rindelse er det en hedensk Skik, der som saa 
meget andet er bleven optagen og omdannet af 
Kirken. P. holdes i forskellige Anledninger: der 
er regelmæssig tilbagevendende P. paa kirkelige 
Festdage, der er særlig anordnede P. (Bods-
processioner); bekendtest er den saakaldte Fron-
leichnamsprocession, som holdes paa Fronleich-
namsfesten (Christi Legems Fest, til Forherligelse 
af Forvandlingen i Nadveren), Torsdag efter Tri
nitatis, for at »aabenbare den katolske Kirkes 
Glans over for dens Modstandere«; derfor en 
meget omstridt Ting i konfessionelt blandede 
Egne. J. P. B. 

PrOCeSSlonSSpinder (Ctenocampa), en til 
Spindernes Familie hørende Sommerfugl. Se 
S p i n d e r e . 

Processuelle Straffe. Herved forstaas Straffe, 
ordentligvis Bødestraffe (se Mulkt ) , som kunne 
paalægges de for eller i Retten optrædende Per
soner i Anledning af utilbørligt Forhold under 
Sagen, og som paalægges uden særligt Sagsanlæg 
desangaaende, altsaa enten ved Kendelse eller i 
Forbindelse med Dommen i Hovedsagen. Straffene 
ere i den gældende danske Proces rettede mod 
usømmeligt Forhold i Retten, usømmelig Skrive-
maade, aabenbar Trættekærhed, Brugen af kende
lige Udflugter for at forhale Sagen eller skille 
Modparten ved hans Ret samt eventuelt Ude
blivelse Jra Forligsmægling. Særlige Straffe

bestemmelser ere rettede mod Sagføreres eller 
underordnede Domstoles Forhaling af Sagen. E. T. 

I den gældende n o r s k e Proces er der fastsat 
p. S. for Forstyrrelse af Retsforhandlingerne, for 
Tilsidesættelse af den Ærbødighed, som skyldes 
Retten, for utilbørlig og ærekrænkende Procedure, 
for unødig Trætte og for Misbrug af Udsættelses-
reglerne samt for Undladelse af at efterkomme 
Vidnepligten. ff. S. 

Procésunderretning {Utis denunciatio), Under
retning fra en af Parterne i en Proces til Tredje
mand om Processens Anlæg, nemlig for at give 
Tredjemand Anledning til at varetage sit Tarv under 
Sagen enten ved ligefrem at intervenere eller ved 
at fremkomme med Oplysninger eller Beviser. 
Saadan P. kan det være nødvendigt for en Part 
at foretage for at kunne bevare sit Regreskrav 
over for vedkommende Tredjemand. Naar saaledes 
A har solgt en Ting til B, og denne derefter 
sagsøges til Tingens Udlevering af C, der gør 
gældende, at Tingen er hans og ham frakommen 
ved Tyveri eller paa anden uregelmæssig Maade, 
maa B give A Underretning om Sagsanlægget, 
og det saa betids, at de Oplysninger, C maatte 
kunne give, kunne blive fremførte under Pro
cessen, inden det efter de processuelle Regler er 
for sent. Undlader en Part at give Tredjemand 
betimelig P., hvor saadant efter Formuerettens 
Regler er nødvendigt, taber han sit Regreskrav 
mod Tredjemand, for saa vidt denne kan opgive 
noget Forsvarsmiddel, som ikke er benytcet under 
Processen, og som kunde have afværget, at den 
blev tabt. (L i t t . : N e l l e m a n n , »Ord. civile 
Procesmaade« [4. Udg.] S. 279 ff.; H a g e r u p , 
»Civilproces« I, S. 206 ff.). E. T. 

Proces verbal [pråsæværba'l] (fr.), et fra en of
fentlig Myndighed udgaaende Dokument, inde
holdende Bevidnelse om et stedfundet Faktum eller 
Redegørelse for, hvad der ved en eller anden, 
mere eller mindre højtidelig Lejlighed er blevet 
udtalt. C. V. N. 

Procharistlrier, »første Takkefest«, fejredes i 
Athen for Gudinden Athene af alle Embeds
mændene. Den faldt ved Foraarets Begyndelse, 
naar Plantelivet igen begyndte, og har mulig 
staaet i nogen Forbindelse med Dyrkelsen af 
Demeter. ff. A. K. 

PrOCida [pro'tsida], 0 i det tyrrhenske Hav, 
ligger S. V. f. Napoli mellem Ischia og Fastlandet 
og ca. 3 Km. S. V. f. Cap Miseno, hvorfra den er 
skilt ved Cana le di P. Øen, der er 3,5 Km. 
lang, indtil 2 Km. bred og 4,5 • Km. stor, er 
af vulkansk Oprindelse og har en frugtbar Jord
bund. Sammen med den nærliggende mindre 0 
Viv ara havde P. 1881 9,802 Indb., der væsent
ligst bestode af Fiskere, og af hvilke 3,612 boede 
i Byen P. eller Sanc io C a t t o l i c o , der har en 
god Havn og et Slot, der bruges til Fæng
sel, ff. P. S. 

PrOCida [pro'tsida], G iovann i da, italiensk Po
litiker, født ca. 1220 paa ØenP., død ca. 1300. P. 
sluttede sig tidlig til det hohenstaufiske Parti og var 
Ven og Hjælper af Kong Manfred. Efter dennes Død 
(1266) gik han dog i Karl af Anjou's Tjeneste, 
men landsforvistes senere paa Grund af sine Sym
patier for Konradin. Han begav sig derpaa til 
Peter af Aragonien og ophidsede denne mod Karl; 
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1279 sendtes han til den græske Kejser for at 
faa hans Bistand og besøgte da ogsaa Sicilien, 
hvor han skal have lagt Grunden til den store 
Folkerejsning mod Franskmændene 1282. Hans 
Forbindelse med denne »sicilianske Vesper« er 
dog ikke fuldstændig sikkert oplyst. J. L. 

Procla, P r o c u l a , Pilatus'es (s. d.) Hustru. 
Pro con t inua t ione (lat.), som Fortsættelse. 
P ro COpia {pro vera copia) (nylat.), »Af

skriftens Rigtighed garanteres«. 
PrOCOpiUS d. s. s. P r o k o p i o s . 
Procr i i s tes se L ø b e b i l l e . 
P roc te r [prå'kta.], 1) B r y a n W a l t e r , engelsk 

Digter, kendt under Pseudonymet B a r r y Corn
wal l , født i Wiltshire 21. Novbr. 1790, død i 
London 4. Oktbr. 1874. Han studerede Jura og 
blev Sagfører, men vandt sig samtidig et Navn 
som Digter. Af hans Værker kunne nævnes: »Dra
matic Scenes and other Poems« [1819]; »A Sici-
lian Story« [1820], »Marcian Colonna« [1820], 
»Mirandola«, en Tragedie [1821], »The Flood 
of Thessaly« [1822]. Mest bekendt blev han dog 
som Digter af folkelige Sange, af hvilke mange 
endnu ere populære. De findes i Samlingen 
»English Songs« [1832], der senere er kommen 
i flere Oplag. 1851 kom »Essays and Tales in 
Prose«, og samme Aar hans samlede »Poetical 
Works«. Endnu kan nævnes, at han udgav »Me-
moir af Charles Lamb« [1866] og besørgede 
en Udgave af Shakespeare og Ben Jonson. 
Efter hans Død udkom hans »Autobiography« 
[1877]- T.L. 

2) A d e 1 a i d e A n n e, engelsk Digterinde, foreg, 's 
Datter, født i London 30. Oktbr. 1824, død 
smst. 2. Febr. 1864. Hun udgav i 1858 en 
Digtsamling »Legendes and Lyrics, a Book of 
Verses«, af hvilke Digte nogle, der havde staaet 
i Dickens'es Household Words, allerede havde gjort 
hendes Navn bekendt. Denne Samling vandt hende 
et betydeligt Ry ved sit dybe Tankeindhold og 
sin inderlige Følelse, men den blev ogsaa hendes 
eneste Værk. Den er udkommen fiere Gange, og 
i en Udgave i 1868 har Dickens skrevet en 
Levnedsskildring af hende. T. L. 

PrOCtor [prå'kta.], Betegnelsen for visse juri
diske Tjenestemænd under de engelske Universi
teter. C. V. N. 

PrOCtor [prå'kta.], A .Phimister , nordameri
kansk Billedhugger, er født 1863 og væsentlig 
uddannet i Frankrig (under Puech). Han har især 
vundet et Navn ved sine Dyrfremstillinger, mest 
vilde Dyr, ofte i store dekorative Grupper. Hans 
Navn er især kommet frem efter Verdensudstil
lingen i Chicago 1893, hvor hans Dyrskulptur var 
rigt repræsenteret. P. er ogsaa Maler. A. Hk. 

PrOCtor[prå'kt9.], R i c h a r d Anthony , engelsk 
Astronom, født 23. Marts 1837 i Chelsea, død 
12. Septbr. 1888 i New York, har ved sine talrige 
Skrifter og ikke mindst ved sine fængslende Fore
drag i England og dets Kolonier samt de for
enede Stater mere end nogen anden bidraget til 
at vække Interesse for Astronomien. Af hans tal
rige populære Skrifter nævnes: »Saturn and its I 
system« [Lond. 1865], »Star Atlas« [smst. 1870], | 
»The sun« [smst. 1871], »The transit of Venus« 
[smst. 1874], »Mythes and marvels of astronomy« 
[smst. 1877], »Old and new astronomy« [smst. 
1892], udgivet af C. A. Ranyard. Af P.'s mere 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

videnskabelige Arbejder fremhæves hans Studier 
over »Mælkevejen« og over Mars'es Rotations
tid, y. Fr. S. 

ProctOtrypidae, Familie af Snyltehvepse, ind
befattende et meget stort Antal af smaa, ofte 
metalglinsende Hvepse. Man kender kun lidt til 
deres Levevis, men der er næppe Tvivl om, at 
deres økonomiske Betydning er meget stor; de 
lægge deres Æg i andre Insekter, særlig i Æg-
eller Larvestadiet. Enkelte af dem gennemløbe 
en højst mærkelig Metamorfose, og flere Arter 
ere Vanddyr, der bruge deres Vinger som Svømme-
apparater. C. W.-L. 

Procul a Jove procul a fulmine (lat.), 
»den, som er langt fra Juppiter, er langt fra 
Lynet« o: i en beskeden Stilling er man mindre 
udsat for Fare. H. H. R. 

Procul es te profåni (lat.), »holder Eder paa 
Afstand, I uindviede«, Citat efter Vergil [Æneiden 
VI, V. 258]. H.H.R. 

Procul negotiis se Beatus. 
PrOCyon d. s. s. Vadskebjørn, se H a l v b j ø r n e . 
PrOCyon (a Canis minoris), Stjerne af I. Stør

relse i Stjernebilledet den lille Hund, har en Pa
rallakse af 0,27" eller l i , 6 Lysaar og en aarlig 
Egenbevægelse af l,3" i sydvestlig Retning. Den 
tilhører Spektraltypen la eller rettere danner 
Overgangen fra Typen la til Ha. 1844 udtalte 
Bessel, at P. sandsynligvis var en Dobbeltstjerne, 
idet han havde fundet af talrige og meget nøj
agtige Meridianobservationer, at dens Egenbevæg
else ikke var regelmæssig (se D o b b e l t s t j e r n e ) . 
Auwers (s. d.) har beregnet denne Dobbeltstjernes 
Bane; 14. Novbr. 1896 fandt Schaeberle med den 
store Kikkert paa Lick meget nær det af Auwers 
beregnede Sted en liden Stjerne af 13. Størrelse, 
som fortsatte Observationer af Schaeberle, Bar
nard o. a. have vist at være den længe eftersøgte 
Ledsager til P. 7 . Fr. S. 

Prodigalitétserklæring (af lat. prodigus, 
ødselj, i romanistisk Ret Betegnelse for en Umyndig
gørelse af en Person paa Grund af Ødselhed, se 
U m y n d i g g ø r e l s e . K. B. 

Prodigium (lat.), Varsel, betegner særlig de 
abnorme Foreteelser inden for Menneske- og Dyre
verdenen, som efter Romernes Mening varslede 
Ulykker. Angaaende de Sonemidler, som skulde 
anvendes ved indtræffende P., traf Pontifices Be
stemmelse i hvert enkelt Tilfælde. H. H. R. 

Prod lkos fra K e o s , en af de mest foretag
somme Sofister, var Sokrates'es samtidige. Hans 
glimrende Veltalenhed bevægede hans Landsmænd 
til at benytte ham i en Sendelse til Athen; men 
denne blev for P. et Middel til at begynde en 
Undervisning, som omfattede alt og alle. Ved 
Hjælp af Agenter fik han Børn fra alle Græken
land's rigeste Familier, men ogsaa fattige Elever 
antog han; kun fik de en ringere Undervisning. 
Pengevinding var P.'s Hovedformaal. P. blev til 
sidst anklaget for Ateisme og dømt til at tømme 
Giftbægeret. (Li t t . : P l a t o n ' s Dialoges Merton-
Kratylos, den store Hippias; Xenofon , »Memora-
bilier«, Lib. II). C. St. 

Pro domo se Ora t io . 
P roddmos (græ.), Forhal. 
P rod rom (græ.), Forløber, kaldes i Lsegekunsten 

de Sygdomstegn, der vise sig, før de for Sygdommen 
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karakteristiske Symptomer fremtræde. Ved nogle 
Sygdomme kan P. optræde i nogen Tid, f. Eks. ved 
Mæslinger: Ildebefindende, Snue, Hoste o. s. v. Dette 
Tidsrum kaldes P r o d r o m a l s t a d i e t . Lp. M. 

Prodsbolt se H o v e d b o l t . 
Prodse se A f p r o d s e og P a a p r o d s e . 
Producere (lat.), frembringe. P r o d u c e n t , 

den, der frembringer. P r o d u k t , det frembragte. 
ProdUCe-stake [prå'dju.sste!ik] se Av l s løb . 
ProdUCtuS, en til Jordens Oldtid indskrænket 

Slægt af Armfødderne (Brachionopoderne), hørende 
til den Hovedgruppe inden for disse, der besidder 
to, ved et Hængsel forenede, kalkagtige Skaller. 
Disse ere, hos den nævnte Slægt, ofte af større 
Bredde end Længde og indbyrdes meget forskel
lige, idet den ene, Bugskallen, er dybt hvælvet 
med stærkt fremtrædende, krummet Hvirvel, medens 
den anden, Rygskallen, derimod er ganske flad, 
ja stundom indadkrummet. Hængselet mangler ofte 
Tænder; Hængselranden er lang og retliniet. Yder
siden, der snart er glat, snart koncentrisk eller 
radiært stribet, ses paa velbevarede Stykker ofte 
i større eller mindre Udstrækning, navnlig i Nær
heden af Hængselet, besat med lange Torne; disse 
ere hule og have utvivlsomt indesluttet Forlæng
elser fra Dyrets Kappe; hos visse Arter have de, 
ved at bøje sig om fremmede Genstande, f. Eks. 
Stilke af Søliljer, tjent til at befæste Dyret. 
Slægten, der optræder ualmindelig talrig i Kul-
og Permaflejringerne og afgiver en Mængde gode 
Ledefossiler for disse Lag, tæller enkelte Arter 
af en for disse Dyr forbavsende Størrelse, saa-
ledes P. gigantens paa over 1/3 M.'s Længde. 
(Li t t . : Z i t t e l , »Grundziige der Palåontologie« 
[Munchen 1895]; P. F i s c h e r , Manuel de Con-
ckyliologie [Paris 1887]). R. U.-P. 

Produkt se P r o d u c e r e . 
Produkt se M u l t i p l i k a t i o n . Matematikken 

beskæftiger sig ogsaa med P. med uendelig mange 
Faktorer, der afhænge paa en opgiven Maade af 
deres Nummer. Hvis P. af de n første Faktorer 
for n voksende i det uendelige nærmer sig til en 
bestemt endelig Grænse, der ikke er o, siges det 
uendelige P. at være k o n v e r g e n t ; ellers er det 
d ive rgen t . Et Eksempel haves i Wallis'es For-

, n 2 2 4 4 6 6 
mel: — = — • —• —• —• — — • • . Lnr. C. 

2 1 3 3 5 5 7 
Produktion (lat.). I den moderne National

økonomi omfatter Ordet P. i begrebsmæssig Al
mindelighed al Frembringelse eller Fremskaffelse 
af Værd ie r , altsaa af Ting (eller Tjenester), der 
attraas og derfor efterspørges af Mennesker, fordi 
de paa en eller anden Vis tilfredsstille menneske
lig Tarv eller Trang. Hyppigst bruges dog Ordet 
i en snævrere Betydning, nemlig som Betegnelse 
for den i et Samfund paa Fremstillingen af øko
nomiske Værdier plan- og regelmæssig rettede 
E r h v e r v s v i r k s o m h e d . 

Ved P. skabes der altsaa ny Værd ie r . Ny 
Stoffer kan kun Naturen, ikke Mennesket skabe, 
men Mennesket kan, ved at anvende sit A r b e j d e 
(s. d.) derpaa, danne eller forme de af Naturen 
givne Stoffer saaledes, at de d e r v e d blive i 
Stand til eller derved blive b e d r e i Stand til at 
tilfredsstille menneskelig Attraa o: faa Værdi. 
Denne v æ r d i s k a b e n d e Virksomhed, som saa
ledes foregaar paa det af Naturen een Gang givne 

Grundlag, kan altsaa enten bestaa i direkte at 
fremstille en værdifuld Genstand eller i at forhøje 
en saadan Genstands værdifulde Egenskaber. 

Ved al P. forbruges bestaaende Værdier for at 
skabe ny Værdier: den menneskelige Muskelkraft 
og Tænkeevne trættes og slides, Raamaterialet 
destrueres eller tilintetgøres som saadant (f. Eks. 
det raa Træ, for at der deraf kan dannes Møbler), 
Fødemidler fortæres under Arbejdet for at nære 
og derved opholde Arbejdskraften, Kul for at 
nære Maskiner og derved skaffe Drivkraft o. s. v. 
Om enP. i egentlig ø k o n o m i s k Forstand bliver 
der derfor kun Tale, naar det færdige Produkt 
har en større Værdi end de oprindelige Værdier, 
end de enkelte Dele, hvoraf det ny Produkt er 
fremgaaet. I jo højere Grad dette er Tilfældet, 
desto mere p r o d u k t i v siges den paagældende 
Produktionsvirksomhed at have været. 

Det vil nu let forstaas, at P.'s store Betydning 
er den: at skabe Midlerne til den regelmæssige 
Tilfredsstillelse af det menneskelige Behov. Fra 
Naturens Haand foreligger der kun lidet, som 
umiddelbart kan tjene hertil, og selv saadanne 
Ting (Frugter, Østers f. Eks.) maa indsamles eller 
indfanges. Det meste, Naturen giver, faar først 
Værdi o: Evne til at tilfredsstille Fornødenheder, 
ved menneskelig Bearbejdelse eller Tilpasning, 
foretagen med denne udtrykkelige Hensigt for Øje. 

P. kan baade være materiel og immateriel, alt 
efter Resultatets Natur. Den materielle P., hvor-
paa der altid først og fremmest tænkes ved Ordet 
P., kan bestaa i l ) den blotte Tilegnelse af den 
værdifulde Genstand (Jagt, Fiskeri o. 1.), 2) den 
planmæssige Benyttelse af Naturkræfter og-stoffer 
til Frembringelsen af Værdier (Landbrug, Skov
brug, Kvægavl), 3) Forarbejdelsen af indvundne 
Raastoffer til Forbrugsgenstande (Haandværk og 
Industri). Men desuden ere 4) ogsaa Erhverv som 
Skibsfart, Jærnbanedrift o. 1. saavel som al Slags 
Handel p r o d u k t i v e , idet der jo nemlig ved 
disse Erhvervsvirksomheder sørges for, at de 
Ting eller Tjenester, vi skulle bruge, ere til 
Rede for os paa rette Sted, Tid og Maade — 
og først derved faa de jo »Værdi« for os I Saa
ledes er da ogsaa Forsikringsvæsen produktivt ved 
nemlig at sikre os Erstatning af Værdier, der ellers 
vilde være gaaede tabt for det enkelte Individ. 

Oprindelig og langt hen i den historiske Tid 
var den meste P. rettet paa Dækningen af den 
enkelte Husholdnings ege t F o r b r u g , — »en
hver producerede, hvad han havde Brug for«. 
Efterhaanden som Arbejdsdelingen blev mere og 
mere udbredt, By skilte sig fra Land, Erhverv fra 
Erhverv, blevP. i stigende Omfang rent e r h v e r v s 
mæss ig o: rettede sig paa Fremstillingen af en 
enkelt Art af de Værdier, der efterspørges i et 
Samfund, for de rved gennem efterfølgende Salg 
og Køb at erhverve sig de øvrige. I det moderne 
Samfund med dets Penge- og Kreditøkonomi er 
denne sidste Art af P. den ubetingede Hoved
regel — »enhver producerer, hvad han i k k e har 
Brug for«. 

Som det fremgaar af det foregaaende, er det 
den m e n n e s k e l i g e H a n d l i n g , den psykiske 
Virksomhed, der griber ind i Naturen med det 
bevidste Formaal at skabe Værdier, menneskelig 
Trangs Tilfredsstillelse, som er P.'s drivende Kraft, 
dens p r imære , ja egentlig talt dens eneste Fak-
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tor . Tydeligst træder dette netop frem i den er
hvervsmæssige P., hvor Værdiskabelsen netop 
staar og falder med Lederens, Driftsherrens, rig
tige Disposition o: den Sikkerhed, hvormed han 
ved sin Planlæggelse af vedkommende P. har be
dømt, om og i hvilken Grad det færdige Produkt 
til den beregnede Pris kan finde Afsætning og 
saaledes vise sig at have den forud antagne Værdi 
— altsaa en i Ordets egentligste Forstand rent 
a a n d e l i g Virksomhed. Men ogsaa den simpleste 
Arbejder maa lægge Plan og Omtanke o: aande-
lig Virksomhed ind i sine Muskelanstrengelser, og 
det er til syvende og sidst denne hans Plan, 
Hensigt, Tanke, som »gør Arbejdet«, som i hans 
Arbejde er det egentlige Produktionselement. Det 
er derfor vildledende, naar man, som det ofte 
sker, opstiller Na tu ren , K a p i t a l e n og Ar
b e j d e t som tre selvstændige, oven i Købet lige 
berettigede eller sideordnede Produktionsfaktorer. 
Det er A r b e j d e t — ikke i Ordets snævrere 
Forstand, ikke som blot manuelt eller materielt 
Arbejde, Muskelanstrengelse, »Haandens Arbejde«, 
men den planmæssige, maalbevidste Aandsvirksom-
hed, som rettes paa Frembringelsen af Værdier, 
det er Arbejdet i denne Forstand af Ordet, der 
tager Naturen og Kapitalen (s. d.) i sin Tjeneste, 
for at producere — og l y k k e s denne Virksom
hed, skaber den et Resultat, et Produkt o: en 
Værdi, saa have vi en P. Natur og Kapital have deres 
Betydning for P. ved henholdsvis at danne Basis 
for denne (forsyne den med Stof og Kraft) og 
ved at forhøje Arbejdets P r o d u k t i v i t e t . I den 
moderne P. er det jo navnlig den Benyttelse af 
Naturkræfterne, som Anvendelsen af Mask ine r 
realiserer, der giver P. sin særlige, fra tidligere 
Perioder forskellige Karakter, i hvilken det saa-
kaldte »kapitalistiske« Træk er stærkt frem
trædende — tidligere Tiders simple Redskaber 
saa enhver kun var Arbejdsmidler; nu falder det 
naturligt at tale om Maskiner, >der arbejde«, og 
altsaa ogsaa anse en saadan Kapitalfaktor for en 
selvstændig Produkt ionsfaktor . Men ikke desto 
mindre er Maskinens Rolle i P. principmæssig 
ikke forskellig fra f. Eks. Jordens i Landbruget: 
Landmandens P. bestaar i M e n n e s k e t s Saaning, 
Behandling og Gødskning af Jorden, Indhøstningen 
o. s. v., den af Naturen ydede Medvirkning gennem 
Sædens Vækst er kun B e t i n g e l s e n for Land
brugets P. Og paa samme Maade forhøjer Ma
skinen kun det menneskelige Arbejdes Produkti
vitet, lader det ved ringere Kraftudfoldelse fra 
selve det arbejdende Menneskes Side opnaa et 
større Produktionsudbytte end tidligere pr. Tids
enhed, men det er selve Menneske t , som 
maalbevidst tager Maskinen i sin Arbejdsplans 
Tjeneste, og ikke Maskinen, der producerer, der 
er Produktionsfaktor. 

Om Arbejdets Betydning for P., Arbejdsdelingen 
og Arbejdets Organisation, se A r b e j d e . Om 
K a p i t a l e n s Betydning i P. se K a p i t a l . 

I det moderne Samfund er P. som Regel orga
niseret p r i v a t ø k o n o m i s k , Ejerne af Jorden og 
Kapitalisterne sætte den i Gang enten selv direkte 
eller indirekte ved at udlaane (udleje, bortfæste, 
bortforpagte) deres Kapital til saakaldte Drifts
herrer (s. d.). Og P. sættes i Gang for derved at 
skabe den private Kapitalist Udbytte af hans 
Kapital og Driftsherren en Fortjeneste, en Drifts

herregevinst (s. d.) — af denne p r i v a t ø k o n o 
miske Grund tages Arbejdet i Driftsherrens 
Tjeneste, og Arbejdslønnen bliver altsaa fra dette 
Standpunkt en Produktionsomkostning. Den til 
Tilfredsstillelse af et Samfunds Behov nødvendige 

i P. søges altsaa i den moderne Retsstat tilvejebragt 
ved paa nævnte Vis at interessere den kapitalbesid
dende Samfundsklasse privatøkonomisk i, at P. 
kommer til at foregaa. 

Det ligger i P.'s Natur som Menneskeværk, at 
den kan mislykkes — saavel teknisk som øko
nomisk . Denne dobbelte R i s i k o bærer altsaa 
under den moderne Samfundsordning den private 
Driftsherre. Den økonomiske Risiko bestaar for 
ham deri, at P.'s samlede Udbytte ikke faar en 
saa høj Værdi, at denne oyerstiger hans Udlæg. 
Hans Motiv til at paatage sig P. er jo netop se lv 
at tjene o: faa et Overskud. P.'s Udbytte, saaledes 
som det normalt realiseres for ham gennem Af
sætningen af de færdige Produkter, maa med andre 
Ord o v e r s t i g e hans P r o d u k t i o n s o m k o s t 
n inger . 

Ved Produktionsomkostninger i p r i v a t ø k o n o 
misk Forstand forstaas Driftsherrens Udlæg til 
A r b e j d s l ø n (herunder ogsaa Vederlag for egen 
Umage, hvis han personlig deltager i selve Ar
bejdets Udførelse) og til Raa-, Bi- og H j æ l p e 
stoffer , endvidere hans M a t e r i e l s (Maskiners, 
Redskabers) Værdiforringelse ved Slid, strengt 
taget ogsaa Erstatning (Amortisation) for den 
successive Værdiforringelse af hans egen Arbejds
kraft og endelig R e n t e af disse Summer (Kapi
ta len , s. d.) for den Tid, de have været anbragte 
jP . Først hvad han indvinder herudover, er hans 
egentlige Overskud o: hans Vederlag for at sætte 
Driften i Gang, lede P. og paatage sig Risi
koen (jfr. D r i f t s h e r r e g e v i n s t ) . 

Det er altsaa Haabet om og Udsigten til Ind
vindingen af dette Ove r skud , Driftsoverskuddet 
ud over Produktionsomkostningernes Dækning, 
som er den bestaaende økonomiske Samfundsord
nings psykologiske Drivfjeder. Det er ved at 
trykke herpaa, at den P. sættes i Gang, hvorved 
Samfundets Behov tilfredsstilles. 

Men idet saaledes den enkelte Driftsherre pro
ducerer paa egen Haand og paa egen Regning 
og Risiko søger at danne sig et Begreb om det 
sandsynlige Fremtidsforbrugs Størrelse og Retning, 
har han jo intet andet at gaa efter end Nutidens 
Efterspørgsel, saaledes som den udtrykker sig i 
Priserne. Mærker han f. Eks., at disse faa Tendens 
til at stige, maa han rask udvide sin P. for at 
være den første til at udnytte den gode Konjunk-

| tur. Men griber han fejl, eller kommer han ikke 
tidsnok, forstaar han ikke at følge Modens Luner 
og Smagens Skiften, lider han Tab eller faar kun 
middelmaadig Fortjeneste. Dette ægger ham til at 
sætte al sin Omtanke, al sin Energi ind paa hurtig 
og nøjagtig at tjene Forbruget, og den alminde
lige Kappestrid herom, som den fri K o n k u r 
r ence (s. d.) skaber mellem Driftsherrerne ind
byrdes, borger derfor i høj Grad for en paalide-
lig og udtømmende Tilfredsstillelse af Forbrugets 
Krav. 

Systemets Mangler ligge derimod i den stik 
modsatte Retning. Da nemlig den enkelte kun i 
de færreste Tilfælde har eller kan have noget til
forladeligt Overblik over det fremtidige For-
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brugs Art og Omfang paa den ene Side og 
over sine Konkurrenters produktive Ydeevne paa 
den anden Side, arbejder han altid mere eller 
mindre i Blinde — og i jo højere Grad, jo mere 
han arbejder for V e r d e n s m a r k e d e t . Det visse 
er blot, at alle kunne se det samme som han, ! 
f. Eks. at Prisen stiger, og da enhver i en saadan j 
Situation vil skynde sig for at komme først, bliver i 
Resultatet kun alt for let, at P. kommer til pludselig ! 
at o v e r s t i g e Forbruget f O v e r p r o d u k t i o n ) . j 
En saadan Overproduktion i en enkelt Branche, 
hvormed Forbruget overmættes, fører som oftest 
til Prisfald og Tab og derigennem endog til hele 
K r i s e r (s. d.), under hvilke P. pinlig ind
skrænkes, ja endog for et kortere Tidsruim helt 
indstilles. Alene F a r e n herfor bringer en stadig 
U s i k k e r h e d ind over den privatøkonomiske P., 
og det er derfor et i den nyere Tid over hele 
Verden almendrøftet Problem, hvorledes man kan 
faa P. regelmæssig og stadig afpasset til For
bruget. Dannelsen af de saakaldte K a r t e l l e r 
eller Trusts (s. d.) ere netop Forsøg i den Ret
ning og have alene af den Grund Krav paa den 
offentlige Interesse og Opmærksomhed. Opgaven 
søges her løst ad den f r i v i l l i g e Sammen
s l u t n i n g s Vej, og Maalet er altsaa gennem 
gensidige Forhaands-Aftaler at binde samtlige eller 
<log Flertallet af et Lands Producenter (D : Drifts
herrer) inden for en bestemt P.'s Brancher,til en 
vis Regulering af den samlede P., for derved 
atter at bringe Fasthed og Orden ind i dette Forhold. 

Noget helt andet ere de saakaldte P r o d u k 
t i o n s f o r e n i n g e r . Herved forstaas i Alm. kun 
Foreninger af enkelte Arbejdere inden for eet og 
samme Fag med det Maal: at danne en enkelt 
Bedrift paa egen Regning og Risiko, altsaa for 
at undgaa en Driftsherre og herved selv fortjene 
Driftsherregevinsten. Arbejderne slaa sig i disse 
Foreninger sammen, laane eller sammenskrabe 
Kapitalen og sætte saa i Fællesskab Foretagendet 
i Gang fra Raastoffets Indkøb til det færdige 
Produkts Afsætning. En Driftsleder maa der selv
følgelig ogsaa her til, men denne faar kun en vis 
Løn ligesom de øvrige Deltagere. — Driftsover
skuddet eller Driftstabet deles derimod mellem 
s a m t l i g e Medlemmer. 

I sin Tid var man fra enkelte Sider tilbøjelig 
til i Dannelsen af slige Produktionsforeninger at 
se »det sociale Spørgsmaals« Løsning, endog 
L a s s a l l e (s. d.) var inde herpaa. I Praksis har 
det imidlertid vist sig, at det er forbundet med 
store Besværligheder at faa dem til at lykkes ret 
længe — det er vanskeligt at skaffe Kapital, at 
skaffe intelligent Driftsledelse, at tilvejebringe 
Orden og Disciplin, at enes om Fortjenestens 
rette Deling o. s. v. Kun i England have slige 
Foretagender haft nogen større Omfang og Be
tydning — og her ere de, karakteristisk nok, 
tagne i F o r b r u g s f o r e n i n g e r n e s Tjeneste o: 
der produceres i Alm. for en Forbrugsforening, 
hvorved man jo straks kommer over det vanske
ligste Punkt: Besørgelsen af den kommercielle Af
sætning og Reguleringen af Driftens Størrelse. 
Naar Kundekredsen og Smagen ere forud given, 
er den vanskeligste Del af Driftsherrens Roller 
paa Forhaand udfyldt. J- Sch. 

Produktionsafgifter d. s. s. P r o d u k t i o n s -
skatter. 

Produktionsforeninger se Produktion. 
Produktionsomkostninger se Produk

tion. 
Produktionsskatter betegne en Gruppe af 

Forbrugsafgifter paa indenlandske Varer, der 
søge at ramme Forbrugerne af disse Varer ved 
at beskalte Produktionen gaaende ud fra den 
Forudsætning, at en Overvæltning paa Forbrugerne 
vil finde Sted. P. kunne lignes paa i) Raastoffet, 
2) Produktionsredskaberne eller 3) det færdige 
Produkt. Den førstnævnte Skatteform er simpel 
og let at anvende, men den begunstiger An
vendelsen af det bedste Raastof og de mest frem
skredne Produktionsmetoder, og skønt den derfor 
kan virke som et Opdragelsesmiddel for Indu
strien, kan den dog i det hele ikke anbefales, da 
den begunstiger den store og kapitalkraftige Indu
stri paa den lille Bedrifts Bekostning. En lignende 
Indvending kan gøres mod Redskabsskatten, der 
desuden underkaster Produktionen en højst be
sværlig Kontrol. Skatten paa det færdige Produkt 
rammer retfærdigst, idet den beskatter det virke
lige Udbytte, den tilsteder en Hensynstagen til 
Kvaliteten og begunstiger ikke nogen Produktions
form fremfor andre. (Se i øvrigt S k a t t e r ) . C.T. 

ProduktiOUSUdbytte se P r o d u k t i o n . 
Produktiv (lat.), frembringende, skabende; i 

Nationaløkonomien: værdifrembringende (se P ro -
j dukt ion) . De skiftende økonomiske Skoler 

have opfattet Begrebet p. meget forskellig: for 
Fysiokraterne vare de Virksomheder p . , der 
frembragte Raastoffer, for A. Smith alle de 
Virksomheder, der skabte Ting (men altsaa ikke 
Handelen) o. s. fr. 

Produktivitet (lat.), Ydeevne. 
Produktlære = Vare- og Handelslære kaldes 

i Skovbruget Læren om Veddets og andre Skov
produkters Indvinding, Tildannelse, Lagring og 
Salg. C. V. P. 

Produktplakaten kaldes i Sverige en i ægte 
merkantilistisk Aand, efter den engelske Naviga-
tionsakt (s. d.) som Forbillede, under 10. Novbr. 
1724 udfærdiget Lov, hvis Formaal var at op
hjælpe og støtte Landets Skibsfart. Denne var 
under Karl XII's Krige kommen i Forfald og 
var saa godt som trængt ud af Markedet af 
fremmede Nationer, navnlig Englænderne og Hol
lænderne. Under Trussel om Konfiskation af Skib 
og Gods blev det nu ved P. Udlændinge forbudt 
med eget eller befragtet fremmed Fartøj til Sverige 
at indføre andre end deres eget Lands eller dettes 
Kolonibesiddelsers Produkter. P. bidrog kraftig 
til Skibsfartens og Importhandelens Opblomstren 
i Sverige, særlig til Fordel for Goteborg og Stock
holm. Tilførselsvanskeligheder bevirkede, at P. 
var suspenderet fra 22. Apr. 1801 til 2. Febr. 

i 1802 som Følge af engelske, fra 12. Apr. 1806 
i til 29. Juli 1812 af franske Kapere. Ved Af
slutning af Handels- og Søfartstraktater med de 
fleste betydeligere Stater tabte P. i Løbet af 19. 
Aarh. sin praktiske Betydning. K. V. H. 

Pro ecclesia et pontifice (lat.-. >for Kirke 
og Pavec), et af Leo XIII 1888, til Minde om 
hans 50 Aar Præstejubilæum, stiftet Erindrings-
tegn (Sølvkors med Liljer; paa Midtfeltet ses 
Pavens Vaaben, og Ordene P. e. e. p. som Om
skrift). 

Proedri (græ.) kaldtes hos Grækerne den 



Proedri — Profet. 661 

Æresbevisning, som bestod i, at der anvistes en 
en særlig god Plads ved offentlige Fester og 
Teaterforestillinger. H. H. R. 

Proerosia, en Fest for D e m e t e r ; den fejredes 
i Eleusis, især af Efeberne, med store Ofringer. 
Efter et Sagn skulde den være oprettet ifølge et 
Orakelsvar, paa en Tid, da der var Misvækst 
over hele Grækenland. H. A. K. 

Pro et contra (lat), for og imod (ved Dis
kussioner og Bevisførelser). 

Profan (lat.) betød hos Romerne alt, som ikke 
var gudviet, det verdslige i Modsætning til det 
guddommelige. P r o f a n a t i o n betyder Vanhellig
else og p r o f a n e r e at vanhellige. P ro fan fo r 
f a t t e r e ere de hedenske Forfattere hos Grækere 
og Romere i Modsætning til de kirkelige, P r o -
f a n h i s t o r i e er verdslig Historie i Modsætning 
til hellig Historie, P r o f a n a r k i t e k t u r er ikke-
kirkelig Arkitektur. L. M. 

Profånum viilgns se O di p. v. 
Profés (nylat), Ordensløfte, som Munkene af

lægge; at gøre P. er at aflægge Ordensløftet. 
Proféssi (nylat.) ere alle de, der have aflagt 

Munkeløftet, men bruges især om dem, der have naaet 
de højeste Trin i Jesuiterordenen (s. d.). L. M. 

Professio fidei Tridentlna kaldes en Be
kendelse, som blev opsat 1564 paa Pave Pius IV's 
Befaling, og som ifølge Konstitutionen Injunctum 
nobis af 18. Novbr. 1564 blev gjort til forplig
tende Trosformel for alle dem, der indtræde i et 
gejstligt Embede eller i en akademisk Værdig
hed, y, p, B. 

Profession (lat.), Stilling, Erhverv; i snæver 
Betydning bruges P. om Haandværk. 

Professional er efter den gængse Opfattelse 
i Sportsverdenen den, der driver Sport som Leve
vej eller for Betaling. I Modsætning hertil be
tegner man den, der nærmest kun dyrker Sport 
for sin Fornøjelse, som Amatø r . Grænsen er 
ofte vanskelig at trække, se f. Eks. G e n t l e 
m a n r y t t e r . C.G.B. 

Professionel (lat.), haandværksmæssig, kalds-
mæssig. 

Professor, i Oldtidens Rom Betegnelse for 
en offentlig foredragende Lærer, særlig i Gramma
tik og Retorik. Siden ca. 1600 er P. Embeds-
benævnelse for Universitetslærere dels i de ved 
Fundatsen normerede Pladser (P. ordinarii), dels 
i de ekstraordinært oprettede Pladser (P. extra-
ordinarii) eller i midlertidige Pladser, der lønnes 
med et Honorar ( H o n o r a r p r o f e s s o r ) (se 
U n i v e r s i t e t e r ) . I den nyere Tid er P. ogsaa 
Embedstitel for Lærere ved andre højere Lære-
og Kunstanstalter (som Polyteknisk Læreanstalt, 
Farmaceutisk Læreanstalt, Landbohøjskolen, 
Kunst- og Musikakademier). Endelig er P. ogsaa 
en blot Titel, der af Regeringen tildeles mere 
fortjente eller fremragende Kunstnere, Forfattere, 
Lærere, Læger o. s. v. P r o f e s s o r eller P ro 
f e s so ra t , Lærerembede ved et Universitet eller 
en Højskole. Cl. W. 

Profet. Det græske Ord profetis, der ikke 
betyder »Forudsiger«, men betegner den Person 
(Præst), der forkynder, bekendtgør Orakelsvaret, 
er gennem Septuaginta og Vulgata gaaet over i 
de nyere Sprog som Betegnelse for en Person, 
der ved Inspiration (s. d.) er sat i Stand til at 
meddele Guddommens Vilje. Det tilsvarende he-

j braiske Ord nabi betyder rimeligvis ligefrem en 
Forkynder, nemlig af Guds Vilje, men i hvert 
Fald er dette Ordets Begreb, saaledes som det 
historisk foreligger. Tillige bruges i GI. Test. 
om Mænd med profetisk Gave to andre Udtryk, 
som betyde »Seer«, og en profetisk Aabenbaring 
kaldes ofte et »Syn«, selv om den ikke har 
egentlig visionær Karakter; Udtrykket »Syn« be
tegner da, at det profetisk meddelte Indhold ikke 
er vundet gennem Refleksion, men gennem Intui
tion, Inspiration. Den israelitiske Profetisme har 
i den ældre Tid ofte ekstatisk Karakter; paa Sa-
muel's (1 Sam. 10, 5 ff.; 19, 19 ff.) og Elias'es 
og Elisa's (2 Kong. 3, 15) Tid omtales P., som 
ved Musik sætte sig i profetisk Begejstring og i 
denne Tilstand te sig som forrykte, hvorfor »for
rykt« i Folkesprogbrugen var en almindelig Be
tegnelse om P. (2 Kong. 9, 11 ; Jerem. 29, 26 
ff.; Hos. 9, 7), jfr. de lignende Fænomener hos 
Fønikierne (Kanaanæerne) 1 Kong. 18, 28 f. Men 
ved Siden deraf gaar i Israel en Form af Profeti, 
som er fri for Ekstase og forbunden med fuld 
individuel Selvbevidsthed, saaledes hos de ypperste 
gammeltestamentlige P., Mose, Samuel, Jesaja, 
Jeremia o. s. v., og denne Form bliver efterhaanden 
den herskende. P. ere Hovedbærerne af Israel's 
Religion i dens historiske Udvikling. Da Reli
gionen i den ældre Tid er i udpræget Forstand 
nationalt bestemt, og Religionens Bestaaen uløse
lig knyttet til Nationens Bestaaen, blive P. tillige 
nationale Foregangsmænd; saaledes Mose selv, 
den egentlige Grundlægger af Israel's Religion, 
fremdeles Debora, Samuel, Natan, Elia, og i denne 
Henseende, som nationale Ivrere, have formodent
lig ogsaa de ovennævnte sværmerske P . , der 
sluttede sig sammen i Profetsamfund, hvis enkelte 
Medlemmer kaldtes Profetsønner (1 Kong. 20, 
35; 2 Kong. 2, 3 ; 4, 1; 6, 1 o. s. v.), haft deres 
væsentligste Betydning. Men efterhaanden frem
kommer, forberedt gennem forskellige historiske 
Begivenheder, navnlig Rigets Deling og Assur's 
voksende Magt, den profetiske Erkendelse af 
Nationalitetens blot forberedende og tjenende Be
tydning for Religionen. Medens de ældre pro
fetiske Fremtidsskildringer samle sig om Jahve's 
Folks sluttelige Sejr over alle Fjender og dets 
uforstyrrede Besiddelse af Kanaan's Land, frem
hæve P. i Tiden fra 8. Aarh. det betingede i 
Jahve's Forhold til Israel; ikke Folket som saa-
dant giver Jahve Sejr, men kun det pagttro og 
lydige Folk. Medens Folket berusedes ved Sejrene 
over Aramæerne, saa at »Jahve er med os« blev 
et Slagord (Amos 5, 14 jfr. 6, 13), der dyssede 
Folket ind i en sædelig slap Tryghedsfølelse, 
henvise P. til den indre religiøse og sædelige 
Raaddenskab og true med Jahve's Dom over det 
troløse Folk ved det af ham hidkaldte Assur, en 
Dom, som kun en lutret Rest af Folket skal 
overleve. Denne Vending i Profetiens Indhold 
indledes med Amos og fortsættes af de følgende 
Skriftprofeter Hosea, Jesaja og Mika. P. komme 
derved mere og mere i Modsætning til Præsterne 
(Amos 7, 10 ff.; Hos. 4, 4 ff.; Micha 3, n ) , der 
staa som Bærerne af de traditionelle gudstjenst-
lige Ordninger og overvurdere disses Betydning 
for Gudsforholdet, medens P. paavise deres Hul
hed og Værdiløshed, naar de ikke ere forbundne 
med sædelig Lydighed (Amos 4, 4; 5, 21 ff.; 
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Hos. 6, 6; Jes. i , io fiF.; Micha 6, 6 ff.). Men 
tillige indtræder der en Spaltning mellem P. selv ; 
ikke alle profetiske Forkyndere hævede sig nemlig 
til denne etiske Højde; men der var P., som 
vedbleve at prædike Jahve's uforandrede Velbehag 
over Folket og derved bestyrkede dette i dets 
sædelige Forfald (Hos. 4 , 5 ; Jes. 3, 2; Micha 
3, 11). Disse »falske« P. bleve nu og i den 
følgende Tid Skriftprofeternes bitreste Modstandere 
og i Virkeligheden Folkets farligste Fjender. 
Samaria's Erobring 722 stadfæstede Skriftprofeternes 
Truselstaler, og Juda (under Hizkija) lod sig en 
kort Tid belære; men snart indtraadte det gamle 
Forhold, som heller ikke Reformationen under 
Josija 622 varig ændrede. Ved Slutningen af 7. 
Aarh. vare Forholdene i Juda omtrent som i 
Efraim i dette Riges sidste Tid, kun med den 
Forskel, at nu er Babel traadt i Assur's Sted. 
Jeremia maa kæmpe med falske P. (Kap. 28— 
29) og betragter Folket som redningsløst viet til 
Dommen; den indtraf 586. Men med Folkets 
Ophør som national Størrelse døde ikke dets 
Religion. Tværtimod kom dennes indre, aandelige 
Livskraft nu ret for Dagen gennem P., som virkede 
i Udlændigheden og bleve Grundlæggere af den 
»Rest«, der for de tidligere P. stod som et Frem
tidsbillede. Hezechiel fornyr dels de ældre P.'s 
etiske Forkyndelse, dels giver han (Kap. 40—48) 
et Udkast til en Organisation af Folket ikke som 
Nation, men som Menighed, som religiøst Sam
fund, og han er derved bleven Grundlægger af 
den karakteristiske Form, som Israel's religiøse 
Liv antog efter Udlændigheden, en Form, som, 
fordi den var væsentlig frigjort fra det nationale, 
kunde bevare Folket lige godt i og uden for 
Palæstina. Og Forfatteren af Jes. 40 ff. (Deutero-
jesaja, se Jesa ja) uddybede Israel's Religion til 
en Inderlighed og Rigdom, som ingen af de tid
ligere P. -havde naaet, men i hvilken Jesus af 
Nazareth fandt sit nærmeste aandelige Slægtskab 
inden for det gamle Testamente. Efter Udlændig
heden virkede endnu en Tid P. (som Haggaj, 
Zakarja, Maleaki) for konkrete Formaal. Men 
Hovedopgaven for de dybere Aander blev i denne 
Tid at tilegne og uddybe de profetiske Tanker, 
saaledes Salmedigterne, Forfatteren af Jonas'es Bog, 
Forfatteren af Daniel's Bog o. fl. Den sidste gammel
testamentlige P. er Johannes Døberen. Profeten 
fra Nazareth er ikke blot en Fortsætter af P. inden 
for Israel, men selv Grundlægger af en ny Re
ligion; ogsaa inden for denne optraadte i Be
gyndelsen profetiske Forkyndere (1 Kor. 12—14; 
Apostl. Gern. 11, 28; 21, 11; 15, 32 o. a. St.); 
og senere have til forskellige Tider inden for 
Kirkens Historie forskellige Kirkesamfund (Mon-
tonister, Irvingianere o. a.) haft Forkyndere, som 
de paagældende Samfund have anerkendt som P. 
(L i t t . : Buhl , »De messianske Forjættelser i det 
gi. Test.« [1894]; C o r n i l l , »Der israelitische 
Prophetismus« [1894 og senere]; Ot t l ey , »Pro
feterne i Israel« [oversat 1901]). J, C. J. 

Profetere, spaa, forudsige Fremtidsbegiven-
heder. 

Profeti, Spaadom, Forudsigelse, Forkyndelse, 
der fremsættes med usædvanlig Kraft og Overbevis
ning, fordi den synske selv tror at modtage sin 
Viden umiddelbart fra Guddommen (se C la i r 
v o y a n c e og Profe t ) . Alf, L. 

Profil betegner Omridsformen af en Konstruk-

! tionsdel eller en hel Konstruktion (et helt Byg
ningsværk), sædvanligvis Omridsformen for et 
T v æ r s n i t , f. Eks. i Bjælker (Prof i l jærn , N o r 
m a l p r o f i l e r , s. d.), for en Vej, Jærnbane, Kaj 
(se f. Eks. J æ r n b a n e r , S. 1094; om »frit Pro-

: fil« se J æ r n b a n e r S. 1096), men bruges ogsaa 
om Formen af Længdesnittet (Længdeprofil af en 
Jærnbane, Vej). A. O—d. 

P. er ogsaa Omridsformen af et Ansigt, set fra 
Siden. 

Profil (geol.) se L e j r i n g s f o r h o l d . 
Profiljærn d. s. s. F a e o n j æ r n (s. d.). 
Profit (fr.) Fordel, Udbytte, Gevinst; p r o f i 

te re , drage Fordel af; p r o f i t a b e l , fordelagtig. 
Profit-sharing [prå'fitsæ! ri^] (eng.), egl. Del-

\ agtighed i Udbyttet (af en økonomisk Virksom-
! hed), men alene anvendt i Betegnelsen Andelsløn 
I —fr. participation aux benefices, tysk »Gewinn-
j beteiligung« — er en fra England udgaaet Løn-
ningsmaade, ved hvilken de i et industrielt eller 

I merkantilt Foretagende ansatte Arbejdere, for-
j foruden deres faste Aars- eller Ugeløn, faa en 
I paa Forhaand betinget og bestemt Anpart af For

retningens Nettogevinst, som Regel udbetalt i Kon
tanter efter Aarsopgøret. Denne Lønningsform 
har i forskellige Lande i et større Antal Tilfælde 
med større eller mindre Held været prøvet som 
Afløsning for den endnu herskende, idet man er 
gaaet ud fra den Betragtning, at ofte er den rene 
Tidsbetaling uretfærdig, Stykbetalingen ugennem
førlig, ligesom man har ment i P. at have fundet 
en kraftig Spore for Arbejderne til at yde saa 
meget og saa værdifuldt Arbejde som muligt; 
socialt skulde P.-Systemet derfor virke i Retning 
af at give Arbejdere og Arbejdskøbere Fælles
skab i Interesser og saaledes bygge Bro over 
Kløften mellem Arbejde og Kapital. Paa den 
anden Side hævdes, at dybere set er P. i Virkelig
heden uretfærdig, da Arbejderne jo ikke dele 
mulige Tab, og fordi O verskudet næsten undtagelses
frit afhænger af Omstændigheder, paa hvilke de 
ingen Indflydelse kunne have. P. blev bragt paa 
Bane af Lord Wallscourt omkr. 1832, men blev 
i dette Land ikke forsøgt i mere omfattende Maale-
stok før 1865, da Firmaet H. Briggs & Co. 
bragte det i Anvendelse i sine Kulgruber. I 
Frankrig fandt det 1842 af den for Socialreform 
interesserede Malermester E. I. Leclaire (1801 — 
72) givne, vidt og bredt omskrevne Forbillede 
en Tid lang talrige Efterfølgere (smig. Go din, J. 
B.). I mange Tilfælde, hvor P. har fundet Ind
gang, baade i disse og andre Lande, er det 
imidlertid senere ophævet, uden at man dog af 
den Grund kan sige, at Systemet socialpolitisk 
har udspillet sin Rolle; tværtom, Diskussionen 
derom er de senere Aar livlig som nogen Sinde. 
En international Kongres (de la part. aux bénéf.) 
til Sagens Fremme blev afholdt i Paris 15.—18. Juli 
1900. P. maa ikke forveksles med Tantieme (s. d.), 
Bonus eller andre Gratifikationer, der ene kunne 
betragtes som Lønningstillæg, afhængige af Ar-
bejdskøberens Vilkaarlighed eller til visse faglige 
Omraader eller Lønningsklasser begrænset Sæd
vane. En særegen Form af P. danner derimod 
den blandt Havfiskere, Sæl- og Hvalfangere fra 
gammel Tid sædvanlig anvendte Fremgangsmaade 
at gøre den hele Skibs- eller Baadbesætning 
(norsk L u t l a g ) delagtig med en forud fastsat 
Andel (se Lod, 2) i Udbyttet. (P. har fremkaldt 
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en omfangsrig Lit t . , hvoraf her kun et Udvalg 
kan nævnes: W. S t a n l e y J e v o n s , On indu-
strial partnership [1870]; S e d l e y T a y l o r , P. 
between capital and labour [1884]; de to engel
ske Hovedværker ere N. P. Gi lman , P. between 
employer and employed [1889]; og D a v i d F. 
S c h l o s s , Methods of industrial remuneration 
[ l 8 9 3 . 3- Udg. 1898]; T. W. B u s h i l l , P. and 
the labour guestion [1893]; T. E. S h u t t l e w o r t h , 
»P.« [1893]; Ch. R o b e r t , Le contrat de part. 
aux bénéf. [1890] og en Række andre Skrifter; 
A. T r o m b e r t , Guide pratique pour l'applica-
tion de la p. aux b. [1892] ; samme, suppleret fr. 
Overs, af V. BOhmert 's nedenn. Værk [1888]; 
E. W a x w e i l e r , La p. aux b. [1898]; M. Van-
lear, La p. aux b. [1898]; V i c t o r B S h m e r t , 
»Die Gewinnbeteiligung« [2 Bd. 1878, Hovedværk]; 
F. F r o m m e r , »Die Gewinnbeteiligung« [1886]; G. 
S c h m o l l e r , »Ueber G.« i »Zur Sozial- und Ge-
werbepolitik der Gegenwart« [1890]; Rud. Ein-
h au s er, »Die G.« [1898]; Tidsskrifterne: »Em-
ployer and Employed« [red. af ovenn. N. P. 
G i l m a n , Boston 1892 — 96], »Bulletin de la p. 
aux b.« [Paris I879 ff., udk. fremdeles] og »Der 
Arbeiterfreund« [grundlagt af V. B ohmer t , 1903 
i dets 41. Aarg.]; A. T r o m b e r t , Proces-ver-
baux sommaires [1901] og Comte rendu [1902] 
fra ovenn. Kongres). K. V. H. 

Profluvia (lat.), sygeligt Udflaad af Legems-
vædsker, særlig af Blod. 

Pro formå (lat.), for en Forms Skyld. Om 
Proformaretshandel tales, hvor enten kun en ren 
Skinretshandel er indgaaet, idet slet ingen Rets-
forandring er tilsigtet, f. Eks. hvor en Person 
p. f. »afhænder« sine Ejendele til en anden for at 
undgaa Eksekution i dem, eller hvor en anden 
Retshandel fingeres indgaaet end den, der virke
lig er aftalt, saaledes f. Eks. naar en Gave ud
gives for et Salg mod Vederlag for at undgaa 
Anvendelse af Gavereglerne. En slig Skinrets
handel stifter — hvor dens sande Karakter af
sløres — ikke Ret ud over, hvad Aftalen mellem 
Parterne i Virkeligheden gik ud paa, for saa vidt 
denne overhovedet er retsgyldig, og kan altsaa 
heller ikke binde Parternes Kreditorer i videre 
Omfang. Men i visse Tilfælde kan den medføre 
særlige Ubehageligheder for Parterne, eller den 
ene af dem, nemlig ikke blot hvor Indgaaelsen 
af slige Skinretshandler er strafbar, saaledes hvor 
det sker i Tilfælde af en forestaaende Eksekution 
eller Konkurs for at skaffe Midler af Vejen, men 
ogsaa hvor Medkontrahenten fragaar, at Rets
handelen blot er p. f. eller overdrager den p. f. 
afhændede Ting til en godtroende Tredjemand, idet 
denne da ofte vil blive retmæssig Ejer af Tingen, 
se G o d t r o e n h e d s e r h v e r v e l s e r . K. B. 

Profos (af lat. praepositus) var oprindelig Be
nævnelse for den, hvem Polititilsynet ved en 
militær Afdeling paahvilede; senere den, der 
eksekverede de Soldaterne idømte Straffe. Smig. 
L a n d s k n æ g t e . 

Profos (lat.), i Overmaal. 
Pro fntflro (lat.), for Fremtiden. 
Profy låks is (græ.), Forebyggelseskunst. De 

Fremgangsmaader, ved hvilke man i Lægekunsten 
søger at forebygge en Sygdoms eller et Symp
toms Indtræden, kaldes p r o f y l a k t i s k e Me
toder . Lp. M. 

Om P.'s Betydning ved Bekæmpelse af Plante
sygdomme se P l a n t e p a t o l o g i S. 391. 

Progenæus , o: med fremstaaende Hage (alm. 
anvendt sammen med Kranium eller Facies, alt
saa Cranium progenaeum, Facies progenaea), 
en Ansigtsbygning, alm. i Forbindelse med Idioti, 
hvor Underkæben staar stærkt frem, og hvor 
Hovedskallen er svagt udviklet. Smig. P r o g -
nath. E.A.T. 

Pr og nat h (græ.), med fremstaaende Kæbeparti 
(se O r t o g n a t h ) . Deraf Substantivet P r o g n a -
th i sme . 

Prognose (græ.), Forudsigelseskunst, benyttes 
særlig med Hensyn til Sygdomme og deres Forløb 
og anvendes ogsaa (og mest) om selve Udsigterne 
herfor. Man skelner mellem P. quoad vitam, 
P. for Livet; P. quoad valetudinem completam, 
P. for at genvinde den f u l d s t æ n d i g e Sundhed; 
P. quoad functionem, P. for den fremtidige 
Funktion af den angrebne Del; P. quoad tem
pus, P. for Sygdommens Varighed o. s. v. Lp. M. 

Prognostlkon (græ.), Forudsigelse paa Grundlag 
afgivne Tegn; »at stille P.« for nogen d. s. s. at for
udsige hans Skæbne (smig. Prognose) . Al/r. L. 

Program (græ. ngo ypa/UjUa), i daglig Tale 
enstydig med offentlig Meddelelse om Indholdet 
af en Teaterforestilling, en Koncert e. 1. I det 
parlamentariske Sprog anvendes det hyppig om 
de offentlige Udtalelser, der i en eller anden 
Anledning udgaa fra et politisk Parti, stundom 
ogsaa fra Regeringen, indeholdende Redegørelse 
for deres Optræden ved en given Lejlighed og 

I Bebudelse af, hvilke Fremtidsplaner de stille i 
j Udsigt, eller hvilken Stilling de i mødende Til-
I fælde agte at indtage. C. V. N. 

Programmusik. Allerede tidlig har der i 
Musikken gjort sig Bestræbelser gældende for at 

' »male« i Toner, for at søge Udtryk ikke blot 
j for abstrakte Stemninger, men tillige for visse 
I konkrete Genstande og for ydre Begivenheder og 

Situationer. Saadanne Forsøg kan man føre tilbage 
; til vor nuværende Kunstmusiks første Tider, til 
\ Nederlændernes Periode i 16. Aarh. ( Jannequ in , 
i G o m b e r t o. a.). Først ved Instrumentalmusikkens 

Udvikling i den efterfølgende Tid udvindes der 
I imidlertid ny Kunstmidler, der lette disse Be-
1 stræbeiser. Tonemaleriet bliver ved Hjælp af 
Orkesteret en velkommen Faktor i Operaen til 
Fremstilling af f. Eks. Uvejr og Storm, Idyller 
med Fuglesang, Hyrdescener, gjaldende Kampgny 
etc. Uden for Operaen søger man at komme frem 
ad samme Vej ved større eller mindre Instru
mentalstykker, der forsynes med passende Over
skrifter. Saaledes hos en Række Klaverkompo
nister fra 17. til 18. Aarh., F r o b e r g e r , Cou-
pe r in , R a m e a u , ja selv Seb. Bach. Dennes 
Forgænger i Leipzig-Kantoratet, K u h n a u , skildrer 
i sine »Musikalische Vorstellungen einiger bi-
blischen Historien« [1700], i Klaversonater saa
danne Ting som David's Kamp med Goliath, 
Saul's Tungsind, Jakob's Brudefærd, hans Død 
og Begravelse o. 1. Ogsaa senere findes der 
blandt Komponisterne Repræsentanter for P., 
selv blandt Klassikerne (Haydn , B e e t h o v e n ) , 
men først med Romantikerne i 19. Aarh. faar 
dog P. rigtig Fart. Romantikken søger ind bag 
det rent musikalske, ind i Ideernes Verden, og 

i den udviklede Instrumentationskunst, som ud-
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mærker denne Periode, tilvejebringer en hidtil 
ukendt Mangfoldighed af Tonefarver, ny Midler 
til at give disse Ideer Udtryk. Med Ber l ioz og 
L i sz t som Foregangsmænd og støttet til det 
Wagner ' ske Musikdrama, opstaar saaledes den 
moderne P. Ved Siden af Symfonien, Repræsen
tanten for den absolutte Musik, træder nu den 
»symfoniske Digtninge, Repræsentanten for den 
poetiserende Musik. Foruden Tonerne selv bliver 
her den i Tonerne indeholdte eller tilstræbte 
Symbolik af Vigtighed. Et »Program«, vedføjet 
Musikken, tjener som poetisk Vejleder og giver 
Tilhørernes Fantasi de forønskede Tilknytnings
punkter for Opfattelsen. Det ses let, at vi hermed 
befinde os uden for det musikalskes egentlige 
Omraade. Den hele æstetiske Berettigelse af P. 
er derfor endnu et aabent Spørgsmaal. A. H. 

Progréso , By i den mejikanske Stat Yucatan, 
40 Km. N. f. Mérida, hvis Havneby den er, og 
med hvilken den har Jærnbaneforbindelse. Byen 
ligger paa en Klittange og er et Mødested for 
flere Dampskibslinier. Handelen er forholdsvis 
betydelig, ca. 1 o Mill. Kr. i aarlig Handelsomsæt
ning. Indbyggertallet er 5,000. M. Kr. 

Progression (græ.). VedP. forstaar man i Skatte
læren det Princip, at det paalignede Skattebeløb 
stiger efter et stærkere Forhold end Indtægtens 
Størrelse. I Modsætning til Degressionen, hvor 
man gaar ud fra en for alle Indtægter fast Skatte
procent, der imidlertid nedsættes efter stigende 
Skala for de lavere Indtægter, medfører Progres-
sionssystemet en gennem alle Indtægtsgrupper 
fortsat Procentstigning. Progressionsprincippet, 
der kan tænkes anvendt inden for forskellige 
Skattegrupper, men som dog navnlig har Betyd
ning for Indkomstskatten, maa vel siges nu at 
have trængt sejrende igennem i Finansvidenskaben. 
Med Hensyn til P.'s Udførelse i Praksis har man 
anvendt forskellige Fremgangsmaader. Den nær
mest liggende er denne, at man lader Procenten 
stige efter Indtægternes Størrelse (delt i Grupper) 
og bringer den højere Skatteprocent til An
vendelse paa hele Indtægten i samme Skatte
gruppe. Denne Fremgangsmaade medfører imidler
tid navnlig en uensartet Behandling af Grænse
indtægterne inden for de enkelte Skattegrupper. 
Denne Mangel undgaas til Dels, naar man kun 
bringer den højere Skatteprocent for hver Skatte-
gruppe til Anvendelse paa den Del af Indtægten, 
hvormed den overskrider den nærmest lavere 
liggende Skattegruppe. Ogsaa andre Forslag ere 
gjorte (saaledes af Dr. Cassel) paa en rationel 
Udformning af Progressionssystemet. C. T. 

Progression er i Matematikken ensbetydende 
med Række. Aritmetiske og geometriske P. ville 
sige Differens- og Kvotientrækker. Chr. C. 

Progress i s te r , Fremskridtsmænd, var 1840— 
70 i Spanien Navn for det videregaaende liberale 
Parti, under Espartero, Olozaga og Prim, Efter
følgerne af de tidligere Exaltados, Forgængerne 
for de senere Radikale. E. E. 

Progressiv (lat.), fremadskridende, i stigende 
Skala. 

Progressiv Paralyse eller Parese d. s. s. 
D e m e n t i a p a r e t i c a . 

Progressivskat d. s. s. Progression. 
Progressivsystem se F æ n g s e l s v æ s e n S. 

329. 

Progymnasmåta (græ.), Forøvelser. 
Prohibére (lat.), forhindre, forbyde. 
Prohibitiv (lat.), forebyggende, forbydende. 
Prohibit ivsystem kaldes den yderliggaaende 

Gennemførelse af Beskyttelsesprincipperne i Told
politikken. Ved P. kan, som allerede Ordet an
tyder Indførsel af nærmere specificerede Varer, 
hvis Frembringelse eller Tilvirkning i Indlandet 
tilsigtes fremkaldt, enten ligefrem forbydes, eller 
den kan, og dette er Reglen, i høj Grad vanske
liggøres ved afskrækkende Toldsatser. De For
bud eller Indskrænkninger, der ere paalagte lige 
over for Indførsel af visse Varesorter ene af Hensyn 
til disses farlige Art i sanitær (og veterinær), i 
militær eller hvilken som helst anden Henseende 
af særlig Natur, anses ikke for at være Udslag af 
P., idet ved dette altid det næringspolitiske Moment 
er det afgørende (se I n d f ø r s e l s f o r b u d ) . P. var 
et af Merkantilsystemets (s. d.) store Midler; det 
blev i de fleste Lande fortrængt sammen med 
dette, men enkeltvis forekommer dog endnu 
(f. Eks. i Rusland) Toldsatser, som gaa ud over det 
Maal, den almindelige Protektionisme (s. d.) stiller 
sig; for øvrigt er Grænsen mellem denne og P. 
flydende. K. V. H. 

Prohner Wiek, en af de saakaldte Bodden, som 
Østersøen danner langs Forpommern's og Rugen's 
Kyster, ligger mellem Forpommern og Rugen og staar 
mod Sydøst gennem Strelasund-eller Stralsund-Far-
vandet i Forbindelse med Greifswalder Bodden, og 
mod Nordvest gennem Dybet ved Berhoft (2,5 M. 
dybt) mellem Hiddensø og Sandbanken Bok med 
Østersøen. I snævrere Betydning omfatter P. W. 
kun den vestlige, ved Forpommeren liggende Del 
af Bugten, medens den østlige Del ved Rugen 
kaldes Kubitzer Bodden, og begge sammenfattes 
saa blot under Benævnelsen Bodden. Joh. F. 

ProltOS, Tvillingbroder til Akrisios, Søn af 
Kong Abas, der herskede over Argos. Det hed
der i Sagnet, at de to Brødre stredes med hinanden 
allerede i Moders Liv. Ved Delingen af Fædrene
arven fik P. Tiryns, men blev fordreven af 
Akrisios. Han flygtede til Kong Iobates i Lykien 
og ægtede hans Datter, Anteia (eller Steneboia). 
Med Hjælp af Svigerfaderen vendte han nu tilbage 
til Argolis og tvang Broderen til at overlade sig 
Tiryns. P. havde 3 Døtre, Lysippe, Ifinoe og 
Iphianassa. Da disse haanede Dionysos'es Dyr
kelse (eller efter et andet Sagn havde sammen
lignet deres Skønhed med Hera's), gjorde Gu
derne dem rasende, saa de flakkede om over hele 
Peloponnes. Vanviddet bredte sig derved blandt 

j Kvinderne rundt om, især i Argolis, saa de myr
dede deres Børn. I sin Nød henvendte P. sig da 
til den berømte Vismand Melampos, som stand
sede Vanviddet, og hvem P. til Gengæld afstod 
en Tredjedel af sit Land, medens et lignende 

\ Stykke blev givet til Bias, Melampos'es Broder. 
Ifinoe var i Mellemtiden død i Sikyon, de to 
andre bleve nu gifte med Brødrene. P.'s Søn var 
Megapentes, der af Perseus fik Herredømmet over 
Argos, mod at afstaa Tiryns. Til Kong P. kom 
Bellerofon som Flygtning fra Korinth, Anteia fat
tede Kærlighed til ham, og da han ikke besva
rede hendes Følelser, søgte hun at volde hans 
Død (se Bel le rofon) . H. A. K. 

Projekt [prosjæ'kt] (lat.), Udkast, Plan. P ro j ek -
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t e r e , udkaste en Plan, planlægge. P r o j e k t m a g e r , 
Person, der stadig har store (gerne uudførlige 
eller risikable) Planer oppe. 

Projekt i l [prosjækti'l] (fr.) kaldes et Legeme, 
der udslynges af en Maskine eller af et Skydevaaben 
i den Hensigt at ramme og ødelægge Objekter, 
der befinde sig i større eller mindre Afstand fra 
Maskinen eller Vaabenet. I Tiden før Krudtets 
Opfindelse anvendtes som P. t i l d e t svære 
S k y t s svære Pile, store Sten, store Metalstykker, 
Sten- og Bronzekugler, der udslyngedes af Ma
skiner, de saakaldte Ballister og Katapulter. Efter 
Krudtets og Ildvaabnenes Opfindelse anvendtes i 
Begyndelsen hovedsagelig Stenkugler, men man 
anvendte dog allerede tidlig ogsaa Smedejærns-, 
Bronze- og Blykugler, Sække fyldte med Sten, 
Brandprojektiler o. 1. Først henimod Aar 1500 
blev det almindeligt at anvende Støbejærn, og 
Støbejærnskuglerne fortrængte nu hurtig Sten
kuglerne. Overgangen fra Stenkuglerne til Støbe
jærnskuglerne var et betydelig Fremskridt, idet 
man derved opnaaede en større Tværsnitsbelast-
ning — P.'s Vægt divideret med dets Tværsnits-
areal — hvormed fulgte større Evne til at over
vinde Luftmodstanden og derved større Skud
vidde og Anslagskraft. I 16. Aarh. fremkom 
G r a n a t e n , den hule med Sprængladning fyldte 
Rundkugle, og G r a n a t k a r d æ s k e n , den hule 
med mindre P. og en lille Sprængladning fyldte 
Rundkugle. 

Henimod Midten af 19. Aarh. forlod man 
Kugleformen for P. og indførte cylindro-ogivale 
P., der dannedes af en lang cylindrisk Bagpart 
og en ægdannet Spids, der sluttede sig til Cy
linderen. Ved at give P. denne Form opnaaede 
man, at det kunde gives større Vægt i Forhold 
til sit Tværsnit, saa man kunde faa større Tvær-
snitsbelastning end ved Kuglen. For at imidlertid 
et P. af denne Form stadig kan beholde Spidsen 
fremad under sin Bane i Luften, er det nød
vendig, at der bibringes det en Omdrejning om 
dets Længdeakse; dette opnaar man ved at for
syne Vaabenet med Riffelgange og tvinge P. til 
at følge disse under sin Bevægelse gennem Løbet. 
Anvendte man Forladekanoner, forsynedes P. paa 
sin cylindriske Bagpart med flere Rækker Knaster, 
der passede i Riffelgangene; naar man ladede 
Kanonen, maatte man altsaa sætte P. ind, saa at 
Knasterne kom ind i Riffelgangene, og P. blev 
saaledes tvunget til under sin Bevægelse gennem 
Løbet at følge Riffelgangene og dreje sig om 
sin Længdeakse. Anvendte man Bagladekanoner, 
omgav man P.'s cylindriske Bagpart med en 
Kappe af et blødere Materiale, der havde en 
Diameter, der laa mellem Løbets Diameter, regnet 
over Mellemrummene mellem Riffelgangene, og 
Løbets Diameter, regnet over Bunden af Riffel
gangene. Ved P.'s Bevægelse gennem Løbet 
maatte altsaa Mellemrummene mellem Riffel
gangene — Felterne — skære sig ind i det bløde 
Kappemateriale, og det Materiale, der herved 
blev fortrængt, trængtes ned i Riffelgangene 
og udfyldte disse, saa P. blev nødt til at 
følge dem og dreje sig om sin Længdeakse. Ved 
nyere P. omgiver man ikke længere hele den 
cylindriske Bagpart med en Kappe af blødere 
Materiale, men nøjes med at omgive den med frem
springende Bælter — Styrebælter — af Kobber. 

Man kan da lægge et Bælte om den bageste Del 
af den cylindriske Bagpart og et Bælte om den 
forreste Del af den cylindriske Bagpart, hvorved 
man opnaar at faa P. styret baade foran og bag 
ved sit Tyngdepunkt, saa det bevæger sig støttere 
gennem Løbet. Dette kan dog kun anvendes, 
naar Riffelgangene i Kanonen sno sig lige stærkt 
hele Vejen; ved nyere Kanoner lader man imidler
tid af andre Hensyn Riffelgangene begynde med 
at sno sig meget svagt og lader deres Snoning 
tiltage hen imod Mundingen, og ved P. til Kanoner 
med saadan — progressiv — Rifling maa man 
nøjes med eet Kobberbælte om den cylindriske 
Bagpart, idet den forreste Del af P. ellers vilde 
blive snoet stærkere end den bageste. For allige
vel at faa P. til at ligge saa støt i Løbet som 
muligt omgiver man hyppig den forreste cylindriske 
Del af P. med et Kobberbælte — Centrerings-
bælte —, som man dog ikke lader springe længere 
frem end, at dets Diameter er lig Løbets Diameter 
over Felterne, og det har kun til Hensigt at støtte 
P. af og bevirke, at P.'s Længdeakse, naar P. 
ligger i Løbet, falder sammen med Løbets Midt
linie o: at P. er centreret; ofte anvender man i 
Stedet for et særligt Centreringsbælte selve Ma
terialet af P., idet man i et enkelt Bælte gør 
Diameteren lidt større. Ved P., der ere bestemte 
til at sprænges, er den forreste Spids af den æg
dannede Del skaaren af, saa der bliver Plads til et 
Brandrør, hvorved Spængladningen tændes. 

Efter deres indre Anordning deles P. i mas
sive P., der virke mod Maalet i deres oprinde
lige Form, G r a n a t e r (s. d.), der dele sig i flere 
Stykker tæt ved Maalet eller i dette, G r a n a t -

| k a r d æ s k e r (s. d.), der adskilles i et Punkt 
under Banen i Luften, og K a r d æ s k e r (s. d.), der 
allerede adskilles under Banen i Løbet eller i 
hvert Tilfælde umiddelbart efter at have forladt 
dette. 

Som Projektilmateriale anvendtes tidligere al
mindeligvis Støbejærn. Til de panserbrydende P. 

j maatte man imidlertid hurtig — da man som 
Panser begyndte at anvende Staal — forlade dette 
Materiale, der ikke var haardt nok, og gaa over 
til ligeledes at anvende Staal. I de senere Aar 
har man ogsaa til Granater og Granatkardæsker 
hyppig anvendt Staal, hvorved man opnaar at 
kunne gøre Skorpen tyndere, saa man faar mere 
Plads til Sprængladning og Kuglefyldning. 

Som P. t i l H a a n d s k y d e v a a b n e n e anvendte 
man Kugler af Bly, lige til man, henimod Midten 
af 19. Aarh., med Riflernes almindelige Indførelse 
gik over til det cylindro-ogivale P. Anvendte 
man Forladerifler, voldte dette noget Besvær, idet 
der maatte være Spillerum mellem P. og Løbet, 
medens P. førtes ned i dette, hvorimod Spille
rummet maatte ophæves, naar P. var kommet til 
Bunds, for at Blyet kunde trænge ind i Riffel
gangene og udfylde disse under Udfarten, saa P. 
blev tvunget til at følge Riffelgangene og dreje 
sig om sin Længdeakse. Ved den af Oberst 
Thouvenin konstruerede Tapriffel, der indførtes 
ret almindelig, opnaaedes dette ved, at man ved 
Slag med Ladestokken stukkede P. mod en i 
Bunden af Riflen anbragt Tap; for lettere at lade 
sig stukke var Tapriflens P. forsynet med Kanne-
lyrer paa sin cylindriske Del. 

Et andet meget almindelig anvendt P. var det 
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efter Opfinderen Kaptajn Minié benævnte Minié-
P. Dette P.'s cylindriske Bagpart var forsynet 
med inddrejede Riller, og i Bunden havde det en 
ret stor Udhuling, hvori Kaptajn Minié anbragte 
en lille Jærnskaal, Culot, der af Krudtgassen 
pressedes ind i det bløde Bly og derved ud
videde P. saa meget, at Spillerummet ophævedes; 
Culot'en faldt dog hurtig bort, da Krudtgassen 
ogsaa uden denne udvidede P. tilstrækkelig. En 
tredje Maade, paa hvilken man søgte at ophæve 
Spillerummet, var ved at konstruere P. saaledes, 
at der ved Krudtgassens Stød i Affyringsøje-
blikket stukkedes i Aksens Retning og derfor ud
videdes i radiel Retning; dette foresloges af Eng
lænderen Wilkinson og anvendtes af Østerrigeren 
Lorentz, der forsynede den cylindriske Bagpart 
med dybe Indsnit for at lette Stukningen. Dette 
P. blev dog ikke meget anvendt. Ved Anvendelsen 
af Bagladerifler tilvejebragtes Forceringen — P.'s 
Indtvingen i Riffelgangene — ved at gøre Dia
meteren af P. noget større end Løbets Diameter 
over Felterne. Undertiden — som f. Eks. ved 
den tyske Tændnaalsriffel — forceredes ikke selve 
P. ind i Riffelgangene, men dette anbragtes i et 
Papspejl, og man lod da Forceringen foregaa paa 
Papspejlet. Ved de Geværer af ca. 11 Mm. Kaliber, 
der indførtes i Midten af 1870'erne, anvendtes P. 
af ca. 2^2 Kalibers Længde, men de ere stadig 
blevne længere i Forhold til deres Tværsnit, saa 
at de ved de nu almindelige Geværer af 6,5—8 
Mm. Kaiiberere 3—4 Kaliber lange. Som Mate
riale til Geværprojektiler anvendes Bly, der for 
at gøres haardere og for at hindre Afsætning af 
Bly i Riffelgangene legeres med Antimon eller 
Tin. Ved de nyeste Geværer, hvor der paa 
Grund af Riffelgangens stærke Snoning alligevel 
afsættes meget Bly i Riffelgangene, er man gaaet 
over til at omgive hele P. med en tynd Kappe af 
Kobber, Nikkel eller Staal. H. H. 

Projektilbane [prosjækti'l-] kaldes den Bane, 
et Projektil beskriver efter at have forladt Vaabenet. 
Banens Begyndelsespunkt ligger i Vaabenets 
Munding, og som dens Endepunkt regnes hyppig 
det Punkt, hvor Projektilet første Gang træffer 
en Genstand, særlig Jordens Overflade; ved teo
retiske Betragtninger regnes det Punkt for Ende
punktet, hvori Banen skærer en gennem Vaabenets 
Munding lagt vandret Plan, Mundingshorisonten. 
Det højeste Punkt af Banen kaldes Toppunktet, 
den Del af Banen, der ligger mellem Mundingen 
og Toppunktet, kaldes den opadgaaende Gren, det 
øvrige Stykke af Banen den nedadgaaende Gren. 
Toppunktet ligger nærmere ved Banens Ende
punkt end ved dens Begyndelsespunkt, og den 
nedadgaaende Gren er krummere end den opad
gaaende. Den Vinkel, Tangenten i Banens Be
gyndelsespunkt danner med Mundingshorisonten, 
kaldes Udgangs vinkelen, den Vinkel, Tangenten 
i Endepunktet danner med Mundingshorisonten, 
Nedslagsvinkelen. Nedslagsvinkelen er altid større 
end Udgangsvinkelen. Det Stykke, Banen hæver 
sig over Mundingshorisonten, kaldes Banens Ordi
nat paa den dertil svarende Afstand, og den 
Del af Banen, hvor den ikke hæver sig højere 
over Jordoverfladen end et givet Maals Højde, 
kaldes Banens raserende Del med Hensyn til dette 
Maal. Forøges Vaabenets Elevation, vil Projek
tilets Udgangsretning hæve sig mere over Jorden, 

I og det vil derfor gennemløbe en længere Vej, inden 
I det slaar an, saa Skudvidden bliver større. Dette 
! gælder dog kun til en vis Grænse; forøges Eleva

tionen ud over denne, aftager Skudvidden atter, 
saa man altsaa kan faa samme Skudvidde med to 
forskellige Elevationer. I det lufttomme Rum 
vilde den største Skudvidde svare til en Elevation 
af 450, men paa Grund af Luftmodstanden vil 
man i Virkeligheden allerede naa den ved en 
noget mindre Elevation. Benyttes den mindre 
Elevation, kaldes det almindeligvis Skydning; be
nyttes den højere Elevation, kaldes Operationen 
sædvanlig Kastning. I det lufttomme Rum vilde 

j Banen blive en Parabel, og jo vanskeligere Pro
jektilet har ved at overvinde Luftmodstanden, 
desto mere afviger Banen fra en Parabel. Det er 
saaledes navnlig Tværsnitsbelastningen — Projek
tilets Vægt divideret med dets Tværsnitsareal — 
og Begyndelseshastigheden, der have Indflydelse, 
saaledes at Banen nærmer sig mere til Parabelen, 
jo større Tværsnitsbelastningen og jo mindre Be
gyndelseshastigheden er. Haandskydevaabnenes 
Baner ville derfor afvige mest, Morterernes mindst 
fra Parabelen. Ved det riflede Skyts tvinger man 
Projektilet til at dreje sig om sin Længdeakse, 
hvilket er nødvendigt for, at Projektilet under 
Banen vedblivende skal beholde Spidsen fremad. 
Paa Grund af denne Rotation vil Projektilets Akse 
faa en konisk svingende Bevægelse uden om Bane
tangenten, og denne koniske Bevægelse vil atter 
bevirke, at Banen ikke kommer til at ligge i 
Kerneliniens Vertikalplan, Skudplanen, men af
viger fra denne, saa at Nedslaget finder Sted i 
en vis Afstand til højre eller venstre for denne 
Plan. Denne Afvigelse kaldes Afdriften og gaar 
til højre ved højreriflede Kanoner, til venstre ved 
vensireriflede. Afdriften vokser med Flyvetiden 
og vokser i stærkere Forhold end Afstanden. Som 
Følge heraf bliver Banen altsaa en dobbeltkrum 
Linie, hvis sidste Del er stærkere krummet saavel 
nedad som til Siden. H. H. 

Projektion (mat.) af et Punkt eller en Gen
stand er ensbetydende med Billedet deraf (se 
D e s k r i p t i v g e o m e t r i ) . Hyppigst tænkes ved 
P. paa den r e t v i n k l e d e , hvor et Punkts P. paa 
en Linie eller en Plan er Fodpunktet for den 
vinkelrette fra Punktet paa Linien eller Planen. 
Denne P. spiller en meget betydelig Rolle i ana
lytisk Geometri og Mekanik. Ere Punkterne A og 
B retvinklet projicerede paa en ret Linie i A^ og 2?j, 
og betegnes Vinkelen mellem AB og Linien ved 
v, er A^B-y — ABcosv. Hvis de retvinklede P. af 
et plant Areal F% Punkter paa en Plan bedække 
et Areal F± af denne Plan, er F± zs Fcosv, hvis 
v betegner Vinkelen mellem Fs og F^'s Planer. 
— Om P. af Kort se L a n d k o r t . Ckr. C. 

Projektidnsapparat se L a t e r n a magica . 
Projektionstegning gaar ud paa Fremstilling 

af Rumfigurer ved Tegning i en Plan efter De
skriptivgeometriens (s. d.) Afbildningsmetoder. 
Uagtet al Beskrivelse ved Tegning i det praktiske 
Liv af Genstande, der skulle forarbejdes, sker ved 
P., bruges Navnet særlig om den Fremstilling af 
Stereometriens Legemer, Flader og Kurver, der 
er Undervisningsfag ved tekniske og andre 
Skoler. Chr. C. 

Projektivgeometri se Geometri. Om pro-
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jektive Figurer bragte i homolog Beliggenhed se 
H o m o l o g i . 

Projektør kaldes et Apparat, ved Hjælp af 
hvilket elektrisk Lys kastes ud over Terrainet for 
at oplyse dette. P. bestaar af en elektrisk Bue
lampe, bag hvilken er anbragt en Reflektor, det 
hele anbragt i en cylindrisk Blikkasse med Glas 
for. Den cylindriske Blikkasse er da anbragt 
paa et Stativ, saa den kan drejes saavel til Siderne 
som op og ned, hvorved Lyset altsaa kan kastes 
hen paa det Punkt, man vil oplyse. H. H. 

Prokambi t tmst reng (bot.) kaldes i Væv
læren de af Vækstspidsens Ur-Meristem frem-
gaaede Strenge af prosenkymatiske, tyndvæggede 
Celler, der i den ældre Del af Stængelen eller 
Roden gaa over til Sejbast eller Karstrenge. P. 
holde sig hos Nøgenfrøede og Tokimbladede for
holdsvis længe i ungdommelig Tilstand, ja visse 
af deres Celler komme overhovedet slet ikke ud 
af den delingsdygtige Periode, nemlig de, som 
udgøre Karstrengenes Kambium. V. A. P. 

Prokansler . Svenske, engelske og tidligere 
ogsaa tyske Universiteter have som Forstander en 
Kansler med en Vice- eller P. som Hjælper. 
(Ogsaa Kjøbenhavn's Universitet havde tidligere en 
Kansler. Denne var indtil Reformationen Ros
kilde-Biskoppen, siden indtil 1660 Kongens 
Kansler). Cl. W. 

Proka ta l éps i s (græ.), en retorisk Figur, 
der betegner en foregreben Besvarelse af en 
Indvending, som Taleren tænker sig kan gøres, 
for saaledes i Forvejen at have svækket Virk
ningen af den, naar den kommer. Cl. W. 

Prokeleusmat lkOS (Pr o c e l e u s m a t i c u s ) 
kaldes i den antikke Metrik en uægte Versefod 
bestaaende af fire korte Stavelser. Den kan 
tænkes opstaaet ved Opløsning af den lange 
Stavelse i en Daktylos eller en Anapæst. H. H. R. 

Prokesch V. Osten, An ton , østerrigsk Di
plomat og Forfatter, født 10. Decbr. 1795, død 
26. Oktbr. 1876. Han gjorde Tjeneste som Officer 
i Krigen 1813—15 og var 1818—20 Adjutant 
for Fyrst Karl Schwarzenberg, hvis Levned han 
skrev 1822. Han gennemrejste 1824—27 Græken
land, Forasien og Ægypten, blev derefter Stabs
chef ved den østerrigske Flaade, der forfulgte 
Sørøverne i de tyrkiske Farvande, og ledede 1828 
Fangeudvekslingen mellem Tyrker og Græker. 
1830 blev han adlet med Tilnavnet »von Osten« 
(hed tidligere kun P.) og brugtes siden alene i 
diplomatiske Hverv: 1833 s o m Fredsunderhandler 
mellem Mehemed Ali og Sultanen, 1834—49 som 
Sendemand i Athen og 1849—53 i Berlin; var 
derefter 2 Aar ved Forbundsdagen i Frankfurt 
som dens første Medlem og 1855—71 i Kon
stantinopel som »Internuntius«. I Mellemtiden 
var han 1845 bleven Friherre, 1848 Feltmarskal
løjtnant og 1850 Geheimeraad; blev ved sin Af
gang 1871 ophøjet til Greve. Af hans Skrifter, 
der vidne om grundigt Kendskab og forstandigt 
Skøn om østerlandske Forhold, samt om ret fri
sindede Meninger, bør nævnes: »Erinnerungen aus 
Aegypten und Kleinasien« [3 Bd. 1829—31], 
»Reise ins heilige Land« [1832], »Denkwiirdig-
keiten aus dem Orient« [3 Bd., 1837], »Ge-
schichte des Abfalls der Griechen« [1845, under
trykt af Censuren 1852, paa ny udgivet i ud
videt Skikkelse, 6 Bd., 1867—68], samt »Kleine 

Schriften« [7 Bd., 1842—44]. Hans Brevveksling 
med Fr. v. Gentz og Fyrst Metternich udkom 
1881 i 2 Bd., og et meget sympatetisk Brev om 
Hertugen af Reichstadt (Napoleon II) udsendtes 
1833- E.B. 

Prok lama (lat.), præklusiv Indkaldelse af 
Fordringshavere inden en vis Frist, saaledes at 
disse miste deres Fordring, hvis de ikke melde 
sig inden Fristens Udløb, se P r æ k 1 u s i o n. K. B. 

Proklamat ion (lat.), Kundgørelse ved særlig 
eksceptionelle Lejligheder, f. Eks. naar den lov
lige Regering retter en offentlig formanende eller 
beroligende Henvendelse til Landets Borgere i 
Anledning af politiske Uroligheder, eller omvendt 
naar et Parti, som har sat sig op mod den be
staaende Regering, i offentlig Redegørelse søger 
at forsvare sin Færd og vinde Tilslutning. C. V. N. 

Prok lamere (lat.), forkynde. 
Prokles , Tvillingbroder til Eurystenes. I Fælles

skab grundlagde de Sparta og herskede i Forening. 
Fra dem nedstammede efter Sagnet de to Konge
linier, Proklider og Eurystenider. H. A. K. 

Prokl i t i sk (græ.) kaldes i Grammatikken et 
Ord, der slutter sig nøje til det efterfølgende paa 
en saadan Maade, at det selv udtales ganske ton
løst og kan betragtes som sammenvokset med 

• det følgende til eet Ord. Dette er navnlig Til-
i fældet med Præpositioner og lignende Smaaord 
i samt med den bestemte og den ubestemte Artikel. 
i Med Hensyn til Skrivemaaden hersker der i 
I Dansk ofte Vaklen, idet det p. Ord undertiden 
! skrives som et selvstændigt Ord, men undertiden 
I skrives sammen med det følgende (idet, unde r -
i t iden , engang). H. H. R. 

Pr o kl or it se Kl or i t. 
Prok los , alexandrinsk Filosof, født i Konstan

tinopel 412, død i Athen 485, studerede i Alex
andria, særlig under Olympiodor. For at lære 
Platonismen at kende rejste han til Athen, hvor 
han blev Syrianus'es Elev og efter ham Skolens 
Forstander. Allerede fra sin Ungdom var P. 
greben af den asketiske og mystiske Retning, som 
var fremherskende i Tiden. Legemet var for 
ham Sjælens Fjende. Gennem Legemet hænger 
Mennesket sammen med den materielle Verden, 
der er det forgængelige og mangfoldige, gennem 
Sjælen hænger Mennesket sammen med Gud, der 
er det fuldkomne, evige og absolutte. Guds 
Eksistens faa vi Sikkerhed for gennem Filosofien, 
Magien og Ekstasen, og denne er den fuld
komneste Vej til Gud. I sin naturlige Tilstand 
er Mennesket bundet af sine Drifter og Instinkter; 
over denne hæver han sig ved at vinde sædelig 
Frihed i Udvikling af sin Personlighed, men endnu 
højere naar han ved Ekstasen, hvor Friheden 
afløses af fuldstændig Bundethed ved Gud. Gud 
er den ene, som tænker sig selv, og hvis Natur 
med Nødvendighed fører ham til at skabe Verden, 
ikke fordi han ikke kan undvære Verden, men 
fordi denne er nødvendig, for at hans Glans og 
Højhed kunne træde frem. I sig selv er Gud 
Enhed, i Forhold til Verden, D: naar vi søge 
ham gennem Betragtning af denne, er Gud Aar-
sag, Skaber og Styrer, og som Styrer, Formaals-
sætter er han Aand. Gennem de sædvanlige Hy
postaseringer af slige logiske Kategorier frem
stiller P. Gud og hans Skaberværk, Sjælen er
kendes som trefoldig bestaaende af Væsenet, En-
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heden og Mangfoldigheden. Hos P. træder My
stikken først frem fom det bevidste Maal for 
Filosofien og Ekstasen som Livsførelsens Fuld
kommenhed. Af hans Værker ere flere bevarede; 
de vigtigste af dem omhandle Teologiens Ele
menter, en Kommentar til Timon og Parmenides. 
(Lit t . : B e r g e r , Pr. exposition de sa doctrine. 
[1840]; Vache ro t , Hist. crit. de Vécole d'Ålex-
andrie [3. Bd]). C. St. 

Prokne, Datter af Kong Pandion i Athen. I 
en Kamp mod Theben's Konge, Labdakos, bad 
Pandion Thrakernes Konge i Fokis, Tereus, om 
at hjælpe sig, og efter Sejren gav han ham sin 
Datter til Ægte. Deres Søn var Itys. Senere 
ønskede P. at gense sin Søster Filomele. Tereus 
hentede hende fra Athen, men øvede paa Vejen 
Vold mod hende og udskar hendes Tunge. 
Alligevel satte hun sig i Forstaaelse med Søsteren; 
i Fællig dræbe de Itys og sætte hans Kød for 
Faderen, tilberedt til et Maaltid. Da Tereus der
efter forfulgte dem og vilde dræbe dem, for
vandledes de af Guderne alle til Fugle, P. til en 
Nattergal (eller en Svale). Myten er behandlet 
bl. a. af Tragikerne og Ovid. H. A. K. 

ProkonnesUS se M a r m a r - H a a v e t . 
Prokonsul kaldtes hos Romerne en Embeds

mand, der fungerede i en Konsuls Sted. Da de 
to aarlig valgte Konsuler ofte, efterhaanden som 
Riget udvidede sig, vare ude af Stand til at over
komme alle de Forretninger, som paahvilede dem, 
baade i Hovedstaden og omkring i Rigets for
skellige Dele, hændte det jævnlig, at Senatet efter 
Embedsaarets Udløb forlængede Funktionstiden 
for en Konsul, navnlig naar han stod som Fører 
for en Hær ved Grænsen eller i fjendtligt Land, 
og ingen af de nyvalgte Konsuler paa Grund af 
Afstanden eller paa Grund af andre Forretninger 
vare i Stand til at afløse ham straks ved Aarets 
Begyndelse. Efterhaanden blev det da Skik, at 
Konsulerne hele deres egentlige Embedsaar vare
toge Forretningerne i Hovedstaden og først efter 
Aarets Udløb som P. fik en militær Kommando, 
og det i Reglen saaledes, at de fik overladt Be
styrelsen af en Provins, hvor de kunde raade med 
næsten uindskrænket Myndighed. Paa samme 
Maade som de forhenværende Konsuler bleve P., 
ble ve ogsaa forhenværende Prætorer Proprætorer, 
men de Provinser, som de fik at bestyre, vare 
sædvanlig mindre end P.'s. I Reglen fungerede 
man et Aar paa denne Maade, men under sær
lige Omstændigheder kunde Statholderskabet ud
strækkes over flere Aar. Paa den Maade var 
f. Eks. Cæsar i 9 Aar P. i Gallien. I Kejser
tiden kaldtes alle Statholdere i de senatoriske 
Provinser P., selv om de kun havde været Præ
torer. H. H. R. 

Prokdp, 1) P. den Store, ogsaa kaldet den 
kronragede, Hussitternes berømte Hærfører, født 
omtr. 1380, død 1434. P. havde studeret i Prag 
og rejste derefter rundt i Europa, hvorefter han 
traadte ind i den gejstlige Stand. Ved Udbrudet 
af Hussitterkrigene stillede han sig under Ziska's 
Banner, og efter dennes Død blev han Tabo-
ritternes Fører i Fred og Krig, skønt han aldrig 
selv vilde bære Vaaben. P. var en kraftig bygget 
mellemstor Mand med store glødende Øje i et 
brunt, vejrbidt Ansigt. Med Vid og Kraft prædikede 
han Herrens Krige og gennemildnede sine Til

hørere ; naar han kunde faa Frihed for Troen, var 
han rede til at slutte Fred med Kejser og Pave, 
thi Krig var ham en Vederstyggelighed. Først 
blev en Forsvarskrig Hussitterne paatvungen, og 
P. sejrede da 1426 ved Aussig og ved Tachau, 
1426 blev en Angrebskrig nødvendig, og 1431 

jog P. den store tyske Rigshær paa Flugt ved 
j Tausz og kunde trænge frem i Tyskland. P. 

vilde, at de hussittiske Krigsfolk skulde missionere 
for deres kirkelige og sociale Tanker, hvor de 
kom frem, og kæmpe mere med Aandens end med 
Haandens Vaaben. P. var 1433 blandt de hus-

1 sittiske fuldmægtige paa Kirkemødet i Basel, hvor 
de konservative Hussitter enedes med Kirkemødet 
om Forlig paa Grundlag af de baselske Kom-
paktater (s. d.). P., de radikale Taboritters Fører, 
fastholdt i kirkelig Henseende det almindelige 
Præstedømme og i politisk Henseende Folkevælde 
under kraftig Ledelse af en Folkehøvding, der 
handlede for Guds Ansigt; han kom derved i 
Strid med de konservative Hussitter (Calixtinere), 
som havde deres Tilhold i Adelen og den vel-

; havende Borgerstand; det kom til Kamp mellem 
de to Partier ved Lipan 30. Maj 1434. Tabo-
ritterne tabte, og P. faldt. 

2) P. den Lille var ogsaa hussittisk Hærfører 
og faldt ved sin store Navnes Side ved 
Lipan. L. M. 

ProkopiOS, græsk Historieskriver i 6. Aarh. 
e. Chr. Han var født i Cæsarea i Palæstina i 
Slutn. af 5. Aarh., men tilbragte en stor Del af 

• sit Liv i forskellige Lande, idet han blev Sekretær 
I hos Belisarius, hvem han ledsagede paa hans 
! Krigstog mod Vandalerne, Perserne og Østgoterne 

i Italien. Vi have af ham et historisk Værk i 8 
Bøger, hvori han beskriver sin Tids Krige, som 
han personlig havde taget Del i, og ved Siden 

I deraf ogsaa kommer ind paa andre af Samtidens 
politiske Begivenheder. I Skildringen af de For
hold, som han personlig kendte til, er han sæd-

, vanlig paalidelig, og han er ikke bange for, saa 
; vidt som det kunde lade sig gøre, at sige sin 
' Mening. Med langt større Oprigtighed udtrykker 
; han sig dog i sin »Hemmelige Historie« (Anec-
' dota), en Fortsættelse af det nævnte Værk, som 

strømmer over af voldsomme Angreb paa Kejser 
; Justinian, Kejserinden o. a. Paa den anden Side 
1 priser han Kejseren i høje Toner i sit Værk »Om 

Justinian's Bygninger«. Han var i Besiddelse af 
. en ret stor litterær Dannelse, som han ofte viser 

ved at efterligne Klassikerne, endskønt han som 
kristelig Forfatter stod deres Standpunkt fjernt. 
I flere Henseender viser han sig som tilhørende 
en Overgangstid. Hans Skrifter ere udgivne af 
Dindorf [3 Bd., Bonn 1833—38], Krigshistorier 
særlig af Comparetti [3 Bd., Rom 1895—98] 
og Anecdota af Krascheninnikov [Dorpat 
1900]. H.H.R. 

Prokreére (lat.), avle, frembringe. 
ProkriS se Kefa los . 
Prokrustes, Tilnavn til en Røver, Pol yp e-

; mon eller D a m a s t e s , der huserede i Omegnen 
af Eleusis. Han havde 2 Senge, en kort og en 
lang. Kom en Mand til ham, førte P. ham om 
Aftenen til een af dem; var den fremmede høj, 
blev han lagt i den korte Seng, hvorefter P. af
huggede, hvad der ragede ud over den. Var det 

| derimod en lille Mand, blev han anbragt i den 
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lange Seng, hvorefter P. — for at faa dem til at 
passe sammen — sled hans Lemmer fra hin
anden, til han opgav Aanden. Han blev af The-
seus dræbt ved Kefissos-Floden. H. A. K. 

• Prokt- (af græ. TCQMTITOS, Endetarmen) anvendes 
som Forstavelse ved en stor Mængde Lidelser 
og Tilstande i Endetarmen; saaledes betyder 
P r o k t a l g i Smerte i Endetarmen, P r o k t i t i s 
Betændelse i Endetarmen, P r o k t o c e l e Brok af 
Endetarmen, fejlagtig anvendt om Fremfald af 
Endetarmen, P r o k t o p l a s t i k plastisk Operation 
paa Endetarmen (udført for Forsnævring, Frem
fald, Svulst), P r o k t o r r h a g i Blødning fra Ende
tarmen, P r o k t o r r h o e Udflaad fra Endetarmen 
(ved Proktitis), P r o k t o s p a s m e krampagtig 
Sammentrækning af Endetarmen (ved Saar og 
andre smertefulde Lidelser paa dette Sted), P r o k -
t o s t e n o s e Forsnævring af Endetarmen, P r o k t o-
t o m i Snit gennem Endetarmen (ved Forsnævringer 
og Spasmer, Svulster), E. A. T. 

Prokllliåner kaldtes hos Romerne en Skole af 
Jurister, som i Modsætning til S ab in i a n e r n e ikke 
lagde saa megen Vægt paa Lovens Bogstav som paa 
det enkelte Tilfældes Natur. De havde Navn efter 
Jur is tenProculus , som var en Discipel af Labeo 
(s. d.)oglevedeiMidtenaf i. Aarh.e.Chr. H.H.R. 

Prokuplje , By i Serbien, ligger ved Toplica 
30 Km. V. f. Nisch. (1896) 5,164 Indb. P. har 
Ruiner fra Romertiden. H. P. S. 

Prokura (lat.), egentlig Honorar pro cura, o: 
for haft Ulejlighed, men nu altid brugt som Be
tegnelse for en særlig omfattende Forretnings-
fuldmagt, hvis Indhold gerne er nærmere bestemt 
i Handelslovene. For Danmark gælder i saa Hen
seende Reglerne i 3. Kapitel af Firmaloven (D: 
Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 om Handelsregistre, 
Firma og P.), for Norge Bestemmelserne i L. af 17. 
Maj 1890. Det fastsættes her, at, naar Inde
haveren af et under Lovens Bestemmelser hørende 
Firma har givet nogen en Fuldmagt, der ud
trykkelig betegner sig som P., eller naar han paa 
anden Maade har betegnet nogen som sin Pro
k u r i s t , er denne bemyndiget til i alt, hvad der 
hører til Driften af Fuldmagtgiverens Forretning, 
at handle paa hans Vegne og tegne Firmaet. 
Dog maa Prokuristen ikke uden udtrykkelig Be
myndigelse afhænde eller behæfte Fuldmagt-
giverens faste Ejendomme. P. kan meddeles flere 
Personer saaledes, at den kun kan benyttes af 
disse i Forening (Kollektivprokura). P. kan — 
men skal ikke — anmeldes til Handelsregisteret. 
Er den i k k e anmeld t , staar det Principalen 
frit for at begrænse den, som han vil; men saa-
danne særlige Begrænsninger kunne ikke gøres 
gældende over for den Tredjemand, der ikke 
kender dem. Tredjemand er altid berettiget til 
paa Forhaand at gaa ud fra, at P. har det i 
Firmaloven angivne Omfang. Hvis P. anmeldes , 
maa den ikke indeholde nogen som helst Be
grænsning eller noget Forbehold, der ikke er 
hjemlet ved Lovens ovenangivne almindelige Be
stemmelser. Prokuristen bør, naar han under
skriver som saadan, til Firmanavnet føje et Til
læg, der antyder Prokuraforholdet (per procura 
p.p. e. 1.) samt tillige undertegne sit Navn. En 
Prokurist kan ikke overføre P. til andre. Fuld
magtgiverens Død eller Umyndiggørelse medfører I 
ikke P.'s Ophør. Derimod maa den bortfalde ved 1 

Forretningsophævelse og kan til enhver Tid til
bagetages. Er en P. anmeldt til Handelsregisteret, 
skal Forandring deri eller Tilbagekaldelse deraf 
ogsaa anmeldes. E. T. 

Prokuråtier er Navnet paa de to mægtige 
Bygninger, som begrænse Langsiderne af Marcus-
Pladsen i Venezia, og som oprindelig ere opførte 
som Boliger for S. Marcus'es indflydelsesrige 
Prokuratorer. Paa Nordsiden ligger procuratie 
vecchie (de gamle P.), bestaaende af tre Stok
værk med en krydshvælvet Arkadegang forneden, 
152 M. lang; Bygningen er opført i Slutn. af 
15. Aarh.; Bygmesteren er ukendt, men man 
mener, at det er en Toscaner. Paa Sydsiden 
ligger p. nuove (de ny P.) med Butikker, Kon
torer og Kafeer i Bygningens nederste Arkade
gang, medens de øvre Etager indeholde Kongens 
Bolig og Pragtværelser; Opførelsen er begyndt 
1584 af Scamozzi og fortsat af andre, indtil den 
toges i Brug 1690. E. S. 

Prokuration (lat.), bruges om fyrstelige Ægte
skaber, naar Brudgommen af en eller anden Grund, 
saasom at han er regerende Statsoverhoved eller af 
andre vigtige Hensyn, er hindret i personlig at over
være Ægteskabets Stiftelse i Brudens Hjemland 
og derfor ved Stiftelsesakten lader sig repræsentere 
ved en hertil særlig bemyndiget højtstaaende 
Statsafsending. C. V. N. 

Prokurator, i Danmark, tidligere ogsaa i 
Norge, udelukkende brugt i Betydningen Sag
fører (s. d.), men betegner i øvrigt over
hovedet den, der varetager en andens For
retninger, Fuldmægtig. I den romerske Kejser
tid Betegnelse for Forvaltere af den kejserlige 
Privatformue eller* af Domæner. E. T. 

Prokurator se K l æ p a a l . 
Prokurist se P r o k u r a . 
Prokurør (fr. procureur), det samme som 

Prokurator (s. d.), men særlig brugt som Be
tegnelse for visse Embedssagførere — o: saadanne, 
som ere fast antagne til særlig at varetage visse 
offentlige Sager — eller overhovedet for visse 
Embedsmænd, derunder særlig offentlige An
klagere i Straffeprocessen (smig. G e n e r a l a d v o 
k a t , G e n e r a l f i s k a l , G e n e r a l p r o k u r ø r og 
S ø k r i g s p r o k u r ø r ) . Der eksisterer ikke for 
Tiden i Danmark eller Norge nogen Stilling, hvis 
Indehaver benævnes P. E. T. 

Prokyon d. s. s. P rocyon . 
Prolaps se F r e m f a l d . 
ProlatlO (lat.) er i Mensuralmusikken (s. d.) 

Betegnelse dels for det rytmiske Maal af de 
enkelte Nodeværdier, dels specielt for Værdien 
af den saakaldte »Semibrevis<-Node, der enten 
indeholdt 3 »Minima« (P. major) eller 2 »Minima« 
(P. minor). A. E. 

Prolegoména (græ.), Fortale, indledende Be
mærkninger. 

ProlépsiS (græ.) betegner det samme som Pro-
katalepsis. 

Proleptisk (bot.) kaldes en Knop, der udvikler 
sig før den Tid, den (i Sammenligning med lig
nende Knopper hos de allerfleste andre Planter) 
egentlig burde. Sideknopperne hos Træer og 
Buske udfolde sig Aaret efter, at de ere komne 
til Syne i Bladhjørnerne; men hos Berberissen 
udvikles de samme Aar som Moderskuddet, thi 
dettes Blade ere tornformede, og Løvbladfunk-
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tionerne overtages derfor proleptisk af Bladene paa 
den yngre Generation. I et Par af de Linné'iske 
Dissertationer (fra 1760 og 1763) spiller Prolep-
sisideen en stor Rolle i Teorien om Blomsten, 
idet denne antages at bestaa af samtidig og pro
leptisk udviklede Bladsæt for seks paa hinanden 
følgende Aar, en Lære, der nu kun har den hi
storiske Kuriositets Interesse, V. A. P. 

Proletar se P r o l e t a r i i . 
Pl'Oletarii (lat.) kaldtes hos Romerne efter 

den servianske Forfatning de Borgere, som ikke 
ejede saa stor en Formue, som udkrævedes for 
at optages i den laveste (5.) Skatteklasse. De 
vare fritagne for at betale Skat og indkaldtes i 
den ældre Tid kun i Nødsfald til Krigstjeneste. 
Under P. fandtes endnu de saakaldte capite censi, 
der intet, eller saa godt som intet ejede. — I 
det moderne Sprog forstaas ved P r o l e t a r eller 
P r o l e t a r i a t den allerfattigste, saa godt som 
besiddelsesløse Befolkning. H. H. R. 

Pro HMtO (lat.), efter Behag. 
Pro l icentla (lat.), »for Tilladelsen« (f. Eks. 

til at holde offentlige Forelæsninger). 
Proliferation (lat.) og p r o 1 i fe r e r e anvendes i 

Medicinen om Væv med stærk Vækst, saaledes 
som fremskydende Kræftsvulster, stærkt udviklede 
Granulationer (dødt Kød). E. A. T. 

ProlifikatiOIl (lat.) (Gennemvoksn ing ) 
kaldes i Plantepatologien det Forhold, at Aksen i en 
Blomst eller Blomsterstand, i Stedet for at afslutte sin 
Vækst med Dannelsen af Forplantningsorganer 
eller Blomster, vokser videre og udvikler sig til 
vegetative Skud, ny Blomsterstande eller Blomster; 
eksempelvis kan der midt i en Rose fremkomme 
en Stængel, som bærer een eller flere ny Roser, 
eller en Pære kan i Spidsen være forsynet med 
en Bladroset, eller en Lærkekogle kan vokse ud 
til en normal naalebærende Gren. Viser P. sig 
som Udvikling af vegetative Skud, kunne disse i 
mange Tilfælde løsnes fra Moderplanten og fun
gere som Yngleknopper; dette er især Tilfældet 
hos flere arktiske og alpinske Græsser, hvor denne 
Formeringsmaade er traadt i Stedet for den sæd
vanlige kønnede Formering; den sidste Form af 
P. kaldes Topspiring (Vivipari, eller rettere Pseudo-
vivipari). (Litt . : R o s t r u p , »Plantepatologi«, S. 
90 ff.; F r a n k , »Krank, der Pflanzen« III, S. 
334 rT.). F. K. R. 

Pro lOCO (lat.), for Stedet eller Pladsen. At 
forsvare en Disputats p. 1., o: for at opnaa en 
Plads som Docent. Kapellan p. 1. se Kape l 
lan. H.H.R. 

Prolog (græ.), dramatisk Fortale; i det græske 
Drama førsteDel af Fremstillingen før første Korsang, 
der tjente til at give Tilskuerne det nødvendigste 
til Forstaaelse af Stykket. P. antages allerede at 
være indført af Thespis og oprindelig fremført 
af een Person. Senere blev den udvidet af Euri-
pides og benyttet til som Indledning at give den 
Del af Fabelen, det Stykke af Handlingsforløbet, 
som førte til det, hvad Skuespillet begyndte med. 
I romersk Litteratur, som hos Plautus og Terents, 
er P. mere en Appel fra Digteren eller Skue
spillerne til Publikums Velvilje. Saaledes ogsaa 
hos engelske Dramatikere, enkeltvis ogsaa hos 
tyske (som Schiller's P. til Wallenstein). I den 
nyeste Tid anvendes P. kun ved særlige Fest

forestillinger, Beneficer og uden at tage Hensyn 
til det paafølgende Stykke. Cl, \V. 

Prolongation (lat.), Forlængelse af Fristen for 
en Levering eller Betaling. Ved sædvanlige For-

j dringer vil P. som Regel kunne foregaa ved simpel 
I Aftale (mundtlig eller skriftlig) mellem Debitor 
I og Kreditor. Ved Veksler mærkes, at Vekselejeren 

kun for sit eget Vedkommende kan give Vekselens 
Acceptant Henstand med Betalingen, men at han 
ved at undlade at kræve Betaling og eventuelt 
optage Protest ved Forfaldstid mister sin Regres 
over for de andre vekselforpligtede. E. M. 

Prolongatlonsforretninger. Naar man har 
solgt eller købt en Vare eller et Papir paa senere 
Levering, kan det hænde, at man ved Tidsfristens 
Udløb ikke har dækket sig, og at man ikke er i 
Stand til eller ikke ønsker henholdsvis at levere 
eller modtage, men venter at kunne dække sig 
med Fordel inden næste Termin. Man kan da 
søge en Prolongation, og denne kan komme i 
Stand gennem en Forretning af følgende Art. 
Man henvender sig til en Tredjemand, der paa
tager sig den nu forfaldne Forpligtelse til at 
levere eller modtage, og som atter pr. næste Ter
min henholdsvis køber Partiet af den, der søger 
Prolongation, eller sælger det til ham. Denne 
Forretning kan betragtes som et Laan mod Real
sikkerhed henholdsvis af Varer eller Penge, og 
Vederlaget ydes paa den Maade, at der i Favør 
af den, der overtager den nu forfaldne Forpligtelse, 
stipuleres en Prisdifference. Naar det er en Køber, 
der søger Prolongation, sælger han den Vare, som 
han skal modtage, til en vis Pris med Forpligtelse 
til pr. næste Termin at købe den til en højere Pris, 
og denne Prisdifference kaldes R e p o r t . Er deten 
Sælger, der søger Prolongation, maa han købe 
Varen nu til en vis Pris og sælge den pr. næste 
Termin til en lavere Pris. Denne Prisdifference 
kaldes De p o r t . E. M. 

Prolongationspræmie. I egentlig teknisk 
Forstand betyder P. den Præmie, der betales for 
en til en bestemt Tidsgrænse løbende Forsikring, 
naar denne ønskes forlænget, prolongeret, ud over 
det oprindelig fastsatte Tidspunkt. Ved Siden 
heraf benyttes Benævnelsen ogsaa ifølge gængs 
Forsikringssprogbrug ofte om enhver senere For
sikringspræmie end den første, uanset om Kon
trakten er tidsbegrænset eller ikke, altsaa i Betyd
ning af almindelig Fornyelsespræmie. y . M.-B. 

Prolongationsveksel . Paa Grund af de sær
lige Forhold med Hensyn til Fastholdelsen af en 
Veksels Betalingstid vil Prolongation (s. d.) af en 
Veksel som Regel ske ved Udstedelse af en ny 
Veksel. E. M. 

Prolongere, at udsætte Fristen for en Levering 
eller Betaling (se P r o l o n g a t i o n ) . 

Prom, Jacob , norsk Skuespiller, født i Bergen 
19. Septbr. 1831, død i Throndhjem 9. Marts 
1865. Efter endt Skoledannelse gik P. over til 
Handelen ; men da Ole Bull 1850 oprettede det 
norske Teater i Bergen, vaktes hans Lyst til at 
blive Skuespiller, og Apr. 1851 debuterede han 
paa Bergen's Scene som Richelieu i Alex. Dumas 
den Ældres Skuespil »Gabrielle de Belle-Isle«. 
P. hører saaledes til den norske Skuespilkunsts 
Pionerer, og han var tillige et af de største og 
mest alsidige Talenter blandt det begavede Kunster-
kuld, som paa hin Tid grundlagde den norske 
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Scenekunst. I sin vakre, mandige og elegante 
Figur og sit ædelt formede Ansigt besad han 
usædvanlig heldige ydre Midler, og han forenede 
hermed et livligt Gemyt, en varm Følelse og en 
skarp Intelligens. Hans dramatiske Begavelse havde 
en sjælden Bøjelighed og Rækkevidde, der strakte 
sig lige fra Vaudevillens Elskerroller gennem Lyst
spillets og Komediens Karakterroller til det ro
mantiske Dramas Riddere og Tragediens Helte. 
Skønt han allerede fra først af blev betragtet som 
en meget lovende Skuespiller og snart fik et stort 
Repertoire, hvorved han tilegnede sig en betyde
lig Rutine, var det dog fornemmelig under Bjørn
stjerne Bjørnson's kyndige og befrugtende Instruk
tion — efter at Bjørnson 1858 havde overtaget 
den artistiske Ledelse af Bergen's Scene —, at 
P.'s rige Begavelse tog Vækst og udviklede sig 
særlig i Retning af en friere og mere udarbejdet 
Karakteristik og en større Dybde i Følelsen. Be
tegnende for de forskellige Sider af hans Talent 
var saavel den mandige Alvor, der prægede hans 
Lord William Russel og Kong Sverre (i Bjørn-
son's Drama af samme Navn), som det chevalereske 
Væsen, han viste i Roller som Nils Lykke i »Fru 
Inger til Østraat« og Grev Baudelet i »Den sidste 
Nat«; den Humor, hvormed han spillede Kan-
celliraad Birch i »Embedsiver«, Vagtel i »Pak«, 
Assessor Svale i »Eventyr paa Fodrejsen« og 
Trop i »Rescencenten og Dyret«, som den elsk
værdige Munterhed, hvormed han udstyrede de 
unge Galninge i den engelske Komedie (Charles 
Surface i »Bagtalelsens Skole«, Dick Rapid i 
»Den hjemkomne Nabob«) og den komiske Gran
dezza og smidige Elegance, der udmærkede hans 
Fremstilling af den gamle Balletdanser Girard i 
»Gamle Minder«. Med Undtagelse af et Gæste
spil 1858 paa Christiania Teater, hvor han op-
traadte som Kancelliraad Birch og Vagtel, og 
paa Christiania norske Teater, hvor han spillede 
Armand i »Han er af god Familie«, Brandt i 
»Indkvarteringen« ogBlancheti »Valeur&Komp.«, 
vedblev han bestandig at være knyttet til Bergen's 
nationale Scene, som han omfattede med varm 
Interesse og først forlod, da dens Eksistens ikke 
længere stod til at redde. Da Bergen's Teater 
1863 maatte standse sin Virksomhed, tog P. med 
fiere af dets Kræfter Engagement ved Thrond-
hjem's kort i Forvejen oprettede nationale Scene, 
hvor han ogsaa snart blev Publikums Yndling, 
indtil hans forholdsvis korte Kunstnerbane af
brødes ved hans Død 1865. (Li11.: B j ø r n s t j e r n e 
B jø rnson , »Theateranliggender«[»Morgenbladet« 
1859, Nr. 148]; T. Bl an c, »Norge's første nat. 
Scene«). T. B. 

Promåchos . Forkæmperen, Tilnavn til Pal las 
A t h e n e ; i Theben dyrkedes Herakles, i Tanagra 
Hermes under samme Tilnavn. ti. A. K. 

PromåchOS, Søn af Aison, blev myrdet af 
Pelias, medens hans Broder Jason (s. d.) var 
draget til Kolchis for at hente det gvldne 
Skind. H. A.'lC. 

Prome [pro!um](Pye), By i Divisionen Pegu i 
den indobritiske Provins Nedre Birma, ligger ved 
venstre Bred af Iravadi og har (1891) 30,022 
Indb. I Byen findes en stor Pagode, Hospital 
og Kirke. En Jærnvej forbinder P. med Ran-
gun. M. V, 

Promegatherium se K æ m p e d o v e n d y r . 

Pro memoria (lat.), »for at bringe sig i Er-
, indring «, Overskrift over Andragender. H. H. R. 

Promenade (fr.), Spadserevej; det afspadsere; 
p r o m e n e r e , spadsere. 

Promesse (fr.). Ved Udtrækning af Præmieobliga
tioner forefalder hyppig det Tilfælde, at Obliga-

I tionen udtrækkes til Betaling med et Beløb, der 
er lavere end dens Kursværdi. Imod denne Risiko 
har der uddannet sig en Art Assuranceforretning 
(Promesseforretning), der bestaar i, at Assuran
døren, eller hvad man skal kalde ham, mod Be
taling af en Præmie afgiver et Bevis, der kaldes 
P., og mod hvis Aflevering han er pligtig til efter 
Forløbet af en bestemt Udtrækning paa For
langende at ombytte den Obligation, hvis Nummer 
er angivet paa Beviset, med en anden (ikke ud
trukken) af samme Slags. Ejeren af Obligationen 
vil selvfølgelig kun benytte sin Ombytningsret, 
hvis Obligationen bliver udtrukken med et lavere 
Beløb end Kursværdien. E. M. 

Promesseforretning se Promesse. 
Prometheus, en Titan, Hovedpersonen i en 

Række meget bekendte, græske Sagn, der alle
rede i Hesiodos'es Digte gengives meget udførlig. 
Han var Søn af Japetos og Klymene (eller The-
mis), Broder til Menoitios, Atlas og Epimetheus. 
Navnet betyder den forud betænksomme. Det 
fortælles i Teogonien, at Zeus efter Sejren over 
de andre Titaner holdt Ting med Menneskene i 
Mekone (Tiryns) om, hvilke Ofre de i Fremtiden 
skulde bringe. P., der under Kampen havde holdt 
sig paa Gudernes Side, slagtede da en Tyr og 
lagde Kødet i 2 Dele. Alle de gode Dele lagde 
han i een Hob og dækkede dem med et daarligt 
Stykke, Maven; Benene og andre ringe Stykker 
lagde han i en anden Hob og dækkede dem med 
et Lag skinnende Fedt. Da Zeus spurgte, hvorfor 
han havde delt saa ulige, svarede han med at 
bede Zeus vælge sin Del. Skønt Guddommen 
gennemskuede Bedrageriet, valgte han den ringere 
Del, men straffede i Vrede Menneskene med at 
berøve dem Ilden, hvorved de ogsaa bleve ude
lukkede fra at tilberede Kødet. Men P. stjal 
Ilden paa Olympen, gemte den i en hul Plante
stængel og bragte den tilbage. Til Grund for 
Fremstillingen ligge vel de gamle, især fra Hero
dot, saa vel kendte Tanker om Gudernes Mis
undelse over for Menneskene og deres Frygt for, 
at de skulle blive for mægtige. Ogsaa i det andet 
hesiodeiske Digt, »Værker og Dage«, er Myten 
behandlet, og allerede her er P. bleven Profeten 
og Seeren, den typiske Repræsentant for den 
tænkende, fremad stræbende Menneskeaand, som 
overvinder Naturhindringerne. Menneskene maa 
arbejde for at faa Brød, hedder det, tordi Zeus 
af Harme over Bedrageriet i Mykone har skjult 
deres Føde i Jorden; ogsaa Ilden berøver han 
dem, til P. skaffer den tilbage. Men da straffes 
han ved at lænkes til en Søjle, medens hver Dag 
en Ørn sønderfiænger hans Lever, som stadig paa 
ny vokser ud. Selv da lader han sig dog ikke 
kue; han kender en Hemmelighed, som vil blive 
skæbnesvanger for Zeus'es Herredømme, og nægter 
at røbe den. Til sidst befries han af Herakles, 
som nedlægger Ørnen, med Zeus'es Billigelse, 
idet han ønsker at skaffe sin Søn Berømmelse. 
P. fortæller da Hemmeligheden, at den af Zeus 
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elskede Nereide Thetis skal føde en Søn, der 
vil blive sin Faders Overmand. Thetis bliver saa 
gift med Peleus og faar Sønnen Achilleus. 

Mægtigere Linier havde Billederne i Aischy-
los'es store Tragedietrilogi, den ildbringende, 
bundne og befriede P. , af hvilke kun den mel
lemste i Helhed er bevaret. Der byggedes dog 
noget paa det gamle Stof. P. havde efter sin 
Moder, Themis'es Raad holdt sig uden for Titan
kampen og derfor undgaaet de andres Skæbne, 
at nedstyrtes i Tartaros. Han stod i venligt For
hold til Zeus, og det var ham (eller Hefaistos), 
der med et Øksehug aabnede Zeus'es Pande, da 
Athena skulde fødes. Men da Zeus saa vilde ud
rydde den raa og vilde Menneskeslægt for at 
skabe en bedre i Stedet, sætter P. sig til Mod
værge. Fra Hefaistos tager han Ilden og bringer 
den til Menneskene; han lærer dem Bogstavskrift, 
Bygningskunst, Tydning af Stjernerne og Varsel-
tagning af Fuglenes Flugt, Lægekundskab, kort, 
er i enhver Henseende Menneskenes Ven og Vel
gører. Men Zeus harmes over denne Trods og 
lader Hefaistos (uvilligt) med Kratos og Bia 
(Kraft og Vold) som Hjælpere gribe og binde P. 
til en Klippe i Skyternes Land, hvor han ogsaa 
pines af Ørnen. Han lider her saaledes, at han 
misunder sine Brødre i Tartaros. Okeanos og 
Okeaniderne søge forgæves at faa ham til at falde 
til Føje under Zeus'es Almagt. Zeus sender selv 
Hermes til ham for at erfare Hemmeligheden, 
men han nægter stadig og rammes da af Zeus'es 
Lyn, hvorefter han med Klippen synker i Tar
taros. Men senere hæver Klippen sig atter. Scenen 
er nu Kaukasus, og Befrielsen nærmer sig. De 
andre Titaner ere blevne løste og komme som 
Bud om mildere Tider. Herakles kommer med 
Zeus'es Billigelse for at befri ham, og da efter 
Zeus'es Vilje en anden udødelig maa opofre sig 
for ham, giver Kentauren Cheiron, der pines af 
et ulægeligt Saar, Afkald paa sin Udødelighed, 
Ørnen dræbes, P. løses og røber sin Hemmelig
hed, hvorefter han forsones med Zeus. Siden bar 
han til Minde en Jærnring paa Fingeren og en 
Pilekrans paa Hovedet. 

Hos Apollodoros, Ovid o. a. fortælles, at P. 
dannede Mennesket af Jord og Vand, hvad enten 
det nu var i Tidernes Begyndelse, eller han efter 
Zeus'es Befaling gjorde det sammen med Athena 
efter den store Vandflod, medens Vindene ind
blæste de nyskabte Mennesker Livsaande. Disse 
Sagn ere saaledes meget senere, om end de kunne 
spores i tidligere Tid. Ved Panopeus i Fokis 
viste man den Jordart, han skulde have benyttet. 
Det hedder, at han gav Mennesket noget af hvert 
Dyrs Egenskaber. Med Hesione (eller Klymene 
eller Pandora) havde P. Sønnen Deukalion, hvem 
han i Tide raadede til at undgaa Vandfloden ved 
at bygge et Fartøj. 

I Athen dyrkedes han sammen med Athena og 
Hefaistos, hvem han i det hele staar nær. Han 
havde i Akademiet en Helligdom og et Alter, 
og der fejredes for ham en Fest med Fakkelløb, 
P r o m e t h e a . Utvivlsomt har det i et af de tabte 
Stykker af Aischylos'es Trilogi været skildret, 
hvorledes han kom til Athen. Paa nogle Vaser 
m. m. er han afbildet, mest som den lænkede P. 
Paa en Del romerske Sarkofagrelieffer er han 
fremstillet som Menneskeskaberen. Sagnene om 

ham ere rent græske, opstaaede af mange forskel
lige Kilder, religiøse Almenideer og lokale Tradi
tioner. For senere Tiders Kunst og Digtning 
har hans Skikkelse som bekendt haft megen Til
trækning. H. A. K. 

Pro mille (lat.: »for Tusindee) D: for hvert 
I l,ooo; skrives gerne p. m. eller O/QQ. 

Promis , Car lo , italiensk Historiker og Ar
kæolog, født 18. Febr. 1808 i Torino, død 20. 
Maj 1872, uddannede sig som Arkitekt, drev der
efter i Rom og Firenze arkæologiske Studier, 
hvorpaa Kong Karl Albert af Sardinien 1839 ud-

1 nævnte ham til kgl. Arkæolog. 1842 blev han 
' Medlem af Akademiet i Torino og 1843 Professor 
i i Bygningskunst ved Universitetet smst. P. har 

bl. a. udgivet: >Antichitå d'Alba Fucense« [1836], 
j »Memorie dell' antica cittå di Luni«, »Antichitå 
d'Aosta« [1862], »Julia Augusta Taurinorum, Sto-

. ria di Torino antica« [1869]. P. er tillige For-
i fatter til det under Kong Karl Albert's Ledelse 
: udgivne Værk »Guerre dell' indipendenza d'Italia 
I nell 1848 per un ufficiale piemontese«. En ældre 
i Broder til P., D o m e n i c o P. (født 1804, død 6. 
I Febr. 1874 som Bibliotekar i Torino), har ud-
; givet flere Afhandlinger om Mønter og Sigiller, 

og dennes Søn og Efterfølger som Bibliotekar, 
V incenzo P. (1839—89) har udgivet en stor 
Mængde historiske og numismatiske Skrifter 
m. m. V. S. 

Promiskuitet (lat.), kønsligt Samliv i Flæng, 
Fællesskab i Kvinder. 

Promittére (lat.), love; P r o m i s s i o n , Tilsagn, 
Løfte; P r o m i s s o r i u m , skriftlig Tilsagn; p ro -
missOrisk, forsikrende. 

Promoil tor ium d. s. s. Krydsbenets Forhøj
ning, se B æ k k e n S. 982. 

Pro mortno (lat.), »for død« (at erklære en 
for død). 

Promotion'Oat), Forfremmelse eller Befordring 
særlig til en akademisk Værdighed som Doktor
graden, efter at Betingelserne derfor, en antaget 
Afhandling og et tilfredsstillende offentlig For
svar, ere opfyldte. Ved meget sjældne og høj
tidelige Universitetsfester (som ved Jubilæer) er 
det ogsaa Skik at p r o m o v e r e fremragende Mænd 
til Æresdoktorer, Doctores honoris causa. P ro 
movere , at forfremme, udnævne til Doktor eller 
anden akademisk Værdighed. Cl. W. 

Promotoriåles (litterae) (lat.), Skrivelse fra 
overordnet til underordnet Myndighed om at frem
skynde en Sag. 

Promovere se P r o m o t i o n . 
Prompt (lat.), punktlig, hurtig. 
Promulgation (lat.) bruges i det statsretlige 

Sprog om den Akt, hvorved Lovene offentliggøres for 
Undersaatterne ( p r o m u l g e r e s ) under Iagttagelse 
af de derfor foreskrevne Formaliteter. Det hedder 
i den d a n s k e Grundlovs § 24, at det er Kongen 
— uden hvis Samtykke ingen Rigsdagsbeslutning 
kan faa Lovkraft, — som »befaler Lovenes Kund
gørelse og drager Omsorg for deres Fuldbyrdelse«. 
Ved Loven af 20. Juni 1870 blev den tidligere 
Bekendtgørelsesform, som bestod i Læsning til 
Tinge, afskaffet og erstattet ved Optagelse i den 
ved offentlig Foranstaltning udgivne Lov- og 
Ministerialtidende, saaledes at Lovbudet, naar ej 
anderledes udtrykkelig er fastsat, træder i Kraft 
Ugedagen efter dens Optagelse i Tidenden. 
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Ifølge n o r s k Lov af i. Apr. 1876 bekendtgøres en
hver Lov ved Indrykkelse i Lovtidenden og træ
der, medmindre den selv bestemmer anderledes, 
i Kraft fire Uger efter den Dag, da det Nummer, 
•hvori den staar trykt, blev udgivet. Om den egent
lige P. (d. e. Udfærdigelse, formel Udstedelse) af 
Lovene foreskriver Norge's Grl. § 8 1 (jfr. 78), 
at den skal ske i det norske Sprog, under Rigets 
Segl, i Kongens Navn og med hans Underskrift 
under en Ord til andet bestemt Formular. Jfr. 
S a n k t i o n . Ifølge den s v e n s k e Forfatning ud
fordres der ikke ny kgl. Sanktion, naar Rigs
dagen uforandret vedtager et af Kongen fremsat 
Lovforslag, selv om han maatte i Mellemtiden 
have skiftet Mening om dets Hensigtsmæssighed 
eller Indhold, hvorimod saadan Sanktion kræves, 
naar Rigsdagen har foretaget Forandringer i 
Forslaget, eller dette er fremgaaet af selve 
Rigsdagens eller dens Medlemmers Initiativ 
(s. d.). Loven kundgøres i Henhold til kgl. 
Cirkulære af 2. Apr. 1833 og Bekendtgørelse 
af 3. Decbr. 1875 ve<i Optagelse i svensk For-
fatningssamling og Oplæsning fra Prædikestolen 
og træder i hvert Præstegæld i Kraft fra den Dag, 
paa hvilken den ved regelmæssig Gudstjeneste 
er bleven oplæst i nogen af dens Kirker, saafremt 
ikke Lovbudet selv fastsætter nogen anden 
Frist. C. V.N. 

Promulgere se P r o m u l g a t i o n . 
Pro mundo {mundum = Renskrift), »for Ren

skrift«, »for Afskrift«, »i Skrivepenge«, under-
forstaaet: skal der betales saa og saa meget. 

Pro mycelium (Promykelium) se Forkim. 
Promylodon se K æ m p e d o v e n d y r . 
PronåOS, Forhallen, der fandtes i næsten alle 

større, græske Templer. Den begrænses paa 
Siderne af Forlængelser af Tempelcellens Side
mure; bagtil aabner den sig med een eller flere Døre 
ind mod Cellen (Naos), fortil har den Søjler eller, 
sjælden, Murværk. Den er altid lidet dyb. I 
Templer med Søjlegang omslutter denne ogsaa 
Forhallen. I de fleste Bygninger har den vistnok 
været aflukket ved Gitterværk eller lave Mure. Der 
kunde i den opbevares Votivgaver, og der kunde, 
om end sjældnere, staa Statuer af Guder. H. A. K. 

Prona t ion (lat.) d. s. s. Indadrotation af et Lem 
om dets Længdeakse; den modsvarende Udad-
rotation kaldes S u p i n a t i o n . Naar man lægger 
sin Underarm paa Bordet med den hule Haand 
opad og Tommelen ud til Siden, siges Underar
men at være supineret; den Bevægelse, hvorved 
den fra denne Stilling føres over i almindelig 
Skrivestilling (med Haandryggen opad og Tom
melen indad) kaldes P. De Muskler, der træde i 
Virksomhed for at udføre denne Bevægelse, kal
des P r o n a t o r e s . S. B. 

Pro nillilo (lat.), forgæves. 
Pronnoi, i Oldtiden By paa Sydvestkysten af 

den græske 0 Kefallenia. H. II. R. 
Pronomen (lat.; p lu rPronomina ) er i Gram

matikken Benævnelse paa en Ordklasse. Paa Dansk 
gengives det ved S t e d o r d , paa Tysk ved Fiir-
w o r t . Som Navnet viser, er P. fra' gammel Tid 
blevet opfattet som et Ord, der optræder for et 
andet Ord eller et Navn, f. Eks. jeg, du, han, 
hun , den, denne, hvo o. s. v. En Del Prono-
mina ere fælles indoeuropæiske Rodord og op
træde fra den ældste Tid med en særegen De-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

klination (Pronominalbøjning modsat Nominal
bøjning). I de germanske Sprog er P.'s Deklina
tion overført til Adjektivet. Ifølge gammel Ved
tægt inddeler man P. i p e r s o n l i g e (P. per
sonalia'), E j e s t e d o r d (p. possessiva), paa 
p e g e n d e (p. demonstrativa), h e n f ø r e n d e (p. 
relativa), s p ø r g e n d e (p. interrogativa), ube
s t emte (p. indefinita). P. K. T. 

Pronominatidn (lat.) kaldes det, at der i Stedet 
for at nævne en Person ved Navn anføres andre 
Betegnelser f. Eks. N o r d e n s A p o s t e l for 
Ansgar , H a m m e d d e t ene Øje for K r i s t i a n 
den F j e rde . P. K. T. 

Prononcere [pronåjjse're], udtale, betone; p ro -
n o n c é r e t , skarpt, udpræget. 

Pronuba, Tilnavn til J u n o (s. d.) som Ægte
skabets Beskytterinde. B. A. K. 

PronnnciamiéntO (sp.), Opraab, bruges i 
Spanien og de nyspanske Fristater i Amerika om 
et Partis eller en Partihøvdings Opraab til Folket 
imod den bestaaende Regering eller Stats-
ordning. E. E. 

Pronnntiatidn (lat.), Udtale. 
Propaganda (lat. af propagare, udbrede). At 

gøre P. vil sige at søge at vinde Meningsfæller. 
Navnet stammer fra Congregatio de propaganda 

fide, d. e. Selskabet til Troens (o: Katolicismens) 
Udbredelse blandt Hedninger og Kættere, som 
Gregor XV 1622 oprettede i Rom; hermed for
bandt Urban VIII 1627 Collegium de propa
ganda /ide, som skulde uddanne indfødte Missio
nærer. Ved Festen 6. Jan. holde de studerende 
ved P. Taler i alle Verdens Tungemaal. P. i 
Rom er øverste Myndighed i alle Missionssager; 
under den ligger ogsaa den protestantiske Mis-
sionsmark, hvorover den sætter apostolske 
Præfekter og Vikarer. P. ledes af en Kardinal-
generalpræfekt, en Kardinalpræfekt for det øko
nomiske, af flere Kardinaler og Konsultatorer og 
af en Række underordnede Embedsmænd. Den 
har et eget Trykkeri, hvorfra der udgaar Bibler, 
Breviarer, Lære- og Opbyggelsesbøger i alle 
mulige Sprog. P.'s store Ejendom blev under 
Propagandapræfekten Simeoni's Protest omsat i 
Statsrenter, men nu er der angaaende fremtidige 
Testamenter og Gaver til P. truffet en Be
stemmelse, som hindrer den italienske Stat i at 
forgribe sig paa dens Ejendomme for Fremtiden. 
(Li t t . : Mejer, »Die P., ihre Provinzen und ihr 
Recht«, I—II [Gottingen 1852 — 53]; P i epe r , 
»Die P.-kongregation und die nordischen Mis
sionen im 17. Jahrh.« [K6ln 1886]; R. de Mar
t inis , Jus pontificium de Propaganda Jide, I — 
IV [Rom 1889—92]). 'L.M. 

Propagatidn (lat.), Forplantning, Udbredelse; 
p r o p a g e r e , forplante, udbrede, mangfoldiggøre, 
forsøge at vinde Tilhængere. Jfr. P r o p a g a n d a . 

Propagatidn d. s. s. F o r m e r i n g , vege ta 
tiv. 

Propan, C H 3 . C H 2 . C H 3 , en Kulbrinte af 
Parafinernes Række. Den findes opløst i raa Pe
troleum, men faas lettest af Isopropyliodid i vin-
aandig Opløsning ved Indvirkning af forkobret 
Zink. P. er en farveløs Luftart, som temmelig 
let lader sig fordraabe og da koger ved -£- 37O. 
I Vand opløses den kun i meget ringe Grad; 
derimod opløser 1 Rumtang Alkohol 6 Rumfang 
P. O. C. 
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Propargylsyre , P r o p i o l s y r e , Ace ty l en -
k a r b o n s y r e , CH ; C . COOH. Kaliumsaltet af 
denne Syre faas af surt acetylendikarbonsurt Kali 
ved Kogning med Vand; af Kaliumsaltet faas den 
fri Syre ved Indvirkning af Svovlsyre og Æter. 
P. smelter allerede ved 6° og koger under delvis 
Sønderdeling ved 1440; den er letopløselig i 
Vand, Alkohol og Æter, lugter stikkende, redu
cerer ædle Metallers Salte og giver med ammonia-
kalske Kobber(Cupro)- og Sølvopløsninger Bund
fald, som efter Tørring ere eksplosive. Under 
Sollysets Virkning polymeriseres P. til T r ime-
s insy re (s. d.); ved Indvirkning af Brint in st. 
nascendi gaar den over til Propionsyre. O. C. 

ProparOXyténon (græ-) kaldes et Ord, hvor 
Betoningen falder paa den tredjesidste Sta
velse. H. H. R. 

Pro pa t r i a (lat.), for Fædrelandet. 
Prope l le r (Søudtryk), efter det engelske to 

propell, o: at fremdrive; P. er saaledes det Organ, 
paa hvilket Skibsmaskinens Kraft overføres, og 
ved hvis Hjælp (f. Eks. Omdrejning) selve Skibet 
drives frem. De almindeligst forekommende P. 
ere S k r u e n og S k o v l h j u l e t , undtagelsesvis 
anvendes ogsaa Vandpumper ( S t r a a l e p r o p e l 
se h y d r a u l i s k P.), ligesom Forsøg med andre 
Arter af P. (f. Eks. Finner, Aareblade o. 1.) have 
været foretagne, dog uden at disse ere traadte 
frem i det praktiske Liv. Er Drivkraften (som i 
de to ovennævnte Tilfælde) Damp eller Elektri
citet, benævnes Organet D a m p p r o p e l eller 
e l e k t r i s k P. Paa lignende Maade kan man tale ! 
om en V i n d p r o p e l (hvormed der har været | 
gjort — til Dels resultatløse — Forsøg i Dan- I 
mark). C. L. W. 

Propempt ikon (græ.), Afskedsdigt, hvori der 
ønskes en bortrejsende en lykkelig Rejse. H. fi.R. 

Propepton er den ældre, ikke mere brugte, 
Betegnelse for den Gruppe af afledte (modificerede) 
Æggehvidelegemer, som nu almindelig betegnes 
som Albumose r . Da der imidlertid i Bd. I under 
A l b u m o s e r er henvist til P., skal der her gøres 
Rede for disse Stoffers Natur og Egenskaber. 
Albumoseme dannes af de egentlige Æggehvide
stoffer som de umiddelbare Spaltnmgsprodukter 
ved Kogning med Vand under forhøjet Tryk og 
med svage Syrer, men særlig ved Indvirkning af de 
saakaldte proteolytiske Enzymer (Pepsin og Tryp-
sin) under Fordøjelsen. De ere i tør Tilstand 
farveløse, amorfe, i Vand letopløselige Stoffer, 
som give Æggehvidestoffernes Farvereaktioner 
(Biuretreaktion og Millon's Reaktion), fældes i 
vandig Opløsning af Alkaloidreagentier, tunge 
Metallers Salte og kold Salpetersyre, men koagulere 
ikke ved Kogning; en Del fældes ved Halv
mætning, men andre først ved fuldstændig Mætning 
af en Opløsning med Ammoniumsulfat eller Zink
sulfat. De maa betragtes som hydrolytiske Spaltnings-
produkter, som endnu have bevaret de væsentlige 
af Æggehvidens Egenskaber, og i Overensstem
melse hermed afviger heller ikke deres kvantitative 
elementære Sammensætning synderlig fra de Ægge
hvidestoffers, af hvilke de ere dannede. Ved en 
videre gaaende Indvirkning omdannes Albumoserne 
selv først til Peptoner (s. d.) og disse igen til 
krystallinske Produkter (Aminosyrer o. s. v.). Inden 
for Albumosernes store Klasse findes en Mængde 
forskellige Individer, forskellige efter de Ægge

hvidestoffer, hvoraf de ere opstaaede, og forskel« 
lige efter den Grad, som Spaltningen og Om
dannelsen have naaet. I den sidste Henseende 
plejer man almindelig at dele dem i p r i m æ r e 
Albumoser, der staa det oprindelige Æggehvide
stof nærmest, og s e k u n d æ r e Albumoser, der 
staa Peptonerne nærmest. Adskillelsen af disse 
Grupper er imidlertid meget vanskelig, og det er 
i dette Øjeblik umuligt at opstille enkle og almen
gyldige Reaktioner til en let og sikker Adskillelse 
af Grupperne og af de enkelte Albumosearter. 
Navnlig paa Grundlag af Fældningsforholdene 
med Ammoniumsulfat og Zinksulfat har man dog 
ment at kunne adskille forskellige Individer (Hetero-
albumose, Protalbumose, Acroalbumose, Deutero-
albumose). 

Paa Grund af deres Dannelsesmaade findes Al
bumoserne naturligvis saavel i Mavesækken som 
i Tarmkanalen under Fordøjelsen. Derimod er 
det i høj Grad tvivlsomt, hvorvidt de under nor
male Forhold forekomme andensteds i Orga
nismens Organer og Vædsker. Under sygelige 
Forhold kunne de derimod forekomme baade i 
Blodet, Lymfen og Ekskreterne, navnlig i Urinen 
(Albumosuri). Mange af Albumoserne have udtalte 
giftige Virkninger, de nedsætte Blodtrykket, for
hindre Blodets Koagulation og frembringe For
styrrelser af Varmereguleringen (Feber); selv 
temmelig smaa Mængder, indsprøjtede i Blodet, 
kunne virke dødelig. (Li t t . : Cohnheim, »Chemie 
der Eiweisskorperc [Braunschweig 1900]). S. T. 

Proper (fr. propre), renlig, pæn, net. 
P roper i spoménon (græ.) kaldes et Ord, der 

er betonet med Cirkumfleks paa næstsidste Sta
velse. H. H. R. 

Pro persona (lat.). for hver Person. Kapellan 
p. p., se K a p e l l a n . H.H.R. 

PropertlUS, S ex tu s , romersk Digter, født i 
Umbrien (rimeligvis i Byen Asisium) omtr. 49, 
død omtr. 15 f. Chr. I Borgerkrigene mistede 
han en Del af sit Gods og drog senere til Rom. 
Han har efterladt os en Samling elegiske Digte 
i 4 (oprindelig maaske i 5) Bøger, af hvilke 
særlig den første væsentlig indeholder Kærlig
hedsdigte, som ere rettede til en Kvinde, som han 
kalder Cynthia, og hvis rette Navn skal have 
været Hostia. Disse Digte ere prægede af en 
stærk Lidenskab; han skildrer sin Kærligheds 
vekslende Skæbne, indtil Forholdet efter nogle 
Aars Forløb blev afbrudt. Hans Digte bragte 
ham i Forbindelse med Mæcenas, som søgte at 
bevæge ham til at skrive politiske og nationale 
Digte. Han forsøgte sig ogsaa i denne Retning, 
men vendte dog stadig tilbage til den erotiske 
Digtning. I den sidste Bog af Samlingen be
handler han især gammelromerske Sagn. Under 
Paavirkning af alexandrinske Digtere lægger han 
her megen Lærdom for Dagen. P. regnes blandt 
Romernes betydeligste elegiske Digtere; han er 
maaske den iblandt dem, der i sine Kærligheds
digte lægger den varmeste og mest ægte Følelse 
for Dagen. Hans Digte ere udgivne af Lach
mann [Leipzig 1816 og Berlin 1829], H e r t z -
b e r g [3 Bd., Halle 1843—45], L- Mi i l l e r 
[Leipzig 1870], P a l m e r [Lond. 1880] og R o t h 
s t e in [2 Bd., Berlin 1898]. H.H.R. 

Prop io l syre d. s. s. P r o p a r g y l s y r e . 
P rop iona ldehyd , P r o p y l a l d e h y d , CH 3 . 
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CH2 . CHO, faas ved Iltning af normal Propyl
alkohol med tvekromsur Kali og Svovlsyre og er 
en let bevægelig, flygtig Vædske, der koger ved 
50° og har en kvælende Lugt. Dens Vægtfylde 
er 0,832- * øvrigt har den Aldehydernes alminde
lige Egenskaber. O. C. 

Propionsyre, CH3 . CH2 . COOH, kan faas ved 
Iltning af normal Propylalkohol (s. d.) med Krom-
syre ; fremdeles opstaar den ogsaa ved Reduktion 
af Akrylsyre eller Mælkesyre. Det er en farveløs 
Vædske, som ved stærk Afkøling bliver krystal
linsk og da smelter ved ~- 230. Den hører lige
som Eddikesyre til de fede Syrers Række og har 
ligesom denne Syre en stikkende Lugt. Med Vand 
kan den blandes i alle Forhold, men udskilles 
igen af Opløsningen som en Olie ved Tilsætning 
af Klorkalcium. P. koger ved 140,^° og har ved 
00 Vægtfylde i,016S. O. C. 

PropithecnS, en Slægt af H a l v a b e r (s. d.). 
Proponére (lat.), foreslaa; P r o p o n e n t , For

slagsstiller. 
PropéntiS, Oldtidens Navn for Marmara-

H a v e t (s. d.). 
Proportion (mat.) er en Ligning, hvis to 

Sider ere Forhold, altsaa en Ligning af Formen 

— — —. Man kalder a, b, c, JP . ' s Led, a og cFor -
b d 
led, bogd E f t e r l ed , a og d Yder led , b og c 
M e l l e m l e d , d siges at være f jerde P r o p o r 
t i o n a l til a, b og c. Ere Leddene ubenævnte 
Tal, prøver man P.'s Rigtighed ved at undersøge, 
om Yderleddenes Produkt er = Mellemleddenes; 
efter som denne Ligestorhed finder Sted eller ikke, 
er nemlig P. rigtig eller gal. Hvis b og c ere 
lige store = x, er P. s a m m e n h æ n g e n d e , og 
x = : Vad siges at være m e l l e m p r o p o r t i o n a l 

mellem a og d. Man 

a—b 
~~b 

kan 

andre, saaledes 

af P. - = - r danne 
b d 

c—d a a 4 - c _.. 
1 — = ,——•,• P- s 

d b b-\-d Led kunne være benævnte Tal, forudsat at de to 
Led i samme Forhold — i alt Fald efter en Om
bytning af Mellemleddene — have samme Be-
nævning; Prøven paa Rigtigheden kan saa an
stilles, efter at Benævningen er kastet bort. Se 
ogsaa H a r m o n i s k e P r o p o r t i o n e r . Chr. C. 

Proportional (mat.). At nogle Størrelser, a, 
b, c . . . ere p. med nogle andre, m,n,p. .. , vil 

a b c . ,, 
sige, at — = — = — = . . . Afhænger y saa
ledes af x, at en Multiplikation af x med n med
fører, a t^ multipliceres eller divideres med n, siges 

y at være henholdsvis ligefrem eller omvendt p. 
med x\ Antallet af Arbejdere, der kræves til at 
udføre et vist Arbejde i en vis Tid, er ligefrem 
p. med Arbejdet, omvendt p. med Tiden. Atjyer 
ligefrem p. med xt og x=>, omvendt med aj, a2 og s3, ud
trykkes ved Ligningen y = k —1——, hvor k er 

6 s •"- zx z, z3 

uafhængig af x'eme og z'erne. Chr. C. 
Proportionaliter (lat.), forholdsvis. 
Proportioneret (af lat. proportio, Forhold). 

Vel p. o: velvoksen. 
PropOS se A p r o p o s . 
PropositlO major og minor er det tekniske 

Udtryk for Over- og Undersætningen i en Syllo

gisme. P. major indeholder det Begreb, som bliver 
Prædikat i Slutningen, P. minor indeholder det 
Begreb, som bliver Subjekt i Slutningen. C. St. 

Proposition (lat.), Forslag. 
Proposition (lat.) er saavel efter norsk som 

svensk Statsret Benævnelsen paa de fra Kongen 
og Regeringen til Repræsentationen (henholdsvis 
Stortinget og Rigsdagen) indbragte Lov- og Be-
villingsforslag i Modsætning til >Forslag« (i Sverige 
>Motioner«), som skyldes det private Initiativ (s. d.). 
Ændringsforslag kaldes i Sverige »Anmærk
ninger«. C. V.N. 

Proposition (lat.) for et Væddeløb er det 
Forslag, som Væddeløbskomiteen sender Heste
ejerne, og som indeholder Betingelserne for Løbet, 
navnlig saavidt angaar Tid, Sted, Indskud, For-
feit, Distance og Anmeldelsesfrist. Saa snart en 
Hesteejer har underskrevet P., er han ikke alene 
bunden til Betingelserne, men ogsaa underkastet 
vedkommende Komités Væddeløbsreglement med 
Hensyn til alt, hvad der angaar Løbet. Paa den 
anden Side kan Komiteen ikke uden Hesteejerens 
Samtykke forandre P., efter at den er underskreven. 
P., eller i ethvert Fald et Uddrag af den, findes 
i Reglen paa Væddeløbsprogrammerne anført for 
hvert Løb umiddelbart oven over Fortegnelsen 
over de til Løbet anmeldte Heste. C. G. B. 

PropOSltum (lat.), Hensigt, Plan. 
Proposta (ital.: »Forsætning«), det første Tema, 

der angives i Kanon eller Fuga. 
Proppemaskiner se Flasker. 
Propper se Kork . 
Propria, By i det østligste Brasilien, Staten 

Sergipe, 90 Km. oven for Sao Francisco's 
Munding, tæt ved Søen Cedro, har betydeligt 
Fiskeri samt Udførsel af Uld og Huder; 4,000 
Indb. M. Kr. . 

Propria anctoritåte (lat.), af egen Magt
fuldkommenhed. 

Propria Causa (lat.), i egen Sag. 
Propria månn (lat.), med egen Haand. 
Proprie (lat.), egentlig, i egentlig Forstand. 
ProprietariUS (lat.), Ejendomsbesidder. 
Proprietet (lat.) Ejendom, Ejendomsret. 
Proprietær (lat.), Ejendomsbesidder, Ejer af 

en større Landejendom, som dog ikke er stor 
nok til at kaldes en Herregaard. (Smig. F r i 
gaarde) . 

Pro primo (lat.), for det første. 
PropriO Marte (lat.), paa egen Haand, for 

egne Midler. 
PropriO motU (lat.), af egen Drift. 
Proprium (lat.), Egennavn. Kaldes ogsaa 

Nomen p. 
Proprætor kaldtes hos Romerne en Embeds

mand, der fungerede i en Prætors Sted. Særlig 
brugtes Ordet om en forhenværende Prætor, der 
efter sit egentlige Embedsaars Udløb havde faaet 
Bestyrelsen af en Provins. Se i øvrigt P r o 
konsu l . H.H.R. 

Propyl, Navnet paa Alkoholradikalet C3H7. 
Propvlaldehyd d. s. s. P r o p i o n a l d e h y d . 
Propyla lkohol , C3H80. Der eksisterer to 

isomere P., nemlig den primære, n o r m a l e P., 
CH 3 . CH 2 . CH2OH, og den sekundære I s o p r o 
p y l a l k o h o l eller D i m e t h y l k a r b i n o l , CH3 . 
CHOH . CH3. Den førstnævnte findes i Fuselolie 
og kan vindes i stor Mængde heraf. I sine ydre 
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Egenskaber ligner den almindelig Alkohol (Ætyl
alkohol) og kan blandes med Vand i alle For
hold; af den vandige Opløsning kan den ud
skilles igen ved Tilsætning af Potaske. Den har 
ved o° Vægtfylde o,8iT- og koger ved 97,4°. Ved 
Iltning med Kromsyre giver den P r o p i o n a l d e -
hyd, C3HøO, og derefter Pr op ions y re, C3H602. 
— I s o p r o p y l a l k o h o l faas bl. a. ved Indvirk
ning af Natriumamalgam paa en Blanding af I 
Rumfang Acetone og 5 Rumfang Vand og er en 
farveløs Vædske, som er opløselig i Vand i alle 
Forhold og atter udskilles ved Tilsætning af Pot
aske; den koger ved 82,5° og har ved o° Vægt
fylden o.gjsi. Ved Iltning giver den Ace tone , 
CH3 . CO . CH3. O. C. 

Propylamln. Der eksisterer to P. svarende 
til normal Propylalkohol og Isopropylalkohol. P., 
CH3 . CH2 . CH2NH2, er en Vædske, som koger 
ved 490 og har Vægtfylden o,728 ved o°; I s o -
p r o p y l a m i n , CH3 . CHNH2 . CH3, er ligeledes 
en Vædske, men koger allerede ved 3 2° og har 
Vægtfylde o,G90 ved 180. Begge have de primære 
Aminers almindelige Egenskaber. O. C. 

Propylbrinte d. s.s. P ropan . 
Propylft ( G r ø n s t e n t r a k y t ) har Richthofen 

kaldt nogle i Ungarn, Siebenbiirgen og Sierra 
Nevada optrædende, andesitagtige Eruptivbjærg-
arter, som i ydre Habitus vise visse Forskellig
heder fra almindelig Andesit. Senere mikrosko
piske Undersøgelser have lagt for Dagen, at det 
ejendommelige Udseende hos P. skyldes Om
dannelsesprocesser. N. V, U. 

Propylåeecne (græ.), egentlig en Bygning foran 
en Port (græ. Py'le); i Alm. en pragtfuld Ind-
gangsbygning til et Tempel- eller Paladsanlæg. 
Særlig anvendes Benævnelsen om P. i Tempel
anlægget paa Akropolis; den er opført under 
Perikles af Arkitekten Mnesikles ca. 435 f. Chr. 
og viser en harmonisk Forbindelse af dorisk og 
ionisk Stil, idet Bygningens Ydre er dorisk, dens 
Indre ionisk. P. betragtes som et af den græske 
Bygningskunsts Mesterværker (se Athen) . Af mo
derne P. kan nævnes Leo Klenze's Pragtport i 
Miinchen, opført under Ludvig I 1862. E. S. 

Propædeutik (græ.) betyder et indledende 
Kursus. 

P»0 rata eller P r o qvo ta (lat.), forholdsvis. 
Man taler i Forpligtelsesforhold, hvor fiere Per
soner samtidig staa som forpligtede eller berettigede, 
om, at de ere p. r. forpligtede eller berettigede, 
naar de hver for sig kun ere forpligtede eller be
rettigede til at henholdsvis udrede eller indfordre 
en vis Andel, modsat solidariske Skyldforhold, 
hvor alle for een og een for alle (in solidum) ere 
henholdsvis forpligtede eller berettigede til at 
udrede eller modtage hele Ydelsen. K. B. 

Prorektor, Stedfortræder for Universitetets 
Rektor, i Alm. sidst afgaaede Rektor. 

Prorocéntrum se Alger S. 518. 
Proroga t ion (lat.), Forlængelse, betegnede 

hos Romerne den af Senatet vedtagne Forlængelse 
af en Embedsmands Funktionstid; se P r o k o n s u l . 
Desuden brugtes Ordet om Udsættelsen af en 
Retstermin. H. H. R. 

P. af en Rets Kompetence taler man om, naar der 
f. Eks. i Kraft af Parternes Vedtagelse indbringes 
Sager for den, som efter almindelige Regler ikke 

I høre under den (se Værne t ing) . Forum proro-
gatum, vedtaget Værneting. — P r o r o g a t i o n s-
bev i l l i ng , Bevilling til at bringe en Sag for 
en Ret, under hvilken den ikke efter de alm. 
Værnetingsregler hører. E. T. 

P. kaldes endvidere den Myndighed, som efter 
den d a n s k e Grl.'s § 21 tilkommer Kongen til 
at p r o r o g e r e , o: udsætte den ordentlige Rigs
dags Møder paa bestemt Tid, dog uden Rigs
dagens Samtykke ikke længere end paa 2 Maaneder 
og ikke mere end een Gang i Aaret indtil dens 
næste ordentlige Sammenkomst. En slig Ud
sættelse kan finde Sted straks, naar den ordent
lige Rigsdag i Oktober Maaneds Begyndelse 
sammentræder, hvilket kan blive af Betydning, 
saafremt Omstændighederne hindre, at Finansloven 
til denne Tid kan forelægges. I N o r g e har 
Kongen ingen Ret til at udsætte Stortingets 
Møder, om end dets Samling ikke uden hans for-

'> melle Samtykke kan forlænges ud over 2 Maaneder, 
og i S v e r i g e kræves til Udsættelse Rigsdagens 
Samtykke. C. V. N. 

ProrodSre (lat.), udsætte, opsætte; p r o r o g å -
t iv , forlængende; P r o r o g a t i o n , Opsættelse, 
Frist (smig. ovenf.). 

Prosa (lat.), den ligefremme Tale eller den sprog
lige Fremstilling, der ikke bevæger sig i Poesiens 

1 metriske Form (Vers). Der kan skelnes mellem 
I den fortællende, den belærende og den veltalende 

P. P r o s a i s k , hvad der er i P.; men ogsaa: 
hvad der er aandløst, nøgternt. P r o s a i k e r eller 
P r o s a i s t , Forfatter i P. Cl. W. 

Proscen ium se T e a t e r . 
Prosch, F e r d i n a n d V i c t o r A l p h o n s e , 

dansk Veterinær, født 25. Novbr. 1820 i Kjøben-
• havn, død smst. 29. Juli 1885. P. blev Student 
, 1837; v a r efter at have taget Lægeeksamen 1843 

indtil 1846 Prosektor ved Universitetets zootomiske 
Museum, gjorde 1847—4$ som Skibslæge i Ma
rinen et Togt til Madeira, Guinea, Venezuela og 
Vestindien og var 1849 Overskibslæge paa Fre
gatten »Havfruen«. Efter Krigen praktiserede P. 
i Kjøbenhavn og var samtidig Lærer i Natur
historie, i hvilken Egenskab han 1851 udgav en 

' »Dyrerigets Naturhistorie«. Han studerede navn-
j lig Naturhistorie, komparativ Anatomi og Fy-
; siologi og blev, da Prof. With 1852 var bleven 
; konstitueret som Landstutmester, efter en Konkur

rence konstitueret som Lektor i de hygieiniske 
| Fag ved Veterinærskolen (1853) og foretog der-
j efter en Rejse for at studere Husdyrbruget i Ud

landet. 1858 udnævntes P. til Lektor i Diætetik, 
Husdyrhold, Husdyravl og Beslaglære ved den 
ifølge L. af 8. Marts 1856 oprettede Veterinær -
og Landbohøjskole og havde da allerede fra 1855 

, været ansat som Lærer ved den militære Ride-
og Beslagskole; Undervisningen i Beslaglære ved 
Landbohøjskolen afgav han 1879, Stillingen ved 
Ride- og Beslagskolen fratraadte P. 1883 paa 
Grund af Svagelighed. Fra 1859 havde P. 
Titel af Professor. P. udfoldede som Lærer 
ved Landbohøjskolen og ved sin mere direkte 
Indflydelse paa Husdyrbruget en for Danmark's 
Landbrug overordentlig held bringende Virksomhed. 
Det var for en væsentlig Del paa Grundlag af det 
af P. forfægtede Renavlsprincip og den af ham 
saa stærkt anbefalede Specialisering (ensidige Ud
vikling) af Husdyrracerne, at Danmark's Husdyr-
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brug i sidste Halvdel af 19. Aarh. udviklede sig I 
til det fremtrædende Standpunkt, det indtog ved 
Aarhundredets Slutning. Som Forfatter udfoldede I 
P. en meget omfattende og betydningsfuld Virk- ' 
somhed; som Foredragsholder var han ualmindelig 
underholdende, forstod ikke alene som faa at 
fængsle sine Tilhørere, men paavirkede dem ogsaa 
i intellektuel Henseende, opdrog sine Elever til at I 
tænke selvstændig og reflektere kritisk. P. var 
Medlem af adskillige Kommissioner; deltog bl. a. 
1855 i Forhandlingerne om Veterinærskolens Ud
videlse, 1865 i Forhandlingerne om Frederiksborg 
Stuteri og havde Indflydelse paa Husdyrloven af 
23. Jan. 1862. Blandt hans litterære Værker ind
tage hans af 4 Afdelinger bestaaende >Haandbog 
i det alm. Husdyrbrug«, »Husdyrenes alm. Sund
hedspleje« og »Haandbog i Hestens Bygningslære, 
den saakaldte Ydrelære« særlig fremskudte Pladser; 
men desuden har P. udgivet en Mængde dels 
større, dels mindre Skrifter samt, i Blade og 
Tidsskrifter, offentliggjort adskillige fortrinlige 
Afhandlinger om forskellige Emner vedrørende 
Husdyrbruget, ligesom han, inden han blev ansat 
ved Veterinærskolen, havde skrevet et Par zoo-
tomiske Pjecer om Blæksprutter. P. var hyppig 
Dommer ved Landmandsforsamlinger, ved hvilke 
han ogsaa ofte optraadte som en med ualmindelig 
Opmærksomhed paahørt Foredragsholder. (Lit t . : 
»Landbrugsordbogen«; »Tidsskr. f. Veterinærer« 
XV; »Tidsskr. f. Landøkonomi« 5. R., V; »Biogr. 
Leks.« XIII). H. G. 

P r o s é k t o r kaldes den Læge, der udfører den 
anatomiske Undersøgelse af Lig. Ved Hospitalerne 
er P. den, der foretager Obduktioner, ved Uni
versitetet er P. Assistent for Professorerne i Ana
tomi, patologisk Anatomi og Operationslære. G. N. 

Proselyt (græ.) betegner i al Almindelighed en, 
der gaar over fra en Religion (eller Konfession) 
til en anden. Men det har en særlig Betydning 
inden for den jødiske Historie. Om de jødiske 
Menigheder rundt om i den græsk-romerske Ver
den samlede der sig et større eller mindre Antal, 
mere eller mindre paavirkede Hedninger. Disse 
kaldtes i k k e , som man tidligere har ment, »Por-
ten's P.«, men »gudfrygtige«, og blandt dem vandt 
f. Eks. Paulus'es Forkyndelse stor Indgang. Kun 
de, der helt gik over til Jødedommen, lode sig 
omskære og holdt den hele Lov, kaldtes P. eller 
for større Tydeligheds Skyld »Retfærdighedens 
P.«. Derimod brugtes Udtrykket »Porten's P.« om 
de Ikke-Jøder, der boede inden for Jødeland's 
Grænser (i »Israel's Porte«). Jødernes Iver for 
at »gøre P.« var bekendt, jfr. Matth. 23, 15 og 
hedenske Forfattere. J. P. B. 

Prosenkymcelle se Langcelle. 
PrOSenkymskede (bot.) kaldes i Vævlæren 

skede- eller halvskedeformede Belægninger af 
prosenkymatisk Styrkevæv, som ere knyttede 
til Ledningsstrengene i mange Stængler og 
Blade. V. A. P. 

Prosentese (bot.) kaldes i Morfologien det 
Tillæg til Divergensvinkelen i en given Bladskrue, 
som maa tilføjes ved Overgangen fra denne til 
en anden. Prosenteseteorien, som er udviklet af 
Schimper (og Braun), er fremkaldt ved Nødven
digheden af at forklare Blomstens Bladkredses 
Alternation, idet de nævnte Forskere tænkte sig 
alle Bladkredsene som sammentrukne Skruer, i 

Hofmeister siger om denne ofte ved indviklede 
Brøker uklare Teori, at den »ved sin Mangel paa 
Anskuelighed fordærver den lærende Lysten« 
(Se i øvrigt B lad S. 84). V.A.P. 

Pl'Oserpina, det romerske Navn paa Persefone, 
med hvem hun ganske var identisk, overført fra 
Grækenland. Hun er som Dis'es eller Pluto's Dron
ning Herskerinde i Underverdenen (s. d.). H.A. K. 

Pros imiae se H a l v a b e r . 
Pros i t (lat.), »gid det maa blive til Lykke«, 

bruges ofte som Udraab, naar en nyser (nu maaske 
hyppigere »Gud velsigne«). Nysen var hos Old
tidens Folk Genstand for megen Overtro, og 
Skikken at tilraabe den nysende et P. er æld
gammel. — Tyskerne benytte ogsaa Udtrykkene 
»P. Mahlzeit« (»Velbekomme«), »P. Neujahr« 
(»glædeligt Nytaar«) og P. i Betydningen »Skaal«. 

PrOSke, Car l , tysk Musikolog, (1794—1861), 
studerede oprindelig Medicin og gjorde i Napoleons-
Krigene Tjeneste som Militærlæge, men vendte 
sig senere til Teologien og Musikken. 1826 blev 
han præsteviet i Regensburg, blev senere Kor-
vikar, Kanonikus og Domkapelmester smst. Af 
den katolske Kirkemusiks Reform har P. indlagt 
sig stor Fortjeneste, særlig ved Genoplivelsen af 
Mesterværkerne fra Palestrina's Tidsalder. Hans-
store Værk Musica divina (4 Bd.), hvori han 
har udgivet en betydelig Del af de vigtigste 
Værker fra hin Periode, er et vigtigt Kildeskrift 
for Forskningen og tillige af stor Værdi for 
praktisk Brug. A. H. 

Prosk r ibe re (lat.), udstede offentlig Bekendt
gørelse angaaende Ejendomssalg, Auktioner e. 1. 
Sædvanlig bruges dog Ordet i Betydningen »er
klære fredløs«; se P r o s k r i p t i o n . H. H. R. 

Prosk r ip t i on (lat.), Fredløshedserklæring. 
En saadan foranstaltedes i Rom 82 f. Chr. og de 
følgende Aar af Diktatoren Sulla, som paa den 
Maade søgte at ramme sine politiske Modstandere 
efter at have sejret i Borgerkrigen. Han lod 
offentliggøre Lister over de proskriberede, som 
ikke alene frit kunde dræbes af enhver, men ogsaa 
fik deres Ejendom konfiskeret. Sulla's Eksempel 
efterfulgtes 43 af Triumvirerne Antonius, Lepidus 
og Cæsar Octavianus. H. H. R. 

Prosku rov , By i det sydvestlige Rusland, 
Guvernement Podolien, ligger 83 Km. N. N. 0. f. 
Kamenez-Podolsk og har Gartnerier og Korn
handel. (1897) 22,915 Indb.. hvoriblandt mange 
Jøder og Polakker. H. P. S. 

P r o s Mund se Mund. 
Prosna, venstre Biflod til Warthe, udspringer 

i preussisk Provins Schlesien, løber næsten ude
lukkende paa Grænsen mellem Preussen og Polen 
og har en Længde af 180 Km. Joh. F. 

Prosob ranch i a (ell. P r o s o b r a n c h i a t a ) . En 
Hovedgruppe inden for Sneglene, der omfatter 
skalbærende og særkønnede Former, hvis Central
nervesystem paa en ejendommelig Maade er snoet 
omkring Fordøjelseskanalen; deres Aandedræt 
sker ved en enkelt eller parret, i Kappehulen 
siddende Gælle; det iltede Blod løber herfra til 
Hjertets Forkammer, der, sammen med Gællen, 
har sin Plads foran Hjertekammeret (heraf Navnet 
P. eller Forgællesnegle). Som spæde Unger have 
disse, fornemmelig i Havet levende Dyr Skikkelse 
af fimrende Larver. « 

Skallen, der kun i ganske enkelte Tilfælde 
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mangler, udmærker sig, i Modsætning til Lunge
sneglenes, men navnlig Opisthobranchiernes, ved 
sin solide Bygning, samt ved sin meget forskellig
artede og ofte rigt udformede Overflade, hvis 
Skønhed ikke sjælden yderligere forhøjes ved 
prægtige Farver; derfor er det navnlig denne 
Gruppe, der har staaet saa højt i Samlernes Gunst. 
I sin Form gennemløber Skallen alle Trin fra det 
lave, kegledannede, ikke snoede Albueskæl (s .d.) 
gennem det med et lille Spir, men et overmaade 
stort nedre Omvrid og en mægtig Munding for
synede Søøre (se H a 1 i o t i d a e), til de næsten kugle
formede Strandsnegle (s. d.), den topformede Kegle
snegl og saadanne mere langstrakte Former, der 
findes hos Konk (Buccinuni) og hos Tritonium ; 
stærkest forlænget og opbygget af talrige Om
vrid er den hos Taarnsneglen (Turritella). Endelig 
kunne af mere ejendommelige Former nævnes Pig
sneglen (se Mur ex), hvis Skal løber ud i lange 
Torne, Vindeltrappen, der har sine Omvrid prydede 
med Tværlister, samt Porcelænssneglene (s. d.), 
hos hvilke det yngste Omvrid ganske skjuler 
Spiret. Skalmundens Rand er ofte bredt ud eller 
fortykket til en tydelig Læbe, der, ligesom Spindelen, 
kan være besat med Knuder, »Tænder«; den for
længer sig i lange Flige hos Pelikanfoden, i Torne 
hos Djævlekloen. Et Udsnit til Aanderøret er 
ofte til Stede, stundom i Skikkelse af en meget 
anselig, rendeformet Forlængelse, Sipho. Skallen 
er i Forhold til Dyret saa stor, at dette let kan 
trække sig tilbage deri; en yderligere Beskyttelse 
mod Angreb udefra har Sneglen i saa Fald ved 
det Laag, som Foden bærer paa sin bageste Del, 
og som er bestemt til at lukke for Mundingen; det j 
er oftest hornagtigt og tiltager i Størrelse enten j 
ved koncentrisk eller ved spiral Vækst; stundom i 
kan det paa sin Inderside bære en Kalkaflejring, j 
der f. Eks. hos Slægten Turbo naar en anselig j 
Tykkelse. Skallen er som sædvanligt dannet af j 
Kappen, der dækker over en rummelig Kappe-
hule; i denne findes Aandedrætsredskaberne i 
Skikkelse af en parret eller enkelt Gælle, som enten 
er fjer- eller kamdannet (heraf Navnet C t e n o -
b r anch ia). Det er værd at lægge Mærke til, 
hvorledes allerede hos de ikke mange Former 
med parret Gælle den højre i Reglen er mindre 
udviklet; helt forsvunden er den hos det store 
Flertal. I inderlig Forbindelse hermed staar Til
stedeværelsen af to Forkamre i Hjertet hos Former 
med parret Gælle og af eet hos det store Flertal, 
medens visse Former staa paa et Mellemtrin, idet 
de endnu besidde det højre Forkammer i Skikkelse 
af en blind Udposning. Hos visse paa Land 
levende Slægter mangler Gællen, og dens Funk
tion er overtagen af et Karnet paa Kappens Inder
side; et interessant Mellemtrin indtages af den i 
de tropiske Strandsumpe levende Ampullaria, der 
paa een Gang har en Gælle og et respiratorisk 
Karnet. Kapperandens venstre Side forlænger 
sig hos de med en Skaltud forsynede Former i 
det saakaldte Aanderør, gennem hvilket Vandet i 
saa Fald ledes ind i Kappehulen. Kapperanden 
kan i visse Tilfælde være besat med tentakelagtige 
Frynser; stundom er den udviklet til anselige 
Lapper, der slaa sig tilbage og dække en større 
eller mindre Del af Skallens Yderside. Paa 
Kappens Inderside tæt til højre for Gællen træffes 
almindelig en stor Slimkirtel (Hypobranchial-

kirtelen). Hovedet er, som sædvanligt hos Sneglene, 
tydelig afsat fra Kroppen og forlænger sig i en 
Snabel, der, navnlig hos de af Rov levende 
Former, kan blive meget lang og ofte er ind-
krængelig. Det bærer som Regel et Par Ten
takler samt et Par Øjne, der kunne være enten 
stilkede eller siddende. I Nervesystemets Byg
ning træffes det mærkværdige Forhold, at de to 
Nerveknuder, Indvoldsganglierne, der ligge i be
tydelig Afstand bag ved Svælgringen forbundne 
med denne ved lange Nervestrenge, ere blevne 
saaledes omlejrede, at det oprindelig højre nu 
ligger paa venstre Side og omvendt; de lange 
Forbindelsesstrenge komme derved til at krydse 
hinanden, idet den ene løber under, den anden 
over Tarmen; den Streng, der forbinder de to 
Indvoldsganglier indbyrdes, og som har sin Plads 
under Tarmkanalen, er ved samme Drejning flyttet 
om paa Tarmens Overside. Af Sanseorganerne 
fortjene Øjnene særlig at omtales; i deres simpleste 
Skikkelse fremtræde de som en fladere eller dybere 
Grube, hvis Bund er beklædt med lysfornemmende, 
pigmenterede Celler; Gruben kan være fyldt med 
en geléagtig Udsondring fra Væggens Celler, et 
saakaldet Glaslegeme. Øjne af saa simpel Byg
ning findes dog kun hos de færreste P. ; det al
mindeligste Forhold er, at Grubeøjet har lukket 
sig sammen til en Blære, som ligger under Huden, 
der paa dette Sted, ligesom Øjeblærens Forvæg, 
er pigmentfri og derfor tillader Lysstraalerne at 
trænge igennem og naa ind til Blærens Bagvæg. 
Høreorganer i Skikkelse af Epithelblærer, som inde
holde Ørestene og forsynes med Nerver fra Hjerne
ganglierne, findes almindelig; de have Plads nær 
ved Fodganglierne. Hos nogle Former har man 
i Mundhulen fundet visse med et ejendommeligt 
Epithel beklædte Lister, som man har tydet som 
Smagsorganer. Det som Lugteredskab, Osphra-
dium, opfattede Organ, der har sin Plads i Kappe
hulen nær Gællen, findes hos de fleste P. ; det 
mangler dog f. Eks. hos de paa Land levende 
Former. Fordøjelseskanalens forreste Aabning, 
Munden, ligger paa Spidsen af en kortere eller 
længere Snabel, der paa forskellig Maade hos de 
forskellige Former kan udstrækkes og atter trækkes 
tilbage. Svælget er i sin forreste Del paa Grænsen 
mod Mundhulen væbnet med to Sidekæber, der 
dog kunne mangle; bag disse sidder Tungen med 
dens højst forskellig byggede Rasp (Jiadula). Et 
eller to Par Spytkirtler aabne sig gerne i Svælget; 
Sekretet af disse skal hos visse Former indeholde 
fri Syrer, der tjene til at opløse Kalkskelettet 
hos de Bløddyr eller Pighude, hvoraf vedkom
mende Dyr ernære sig. En særegen Giftkirtel 
findes hos Keglesneglen og nogle nærstaaende 
Former; dens Sekret indføres i Byttet gennem 
hule naaleformede Tænder i Raspen. Fra Svælget 
gaar Føden gennem Spiserøret ind i den ret tynd
væggede Mave, hvori den rigt grenede, lappede, 
brunlige Fordøjelseskirtel eller »Lever« munder 
med oftest to Aabninger. Maven, der kan være 
forsynet med Blindsække, viser sig ofte delt i to 
Afsnit, af hvilke det bageste i sin Bygning danner 
en Overgang til Tyndtarmen; dennes bageste Af
snit danner en ganske kort Endetarm, som munder 
med det til højre i Kappehulen liggende Gat. 
Hos Hovedmængden af P. er Nyren et uparrei 
rørformet Organ, der dels staar i Forbindelse 
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med det Hjertet omgivende Krophuleafsnit, Peri-
kardiet, dels udadtil munder til venstre i Kappe-
hulen. Hos visse Former, og just de samme, hos 
hvilke vi finde to Gæller og to Hjerteforkamre, 
træffes imidlertid to Nyrer (og to Nyreaabninger); 
af disse er den højre dog ofte allerede stærkt 
reduceret. Paa ganske faa Undtagelser nær ere P. 
særkønnede Dyr. Saavel de hanlige som de hun
lige Kønsorganer munde i Kappehulen paa højre 
Side af Tarmen; i Alm. er Udførselsgangen af en 
ganske simpel Bygning uden accessoriske Kirtler 
o. 1. Hannerne besidde som Regel et ikke ud-
krængeligt Parringsorgan af en betydelig Længde; 
det har sin Plads paa højre Side af Hovedet eller 
Nakken. Ofte er det uden direkte Forbindelse 
med Sædlederen, men Sæden ledes da fra den 
hanlige Kønsaabning ad en aaben fimrende Rende 
ud til dets Spids; imidlertid kan Furen hos andre 
have lukket sig sammen til en Kanal. Kun hos 
ganske enkelte (f. Eks. Albueskællet) befrugtes 
Æggene først, efter at de ere aflagte. Æggene 
aflægges kun sjælden enkeltvis; som Regel deri
mod i Skikkelse af en Gruppe hornagtige Kapsler, 
som ere fæstede til fremmede Genstande. Hver af 
disse Kapsler svarer nu dog ikke til et enkelt 
Æg, men omslutter flere, ja indtil flere Hundrede 
Æg, der ligge i en Æggehvidemasse; af dette 
store Antal gaar dog den allerstørste Part til 
Grunde og tjener de faa overlevende til Næring. 
Æggets Kløvning er total; den spæde Larve er 
forsynet med det karakteristiske Fimresejl og for
lader hos en Del Former Kapselen for at føre et 
fritsvømmende Liv; hos et stort Antal forbliver 
den dog saa længe i Kapselen, at den naar den 
fuldstændige Snegleskikkelse, i hvilken den er 
ude af Stand til at svømme omkring; det sidste 
gælder navnlig Ferskvands- og Landformerne. 
Yngelpleje findes hos nogle enkelte, af skandi
naviske f. Eks. hos Sumpsneglen (se P a l u d i n a ) 
og hos en Strandsnegl {Litorina rudis), hos 
hvilke Æggene udvikles i Æggelederen. P. leve 
hovedsagelig i Havet; kun nogle faa Slægter op
træde i det ferske Vand, ja endog paa Landjorden, 
let kendelige fra de sammesteds levende Lunge
snegle ved Besiddelsen af et Laag. De ernære 
sig hovedsagelig som Rovdyr eller Aadselædere. 
Medens de fleste ere i Stand til at bevæge sig 
forholdsvis hurtig, er der andre, f. Eks. visse paa 
Koraller levende Former, der synes stedse at blive 
siddende paa samme Sted; i Tidens Løb forme 
de deres yngste Omvrid noget efter Korallen; en 
anden, Rhizochilus antipathum Stp., fæster sig 
ved en mægtig Opsvulmning af Mundingsranden, 
der endog fuldstændig afspærrer selve Mundingen, 
uløselig til Grenene af de Sortkoraller, paa hvilke 
den som yngre krøb om; den eneste Forbindelse, 
Dyret har med Omverdenen, sker gennem den 
omdannede rørformede Skaltud; fastsiddende ere 
ogsaa Ormesneglene (s. d.). En mærkelig Form er 
den i Koraller borende Magilus, hvis Skal kun i 
en yngre Alder er oprullet, men senere har Skik
kelse af et uregelmæssig bøjet Kalkrør. Endelig 
maa nævnes, at der kendes nogle faa, paa og i 
Pighude snyltende Slægter; de første, der i det 
ydre ikke ere særlig omdannede, sidde fast paa 
Værtens Legeme, med Snabelen sænket ind i 
dennes Kropvæg; af saadanne Former findes i 
Norden paa Søpindsvin den lille, gule Stylifer. De 

inde i Værten levende Snyltere ere derimod saa 
omdannede, at man vanskelig erkender deres 
Sneglenatur, hvis man da ikke faar fat i den 
spæde Yngel, der viser sig at være typiske skal-
bærende Fimrelarver; af disse Former er den 
skalløse, ormdannede Entoconcha, der lever i en 
Søpølse i Middelhavet, en af de mest kendte; en 

. lignende, meget stor Form er nylig funden i Nord
havet ligeledes i en Søpølse. 

Paa Grund af deres anselige Størrelse have 
mange P. Betydning som Næringsmiddel; af nor-

; diske Arter sælges saaledes baade Strandsnegl 
i (Litorina litorea L.) og Konk (Buccinum unda-

tum L.) paa Torvene i London og Paris, medens 
talrige andre, saasom Strombus, Trochus og Mur ex, 

I finde en udstrakt Anvendelse i varmere Jordstrøg. 
I deres geologiske Optræden ere P. repræsen-

j terede blandt de ældste Forsteninger, der findes; 
i Tidernes Løb, men navnlig efter Juratiden, til
tage de stærkt i Antal og Formrigdom; enkelte 
nulevende Arter kendes omtrent fra Midten af 
Tertiærtiden, henimod hvis Slutning Faunaen 
mangesteds har stor Lighed med Nutidens og 
overmaade mange Arter (indtil 95 p. Ct.) fælles 
med denne. 

P.'s Gruppe er den største inden for Sneglene, 
idet den omfatter i det mindste 14,000 levende 
og fossile Arter. Den deles i flere Underafdelinger, 
som ere grundede paa anatomiske Forskelligheder, 
saasom Gællernes Tal og Uddannelse, Tunge
raspens forskellige Tandbevæbning, Nervesystemets 
eller Hjertets Bygning; Skallens Forskelligheder 
kunne derimod ikke benyttes til en saadan Hoved
inddeling. Illustrationer se Snegle . (Li t t . : B r onn, 
»Die Klass. und Ordnung. d. Thierreichs« [Bd. 
3,11,1862—66]; A. H. Cooke, Mollus es \ Cam
bridge natural hist. [Bd. III, Lond. 1895]; p-
F i s che r , Manuel de Conchyliologie [Paris 1887]; 
G. O. Sars, Mollusca regionis arcticae Nor-
vegiae [Chra. 1878]; K o r s c h e l t og He ide r , 
»Vergleichende Entwicklungsgeschichte« [III H., 
Jena 1893]; Z i t t e l , »Grundziige der Palaontolo-
gie« [Miinchen 1895]). R. H.-P. 

Prosobranchiåta se P r o s o b r a n c h i a . 
ProSOdl (græ. nyoaepdice, egl. Medsang eller 

Betoning) betegner oprindelig den græske Accent, 
der var af musikalsk Beskaffenhed; men Ordet 
bruges af de græske Grammatikere ogsaa om Ac
centtegnene og om andre Skrifttegn til Støtte 
for Læsningen (Aandetegn og Tegn for Længde 
og Korthed), samt om de dertil svarende Ejen
dommeligheder i Udtalen. Ordet betegner dernæst 
hos de gamle ogsaa R e g l e r n e om Sprogets 
Udtale, for saa vidt den beror paa Stavelsernes 
Betoning og Kvantitet. — Da Grækerne (og Ro
merne) byggede deres Vers efter Hensyn til, om 
Stavelserne vare lange eller korte (ikke, som vi, 
efter Hensyn til, om de ere betonede eller ikke), 
er det, for at kunne læse de gamles Vers rigtig 
og for at kunne skrive korrekte Vers paa Latin 
og Græsk, nødvendigt at kende Stavelsernes Kvan
t i te t , D: at vide, hvilke Stavelser der ere lange, 
og hvilke der ere korte. Da dette, navnlig i La
tin, ikke altid umiddelbart kan ses af Skriften, 
maa det læres ved Hjælp af Regler; og i moderne 
Talebrug forstaar man ved P. gerne Indbegrebet 
af disse Regler (tillige med Sprogets Udtale, for 
saa vidt den er given ved disse Regler). P. bliver 
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altsaa en Indledning til den antikke Metrik og 
(for os moderne, for hvem de gamle Sprog ere 
>døde«) en nødvendig Forudsætning for Forstaa-
elsen (og Anvendelsen) af denne. Om moderne 
Sprog bruges Udtrykket P. næppe mere. A. B. D. 

Prosodion (græ.) kaldtes af Grækerne en 
Sang, som blev afsungen af et Kor, idet det 
traadte frem for Gudens Alter. I Reglen bleve 
saadanne Sange afsungne til Fløjteakkompagne
ment. H. H. R. 

Prosopalgl (græ.), Ansigtssmerte, Benævnelse 
for Neuralgier i Ansigtets Nerver. 

Prosdpig L., Slægt af Mimosefamilien, Buske 
eller Træer, undertiden tornede, med dobbelt fin
nede Blade og smaa Blomster, hyppigst i cylin
driske Aks. Bælgene ere ikke opspringende, 
ofte fyldte med et svampet Væv. Ca. 25 Arter i 
tropiske Egne. P. juliflora DC. (Mesqu i to t ræ) 
i Amerika, vild og plantet, giver M e s q u i t o -
eller S o n o r ågummi . Veddet af denne og andre 
Arter benyttes til Brændsel og som Gavntræ; 
det er meget fast og holdbart. Bælgene benyttes 
til Kreaturfoder ; de indeholde rigelig Druesukker 
og spises ogsaa af Indianerne. Af P. alba Hieron 
(Argentina) fremstiller man af Bælgene en Drik 
(Aloja). A. M. 

PrOSOpft, et Mineral, bestaar af en vandholdig 
Fluorforbindelse af Aluminium og Kalk: CaAl2 
(F,OH)8 og findes som farveløse, monokline Kry
staller i Tingruberne ved Altenberg og enkelte 
andre Steder. N. V. U. 

Prosoplegi (græ.), Ansigtslammelse. 
Prosopnpe (rigtigere P r o s o p o p o i l ) (græ.), 

Personifikation, betegner særlig den poetiske eller 
retoriske Figur, hvorved livløse Genstande eller 
abstrakte Begreber indføres talende. H. H. R. 

Prosospåsme (græ.), Ansigtskrampe. 
Prospekt (lat. prospectus), perspektivisk Vue 

over en By, en Bydel, et Landskab (»Vedute«) 
o. 1., Plan over et Værk, Subskriptionsplan, Ud
sigt over et Værks Indhold og Beskaffenhed; Be
budelse af et nyt Foretagende med Skitsering af 
dets væsentligste Træk. 

ProstafairésiS (græ.) brugtes i Middelalderen 
som Benævnelse for nogle Metoder til at erstatte 
Multiplikation og Division med Addition og Sub
traktion; en Metode af denne Art, der maaske skyldes 
Tyge Brahe, er Udførelse af Multiplikation ved For
melen sin a sin b = — (sin [go0 — #~}~ ]̂ — sin [go0 

— a — b}) og Anvendelse af Sinustavler. Chr. C. 
I den gamle Astronomi menes ved P. Ujævn

heden i Solens tilsyneladende Bevægelse, altsaa 
Ujævnheden i Jordens sande Bevægelse omkring 
Solen, hvilket har sin Grund i Jordens elliptiske 
Bane. P. er saaledes det samme som Forskellen 
mellem den sande og midlere Anomali (s. d.), hvad 
nu benævnes Middel punktsligningen. Da den sande 
Anomali er større end den midlere under Be
vægelsen fra Perihel til Aphel, men mindre under 
Bevægelsen fra Aphel til Perihel, er Middelpunkts-
ligningen i første Fald positiv, i sidste Fald nega
tiv. Man maa altsaa snart forøge, snart formindske 
den midlere Anomali, der vokser proportionalt 
med Tiden, for at faa den sande Anomali. For 
at forklare denne Ujævnhed i Solens Bevægelse 
antog Hipparch, at Solen bevæger sig med jævn 

Hastighed i en Cirkel, uden for hvis Centrum 
Jorden staar (ekscentrisk). y. Pr. S. 

Prostas, Familiens Forsamlingsrum i det gam-
mel-græske Privathus, liggende i Husets Midte 
bag ved Gaarden. E. S. 

Proståta d. s. s. B l æ r e h a l s k i r t e l (s. d.). 
Prostatasygdomme. Proståta er Sædet for 

en Del temmelig almindelige Sygdomme, af 
hvilke de vigtigste ere Betændelserne og Over
væksten (Hypertrofien). — P r o s t a t i t i s , Be
tændelse af Proståta, viser sig gerne ved Be-
tændelsessymptomer — navnlig Smerte — i Partiet 
mellem Endetarm og Kønsdele. Saavel Vandlad
ning som Afføring forøge disse Smerter. Ømhed 
under Gangen og ved Siddestilling er til Stede. 
Lidelserne optræde i Tilslutning til en Betændelse 
af Urinrøret (Gonorré), især paa dennes senere 
Stadier, ja ofte hvor man allerede troede denne 
ophørt. Det er ved Slimhindebetændelsens Over-
griben paa Prostatas talrige Kirtler, at Sygdommen 
fremkommer. — P. kan nu falde til Ro under 
Brug af almindelige mod Betændelser anvendte 
Midler, og i saa Fald ophøre de omtalte ge
nerende Tegn. Men ofte bliver der tilbage en 
Slim- eller Materieafsondring fra nogle af de an
grebne Prostatakirtler. Denne Slim eller Materie 
tilblandes ligesom tilsvarende Afsondring fra Resten 
af det indvendige Urinrør til Urinen og gør denne 
uklar ved tilblandede Traade og Fnug eller som 
mere jævn Uklarhed. Denne kroniske P. er som 
den kroniske Urinrørsbetændelse meget vanskelig 
at faa helbredet. — Til andre Tider bliver P. 
suppurativ, o: den udvikler Materie, og der op-
staar, hvad man kalder en P r o s t a t a a b s c e s o: 
en Absces (s. d.), der først udvikler sig inden i 
Proståta for senere enten at bryde gennem dennes 
Kapsel ud i Bindevævet mellem Blære og Ende
tarm eller gennem Urinrørets Væg ind i dette. 
Naar en saadan Prostataabsces har udtømt sig 
enten ved selv at bryde sig Vej gennem Urinrøret, 
gennem Endetarmen eller gennem Mellemkødet 
(Perinæum), eller ved at den er aabnet ved Kunst, 
opnaas der undertiden fuld Helbredelse; men der 
kan ogsaa blive staaende som Rest Fistler eller 
kroniske P. 

Den anden Sygdom i Proståta, som har stor 
Betydning, er den saakaldte P r o s t a t a h y p e r t r o f i 
— Forstørrelse af Proståta, Prostatasvulst, en 
Lidelse, der ofte opstaar i den højere Alder. 
Den kan vist være Følgen af kroniske Betændelser, 
men kan ogsaa udvikle sig paa lignende Maade 
som Svulst i andre Kirtelorganer, og har man da til 
Dels villet sammenligne den med Fibromyomerne 
i Livmoderen (hvortil jo Proståta til Dels svarer). 
Denne Prostatasvulst fremkalder en Vanskelighed 
ved Vandladningen, som er meget generende, idet 
der ofte følger Fornemmelse af Vandtrængsel, der 
tvinger Patienten til at forsøge at lade Vandet. 
Denne hyppige og generende Vandladning indfinder 
sig især ofte om Natten og forstyrrer Patientens 
Søvn. Lette Anledninger, Forkølelse, lidt Uregel
mæssighed i Mad og Drikke eller i Afføring kunne 

i give fuldstændig Standsning af Vandladningen, saa 
I man maa tømme Blæren ved Katetre. Paa denne 

Maade indføres undertiden, trods al anvendt For
sigtighed, Smitstof i Blæren, og dermed følger 

i Blærebetændelse, hvorved Lidelserne stige. I 
mange Tilfælde kommer man over Vanskelighederne 
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ved Tømninger, Udskylninger af Blæren, Afførings
midler. Men ikke ganske sjælden maa der skrides 
ind med Operationer, og her har man for øvrigt 
de forskelligste Veje, Gennemskæring af Svulsten 
med Kniv eller Elektricitet (Galvanokaustik, s. d.), 
Anlæggelse af en kunstig Aabning paa Blæren, 
Kastration, Overskæring af Sædstrengen, disse 
sidste Metoder i det Haab at faa Prostata til at 
svinde i Størrelse, et Haab, der til Dels er gaaet 
i Opfyldelse, medens mange Tilfælde have vist 
sig utilgængelige for denne Behandling. Den radi
kaleste Behandling er Fjernelse af hele Svulsten, 
hvilket ogsaa er udført med Held. Hvad der gør 
alle de indgribende Behandlingsmaader noget 
usikre, er den Omstændighed, at saa mange af 
Patienterne med denne Lidelse ere gamle og svæk
kede Personer, og at ikke faa af dem have Nyre
lidelser, inden de komme til Behandling. — Af 
andre P. maa fremhæves Sten i P r o s t a t a . Denne 
Affektion findes ikke sjælden, men det er forholds
vis sjælden, at den fører til Symptomer af Be
tydning. Disse ere i saa Fald lignende som dem 
ved Forstørrelsen eller Betændelsen; at Lidelsen 
skyldes Sten, kan kun fastslaas ved Instrument
indførelse, hvorved man i nogle Tilfælde kan føle 
Stenen. En Fjernelse af den er da den Vej, man 
har at gaa. — Kræft i P r o s t a t a lader sig kun 
i sjældne Tilfælde erkende og ligner oftest den 
simple Forstørrelse af Prostata. Behandlingen vil 
som Regel kun være at befri Patienten for den 
ved Svulsten optrædende Hindring for Vandets 
Afløb. E. A. T. 

PrOSternere (lat.), slaa, kaste til Jorden. 
PrOSthemadera se H o n n i n g f u g l e . 
Prostituere (lat.), stille blot, prisgive; skænde. 
Prostitution (lat.), den Handling at give sig 

til Pris, betegner almindeligvis den Form, hvor
ved en Kvinde mod Betaling erhvervsmæssig hen
giver sig til mange Mænd. Dette Forhold maa 
socialt set betragtes som en Abnormitet, en Sam
fundssygdom, men det har været kendt fra den 
fjerneste Oldtid og har hersket og hersker endnu 
i de forskelligste Samfund, dog særlig i de mest 
kultiverede. Allerede fra GI. Test. kendes P. som 
et Erhverv, og endnu mere synes den at have 
været fremtrædende i Nabostaterne, som Assyrien 
og Babylon, hvor den endog indgik som et Led 
af den religiøse Kultus. Mange af Lilleasien's 
»Mysterier« med Phallus- og Astarte-Dyrkelsen, 
ligesom i Ægypten Isis-Dyrkelsen, bestode væsent
lig i en tøjlesløs, halvt rituel P. Heller ikke 
Grækerne vare fremmede for en saadan Form for 
P., og de græske »Hetærer< spillede en betydelig 
Rolle som et anerkendt Led i Samfundslivet, re
præsenterende en mere forfinet P. Ogsaa Romerne 
havde deres Glædespiger, ofte boende sammen i 
»lupanaria«, og i det hele betragtede Oldtiden 
P. som en, just ikke anset, men dog anerkendt 
Institution, der for den antikke Livsbetragtning 
ikke frembød det afskrækkende, som senere Tids-
aldere og særlig Kristendommen medførte. 

Ikke desto mindre fortsatte P. sin Tilværelse 
ogsaa gennem hele Middelalderen trods alle For
følgelser og alle delvis urimelig haarde og bar
bariske Straffe, som nu og da bragtes i Anvendelse 
for at forsøge at udrydde Uvæsenet. Korstogene 
og Riddertiden bragte P. til at florere, Hærene 
og Lejrene ledsagedes af store Skarer prostitu

erede Kvinder, ja selv Gejstligheden og de kirke
lige Konventer fulgte Eksempelet. I Byerne saa 
Øvrigheden gennem Fingre med P., ja ordnede 
den endogsaa ofte lavsmæssig med bestemte Regler, 
Afgifter etc.; oftest vare Kvinderne da under Op
sigt af Stadens Skarpretter. 

Nu og da forsøgtes ved skarpe Straffebestem
melser at indskrænke det overhaandtagende Uvæsen; 

I saaledes traadte forskellige Paver, Konger og 
Kejsere lige fra Frederik Barbarossa til Marie 
Theresia frem med slige Bestræbelser, men altid 
forgæves. 

Man gik da i den senere Tid over til at over-
vaage og politimæssig at kontrolere det Onde, 
som viste sig umuligt at undertrykke. De prosti
tuerede Kvinder henvistes til visse Gader eller 

I Huse {maisons tolérées, Bordeller), og de med 
i P. følgende sanitære Farer søgtes modarbejdede 

ved et sanitært Tilsyn. Dette indførtes først be
vidst og med logisk Konsekvens af Napoleon I, 

j særlig af Hensyn til hans Soldaters Sundhedstil
stand. Denne franske Reglementation indførtes 
efterhaanden i de fleste civiliserede Lande, dog 
med Undtagelse af England. 

Saaledes som P. nu viser sig, særlig i de større 
• Byer og Befolkningscentrer, skelnes sædvanligvis 

mellem den offentlige P., der mere eller mindre 
er under Politiets Kontrol, og den hemmelige P., 

• som indbefatter alle de, langt talrigere, Kvinder, 
: som helt eller delvis ernære sig ved Utugt, uden 

dog at være indskrevne i Politiets Protokoller. 
Medens den første Kategori let kan opgøres, er 
det vanskelig at skønne om Tallet paa den anden ; 
eksempelvis skal anføres, at der i Paris findes ca. 
6,000 indskrevne prostituerede, medens Tallet paa 
de hemmelig prostituerede beregnes mellem 20,000 
og 100,000; Politiet selv regner 50,000. 

I øvrigt findes der i Nutiden overalt en aaben-
bar Tendens til at komme bort fra den tidligere 
mere lavsmæssige Ordning med Kasernering etc.; 

\ Bordellerne tømmes og forsvinde, og i Stedet for 
1 træde mere eller mindre tilslørede Etablissementer 

med samme Formaal: maisons de passe, Hoteller, 
Knejper med kvindelig Betjening, Danselokaler 
m. m. Herved vanskeliggøres naturligvis et effek
tivt, politimæssigt Tilsyn. Ogsaa den dermed for
bundne sanitære Kontrol bliver derved af ringere 
Betydning og Udstrækning, og da den ogsaa af 
medicinske Grunde altid maa blive usikker, har 
der i den senere Tid rejst sig en Bevægelse, op
rindelig paa Grundlag af rent humanitære Be-
stræbeiser, især fra de saakaldte »Abolitionisters« 

i Side, for at reformere det hidtidige Reglemen-
1 teringssystem. 

Ogsaa i andre, mindre civiliserede Samfund 
findes P., om end under noget afvigende Former. 

! I spredt levende eller Naturtilstanden nær staaende 
Folk spiller den en mindre fremtrædende Rolle, 

I men findes dog ogsaa her i alt Fald i Antyd
ninger. Til Gengæld er P. en meget betydelig 

I social Faktor f. Eks. i Kina og endnu mere i Ja-
j pan, hvor »Tehusene« med deres Geisha'er ganske 
j indtage samme Stilling som Europa's Bordeller. 

Indien's Bajaderer ere ligeledes en national Af
skygning af den allestedsnærværende Venus vulgi-
vaga. 

Aarsagerne til P. ere overalt de samme; paa 
den ene Side sociale Misforhold, der modvirke 
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Mændenes tidlige Giftermaal og vanskeliggøre 
at stifte Familie, dertil maaske ogsaa visse poly
game Tendenser, paa den anden Side Fattigdom, 
slet betalt Kvindearbejde, maaske ogsaa ofte Ar-
bejdslede og Lyst til et let erhvervet Livsophold, , 
som stadig fører ny Kvinder ind paa Markedet, i 

Man har fra nogle Sider (Lombroso, Tarnowsky) 
villet opstille en bestemt, degenereret Kvindetype, ' 
der skulde være saa at sige forudbestemt til at j 
fylde P.'s Rækker. Dette er dog vist kun for en j 
meget begrænset Del rigtigt. Hyppigst drives I 
Kvinderne allerede ganske unge af uheldig Op-
dragelse og uheldige ydre Forhold ind paa denne 
Bane, og de fleste ville paa dette Stadium endnu 
kunne reddes ved passende Foranstaltninger: 
Tvangsopdragelse, Redningshjem etc. 

P. er altsaa en Samfundsfaktor, et socialt Onde, 
som fra den fjerneste Oldtid og i alle de menneske- j 
lige Kulturformer har holdt sig og endnu holder 
sig som en hidtil uudryddelig Sygdom. Bestræbel
serne til dens Imødegaaelse gaa væsentlig i to 
Retninger. 

Den ene, som er den mest radikale, gaar ud 
paa at bekæmpe selve Kendsgerningen, at søge 
at tilbagetrænge P. under de forskellige Former. 
I den Retning virke alle de socialt reformatoriske 
Forslag, som søge at ophjælpe al den menneske
lige Elendighed, med Fattigdom, Degeneration og 
Depravation, som yder P. den bedste Jordbund. 
Ligeledes naturligvis den kristelige Sædelære og 
alle de etiske Lovbud, som lige siden Moselovens 
6. Bud have været rettede mod denne og andre 
Udartninger af Kønslivet. Endelig alle de humani
tære Bestræbelser, som ikke mindst Nutiden har 
kaldt til Live, og som have fremkaldt en betydelig ] 
Virksomhed saavel fra Statens som fra private 
Foreningers Side. Saaledes har Preussen ved sin 
»Fiirsorge-Erziehungs-Gesetz« af 2. Juli 1900 op
taget Opgaven lige over for de forsømte mindre-
aarige, som væsentlig rekrutere P. I Danmark 
have bl. a. Foreningen til forvildede unge Pigers 
Frelse, Magdalenehjemmet o. fl. arbejdet i samme 
Retning. 

Imidlertid have disse Foranstaltninger ikke, lige 
saa lidt som Middelalderens Straffe og Tvangs
midler, hidtil formaaet at indskrænke P. i nogen 
væsentlig Grad. Der er maaske Anledning til at 
vente sig mere umiddelbare og øjeblikkelige Re
sultater af den anden Retning, Bestræbelser, der 
regne med det nu engang tilstedeværende Sam
fundsonde og søge at modvirke de deraf følgende 
sociale og individuelle Ulykker, særlig Kønssyg
dommenes Udbredelse. Da P. er Hovedarnestedet 
for disse Sygdomme, hvorfra de stadig rinde for 
at sprede sig ud i alle Befolkningens Lag, er det 
jo naturligt, at man fra dette Standpunkt særlig 
har optaget Kampen mod P. og de derfra ud-
gaaende Farer. Det er dette Synspunkt, der ligger 
til Grund for Ordningen af disse Forhold i de 
fleste Stater, ogsaa i Danmark, hvor »Lov om 
Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske 
Smittes Udbredelse« af 10. Apr. 1874 og det til
hørende > Regulativ for Politiets Tilsyn med offent
lige Fruentimmer i Kjøbenhavn« hidtil have været 
Rettesnoren. Princippet heri er kortelig dette, at 
løsagtige Kvinder, der ernære sig ved Utugt, an
holdes af Politiet, undersøges og i Sygdomstilfælde 
tvangsindlægges paa et Hospital samt i øvrigt 

straffes for gentagen Forseelse; hvis de derefter 
indskrives som offentlige Fruentimmer, bortfalder 
al Straf for Utugt, saa længe de møde til regel
mæssig Lægeundersøgelse og i øvrigt holde sig 
forskellige ordensmæssige Paabud efterrettelige. 

Mod denne Ordning har rejst sig forskellige 
Modstandere. Først de saakaldte Abolitionister, 
i Danmark repræsenterede af > Foreningen mod 
Lovbeskyttelse for Usædelighed«, der principielt 
modsætte sig enhver >offemlig« P., fordi Kontrollen 
med denne forudsætter en Anerkendelse af den; der
næst i den senere Tid en Retning blandt de tidligere 
>Reglementarister«, d^r særlig paa Grund af de 
tvivlsomme og ringe sanitære Resultater anse en 
anden Ordning af Tilsynet for nødvendig. La 
Société internationale pour Prophylaxie sani-
taire et morale i Bruxelles har i de sidste Aar 
indlagt sig Fortjeneste ved Oplysning og Bear
bejdning af dette Spørgsmaal, hvis Reformation 
for Tiden staar paa Dagsordenen i de fleste 
Lande. B. P—n. 

Den gældende n o r s k e Straffelovs Straffe
bestemmelser mod P. haandhæves ikke uden lige 
over for Rufferi (Kobleri) og Horehushold. Paa 
den anden Side er den tidligere praktiserede 
>Indskrivning« og regelmæssige Lægeundersøgelse 
bortfaldet. Den ny Straffelov, der træder i Kraft 
I. Jan. 1904, har ophævet Straffen for erhvervs
mæssig Utugt, men har i øvrigt dels ved ny, 
dels ved skærpede Straffebestemmelser søgt at 
ramme saadanne Handlinger, hvorved erhvervs
mæssig Utugt fremmes. H. S. 

PrOStration (lat.) benyttes i Lægevidenskaben 
om den yderlige Udmattelse, som viser sig hos 
Patienter efter store Læsioner, efter langvarige 
Operationer, efter Blødninger eller paa et yder
ligt Stadium af langvarige tærende Sygdomme. 
P. er en farlig Tilstand, og hvis det ikke lykkes 
ved oplivende (stimulerende) Midler at hæve den, 
fører den over i Døden. B. A. T. 

ProstylOS (græ. af pro, fremfor, og stylos. 
Søjle), et Tempel med en Søjlerække paa For
siden, hvor Taget bæres af Søjlerne, uden at Side
murene forlænges. B. S. 

Proszn i tz (tschekk. P ros t é jov ) , By i øster-
rigsk Provins Mahren, 17 Km. S. V. f. Olmtitz, 
Hovedstad i Bezirkshauptmannschaft P. Sæde for 
en Distriktsret, har (1900) 24,100 hovedsagelig 
tschekkiske, katolske Indb., smukt gammelt Raad-
hus, betydelig Uld-, Lærreds- og Bomuldsindustri, 
Mølledrift, betydelige Markeder, i Omegnen stærk 
Gaaseavl. Joh. F. 

Prot . . . , ProtO . . . (græ.), i Sammensæt
ninger d. s. s. »første«, fornemste o. 1. 

Pr0tag0nis t kaldtes i det græske Drama 
den Skuespiller, som spillede Hovedrollen i et 
Stykke. H. H. R. 

Protagoras , græsk Filosof, født ca. 475 i Ab-
dera. Man fortæller om ham, at han en Dag, da 
han bar en Byrde ind til Byen, mødte Demokrit, 
og denne blev saa overrasket over den snilde 
Maade, hvorpaa den unge Mand havde fordelt sin 
Byrde, at han gjorde ham til sin Elev. Senere 

i optraadte P. selv som Lærer, og med den Be-
; rømmelse, han vandt, mente han at være skikket 

til at optræde i Athen. Her vandt han baade Ære 
og Rigdom. Perikles var en af hans ivrige Til-

I hørere. Men ogsaa i det øvrige Grækenland drog 
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ved Tømninger, Udskylninger af Blæren, Afførings
midler. Men ikke ganske sjælden maa der skrides 
ind med Operationer, og her har man for øvrigt 
de forskelligste Veje, Gennemskæring af Svulsten 
med Kniv eller Elektricitet (Galvanokaustik, s. d.), 
Anlæggelse af en kunstig Aabning paa Blæren, 
Kastration, Overskæring af Sædstrengen, disse 
sidste Metoder i det Haab at faa Prostata til at 
svinde i Størrelse, et Haab, der til Dels er gaaet 
i Opfyldelse, medens mange Tilfælde have vist 
sig utilgængelige for denne Behandling. Den radi
kaleste Behandling er Fjernelse af hele Svulsten, 
hvilket ogsaa er udført med Held. Hvad der gør 
alle de indgribende Behandlingsmaader noget 
usikre, er den Omstændighed, at saa mange af 
Patienterne med denne Lidelse ere gamle og svæk
kede Personer, og at ikke faa af dem have Nyre
lidelser, inden de komme til Behandling. — Af 
andre P. maa fremhæves S ten i P r o s t a t a . Denne 
Affektion findes ikke sjælden, men det er forholds
vis sjælden, at den fører til Symptomer af Be
tydning. Disse ere i saa Fald lignende som dem 
ved Forstørrelsen eller Betændelsen; at Lidelsen 
skyldes Sten, kan kun fastslaas ved Instrument
indførelse, hvorved man i nogle Tilfælde kan føle 
Stenen. En Fjernelse af den er da den Vej, man 
har at gaa. — Kræft i P r o s t a t a lader sig kun 
i sjældne Tilfælde erkende og ligner oftest den 
simple Forstørrelse af Prostata. Behandlingen vil 
som Regel kun være at befri Patienten for den 
ved Svulsten optrædende Hindring for Vandets 
Afløb. E. A. T. 

Prosternere (lat.), slaa, kaste til Jorden. 
Prosthemadera se H o n n i n g f u g l e . 
Prostituere (lat.), stille blot, prisgive; skænde. 
Prostitution (lat), den Handling at give sig 

til Pris, betegner almindeligvis den Form, hvor
ved en Kvinde mod Betaling erhvervsmæssig hen
giver sig til mange Mænd. Dette Forhold maa 
socialt set betragtes som en Abnormitet, en Sam
fundssygdom, men det har været kendt fra den 
fjerneste Oldtid og har hersket og hersker endnu 
i de forskelligste Samfund, dog særlig i de mest 
kultiverede. Allerede fra GI. Test. kendes P. som 
et Erhverv, og endnu mere synes den at have 
været fremtrædende i Nabostaterne, som Assyrien 
og Babylon, hvor den endog indgik som et Led 
af den religiøse Kultus. Mange af Lilleasien's 
»Mysterier« med Phallus- og Astarte-Dyrkelsen, 
ligesom i Ægypten Isis-Dyrkelsen, bestode væsent
lig i en tøjlesløs, halvt rituel P. Heller ikke 
Grækerne vare fremmede for en saadan Form for 
P., og de græske »Hetærerc spillede en betydelig 
Rolle som et anerkendt Led i Samfundslivet, re
præsenterende en mere forfinet P. Ogsaa Romerne 
havde deres Glædespiger, ofte boende sammen i 
»lupanaria«, og i det hele betragtede Oldtiden 
P. som en, just ikke anset, men dog anerkendt 
Institution, der for den antikke Livsbetragtning 
ikke frembød det afskrækkende, som senere Tids-
aldere og særlig Kristendommen medførte. 

Ikke desto mindre fortsatte P. sin Tilværelse 
ogsaa gennem hele Middelalderen trods alle For
følgelser og alle delvis urimelig haarde og bar
bariske Straffe, som nu og da bragtes i Anvendelse 
for at forsøge at udrydde Uvæsenet. Korstogene 
og Riddertiden bragte P. til at florere, Hærene 
og Lejrene ledsagedes af store Skarer prostitu

erede Kvinder, ja selv Gejstligheden og de kirke
lige Konventer fulgte Eksempelet. I Byerne saa 
Øvrigheden gennem Fingre med P., ja ordnede 
den endogsaa ofte lavsmæssig med bestemte Regler, 
Afgifter etc.; oftest vare Kvinderne da under Op
sigt af Stadens Skarpretter. 

Nu og da forsøgtes ved skarpe Straffebestem
melser at indskrænke det overhaandtagende Uvæsen; 
saaledes traadte forskellige Paver, Konger og 
Kejsere lige fra Frederik Barbarossa til Marie 
Theresia frem med slige Bestræbelser, men altid 
forgæves. 

Man gik da i den senere Tid over til at over-
vaage og politimæssig at kontrolere det Onde, 
som viste sig umuligt at undertrykke. De prosti
tuerede Kvinder henvistes til visse Gader eller 
Huse (maisons tolérées, Bordeller), og de med 
P. følgende sanitære Farer søgtes modarbejdede 
ved et sanitært Tilsyn. Dette indførtes først be
vidst og med logisk Konsekvens af Napoleon I, 
særlig af Hensyn til hans Soldaters Sundhedstil
stand. Denne franske Reglementation indførtes 
efterhaanden i de fleste civiliserede Lande, dog 
med Undtagelse af England. 

Saaledes som P. nu viser sig, særlig i de større 
Byer og Befolkningscentrer, skelnes sædvanligvis 
mellem den offentlige P., der mere eller mindre 
er under Politiets Kontrol, og den hemmelige P., 
som indbefatter alle de, langt talrigere, Kvinder, 
som helt eller delvis ernære sig ved Utugt, uden 
dog at være indskrevne i Politiets Protokoller. 
Medens den første Kategori let kan opgøres, er 
det vanskelig at skønne om Tallet paa den anden ; 
eksempelvis skal anføres, at der i Paris findes ca. 
6,000 indskrevne prostituerede, medens Tallet paa 
de hemmelig prostituerede beregnes mellem 20,000 
og 100,000; Politiet selv regner 50,000. 

I øvrigt findes der i Nutiden overalt en aaben-
bar Tendens til at komme bort fra den tidligere 
mere lavsmæssige Ordning med Kasernering etc.; 
Bordellerne tømmes og forsvinde, og i Stedet for 
træde mere eller mindre tilslørede Etablissementer 
med samme Formaal: maisons de passe, Hoteller, 
Knejper med kvindelig Betjening, Danselokaler 
m. m. Herved vanskeliggøres naturligvis et effek
tivt, politimæssigt Tilsyn. Ogsaa den dermed for
bundne sanitære Kontrol bliver derved af ringere 
Betydning og Udstrækning, og da den ogsaa af 
medicinske Grunde altid maa blive usikker, har 
der i den senere Tid rejst sig en Bevægelse, op
rindelig paa Grundlag af rent humanitære Be
stræbelser, især fra de saakaldte >Abolitionisters« 
Side, for at reformere det hidtidige Reglemen-
teringssystem. 

Ogsaa i andre, mindre civiliserede Samfund 
findes P., om end under noget afvigende Former. 
I spredt levende eller Naturtilstanden nær staaende 
Folk spiller den en mindre fremtrædende Rolle, 
men findes dog ogsaa her i alt Fald i Antyd
ninger. Til Gengæld er P. en meget betydelig 
social Faktor f. Eks. i Kina og endnu mere i Ja
pan, hvor »Tehusene« med deres Geisha'er ganske 
indtage samme Stilling som Europa's Bordeller. 
Indien's Bajaderer ere ligeledes en national Af
skygning af den allestedsnærværende Venus vulgi-
vaga. 

Aarsagerne til P. ere overalt de samme; paa 
den ene Side sociale Misforhold, der modvirke 



Protasforas — Protektionismen. 683 

han om og søgte Fortjeneste ved at holde Fore
læsninger. Hans Navn overstraalede snart de andre 
Sofisters. Ingen hævdede med saa stor Styrke 
som han, at Mennesket er alle Tings Maal, og at 
disse kun ere, hvad de synes os at være. Ogsaa 
til Sicilien og Italien udstrakte han sine Rejser. 
I Thurium vandt han en saadan Anseelse, at 
Borgerne fik ham til at give dem Love. I sin 
høje Alderdom blev han i Athen dømt for Ateisme 
og landsforvist. Paa Rejsen fra Athen omkom han 
ved et Skibbrud. (Li t t . : Platon's Dialoger P. og 
Theetet; N a t o r p , »Forsch. zur Geschichte des 
Erkenntnissproblems im Alterthum« [Berlin 
1884]). C. St. 

Protais [pråtæ'J, Pau l A l e x a n d r e , fransk 
Slagmaler, født 17. Oktbr. 1826 i Paris, død 24. 
Jan. 1890 smst. P. var Elev af Desmoulins. Han 
vandt tidlig Ry for sine Krigsbilleder. I Be
gyndelsen skildrede han mest Krigen i dens Masse
udfoldelse og Slagtummel: »Slaget ved Inker-
mann« [1857], »Angreb paa den grønne Høj ved 
Sevastopol« [1859]; senere fremdrog han mere 
Krigens Enkelttildragelser, dens sjælelige Virkning 
paa Soldaterne og betonede i gribende Episoder 
dens dystre og tragiske Sider: »Morgen før An
grebet«, »Aften efter Kampen« [1863], »Sol
datens Begravelse«, »Tilbage til Lejren« [1865], 
»Saaret Soldat« [1866]. P. gjorde ogsaa Studier 
i den fransk-tyske Krig. Fra senere Tid ere »Ar
meen ved Metz«, »Fanger ved Metz«, »Flodover
gang« [1877], »August 1870« [1878], »Bataillon 
carré« (der 1886 kom til Luxembourg) m. m. fl., 
solide, dygtige Arbejder og verdenskendte i Gen
givelser (bl. a. ved Ballin's Stik). Ved sin skarpe 
Karaktergivning og Stræben efter naturalistisk 
Fremstillingssæt bliver P., der i meget hører ældre 
Tider til, Foregangsmand for den saa berømte 
Skole af moderne franske Militærmalere (Detaille, 
Neuville etc). A. Hk. 

Protamlner, Stoffer, som findes i Spermato
zoerne hos mange Fisk og efter deres Oprindelse 
betegnes med forskellige Navne, f. Eks. Salmin, 
Clupei'n, Scombrin o. s. v. Deres Stilling til de 
egentlige Æggehvidestoffer er endnu ikke sikkert 
fastslaaet, men de maa vistnok opfattes som virke
lige Æggehvidestoffer, om de end mangle nogle af 
de for disse Stoffer karakteristiske Reaktioner. ' 
P. ere stærke Baser, som med Syrer danne karak
teristiske, krystalliserende Salte. De give Biuret-
reaktion, men derimod reagere de ikke med Mil-
lon's Reagens. P. indeholde ikke Svovl. O. C. 

Protéa se P r o t e a c e a e . 
Proteacéae, Familie af tokimbladede og fri-

kronede Planter, der snart henføres til Ordenen 
Thymelaeinae, snait til Urticiflorae, Buske eller 
Træer med spredte, læderagtige og overvintrende 
Blade uden Akselblade. Blomsterne ere sædvanlig 
tvekønnede og regelmæssige, ofte anselige. Det 
undersædige Bioster er enkelt og bestaar af 4 
farvede Blade, der ere klaplagte i Knoplejet og 
sammenhængende ved Grunden; 4 Støvdragere, 
gerne forenede med Blosterbladene; Støvvejen er 
dannet af 1 Frugtblad. Blomsterne ere først-
hannede og bestøves af Insekter. Frugten forskel
lig ; Frøene have ingen Frøhvide. Omtr. 960 Arter, 
de fleste i subtropiske Egne med regelmæssig 
Veksel af en Regn- og Tørtid, saaledes særlig 
karakteristiske for Sydvestaustralien (591 Arter i 

Australien) og det sydvestlige Kap (262 Arter). 
Den økonomiske Betydning er ikke stor; af nogle 
benyttes det faste Ved. Protea L. har helrandede 
og flade Blade. Blomsterne sidde i tætte Hoveder, 
omgivne af læderagtige, ofte brogede og silke-
haarede Højblade; de vedvarende Støtteblade vokse 
undertiden sammen. Biosteret er uregelmæssigt; 
de tre Blade ere forenede til en Læbe, medens 
det bageste skiller sig fra dem. Frugten er en 
haaret Nød. Ca. 60 Arter, de fleste i Kap. Enkelte 
af disse ejendommelige og smuktblomstrende Arter 
findes i Væksthuse. P. melliflora Thunb. benyttes 
til Fremstilling af Lægemidler, medens Veddet 
af P. grandiflora Thunb. anvendes til Vognbyg
ning. A. M. 

Protectorium (lat), Bevilling, der fritog en 
Skyldner for personlig Arrest. Saadanne Bevil
linger kunne ikke mere gives og ere nu ogsaa 
lidet praktiske, da der kun sjælden kan blive 
Tale om Anvendelse af personlig Arrest, se Ar
rest . K.B. 

Protegé [pråteze'] (fr.), en Person, der nyder 
ens særlige Gunst. 

Protegére [protesjere](fr.), beskytte, begunstige. 
P ro te idae , Gruppe af Fiskepadder, omfattende 

den i Kalkalpernes underjordiske Vande levende 
Hulepadde (s. d.) Proteus og den nordamerikanske 
Menobranchus eller Necturus (s. d.). R.H.-P. 

Prote'ider, en Gruppe kvælstofholdige Stoffer, 
som høre til Æggehvidestofferne; til P. høre 1) 
N u k l e o p r o t e i ' d e r , Forbindelser af Nukleinsyre 
med Histon, Protamin eller andre Æggehvidestoffer, 
2) H æ m o g l o b i n e r , Forbindelser af Hæmatin 
med Histon, 3) G l y k o p r o t e i d e r , Forbindelser 
af Æggehvide med Glukosamin og andre Kul
hydrater; fremdeles Muciner , M u k o i d e r og 
H e l i c o p r o t e i d . Det nærmere om P. anføres i 
Æ g g e h v i d e s t o f f e r . O. C. 

Protein se Æ g g e h v i d e s t o f f e r . 
Proteinkorn se Aleuron. 
Proteinstoffer d. s. s. Æ g g e h v i d e s t o f f e r . 
Protektion (lat.), Beskyttelse, Begunstigelse. 
Protektionismen eller B e s k y t t e l s e s s y 

s t eme t er Indbegrebet af samtlige de handels
politiske Forholdsregler, hvorved der i de moderne 
Stater tilsigtes at værne og støtte de indenlandske 
Producenter i deres Kamp mod udenlandsk Kon
kurrence. Først og fremmest tænker man ved P. f 
paa Anvendelsen af en I n d f ø r s e l s t o l d , der 
fordyrer Varer af fremmed Oprindelse tilstrække
lig til, at det kan antages at lønne sig at produ
cere dem i Landet selv, hvis Betingelserne herfor 
for øvrigt ere til Stede; men P. omfatter ogsaa 
ethvert andet næringspolitisk Middel, der direkte 
eller indirekte vil begunstige de indenlandske 
Producenter. Dets Virkning vil altid indebære en 
Indskrænkning i den internationale Omsætning i 
n a t i o n a l Interesse. Næringspolitisk og historisk 
kan P. betragtes som en Formildelse af det nu 
af alle Kulturstater principielt forladte Prohibitiv
system (s. d.). Skønt Beskyttelsestold kan være 
meget indbringende for Statskassen, maa den ikke 
forveksles med Finanstold (s. d.). — Energisk Be
skyttelse af det hjemlige, lokale Næringsliv var 
for den middelalderlige, paa Lavsvæsenet hvilende 
Byøkonomi et selvforstaaeligt Princip (se Lav). 
En bevidst P. kan man imidlertid først tale om 
ved Merkantilsystemet (s. d.); dette greb til P. 



684 Protektionismen. 

for at opnaa, hvad man torstod ved en »gunstig 
Handelsbalance« (s. d.), og navnlig skulde ved 
dette Middel den hjemlige Industri fremhjælpes 
for derigennem bl. a. at hindre Møntmetallet fra 
at strømme ud. Allerede Colbert (s. d.) var inde 
paa Synspunktet om den indenlandske Industris 
Selvhjulpethed som P.'s Maal, men fuldt syste
matisk udviklet blev dette Synspunkt først i nyere 
Tid ved Tyskeren Fr. List og Amerikaneren Ca-
rey. Navnlig List (s. d.) gav paa en overlegen 
fremragende Maade P.'s Handelspolitik et dybere 
videnskabeligt Grundlag og indordnede den som 
Led i en national Kultur. Hverken i hans eller 
Carey's Teori er imidlertid Landbruget medtaget; 
de mente tværtimod, at dettes Produkter i Indu
striens Interesse burde søges holdt i saa lav Pris 
som muligt, følgelig ikke belægges med Told. Fra 
et konsekvent protektionistisk Standpunkt lod det 
sig imidlertid i Længden ikke retfærdiggøre at 
udelukke Landbruget fra Toldbeskyttelsen, og i 
Praksis var den antydede teoretiske Skelnen ingen
lunde opretholdt. I England havde saaledes Land
bruget allerede mod Slutn. af 17. Aarh. en væsent
lig Andel i den almindelige Beskyttelse, og i 
Frankrig var det under Restaurationen lykkedes 
Landmændene efterhaanden at gennemføre høje 
Toldsatser paa deres Produkter og Raastoffer; og 
det er at mærke, at Frihandelsbevægelsen i 
England i første Række var rettet mod Land
brugets Toldsatser (se Ant i -corn- law-League) , 
ligesom disses Nedsættelse i Frankrig dannede 
Indledningen til det handelspolitiske Omslag, der 
indviedes med den engelsk-franske Handelstraktat 
af 1860. I disse to Lande havde man saaledes 
allerede, henholdsvis før 1849 og 1860, et pro
tektionistisk S o l i d a r i t e t s s y s t e m . Dettes Grund
princip er i den sidste Menneskealder paa ny kommet 
til fuldt Gennembrud i de fleste europæiske Lande, 
netop ved at Landbrugets Beskyttelse, som Følge 
af den oversøiske Konkurrence, i stadig stærkere 
Grad er traadt i Forgrunden inden for europæisk 
Handelspolitik. Under Agitationen for dette System 
har »Beskyttelse for det nationale Arbejde« været 
Parolen. 

P. har i den moderne Tid ganske overvejende 
faaet Udslag i Toldpolitikken, og for at udnytte 
denne har det, ikke mindst med Partigrupperingerne 
i de forskellige Landes Nationalforsamlinger for 
Øje, været nødvendigt at kompensere Samfunds
klassernes Gevinst og Tab, købe Beskyttelsen paa 
eet Hold for at gengælde den paa et andet. Et 
omfattende Solidaritetssystem med talrige Tarif
poster har været den naturlige Følge heraf, — 
hvor meget Interessekollisioner end have været 
søgt undgaaede. Den stadig voksende Tendens i 
Retning af P. har hyppigere fremkaldt stærke 
Meningsbrydninger, hvor en Tarifrevision har staaet 
paa Dagsordenen; et karakteristisk Eksempel her-
paa frembyder den aarlange Strid om Principperne 
for det tyske Riges ny Toldlov af 25. Decbr. 
1902. 

19. Aarh.'s P. har udviklet sig parallelt med 
den kapitalistiske Produktionsmaade, med hvilken 
den staar i intim Forbindelse. P. er nemlig fra 
een Side betragtet Kapitalens Beskyttelse. Først 
krævede den i Industri anlagte Kapital P. som 
Betryggelse for at blive tilstrækkelig indbringende 
— »Opmuntringspræmier« —, og dens økono-

I miske Betydning og politiske Magt viste sig efter
haanden i de fleste Lande stor nok til at sætte 
denne sin Vilje igennem. Men efterhaanden som 
Landbrugsbesiddelsen blev en egen Form for Ka
pitalanbringelse, forlangte ogsaa den sin Andel i 
Beskyttelsen. Den Udjævnings- og Afvejningspoli-
tik, man herved kom ind paa, er imidlertid ikke 
bleven staaende ved Toldpaalæggene som eneste 
Middel, især da deres Anvendelse ofte kan af
balanceres ved Retorsion fra andre Lande. Ved 
Siden af Tolden og for at modvirke dennes Byrder 
har man derfor indført Toldgodtgørelse, Udførsels-
præmier, undertiden ogsaa Skibsfartssubventioner. 
Som en Supplering af Beskyttelsessystemet kan 
man derhos opfatte Afslutningen af Handelstrak-
tater (s. d.), hvis Opgave som Regel vil være at 
afdæmpe P.'s økonomiske Følger for vedkommende 
Landes vigtigere Industrigrene. Som en Lettelse 
lige over for Toldens Byrder kan man ligeledes 

j betragte Oprettelsen af Frihavne (s. d.) og Fri-
j lagere (s. d.). Hvorledes Fordele og Ulemper ved 
I det hele saaledes etablerede System af kunstig 
, organiseret P. fordeles ud over de forskellige 
I Interessegrupper, vil det som Regel være umuligt 
i at afgøre. Dertil ville Faktorerne under en mere 
fremskreden Anvendelse af Solidaritetsprincipperne 

; blive alt for indviklede. Erfaring lærer, at ikke saa 
snart ere de praktisk gennemførte, før snart den 
ene, snart den anden Næring klager over Tilside
sættelse eller Forurettelse. Sikkert er, at Produk
tionsgrene, som ere Udlandet overlegne, skades 
ved P.; Told paa Jærn eller Bomuldsvarer vilde 
f. Eks. i England være af lige saa liden Nytte, 
som Tolden paa Bomuld i sin Tid var i de for
enede Stater, og jo større Mængder et Land 

! frembringer af saadanne Udførsels- og Stapel-
! artikler, desto betydeligere Ulemper vilde der 

være forbundet med at gøre dem til Genstand 
for P. Heller ikke Told, ilagt for derigennem at 
»opmuntre« den indenlandske Industri, er rationel, 
saa snart denne er kommen op paa et normalt o: 
med Udlandet jævnbyrdigt Udviklingstrin; denne 
Form af P. hører ene hjemme i industrielt til
bageliggende og dertil kapitalfattige Lande og 
maa ogsaa der kun udnyttes i saa moderat Ud
strækning, at den ikke fremkalder en indenlandsk 
Overproduktion, der uvægerlig vil føre til Kriser 
og Arbejdsledighed. Som en N ø d h j æ l p kan P. 
komme til Anvendelse, hvor det gælder at fore
bygge økonomiske og sociale Kalamiteter, frem
kaldte f. Eks. ved store Prisomslag paa Verdens
markedet, eller hvor et fremmed Lands Toldpoli
tik faktisk indebærer et farligt Angreb paa inden
landske Næringsgrene; en saadan, som midlertidig 
indført Beskyttelse viser dog overalt en stærk 
Tendens til at forblive permanent. Om P.'s Hi
storie i nyere Tid henvises for øvrigt til F r i 
hande l . (Lit t . foruden den under F r i h a n d e l 
anførte tillige: Fr. Lis t , »Das nationale System 
der politischen Oekonomie« [1841; ny Udg. af 
E h e b e r g , Stuttgart 1883]; Tauss ig , Protection 
to young Industries as applied in the United 

I States [1882]; J. W e r n i c k e , »System der natio
nalen Schutzpolitik nach Auszen« [Jena 1896]; 
van der Borgh t , »Handel u. Handelspolitik« 
[Leipzig 1900]; C. F. Bas t ab l e , The theory 0/ 
international tråde [Lond. 1900J; K. HeIffe-
ri ch, »Handelspolitik« [Leipzig 1901]; V o s b e r g -
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Rekow, »Die Politik der Handelsvertrage« [Ber
lin 1898]). K. V.li. 

Protektionister, Beskyttelsesmænd, kaldes Til
hængerne af Protektionismen (s. d.), hvad enten 
deres Interesse og Bestræbelser gaa ud paa at 
indføre eller opretholde Beskyttelse for Hjemlandets 
Industri og øvrige Næringsliv ved ethvert handels
politisk Middel, eller de ønske Maalet opnaaet 
alene — eller overvejende — gennem Told. Navnet 
opstod i England som Betegnelse for den Frak
tion af det konservative Parti, der modsatte sig 
Kornlovenes Ophævelse og derfor skilte sig fra 
Robert Peel's Ledelse 1846; det aflededes af et 
Society for the Protection of Agriculture, som 
var grundlagt for at modarbejde Anti-Corn-Laiv-
League'exi af 17. Febr. 1844, og som bestod 
indtil 1853. Senere blev P. en international Be
tegnelse navnlig for Toldbeskyttelsens Forkæmpere 
lige over for Frihandlerne. K. V. H. 

Protektor (lat.) (»Beskytter«) var en Benævnelse, 
som hyppig i Middelalderen i England anvendtes 
om de Mænd, der under Kongernes Mindreaarig-
hed eller Regeringsuførhed stode i Spidsen for 
Statens Styrelse, og som man med en mere moderne 
Benævnelse kunde kalde Rigsforstandere. Ingen 
af disse — eksempelvis skulle anføres Hertugerne 
af Somerset og Northumberland, Richard af York 
og Hertugen af Glouchester, krogede Richard — 
blev dog saa berømt som Oliver Cromwell, der efter 
Karl I's Henrettelse herskede over Storbritannien 
lige til sin Død. I den nyere Tid førte Kejser Napo
leon en Tid lang Titel af P. for Rhin-Forbundet. 

I de senere Aar er det i øvrigt blevet ikke 
ualmindeligt, at private Foreninger formaa fyrste
lige Personer til at overtage et Slags Æres
præsidium under Navn af P. C. V. N. 

Protektorat (lat.) kaldes det i Folkeretssproget, 
naar en i øvrigt indadtil selvstændig Stat under
gives en anden Stats Autoritet og Beskyttelse i 
Henseende til dens udenlandske Anliggender og 
i det hele Forholdet til fremmede Stater, saaledes 
som f. Eks. indtil for nogle Aar siden de ioniske 
Øer i Forbold til England. C. V. N. 

ProteleS se H y æ n e . 
Pro tempore (lat.), for Tiden. 
Proterandri (P ro t and r i ) se B e s t ø v n i n g 

S. 975-
ProterODåS se D iabas . 
Proteroglypha se Giftsnoge. 
Proterogynl (P ro togyn i ) se B e s t ø v n i n g 

S. 975-_ 
Protese (græ.), kunstig Erstatning af en mang

lende Legemsdel e. 1. (se K u n s t i g e L e m m e r 
og P l a s t i s k e O p e r a t i o n e r ) . 

ProtesilåOS, Søn af Ifiklos, Konge i Fylake 
i Thessalien, deltog sammen med sin Broder Po-
darkes i Toget mod Troja. Han var den første 
Græker, der fra Skibene sprang i Land paa Troas'es 
Kyst, men ogsaa den første, der faldt, dræbt af 
Hektor. Da hans unge Hustru Laodameia er
farede hans Død, anraabte hun Guderne om, at 
P. i 3 Timer maatte vende tilbage til Jorden og 
tale med hende. Guderne hørte hendes Bøn, og 
Hermes førte P. tilbage fra Underverdenen, men 
da han efter de 3 Timers Forløb atter døde, 
døde hans Hustru med ham. Efter et andet Sagn 
havde han overlevet Krigen og grundlagt Byen 
Skione paa Halvøen Pallene. I Eleus paa det tra-
kiske Kersonnes viste man hans Grav: baade der 

og i Fylake havde han en Heroshelligdom, paa 
det førstnævnte Sted tillige Orakeltjeneste. Sagnet 
er bevaret i de homeriske Digte og hos 
Ovid. H. A. K. 

Protest (ital.), Modsigelse, Indsigelse; Er
klæring, hvorved man udtaler sin Misbilligelse 
o. 1. over for en Handling e. 1., som man ikke er 
i Stand til at hindre; Moderklæring. 

Protest. Naar Indehaveren af en Veksel ikke 
kan opnaa fuld Fyldestgørelse af den, paa hvem 
Vekselen er trasseret, og i den Anledning vil gøre 
Regres gældende mod de andre vekselforpligtede, 
maa han godtgøre, at han forgæves har søgt 
Fyldestgørelse, og at dette er sket i rette Tid. 
Beviset føres gennem Optagelse af P. Efter dansk 
Ret skal P. udføres af Notarius publicus eller 
den Embedsmand, som efter Lovgivningen udfører 
Notarialforretninger. Skulde det Tilfælde indtræffe, 
at saadan Embedsmands Medvirkning ikke i be
timelig Tid kan haves, kan P. optages af to lov
faste Vidner, men den optagne P. ledsaget af 
Vekselen maa da inden to Søndage forelægges for 
vedkommende Embedsmand og indføres i hans 
Protokol. Protestforretningen bestaar i, at Embeds
manden henvender sig til den, over for hvem P. 
skal foretages, og afæsker ham Erklæring (f. Eks. 
om han er villig til at acceptere eller betale), 
hvorefter han indfører Forretningen i sin Protokol 
og udfærdiger et Dokument, der bl. a. skal 
indeholde en Afskrift af Vekselen med alle Paa-
tegninger og det Svar, der er givet af den, over 
for hvem P. er optagen. Dette Dokument kaldes 
Protestbeskrivelse, men benævnes ofte, ogsaa i 
Loven, P. Endvidere skal Embedsmanden paa 
selve Vekselen gøre Paategning om den optagne 
P. De almindeligste Aarsager til Optagelsen af P. 
ere Nægtelse af Accept eller Betaling; men den 
kan ogsaa foregaa i andre Tilfælde, f. Eks. naar 
Acceptanten er fallit (Sikkerhedsprotest) eller naar 
den, der er i Besiddelse af et uaccepteret Dupli
kat af en Veksel, ikke kan faa det accepterede 
Eksemplar udleveret af den, der angives som Op
bevarer af det. E. M. 

Protestanter se P r o t e s t a n t i s m e . 
PrOteståntf Orening, »Protestantenverein«, kal

des en i Tyskland bestaaende kirkepolitisk For
ening med en, teologisk set, yderlig radikal Ten
dens. Den er rettet mod den Fornyelse af Refor
mationens Grundtanker, der havde opnaaet at over
vinde Rationalismen og vække nyt Liv rundt om 
i de tyske Landskirker. De tilbagetrængte ratio
nalistiske Elementer samlede sig nu i P., der efter 
forskellige Tilløb stiftedes i Frankfurt 30. Septbr. 
1863, særlig under Schenke l ' s Førerskab. Den 
har just ikke virket gavnlig for den tyske Kirke. 
Den støttede kraftig den forfejlede Kirkepolitik, 
der førte til »Kulturkampen« og dermed til Cen-
trumspartiets Dannelse og Romerkirkens voksende 
Indflydelse. Alle radikale Tendenser, der, skønt 
sejlende under kristeligt Flag, dog kun tjene til 
at opløse Kirke og Kristendom, have deres na
turlige Hjemsted i den. Den virker dels gennem 
Møder, de saakaldte Protestantdage (hvert andet 
Aar eller hyppigere) og dels gennem Tids
skrifter. J. P. B. 

Proteståntisk-biskoppelig Kirke kaldes den 
amerikanske Gren af den engelske biskoppelige 
Kirke. Den havde fra Begyndelsen af en noget 
friere Karakter end Moderkirken. Først 1789 fik 
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den sine egne Biskopper; de engelske Biskopper 
nægtede at indvie saadanne; en Tid tænkte man 
paa at søge at faa Ordination i Danmark, men fik 
den omsider hos de skotske Bisper. Siden da har 
dette Kirkesamfund udviklet sig stærkt, tæller ca. 
70 Biskopper og ca. 4,000 Kirker og driver en 
kraftig Mission. Dens øverste Myndighed er Ge
neralkonventionen, der sammensættes af Bisper og 
Afsendinge fra Menighederne og naturligvis har 
betydelig større Myndighed end den engelske 
Kirkes convocations. 1873 har den friere »refor
mert biskoppelige Kirke« med ca. 120 Præster 
udskilt sig fra den. Under Paavirkning af Oxford-
Bevægelsen har der i nyeste Tid rejst sig Krav 
om at faa Ordet »protestantisk« strøget af den 
officielle Betegnelse for Kirken. (Li t t . : Connel l , 
History of the American Episcopal Church [New 
York 1890]). y.P.B. 

Protestantisk Union kaldtes den 4. (14.) Maj 
1608 sluttede Forening af flere protestantiske Fyr
ster med Kurfyrst Frederik IV af Pfalz i Spidsen; 
i de følgende Aar sluttede adskillige Rigsstader 
og andre protestantiske Fyrster sig til. Der slut
tedes Traktater med Generalstaterne (1608), med 
England (1612) og indlededes Forhandlinger med 
Gustaf Adolf (1613), men den formaaede dog ikke 
over for den 1609 stiftede katolske Liga (under 
Kurfyrst Maximilian af Bayern) at sætte sine Krav 
igennem og opløste sig til sidst 1621. y.P.B. 

Protestantisme. P. er Fællesbetegnelsen for 
de Kirkesamfund, der ved Reformationen i 16. 
Aarh. udskilte sig fra Romerkirken. Navnet skriver 
sig fra den Protest, som de evangeliske Stænder 
nedlagde mod den Rigsdagsafsked, som blev Re
sultatet af Rigsdagen i Speyer 1529, og som gik 
ud paa, at de Stænder, som hidtil havde holdt 
sig til Worms-Ediktet (s. d.), ogsaa fremdeles 
skulde holde sig dertil, medens de andre ikke 
maatte indføre fiere Forandringer og ikke nægte 
nogen at holde Messe. Denne Protest, som blev 
nedlagt 19. Apr. 1529 og fulgtes af en Appella
tion til Kejseren, til et almindeligt eller tysk 
Koncilium, til enhver upartisk kristelig Dommer, 
var i Virkeligheden en Protest mod, at nogen i 
Trossager skulde være forpligtet til at bøje sig 
for Flertallets Afgørelse, den var et kraftigt Slag 
mod al Samvittighedstvang, en aabenlys Prokla-
mering af »Samvittighedsfrihed« o: Samvittig
hedens ubetingede Ret til at hævde sig over alle 
ydre Tvangsbud; et Begreb, der i denne Betyd
ning ikke anerkendes paa den katolske Kirkes 
Grund, og som derfor virkelig egner sig til at 
udtrykke en af Grundforskellene mellem Katoli
cisme (s. d.) og P. Men hvis man heri vil se den 
hele Forskel og mener, at med denne Grundsæt
ning er P.'s Væsen fuldstændig bestemt, kommer 
man med en saadan radikal-negativ Opfattelse 
ganske i Strid med Historien. Det er overhovedet , 
en Mangel ved Udtrykket P., at det i sig selv 
kun betegner noget negativt, men P.'s Væsen gaar 
ingenlunde op i det rent negative og derfor golde 
at protestere mod Romerkirken. Den bryder ganske 
vist med den udvortes kirkelige Autoritet, idet 
den heri kun kan se en menneskelig Ordning, 
men den gør det af positive Grunde, nemlig fordi 
den mener i Guds Ord at have fundet en højere 
Autoritet, til hvilken man ad Troens Vej, i Troen 
paa Christus, kan komme i aandeligt og selv

stændigt Forhold. Evangeliet om Guds Naade i 
Christus blev i Reformationen det forløsende Ord, 
heri er Protestantismens positive Side udtrykt, 
hvorfor man ogsaa hellere taler om den »evan
geliske« end om den »protestantiske« Kirke. Af 
det nævnte Udgangspunkt følger, at al P. er enig 
om at forkaste den ydre kirkelige Autoritet (Pavens 
Ufejlbarhed) og stiller sig frit til de af den senere 
i Kirken indførte Lærdomme og Anordninger 
(Traditionen, modsat Skriften), fremdeles er den 
enig om at forkaste alle Frelsesmidlere uden 
Christus alene (Helgener, Jomfru Maria o. s. v.) 
og alle selvopfundne Naademidler (Messeoffer 
o. s. v.) og egne Gerningers Fortjenstlighed over 
for Gud. Løsenet: af Guds Naade alene, i Chri
stus alene, ved Troen alene er vistnok stærkest 
udpræget i den lutherske Kirke, men i øvrigt 
maatte jo de individuelle og andre Forskelle, som 
nu i Kraft af Reformationen fik Lov til at røre 
sig, give sig Udtryk i forskellige reformatoriske 
Retninger, saa at der særlig dannedes to Hoved
former for P.: luthersk og reformert P. Inden for 
disse er der atter fremkommet talrige Særretninger 
og Sekter. En ejendommelig Stilling indtager den 
engelske biskoppelige Kirke (se A n g l i k a n s k e 
Ki rke) , som gennem sit kirkelige Embede vil 
være »katolsk«, men nægter Pavens Ufejlbarhed 
og i øvrigt i mange Henseender har et protestan
tisk Præg. (Lit t . : S c h e n k e l , »Das Wesen des 
P.« [2. Opl., 1862]; M a r t e n s e n , »Katholicisme 

og P.« [1874]). J.P.B. 

Protestere, at optage Protest (s. d.) 
Protestparti, Navn for et fransksindet Parti 

i Elsass-Lothringen siden 1874, modsat Autono-
misterne. 

Proteus se H u l e p a d d e . 
Protens, en underordnet Havguddom, Fader 

til Døtrene Eidothea og Kabeira, tænktes som en 
med Spaadomsgave udrustet, gammel Mand. Han 
opholder sig paa Øen" Faros, en Dagsrejse fra 
Nilen's Munding.. Ved Middagstid stiger han op 
af Havet og lægger sig til Hvile i Skygge, om
given af Flokke af Sæler. Som de fleste andre 
Havguddomme har han Evne til at forvandle sig. 
Den, som vil bevæge ham til at spaa, maa over
liste ham og i hvert Fald holde ham fast. Da 
Menelaos i længere Tid havde haft Modvind, søgte 
han at bevæge P. til at varsle Fremtiden, og ved 
Datteren Eidothea's Raad lykkedes det, skønt 
Havguden forvandlede sig til forskellige Dyr, der
efter til Vand og endelig til et Træ. I Euripi-
des'es »Helene« hedder det, at Hermes eller P. selv 
bortførte Helene fra Paris til Faros, hvor hun 
opholdt sig under Krigen, medens kun et Skygge
billede fulgte ham til Troja. Senere modtog Mene
laos hende igen tilbage. Atter andre Sagn for
talte, at P. var fra Ægypten, men senere drog til 
Thrakien, hvor han ægtede Torone. Da hans 
Sønner Tmolos og Telegonos bleve Voldsmænd, 
som overfaldt fremmede, førte Poseidon ham igen 
tilbage til Ægypten gennem en Kløft under Havet. 
Herakles dræbte Sønnerne. I Kunsten fremstilles 
P. som en gammel Mand med Ben, der løbe ud 
i Fiskehaler, og med Hyrdestav. H. A. K. 

Protevangelinm (græ.), det første Evangelium, 
i den kirkelige Sprogbrug Betegnelse for 1. Mos. 
3, 15, særlig Ordene »Han (den) skal knuse dit 
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Hoved«, som man fra gammel Tid har opfattet 
som den første Forudsigelse om Christi Sejr over 
Djævelen. Ogsaa med den rigtigere Forstaaelse, 
at »den«, nemlig »Kvindesæden« o: Menneske
slægten, skal leve i en stadig Kamp med Slangen 
og i denne Kamp dræbe Slangen, medens den 
selv rammes af Slangens dødbringende Bid i Hælen, 
indeholder Verset for saa vidt en Forjættelse, som 
der siges, at Kampen skal holdes gaaende, Menneske
slægten er ikke hjælpeløst hjemfalden til at be
sejres af Slangen og dens Æt, hvorved vel tillige 
lænkes paa de onde Magter i det hele. y. C. y. 

Protevangelium J acob i , et i Oldkirken meget 
udbredt apokryft Evangelium, forfattet rimeligvis 
i Slutn. af 2. Aarh., indeholdende bl. a. Beret
ningen om Jesu Moder Maria's (s. d.) Fødsel og 
Ungdom. Udgivet bl. a. af Tischendorf i Evan
geliet apocrypha [2. Udg. 1876]. y. C. y, 

Protliallium se F o r k i m . 
Protium Bum. (Jcica Aubl.), Slægt af Bal-

samtræfamilien med spredte og oftest ulige finnede 
Blade, smaa 4- eller 5-tallige og grøngule Blom
ster og kugle- eller ægformede Stenfrugter. Ca. 
47 Arter. De give rigelig Harpiks, der flyder 
ud af Stammen, saaledes P. Icicariba (DC.) L. 
March. (Brasilien), hvoraf faas E l e m i (s. d.), 
P. heptaphyllum (Aubl.) L. March, og P. guia-
nense (Aubl.) L. March, (tropiske Sydamerika), 
der giver C o l u m b i s k T a c a m a h a c a og Oli-
banum americanum o. s. fr. Af P. altissitnum 
(Aubl.) L. March. (Guiana), et højt Træ med 
metertyk Stamme, benyttes det lette og aromatisk 
duftende Ved til Kanoer, Møbler o. s. v. A. M. 

Protobasidiomycétes kaldes den ene af Basi-
diomyceternes to Hovedgrupper; afviger ved Ba-
sidiernes Beskaffenhed fra Autobasidiomycetes (s. d.), 
hos hvilke Basidierne ere udelte og i Spidsen 
udsende (i Reglen) 4 Sterigmer, hver med en 
Basidiespore; hos P. ere Basidierne i Reglen delte 
i 4 Rum; hos nogle, nemlig Auriculariaceae 
(s. d.), ere Basidierne langstrakte og delte paa 
tværs, hos andre, nemlig Bævresvampe (s. d.), ere 
de pæreformede—kugleformede og delte paa langs; 
en lille Afdeling, Dacryomycetaceae (s. d.), har 
kølleformede, i Spidsen gaffelformet tvedelte Ba-
sidier, hvis Grene blive sylformede mod Spidsen 
og hver bære en Spore. C. R. 

ProtOCérci ell. Diphycerci kaldes de Fisk 
(Rundmunde, Lungefisk), hos hvilke den bageste 
Ende af Hvirvelsøjlen er ret og har en lige stor 
Del af Halefinnen foroven og forneden. Ad. y. 

Protococcacéae, Protococeus se Alger S. 
514. 

Protodérm d. s. s. D e r m a t o g e n . 
ProtfMjélies, græsk Maler fra Tiden efter Alex

ander den Store, samtidig med Apelles. Han 
stammede antagelig fra Kaunos i Karien, men 
levede ellers hele sit Liv i Rhodos. I sine yngre 
Aar havde han det trangt; det fortælles, at han 
endnu, da han var 50 Aar gi., skaffede sig sit 
Livsophold ved at male Skibe, og i hvert Fald 
naaede han først sent Anerkendelse. Det var et 
Besøg af Apelles, der bevirkede, at han endelig 
naaede frem, idet denne med Beundring for hans 
Begavelse, som han fandt lig eller større end sin 
egen, købte alt, hvad han havde færdigt, og lod 
udsprede et Rygte om, at han agtede at udgive 
disse Billeder tor sine egne. Herved fik P.'s 

Billeder pludselig høj Kurs, og han rykkede med 
eet op blandt de største Kunstnere. 

I Athen fandtes Billeder af P. i Propylæerne 
og i det store Raads Forsamlingssal. Berømtest 
blandt hans Malerier var en Fremstilling afRho-
dos'es Værneheros, Ialysos, hvorpaa han havde 
arbejdet i 7 (eller 11) Aar og 4 Gange helt over
malet, for at det bedre kunde modstaa Tiden og 
Ødelæggelse, idet et nyt Farvelag kom frem, naar 
det gamle løsnede sig. Om en Hund paa dette 
Maleri fortaltes, at han ikke havde været i Stand 
til paa ret naturtro Maade at vise Skummet om 
dens Snude og da til sidst ærgerlig havde slynget 
en Pensel med alle forskellige Farver hen paa 
det paagældende Sted. Tilfældigvis fremkom netop 
ved den tilfældige Sammenblanding den søgte 
Farvesammenstilling. Billedet førtes senere til 
Rom; det bevaredes i Fredsgudindens Tempel og 
brændte med dette under Commodus. Saaledes 
skærmedes det kun en Tid ved Demetrios Poli-
orketes'es Kærlighed til Kunst. Da han belejrede 
Rhodos, havde han undladt at stikke Byen i Brand, 
fordi herved dette Billede uundgaaelig vilde gaa 
tabt. Under Belejringen boede P. i en uden for 
Byen liggende Forstad og arbejdede her trods 
Krigstummelen videre, en Tid endog med en 
makedonisk Livvagt. Arbejdet var en hvilende 
Satyr, med Dobbeltfløjte, fremstillet overmaade 
naturtro. Der nævnes ogsaa Billeder af historiske 
Personligheder, bl. a. Kong Antigonos og Alex
ander den Store. Paa Grund af sin store Omhu 
og dermed følgende Langsomhed var P. lidet 
produktiv. Der nævnes ogsaa af ham dels Bronze
arbejder, dels et teoretisk Skrift. Efter alt at 
dømme maa han have været en Kunstner af høj 
Rang. Det ejendommelige hos ham har snarest 
været en overordentlig kunstnerisk Evne til at 
gennemarbejde den enkelte Fremstilling. At Apelles 
skænkede ham sin højeste Beundring, er den bedste 
Borgen for hans Værd. H, A. K. 

Protogin eller P r o t o g i n g r a n i t kaldes de 
lyse, ofte grønlige Granitmasser, som sammensættt 
store Dele af Alpernes Centralmassiver (og som 
derfor have været ansete for at være af særlig 
høj geologisk Alder, hvoraf Navnet) og udmærke 

I sig ved at indeholde tynde, hudlignende Blade af 
I et Mineral, som har været antaget for Talk, men 
j som i Virkeligheden er Glimmer. P. er altid noget 
I omdannet og presset, de særlig stærkt skifrede 

Varieteter kaldes P r o t o g i n g n e j s . Navnet Proto-
'. gingranit har ogsaa været benyttet om lignende 
pressede Granitvarieteter i andre Lande, saaledes 
i Norge. N. V. U. 

Protohadrdm (bot.) kaldes i Anatomien Kar
strengens først dannede Kar; de ere Skrue- eller 
Ringkar og sættes, naar det sekundære Hadrom 
er traadt i Virksomhed, ud af Funktion. V. A. P. 

Protohistorisk Tid kaldes i vore Dage Over-
I gangstiden fra den forhistoriske eller præhistoriske 
. Tid til den rent historiske Tid. De væsentligste 
Oplysninger om den p. T. faa vi gennem Under-

; søgelser af Fund fra Tiden, altsaa gennem den 
forhistoriske Arkæologi, men enkelte Oplysninger 
om Forhold i Tiden kunne ogsaa øses af histo-

: riske Minder, bevarede i senere Tiders Optegnel-
i ser. Som Eksempler paa p. T. kunne nævnes den 
1 yngre Jærnalder i Norden, det Tidsrum af det 
i gamle Ægypten's Historie, da Landet beherskedes 
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af Konger af de tre første Dynastier, endelig den 
yngre Bronzealder og ældre Jærnalder i Græken
land og Italien o. 1. V. S. 

Protokateehusyre, C0H8(OH)2. COOH, dan-
nes af flere Harpiksarter (Katechu, Benzoeharpiks 
o. s. v.) ved Smeltning med Kali; bedst faas den, 
naar man bringer i Del Kino i 3 Dele netop 
smeltet Natriumhydroxyd. P. krystalliserer i mono
kliniske Naale med 1 Molecule Vand, som bort-
gaar ved ioo°; den vandfri Syre smelter ved 1990 

og sønderdeles ved videre Ophedning i Pyro-
katechin og Kulsyre; i varmt Vand, Alkohol og 
Æter er den letopløselig. — Dens vandige Op
løsning farves intensiv blaagrøn ved Tilsætning af 
Jærnklorid; dens Saltes vandige Opløsninger farves 
violette ved Tilsætning af Jærnvitriol. O. C. 

Protokol bruges i Forretningssproget om Skrift 
i Bogform indeholdende Gengivelse af stedfundne 
Forhandlinger eller Optegnelse om, hvad der ved 
given Lejlighed maatte være forefaldet. Ogsaa i 
det diplomatiske Sprog anvendes Ordet om Fik
seringen af de ved Sammenkomst mellem forskel
lige Staters befuldmægtigede Ministre eller Af-
sendinge førte Forhandlinger, jfr. bl. a. den saa-
kaldte London-P. af 8. Maj 1852, hvorved gennem 
Overenskomst mellem samtlige daværende Stor
magter, Norge, Sverige og Danmark den senere 
ved L. 31. Juli 1853 gennemførte ny danske 
Tronfølgeordning fik de vedkommende kontra
herende Magters Billigelse. C. V. N. 

Protokolfører benævnes de Tjenestemænd, som 
ved visse Kollegialretter (bl. a. Kjøbenhavn's Kri-
minal- og Politiret) besørge de ved disse fore
faldende Protokollationer af forskellig Art. C. V. N. 

Protokolkomiteen er Navnet paa den faste 
Komité, som nedsættes af det norske Stortings 
Odelsting til Gennemgaaelse af forberedende kri
tisk Drøftelse af de i Statsraad og Regering samt 
i Højesteret førte Protokoller. Dens Indstillinger, 
der ere rettede til Odelstinget som formel Udøver 
af den konstitutionelle Gransknings-, Kontrol- og 
Tiltalemyndighed, have altid spillet en betydnings
fuld Rolle i Rigets parlamentariske Politik. Jfr. 
R i g s r e t . (Li t t . : A s c h e h o u g , »Norge's nu
værende Statsforf.«, II, S. 31; III, S. 505 ff.; 
M o r g e n s t i e r n e , Statsforfatningsret«, S. 677—-
679). E. H. 

Protokolsekretær. Baade ved den n o r s k e 
og den d a n s k e Højesteret er der ansat Tjeneste
mænd af dette Navn — ved førstnævnte 4, ved 
sidstnævnte 2 i Tallet —, hvis væsentligste Hverv 
bestaar i at optegne i de dertil autoriserede Proto
koller (Voteringsprotokollerne) de af Parterne eller 
de for disse mødende Sagførere nedlagte Paa
stande og de i Sagernes Paakendelse deltagende 
Højesteretsdommeres derefter følgende Stemmegiv-
ning saavel for de mundtlig som skriftlig be
handlede Sagers Vedkommende samt endelig ind
føre de afsagte Domme og Afgørelser i Højeste
rets Domsbog. — Ved den svenske Højesteret 
sker den fornødne Protokollation ved Nedre-
justitierevisionens Sekretærer. C. V. N. 

Protoleptom (bot.) kaldes i Anatomien Kar
strengens først dannede Leptom; naar det senere 
opstaaede Leptom er udviklet, sættes P. som 
oftest ud af Funktion, idet dets Sirør og øvrige 
Celler aldeles sammentrykkes. I denne Tilstand 
danner det ofte et ejendommeligt, lysbrydende 

Væv, som af Wiegand er betegnet Hornprosen-
kym. V. A. P. 

ProtOQlyces Unger, Slægt af parasitiske 
Svampe, der fremkalder smaa, klare Svulster paa 
Stængler og Bladskeder af Skærmplanter (især 
Aegopodium) og Taraxacum. Det intercellulære 
Mycelium udvikler kugleformede, tykvæggede 
Sporer, der spire efter Overvintring; ved Spi
ringen dannes en kugleformet Celle, hvis Indhold 
udstødes som en Mængde smaa Sporer, der smelte 
sammen to og to og derefter danne en Spirehyfe, 
som trænger ind i Værtplanten. P.'s systematiske 
Stilling er omtvistet, idet den viser Slægtskab 
med Ascomyceter, Ustilagineer og Chytridia-
ceer. F. K. R. 

ProtOnema se F o r k i m . 
Protonotår, undertiden Betegnelse for den 

første Sekretær ved en højere Ret. — I den 
græske Kirke den øverste gejstlige næst efter 
Patriarken i Konstantinopel. 

Protoplasma se Ce l le . 
Protoplåster, de først dannede; i det dog

matiske Sprogbrug en Betegnelse for Adam og 
Eva. y. P. B. 

ProtopSpe o: den øverste Pope; Betegnelse 
for de højere Præster inden for den græske Kirke 
(den gamle Kirkes Archipresbytter). J. P. B. 

Protoptérus se Lunge f i sk S. 1095. 
ProtOpyramlder, -prismer se K r y s t a l 

former . 
Protorenaissance kalder man en forbigaaende 

Bevægelse i middelalderlig Kunst i Italien (12. 
Aarh.), hvor man inden Renaissancens Fremkomst 
dannede ny Former, grundede paa Studiet af 
Natur og antik Kunst. E. S. 

Protdtyp (græ.), første Mønster, Forbillede, 
Urtype. 

Prototypisk (græ.), forbilledlig. 
Protoxylem d. s. s. P r o t o h a d r o m . 
Protozoa eller Ur dyr er den Afdeling af 

Dyreriget, som omfatter alle de encellede Dyr i 
Modsætning til Afdelingen Metazoa, som inde
holder alle de øvrige, flercellede. Medens hos 
Metazoerne de forskellige Livsvirksomheder, Be
vægelse, Næringsoptagelse, Udsondring, Forplant
ning o. s. v., besørges af talrige, paa forskellig 
Maade udviklede og i forskellige Væv og Or
ganer udformede Celler, besørges de her alle af 
den enkelte Celle, der repræsenterer hele Indi
videt. Den bestaar af den levende, sejtflydende 
Substans, som man har betegnet som Livsslim 
eller Protoplasma, og som i det simpleste 
Tilfælde (Slimdyrene) savner en ydre, fastere 
Membran, saa at den overalt fra sin Overflade kan 
udsende Forlængelser (Pseudopodier) af forskellig 
Form og overalt er lige vel skikket til at optage 
Føde. En saadan fastere Omhylning findes deri
mod hos Infusionsdyrene, hos hvilke der derfor 
findes et særligt Mundsted og et særligt Sted til 
Udtømmelse af Ekskrementstof. Ekskretion og 
Aandedræt besørges af saakaldte kontraktile Va
kuoler, smaa Hulrum, som vekselvis sammen
trække og udvide sig og under denne Virksomhed 
udtømme og modtage Vædske. Hos Infusions-
dyrene foregaar denne Udtømmelse ligeledes gen
nem et særligt Sted paa Overfladen. Hos de fleste 
Slimdyr findes et ydre Skelet, i Form af elegante 
kamrede eller af et Gitterværk bestaaende, respek-
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tive af kulsur Kalk eller af Kisel dannede Skaller, 
gennem hvis Aabninger de før omtalte Pseudo-
podier kunne udstrækkes. Forplantningen finder 
overvejende Sted ved gentagen Deling, sjældnere 
tillige gennem den saakaldte Kopulation (se In-
fus ionsdyr ) , som frembyder væsentlige Overens
stemmelser med Befrugtningen hos Metazoerne. 
Under begge disse Formeringsprocesser spiller 
Kernen (eller Kernerne) en vigtig Rolle. P., hvis 
store Flertal ere mikroskopisk smaa, omfatter Slim
dyr (Rhizopoder og Radiolarier), Infusionsdyr, 
Flagellater og Sporozoer (Gregariner, Coccidier 
o. s. v.). M. L. 

Pl'Otracheåta se Onychophora. 
Protuberåuser se Solen. 
Proudhon [prudo'J, P i e r r e J o s e p h , fransk 

Socialfilosof, født 15. Jan. 1809 i Besangon, død 
19. Jan. 1865 i Paris. P.'s Familie var fattig, og 
han lærte i sin Ungdom den bitre Armod at kende. 
Som Dreng vogtede han Køer og fik kun en 
tarvelig Skolegang, men slugte alt, hvad han 
kunde komme over af Læsning. 19 Aar gi. blev 
han Sætter, gennemrejste saa Frankrig som farende 
Bogtrykkersvend, blev senere Faktor i sin Føde
by og erhvervede sig — til Dels ved Korrektur
læsning — efterhaanden udstrakte, men usammen
hængende Kundskaber i Sprog, Teologi og Hi
storie. 1837 opnaaede han ved en Prisafhandling 
et til Videnskabsselskabet i Besangon knyttet 3-
aarigt Stipendium og drog nu til Paris. Som Be
svarelse af en anden Prisopgave, udsat af Aka
demiet, udkom 1840 hans senere saa berømte 
Skrift om Ejendomsretten: »Qu'est-ce que la pro-
priété? ou Recherches sur le principe du droit 
et du gouvernement<. Ud fra den Grundopfattelse, 
at Ejendomsretten er u r e t færd ig , fordi den inde
bærer Ret til at nyde Frugterne af andres Ar
bejde, sammenfatter P. sin Kritik i det udfordrende 
Slagord: »Ejendom er Tyveri«, — »la propriété 
c'est le vol«, af Lassalle pikant oversat »Eigentum 
ist Fremdtum«. Bogen er imidlertid ingenlunde 
et Indlæg for Kommunismen; Forfatteren for
dømmer nemlig ikke blot den private Ejendoms
ret, der muliggør de svages Udbytning af de 
stærke; han vil heller ikke vide af Kommunismen, 
da den, i Lighedens Navn, tilsteder, at den stærke 
plyndres af de svage. Standpunktet er saaledes 
helt negativt og vedblev at være det ogsaa i en 
supplerende »Mémoire«, betitlet »Lettre å M. 
Blanqui« [1841], hvor Grundtanken er den, at da 
Menneskene ere lige i personligt Værd og lige 
for Loven, bør de ogsaa have lige Eksistens
betingelser. Disse voldsomme Udfald mod den 
herskende Samfunds- og Retsorden vakte til at 
begynde med ingen Opmærksomhed i videre Kredse. 
Regeringen satte imidlertid P. under Tiltale, da 
han paa ny fremkom med de samme Ideer i et 
mod Fourier'isterne rettet Skrift »Avertissement 
aux propriétaires« [1842]; han blev dog frifunden. 
Først ved dette Tidspunkt kastede P. sig over 
Studiet af Samfundsøkonomi og Socialisme, sam
tidig som han af Karl Marx blev gjort bekendt 
med Hegel's og Feuerbach's Filosofi, der paa
virkede ham dybt. 1843—47 var han ansat i et 
stort Firma i Lyon, hvor han praktisk satte sig 
ind i Handelsvirksomhed og skærpede sit Blik 
for det reale, økonomiske Livs Forhold. Saaledes 
forberedt udgiver han (1846) sit socialøkonomiske 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

j Hovedværk i 2 Bd. »Systéme des contradictions 
i économiques ou Philosophie de la misere«. Han 
udvikler heri sin originale Værdilære og prøver 
dens Slutninger paa de hidtil fremsatte sociale 

i Teorier; han finder da, at den politiske Økonomi 
j ene er et Bundt selvmodsigende Hypoteser, og at 

den i Stedet for den almene Velstand har orga
niseret Forrettigheder og Rigdom for de faa, 
Elendighed for de mange; Kommunismen er 
dog ingen Hjælp herimod, mener P., idet han 
underkaster dens Postulater og Hypoteser en 
ætsende Kritik. Dette Værk, som altid vil bevare 
en høj kulturfilosofisk og sociologisk Interesse, 
fik tillige Betydning ved at fremkalde ikke blot 
Bastiat's (s. d.) posthume Hovedværk »Harmonies 
économiques«, men ogsaa K. Marx'es (s. d.) be
kendte Pamflet »Misere de la Philosophie«, hvori 
Spirerne til Marxismens teoretiske Lærebygning 
ere nedlagte. P. fandt nu Tiden inde til at frem
komme med sit Program, og i en Række Bro
churer: »Solution du probléme social«, »Organi
sation du crédit et de la circulation«, »Le droit 

. au travail« og »Resumé de la question sociale; 
Banque d'échange«, alle fra 1848, fremsætter han 
sine positive Reformforslag. Han vil have Penge
væsenet og Renten (Kapitalprofitten), men deri
mod ikke den privatøkonomiske Produktionsmaade 
og den fri Konkurrence afskaffet; paa den anden 
Side ønsker han Retten til det »fulde Arbejds-
udbytte« og Adgangen til fri Kredit indført. 
Dette Maal mente P. maatte kunne realiseres ved 
Oprettelsen af en Bankorganisation — hans be
kendte banque d'échange (Ombytningsbank), senere 
kaldt banque du peuple (Folkets Bank) —, hvor
ved det skulde blive muligt at udveksle alle 
Varer mod Byttekuponer (bons de circulation), 
for hvilke atter hvilken som helst Genstand af 
samme Værdiansættelse kunde faas. Desuden — 
og heri er P.'s Bankprojekt forskelligt fra Owen's 
(s. d.) Labour Exchange — skulde disse Banker 
yde vederlagsfri Laan (gratuité du crédit). Sit 
System kaldte P. Mutualisme (s. d.). Han gjorde 
ogsaa et Forsøg paa praktisk at gennemføre sin 
Bankplan. Forberedelserne til i Paris at etablere 
en første Bank vare allerede i god Gænge, da en 
Dom paa 3 Aars Fængsel tvang ham til at op
give sit Forehavende (Febr. 1849). I Revolutions-
aaret havde P. nemlig udfoldet en overordentlig 
intens politisk Virksomhed. I Juni 1848 var han 
af Dep. Seine bleven valgt til Medlem af Natio
nalforsamlingen, og samtidig havde han grundlagt 
et eget Blad, der under skiftende Titler (»Le re-
présentant du Peuple« 1848, »Le Peuple« 1848 — 
49, »La voix du Peuple« 1849—50) fik en Ud
bredelse, der undertiden krævede Oplag paa 50,000 
å 70,000 Eksemplarer, og som mægtig bidrog til 
at skaffe hans Ideer Indgang, men som til Gen
gæld ved sit uforbeholdne Sprog indbragte ham 
en Række Domme. Disse øgede blot P.'s Handle
kraft og Hensynsløshed; selv fra Fængselet fort
satte han sin journalistiske Virksomhed og kørte 
desuden op med sit kraftigste Skyts i de tre, 
allerede ved Titlerne karakteriserede Skrifter: de 
højst interessante »Confessions d'un révolution-
naire« [1849], »Idée générale de la Revolution 
au XIX. siécle« [1851] og »La Revolution sociale« 
[1852]. P. lod sig ikke blænde af den Boghandler
succes, disse Bøger repræsenterede. Det var ham 
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fuldt klart, at Folket ikke var modent for hans 
sociale Program, at Demokratiet for lange Tider 
var sat ud af Spillet, og at det nærmeste Maal 
maatte være ikke Demokrati, men det, han kaldte 
Demopædi, Folkets Opdragelse. Resignationen 
træder os allerede i Møde i hans næste Bog >Du 
principe fédératif« [1852], hvor han udvikler sin 
Lære om Statens Opløsning i frivillige Associa
tioner eller Føderationer om fælles Formaal. P. 
hader Staten. Han er yderliggaaende Individualist, 
udvikler det fra Girondinerne arvede Princip om 
Decentralisation til dets yderste Konsekvens og 
naar derved til, hvad der er blevet kaldt hans 
Anarkisme (s. d.), en Retning, hvis Ophavsmand 
han anses for at være. fordi han med større 
Styrke end nogen før ham har revolteret mod 
Menneskets Herredømme over Mennesket. Han er 
imidlertid samtidig ingenlunde blind for Kollek
tivvæsenets Realitet, hvorfor hans sociologiske | 
Program ikke blot gaar ud paa Fribed (for Over
herredømme = An-Arkia), men tillige paa en af | 
ingen ydre Baand paatvungen >Orden«, etableret | 
gennem en kollektivistisk Mutualisme. Men Maalet 
maatte naas gennem Udvikling; med Styrke be
toner P. Samfundets iboende organiske Karakter, 
den naturgivne Kontinuitets og Solidaritets Nød
vendighed. Som Socialist kan P. ingenlunde regnes, 
hvad dog ofte sker. 

Skuffet over sine politiske Nederlag vendte P. 
tilbage til sine videnskabelige Studier, og disses 
Resultater ryster han af sig i en Mængde Skrifter, 
dels af økonomisk Art, om Bank-, Børs-, Skatte-
og Jærnbanespørgsmaal, dels ogsaa om religiøse, 
filosofiske, historiske og litterære Emner. Sin 
Verdensopfattelse og sit Syn paa Samfundenes 
Udvikling nedlægger han først skitseret i »Philo-
sophie du progrés« [1853], senere systematisk 
gennemarbejdet i det grandiose, sociologiske Stor
værk »De la justice dans la Revolution et dans 
l'Église« [3 Bd., 1858, senere 6 Bd.], en positiv 
historisk Redegørelse for, hvorledes Retfærdig
hedens Idé — den Tap, om hvilken hans Speku
lationer stedse dreje sig — er bleven realiseret i de 
verdslige og de kirkelige Samfund og Institutioner. I 
Det dybt alvorlige Værk vakte de katolske Kirke
myndigheders Forbitrelse, P. kom under Tiltale 
og dømtes til 4,000 frc. i Bøder og endnu en
gang 3 Aars Frihedsberøvelse; under Appelfristen 
unddrog han sig imidlertid denne Straf ved at 
flygte til Bruxelles, hvor han bosatte sig med sin 
Familie, — han var stedse den kærligste Ægte
fælle, Søn og Fader. 1860 blev han amnesteret, 
men vendte alligevel først 1862 tilbage til Paris. 
Overanstrengt af Arbejde var det kun med Op
bydelse af sin sidste Kraft, at han naaede nogen
lunde at afslutte sit politiske Testamente i Bogen 
>De la capacité politique des classes ouvriéres«, 
der udkom posthumt. P.'s >OEuvres complétes« 
udkom i 26 Bd. 1867—70; hertil slutte sig, for
uden 7 Bd. >CEuvres posthumes«, endnu en Del 
efterladte ufuldendte Arbejder, der efterhaanden ere 
blevne udgivne, de sidste, » Commentaires sur les 
Mémoires de Fouché« og »Napoleon III«, i 1900. 
Højst interessant og meget oplysende for hans Ideers 
Udviklingsgang er P.'s »Corréspondance«, udg. af 
hans Ven A. J. Langlois (s. d.) i 14 Bd. [1875]. 

P. er Socialismens ligesom overhovedet ethvert 
socialøkonomisk Systems Skeptiker. Han er ikke 

blot Rydningsmand, han er Nedbryder. Der er 
noget af Slagsbroderen i ham; han fryder sig 
over sine Kæmpekræfter og forlanger intet bedre 
end at øve dem. Men i sin Kampglæde gaar han 
ofte længere, end han i Grunden tilsigter. Han 
forfølger sin Drøm, det Ideal, han gav Rum i sit 
store, trofaste Barnehjerte, langt ud over det 
Maal, det nøgterne Ræsonnement stiller. Der 
mangler ham nemlig paa praktisk Sans, paa Evne 
til Maadehold, paa Forstaaelse af Relativiteter. 
Hans Logik formaar kun at operere med den 
linierette Tanke, og dertil beherskes han af Trang 
til at sige imod. Han er ligefrem disputeresyg. 
Han ynder Paradokset, skønt han ved, at han 
derved udleverer sig til Misforstaaelsen og bag
efter maa bortforklare. Naar han siger: »Gud er 
det onde«, maa man ingenlunde tage ham paa 
Ordet. Hans Skrifter ere et Arsenal af originalt 
udformede Tanker og af sammendynget Viden, 
hvorfra Argumenter for de mest diametralt mod
satte Standpunkter kunne hentes; han kommer 
ikke sjælden i Modstrid med sig selv og bygger 
ofte op, hvad han først har revet ned, — de-
struam et aedificabo sagde han om sig selv. P. 
hører ubestridelig til de mest ejendommelige og 
mest fængslende Personligheder i 19. Aarh.'s 
franske Kultur. I levende Live var han nærmest 
ensom, i hvert Fald partiløs. Efter Døden voksede 
hans Indflydelse; den spores ganske tydelig i 
»Internationale«'s (s. d.) første Periode, og hans 
Tanker faa umiskendelig praktisk Udslag under 
Kommunen i Paris, hvis »Manifest« af 19. Apr. 
1871 direkte er inspireret af P.'s Lære om det 
føderalistiske Princip. Som Skribent hører P. 
blandt sit Lands ypperste. (Lit t . Hovedværket 
i den rige Litt. om P. er K. Dieh l , »P. J. P., 
seine Lehre und sein Leben« [3 Bd., Jena 1888 — 
96J; med dyb Sympati bedømmes han af A r t h u r 
M u l b e r g e r , »P. J. P. Leben und Werke« [Stutt
gart 1899], af H u b e r t B o u r g i n i det stærkt 
koncentrerede Resumé: P., bibliothéque socialiste 
Nr. 5 [Paris 1901] og i Sa in te -Beuve , P., sa 
vie et sa corréspondance 1838—48 [Paris 1865]; 
uvelvillig kritisk er A r t h u r D e s j a r d i n s , P. J. 
P., sa vie, ses ceuvres, sa doctrine [2 Bd., Paris 
1896]; jfr. ogsaa: V. v. S t o c k h a u s e n , »Die 
Wertlehre P.'s in neuer Darstellung« [Bern 1898]; 
Ludw. Stein, »Die soziale Frage im Lichte der 
Philosophie« [Stuttgart 1897]; E. V. Zenker , 
»Der Anarchismus« [Jena 1895]; **• E l t z b a c h e r , 
»Der Anarchismus« [Berlin 1900; fr. Overs. Pa
ris 1902]; Quack, »De Socialisten« [Bd. II, Am
sterdam 1900]; V. P a r e to, Les systimes socia-
listes [Paris 1903]). K. V. H. 

PrOUSt [pru'J, Antonin , fransk Politiker og For
fatter, født 15. Marts 1832, blev 1864 Medarbejder 
af Oppositionsbladene, men dyrkede tillige litte
rære og kunsthistoriske Studier; udgav »Les beaux 
arts en Angleterre« [1862], »Chants populaires 
de la Gréce« [1866] og »Archives de l'Ouest« 
[1867—69], en Samling Aktstykker fra Revolu
tionstiden. Under Forsvarsregeringen 1870—71 
gjorde han Tjeneste i Paris som Indenrigsmini
sterens (Gambetta's) Sekretær og blev derefter 
Medarbejder af dennes Blad »République fran-
caise«. 1876—93 var han Medlem af Deputeret
kammeret og 1882 Minister for de skønne Kun
ster i Gambetta's kortvarige Ministerium. 1888 
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førte han Forsædet i Komiteen for den franske 
Kunstudstilling i Kjøbenhavn og var 1889 Gene
ralkommissær for Kunstafdelingen ved Verdens
udstillingen i Paris. 1893 var han blandt de 
Politikere, der tiltaltes som delagtige i Panama-
Skandalen, men frifandtes; dog stillede han sig 
ikke senere til Valg. 1890 udgav han >L'art 
francaise 1789—1889«. E. E. 

Proust [pru']> J o s e p h L o u i s , fransk Ke
miker, (1755 —1826). Sine første farmaceutiske 
Kundskaber erhvervede han sig i Faderens Apo
tek ; derefter uddannede han sig videre i Paris, 
hvor Rouelle blev hans Lærer i Kemi. Senere 
blev han Bestyrer af Apoteket ved Salpetriére-
hospitalet, og her havde han tilstrækkelig Tid 
til tillige at udføre selvstændige Undersøgelser. 
Fra Spanien modtog P. nogle Aar senere Tilbud 
om Professoratet i Kemi ved Artilleriskolen i 
Segovia; han overtog denne Stilling og forflyttedes 
ikke længe efter til Salamanca og derfra til Madrid 
som Professor ved Universitetet. Her arbejdede 
han under de gunstigste Forhold og udførte for
trinlige Arbejder; men da Franskmændene besatte 
Madrid, paa hvilket Tidspunkt P. var paa Rejse 
i Frankrig, bleve hans Laboratorium og Samlinger 
ødelagte, og han mistede derved sin Stilling. Han 
trak sig tilbage til Craon i Mayenne, hvor han 
levede i Fattigdom, indtil han blev optagen i 
Paris-Akademiet, og der tillige af Ludvig XVIII 
blev bevilget ham en Pension. Han vendte da 
tilbage til sin Fødeby Angers. Af P.'s talrige 
Undersøgelser have særlig hans Arbejder over de 
kemiske Forbindelsers konstante Sammensætning 
den største Betydning. Berthollet havde fremsat 
den Anskuelse, at to Stoffer — i hvert Fald inden 
for to yderste Grænser — kunde forene sig i alle 
Forhold med hinanden; denne Anskuelse førte til 
en levende Strid mellem ham og P.; begge førte 
Striden med Maadehold og Skarpsind, men Ud
faldet blev en afgjort Sejr for P., idet talrige 
Undersøgelser godtgjorde, at to Stoffer kun for
ene sig til kemiske Forbindelser efter trinvis 
ændrede Mængdeforhold. P. opdagede Hydraterne, 
viste, at Mønje kunde betragtes som en Forbindelse 
af Blyilte med Blyoverilte, og anvendte en til
svarende Forklaring paa Magnetjærnstenens og 
andre Mellemilters Bygning. Hans Undersøgelser 
over de kemiske Forbindelsers konstante Sammen
sætning førte til Arbejder over enkelte Metaller, 
hvis kemiske Forhold han undersøgte med stort 
Held. P. fremstillede ogsaa flere Forbindelser af 
Blaasyren; denne Syre, viste han, var en Forbindelse 
af Kulstof, Brint og Kvælstof. Hans Arbejder 
ere fortrinsvis offentliggjorte i >Journal de phy-
sique« efter 1777; Afhandlingerne om de kemiske 
Forbindelsers konstante Sammensætning findes 
særlig i dette Tidsskrift for Aarene 1798—1809. 
Enkelte Afhandlinger ere offentliggjorte i >An
nales de chimie«. O. C. 

Proustit se R ø d g y l d e n . 
Prout [pra'ut], Samuel , engelsk Maler, født 

1783 i Plymouth, død 1852 i London, var en af 
England's mest bekendte ældre Akvarelmalere. 
Hans Medarbejderskab i Britton's topografiske 
Værk >Beauties of England and Wales« skærpede 
hans Blik for det arkitektoniske; senere vandt 
han Berømmelse for sine maleriske Arkitektur -

I billeder (i Vandfarve) fra Normandiet; en 
! større Rundrejse paa Fastlandet satte Frugt i 

talrige Akvareller og Litografier (ogsaa som Lito
graf var P. fremtrædende), og han offentliggjorde 
>Facsimiles of sketches made in Flandern and Ger-
many, views in France, Switzerland and Italy«. 
Endvidere mange Mariner og Landskaber. Ogsaa 
en Nevø af P., J o h n S k i n n e r P. (1805 — 76), 
var bekendt som Akvarelmaler. A. Hk. 

Prout [pra'ut], W i l l i a m , engelsk Læge og 
Kemiker, Medlem af Royal society, født 1786, 
død 9. Apr. 1850 i London, er navnlig bekendt 
ved et Par Afhandlinger, som han offentliggjorde 
— først anonymt — i »Annales of Philosophy« 
1815 og 1816. Den første Af handling omhandlede 
Forholdet mellem Stoffernes Atomvægt og deres 

I Damptæthed; i den anden opstillede han den 
i Hypotese, at Grundstoffernes Atomtal vare simple 
I Multipla af Brintens Atomtal, som han valgte til 
i Enhed. Brinten vilde saaledes kunne anses som den 

egentlige Urmaterie, ved hvis forskelligartede Kon-
l densation de øvrige Grundstoffer opstode. Denne 
I Hypotese (P.'s H y p o t e s e ) øvede i lang Tid 

stor Tillokkelse paa mange Kemikere. Dog maa 
den anses for at være modbevist ved senere Tiders 
nøjagtige Atomtalsbestemmelser, særlig ved Stås'es 
og Marignac's Undersøgelser. P.'s øvrige Under
søgelser have mindre Betydning; en Del af dem 
ere af fysiologisk-kemisk Natur. O. C. 

Pl'OVadija, P r a v a d i , By i Bulgarien, ligger 
ved Floden P. mellem Balkan-Bjærgenes østlige 
Udløbere og ved Banelinien Rustschuk—Varna. 
(1893) 4)959 Indb. P. var tidligere befæstet og 
driver Vinavl og Gartnerier. H. P. S. 

ProvectiorOS (lat.), de i Studierne mere frem
skredne. 

Provencalsk Litteratur. 
1) G a m m e l p r o v e n Q a l s k L i t t e r a t u r . Folket 

i det sydøstlige Frankrig, i Langue d'oc's Land, 
naaede saavel til en blomstrende Kultur som til 
en rig Litteratur i dets eget veluddannede Sprog 
paa et tidligere Tidspunkt af Middelalderen end 
dets nordfranske Stammefrænder. 

Som enhver Litteratur plejer, begyndte ogsaa 
denne med Poesi, dels episk, dels episk-lyrisk. 
Men hvad der er bevaret af fortællende Digtning 
paa Provencalsk, er ikke meget, og selv om man 
besad alle dens Værker, vilde disse næppe i Tal 
og Betydning kunne maale sig med Nordfrankrig's 
Epik. Den heroiske Tidsalder og den gammeldags 
krigerske Aand, som bevarede Kampminderne i 
Sang, vare nemlig snart forbi i Provence's kulti
verede Samfund, hvor alle Haande Indflydelser fra 
Oldtidstraditionen og udefra gjorde sig gældende, 
og hvor Ridder- og Hofvæsenets Forfinelse tidlig 
afløste den kraftige »barbariske« Jævnhed. Af de 
Heltedigte, som ere bevarede, ses imidlertid, at 
denne Digtekunsts historiske Vilkaar have, i den 
Tid da den trivedes, været af lignende Art som 
for de nordfranske Chansons de geste: en virke
lig historisk Helt er bleven besungen med flere 
og flere sagnagtige Tilsætninger til hans Bedrifter, 
med Omflytning af Træk fra hans Historie til 
andres og omvendt, med Omformning af Stil og 
Fortællemaade efter skiftende Tider og Smag. 

1 De foredroges af omvankende Joglars og vare 
i affattede i Strofer, bestaaende af længere Vers-

44* 
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linier, alle med samme Rim. Saaledes Girart de 
Roussillon, det betydeligste provencalske Epos; 
det synes at være det eneste, Provence kan hævde 
som sin aandelige Ejendom, og dets Helt er en 
virkelig sydfransk Baron fra Karl den Skaldedes 
Tid, hvis Livsskæbne Sagnet har omkalfatret og 
udsmykket. Digtet om ham stammer oprindelig 
fra 9. Aarh., menes der, men er bearbejdet i 
Slutn. af 12. Aarh.; det besidder megen poetisk 
Værdi (se G i r a r t de R o u s s i l l o n ) . Hvad man 
ellers har, er Brudstykker samt Efterligninger af 
nordfranske Heltedigte; dertil kommer, fra en 
senere Tid, nogle kunstmæssige, fortællende Digte 
om Ridderspil, Kvindehyldest, Trolddom og klas
siske Oldtidssagn, — de vare bestemte til at 
læses, og deres Versemaal er korte Linier, som 
rime parvis. Den »bretonske« Cyklus, kendt fra 
Nordfrankrig's Litteratur, og Eventyrdigtene smst. 
fra have indvirket; her kunne af denne Gruppe 
provencalske Digte nævnes »Jaufre«, Fragmentet 
af »Roman d'Alexandre« og især »Flamenca«, 
som har kulturhistorisk Interesse ved de Billeder, 
det giver af 13. Aarh.'s Hofliv. Et Par mindre 
»Noveller« i Vers af Raimon Vidal (13. Aarh.'s 
Beg.) ere ligeledes at fremhæve. Albigenser-
krigene, der bleve saa skæbnesvangre for Pro-
vence's Magt og Civilisation, skildredes i 13. 
Aarh.'s Beg. i en Rimkrønike, ligesom den navar-
resiske Krig foranledigede et lignende Stykke 
Poesi i samme Aarh.'s 2. Halvdel. Endnu kunne 
omtales, som forberedende den senere lyriske 
Blomstring, de episk-lyriske Sange (Romancer), 
hvoraf vi have Spor fra Tiden før I I . Aarh., og 
som vel nærmest maa kunne kaldes Folkeviser. — 
Læredigtet og hvad dertil knytter sig er repræsen
teret ved lignende Former og Emner som i andre 
middelalderlige Litteraturer. Men særdeles meget 
have vi ikke. Den gammel- provencalske Littera
turs ældste Mindesmærke er dog deriblandt, nem
lig »Digtet om Boethius«, en Række morali
serende Betragtninger over den romerske Tænkers 
og Statsmands Levned; det maa vistnok i den 
Form, vi have det, henføres til 10. Aarh.'s 2. 
Halvdel, men eksisterer kun som Fragment. 
Endvidere er der nogle Helgenlegender (f. Eks. 
den hellige Honoratus'es), Varianter af »Christi 
Barndoms Bog«, allegoriske Digte, moraliserende 
Fortællinger, Fabler, belærende Afhandlinger over 
moralske Emner i Vers (undertiden i Brev- eller 
Dialogform), Undervisning i Lægekunst, Jagt, 
Hofskik o. desl. Breviari d'amor (af Matlre 
Ermengaud, omtr. 1300) er trods sin Titel en 
lang, versificeret Encyklopædi omfattende Datidens 
Viden i mangfoldige Retninger. Af Interesse ere 
nogle Ensenhamens (Læredigte) for Joglar'erne, 
deriblandt et fra Slutn. af 12. Aarh. Nogle aande
lige Digte, som ere at henregne til den didak
tiske Poesi, hidrøre fra Valdenserne, men ere 
optegnede temmelig sent. — Dramalitteraturen ind
skrænker sig til nogle faa religiøse Skuespil, 
Mysterier, som ikke gaa langt tilbage i Tiden 
(14. Aarh.): » Den hellige Jomfrus Trolovelse«, »Den 
hellige Agnes« og et Passionsspil ere de ældste. 

(Lit t . ang. det h id t i l omta l t e . Girart de 
Roussillon er udg. afK. Hofmann [Berlin 1855] 
og Fr . Michel [Paris 1856]; oversat, med ud
førlig Indledning, af Paul Meyer [Paris 1884]; Le 
Roman de Flamenca, ved P. Meyer [Paris 

: Litteratur. 

1865]; La Chanson de la Croisade contre les 
Albigeois, ved samme [smst. 1879]; »Das alt-
provenzalische Boethiuslied«, ved F. H i indgen 
[Oppeln 1884]; Vida de Sant Honorat, ved A. 

i L. S a r d o u [Nizza 1875]; Breviari d'amor, ved 
j A z a i s [Paris 1862—81]; Mysteriet »Sancta 
\ Agnes«, ved K. B a r t s c h [Berlin 1869], S a r d o u 

[Paris 1877] og E. Monac i [Rom 1880]. Des
uden Tekstudgaver og Afhandlinger i Romania, 
Revue des langues romanes og andre Tids
skrifter, hvilken Henvisning ogsaa gælder de 
følgende Afsnit). 

Ved K u n s t l y r i k k e n er det, at den gammel-
provencalske Litteratur har sin egentlige Betyd-

, ning og tillige sit Omfang. Det er den Poesi, 
: som skyldes T r o u b a d o u r e r n e (trobador, af 

trobar, opfinde), hvorved i Alm. forstodes saa-
danne Digtere, der ikke gjorde deres Kunst til 
Levebrød; de stilledes derved i Modsætning til 
Joglar'erne, der satte Musik til Troubadour
sangene og foredroge dem for Betaling, under
tiden i en bestemt Jrobador's Tjeneste. Men De
finitionen er ikke helt sikker, thi der gaves ogsaa 
Troubadourer, der selv optraadte som Joglars. 
Troubadourernes Tal var Legio, og de fandtes i 
alle Stænder, lige fra Konger og Fyrster — 
f. Eks. Richard Løvehjerte — til Haandværkere, 
ogsaa gejstlige vare deriblandt, men mest var det 
Adelen, som afgav Kontingent til den store Digter-
flok; enkelte Damer ere ogsaa at nævne. Mange 
Vidnesbyrd melde om den overordentlige Rolle, 
som Troubadourerne spillede i Middelalderens 
Provence. De droge fra Land til Land, fra Borg 
til Borg, oftest gerne modtagne og højt hædrede 

I som »den Gæst, der bringer Strengenes Vellyd 
i til Ordenes Strøm« (Hertz, Kong René's Datter), 
I undertiden frygtede som den, der ogsaa har de 

skarpe og giftige Ord i sin Magt, og som kan 
tænde Skarer i Flamme for en Sag eller Person. 
Mange Troubadourer samlede sig derfor Rigdom 
ved Fyrsters og Borgherrers Gaver, og selv de, 
der vare af ringe Herkomst, færdedes som Stor
mændenes Ligemænd ved Hoffer og i Borge. 
Deres Sange bleve foredragne til Akkompagne
ment af et Strygeinstrument (Viola) eller under
tiden til Harpe eller Citer. Hvad de sang om, 
var først og fremmest Kærlighed. Under Paa virk -
ning af den stærkt fremvoksende Madonnadyrkelse 
i I I . Aarh. fordrede en Ridderlighedens Konven-

I tion, at Troubadouren skulde have sin Dame at 
sværme for og synge om; dette maa imidlertid — 
for de fleste Tilfældes Vedkommende — ikke 
forstaas om et ligefremt Elskovsforhold: Damen 
var sædvanligvis en andens Hustru, som aaben-
lyst, men med Iagttagelse af al mulig Anstand, 
modtog Digterens Hyldest, og det berettes, at der 
af og til slet ingen erotisk Tilbøjelighed var med i 
Spillet fra nogen af Parternes Side, men at det 
hele kun var Forfængelighed og Formalitet. Dog 

j enten der ligger virkelig Kærlighed bag Digt
ningen, eller der kun hykles en saadan, saa træffer 
man paa en højst detailleret Udmalen af alle 
Kærlighedens Stemninger og paa Udtryk for dens 
vekslende Glæder og Smerter, medens den ene 
udkaarne prises som et Guds Vidunder, ja næsten 
selv en Guddom. Ægte Følelse er unægtelig mest 
til Stede i den ældste Tids Sange, men en højt 
udviklet Sprog- og Formkunst kan dog ogsaa 
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give den senere erotiske Poesi Tiltrækning. Men 
det var ikke blot Kærlighedsdigte, der frem
bragtes : man har (ikke synderlig talrige) religiøse 
Sange, som Madonna- og Korstogssange, frem
deles politiske Digte, Parti- og Krigssange, 
Smædesange og Sørgekvad, navnlig over Be
skytteres Død. Med Hensyn til det formelle 
stilledes store Krav; det at være Troubadour var 
en Kunst, som havde sine Regler og skulde læres, 
og man anvendte stor Omhu paa at >tvinge 
Tankerne i Rimets Slyngning«. De enkelte lyriske 
Genrer ere i den ældre Tid ikke saa bestemt 
adskilte som siden hen; dels Metrum, dels Ind
hold bestemme deres Karakter. Vigtigst af dem 
ere: Chanzon og Vers, hyppig forvekslede 
(Chanzon'en, Forbillede for den ital. Canzone, 
havde baade mandlige og kvindelige Rim, et 
begrænset Strofeantal og en kunstigere Melodi, 
medens »Vers«et var mindre kunstfærdigt og kun 
havde mandlige Rim), Sirventes'en, som har Form 
tilfælles med Chanzon'en, men hvis Indhold aldrig 
er erotisk, — en egen Art deraf er Planh, Klage
digtet —, fremdeles Tenzon'tn, Stridsdigtet, i 
Dialogform, Udtryk for en virkelig Strid eller 
behandlende et Stridsspørgsmaal {Joe partit); dét 
skyldes oftest to Forfattere, der søge at overgaa 
hinanden i Vid, Lærdom og Kunstfærdighed. Det 
kan her bemærkes, at der ikke — som man tid
ligere har ment — gaves faste poetiske Vædde-
kampe, ligesom at der ikke ligger noget virke
ligt til Grund for Beretningerne om de saakaldte 
»Elskovshoffer« (s. d.), hvor en kvindelig Dom
stol udtalte sin Kendelse i Tvistigheder mellem 
elskende. Af andre poetiske Former hos Proven-
dalerne kunne anføres Pastorela (Dialog mellem 
en Ridder og en Hyrdepige), Alba (Morgensang ; 
Elskerens Ven, som holder Vagt, minder om, 
at Stævnemødet maa afbrydes ved Morgenens 
Komme), Balada, Dansevise, Descort, en Art 
Vekselsang; en sirlig Form af Chanzon'en er 
S e s t i n e n , bestaaende af seks Strofer, hver paa 
seks Linier, hvis Rim stadig ere de samme, men 
i regelmæssig vekslende Rækkefølge. — Den 
ældste navnkundige Troubadour er V i l h e l m VII 
(eller IX), Greve af Poitou (omtr. noo) . Vi 
kende i alt Navnene paa omtr. 500 provencalske 
Lyrikere fra 12. og 13. Aarh., og vi have Digte 
af over 400 iblandt disse. Til de berømteste høre 
Marcabrun,Hittebarnet, skarptunget og frygtet; 
Joglar'en C e r c a m o n ; J a u f r é R u d e l af Blaia, 
af Fyrsteslægt, død som Korsfarer i det hellige 
Land; R a i m b a u t d ' O r a n g e ; P e i r e V i d a l , en 
Haandværkersøn, bekendt for sine talrige galante 
Eventyr; G u i r a u t de Borne lh , en af de talent
fuldeste, Korsfarer i Richard Løvehjertes Følge; 
F o l q u e t de M a r s e i l l e , der gik i et Cister-
cienserkloster, blev Abbed og endelig Biskop, i 
hvilken Stilling han forfulgte Albigenserne haardt; 
Gu i lhem F i g u e i r a , som førte et Bohemeliv i 
Kipper blandt den laveste Almue; R a i m b a u t 
de V a q u e i r a s , P e i r e C a r d i n a l , Gauce lm 
F a i d i t , A r n a u t de M a r u e l h , G u i r a u t Ri-
qu ie r , P e i r e d 'Auvergne , A r n a u t Dan i e l . 
Særlig ere at fremhæve B e r t r a n de B o m , en 
vældig Kriger og Krigssanger, død som Munk, 
og B e r n a r t de V e n t a d o r n (eller »Venta-
dour«), en af de mest begavede og ansete, yndet 
ved Grevehoffet i Toulouse og Henrik II's 

engelske Kongehof; han endte ogsaa sine Dage 
i et Kloster. Italieneren S o r d e l l o , nævnt af 
Dante, digtede paa Provengalsk, skønt af fremmed 

I Nationalitet, — og han var ikke den eneste Ud-
' lænding, som brugte dette Sprog til at digte i. 

Om flere af disse Digtere se de særskilte Art. — 
Den provencalske Troubadourlyrik vandt Ry og 
Indflydelse viden om. Medens Nordfrankrig poli
tisk fik Overvægt over Syden og efterhaanden 
tilintetgjorde dettes Selvstændighed, gik de litte
rære Strømninger fra Provence til Gengæld kende-

\ lig Nord paa og skabte en hel nordfransk Digter-
; skole, som i Løbet af 13. Aarh. digtede høviske 

Kærlighedssange i provengalsk Smag; dens be-
I tydeligste Navne ere Kong Tibaut af Navarra, 

Blondel og Borgherren af Couci. I Spanien og 
Portugal fik den ogsaa stærkt Indpas og efter
lignedes ved Hofferne, fremfor alt i Katalonien 

: (se K a t a l a n s k L i t t e r a t u r ) . For Italien blev 
den af største Betydning, først gennem de sici
lianske Digtere, der direkte kopierede Proven-
galerne, og som atter middelbart gennem den 
mellemitalienske Skole bleve Forbilleder for de 
store Florentinere med Dante i Spidsen (se I ta
l i en , »Litteratur«). Ogsaa de tyske Minnesangere 
have faaet Impulser fra Provence selv og fra 
Provengalernes Efterlignere i Nordfrankrig. I 
selve Provence standsede den rige Produktion 
fra omtr. 1300. Men man forsøgte noget senere 
at kalde den til Live igen ved et borgerligt 
Digterlav eller Akademi i Toulouse, stiftet 1323, 

, som kan sammenstilles med de tyske Mester
sangere, og som til Fremme &i gay saber afholdt 
poetiske Væddekampe, »Blomsterlege«, hvor Be
lønningerne vare gyldne Blomster: en Viol, en 
vild Rose og en Morgenfrue. Man opfriskede de 
gamle Regler, men det var ikke synderligt af 
Værdi, som kom ud af den hæderlige akademiske 
Formalisme. 

( L i t t . : ang. den p r o v e n c a l s k e L y r i k : 
Fr . Diez, »Leben und Werke der Troubadours « 
[2. Udg. ved B a r t s c h , Leipzig 1882]; H. Bi-
schoff, »Biographie des Troub. Bernhard von 
Ventadorn« [Berlin 1873]; H. P r a t s c h , »Biog. 
des Troub. Folquet de Marseille« [Gottingen 
1879]; L. C l é d a t , Du rSle historique de Ber
trand de Bom [Paris 1879]; M. Sachse , »Ueber 
das Leben und die Lieder des Troub. Wilhelm IX, 
Graf von Poitou« [Leipzig 1880]; C a r d u c c i , 
Jaufré Rudel [Bologna 1888]; R a y n o u a r d , 
Choix des poésies originales des troubadours [6 

! Bd., Paris 1816 —21]; Mahn , »Die Werke der 
i Troubadours, Lyrik« [4 Bd., Berlin 1846—86]; 
I samme, »Gedichte der Troubadours« [Berlin 

1856—73]; P. Meyer, Les derniers Trouba-
I dours de la Provence [Paris 1871]. Enkeltudgaver 
i bl. a. af Vilhelm af Poitou, ved H o l l a n d og 
'. K e l l e r [Tubingen 1850]; Peire Vidal, ved 
I B a r t s c h [Berlin 1857]; Jaufré Rudel, ved 
' S t imming [Kiel 1873]; Bertran de Bom, ved 

S t i m m i n g [Halle 1892], og ved T h o m a s [Tou
louse 1888]; Sordello, ved C. de L ol li s 
[Halle 1896]; C h a b a n e a u , Origine et établisse-

I ment de l'académie des jeux floraux [Toulouse 
i 1885]). 

P r o s a l i t t e r a t u r e n staar i Interesse langt til
bage for den poetiske. Hvad der gælder om 
den didaktiske Poesi, gælder ogsaa Prosaen: de 
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almindelige middelalderlige Genrer ere repræ
senterede. Af Bibeloversættelseme er et Brud
stykke af Johannes'es Evangelium ældst ( i l . 
Aarh.); Albigenserbibelen er fra 13. Aarh., Val-
denserbibelen maaske fra Slutningen af 12. Aarh. 
Hvad der ellers findes af Oversættelser fra Latin 
og Oldfransk, er uden synderlig litterær Betyd
ning. Adskillige Legender findes, deraf nogle 
fra 13. Aarh., endvidere Prædikensamlinger, hvoraf 
2 gaa tilbage til 12. Aarh., den ene endda til 
dets Begyndelse. Desuden er der nogle Krøniker, 
som den om Damiette'sErobring (Beg. af 13. Aarh.), 
Diætetikker, »Bestiarier«, en »Lucidarius« m. m.; 
af Prosafortællinger kun et Par Bearbejdelser af 
nordfranske Værker. Mest Interesse have de 
Skrifter, der knytte sig til Lyrikken og dens 
Sprogkunst: Grammatikken Donat proensal af 
Uc Faidit, omtr. 1240, fulgt af de noget senere 
Rasos de trobar, af Raimon Vidal; Samlingen af 
Troubadourers Levnedsbeskrivelser, over 100 i 
Tallet, af meget forskellig Længde, de fleste vist
nok fra 13. Aarh.'s 1. Halvdel; endelig den 
Poetik af Guilhem Molinier, som kaldes Leys 
d'amors, fra Beg. af 14. Aarh., den fremkom i 
Anledning af den ovenfor omtalte, forsøgte Re
konstruktion af den berømmelige ældre Digte
kunst. 

(Li t t . : ang. P r o s a e n : »Albigenserbibelen«, o : 
»Det ny Testamente« ved C l é d a t [Paris 1888]; 
» Valdensernes ny Test.«, ved S a l v i o n i [i Archivio 
glottologico, XI]; »Troubadourernes Biografier«, 
ved Mahn [Berlin 1853 og 1878], og ved C ha-
b a n eau [Toulouse 1885]; La Prise de Damiette, 
ved P. M e y e r [Paris 1877]; Donat proensal og 
Rasos de trobar, ved G u e s s a r d [Paris 1858], 
og S t e n g e l [Marburg 1878]). 

(Li t t . : ang. gl.-prov. L i t t . : i de t h e l e : 
F au ri e l , Histoire littéraire des troubadours 
[3 Bd., Paris 1844]; K. B a r t s c h , »Grundriss 
zur Geschichte der provenzalischen Literatur« 
[Elberfeld 1872]; Res t or i, Letter atura proven-
zali [Milano 1891]; A. S t imming , »Proven-
zalische Literatur« i Grober's »Grundriss der 
roman. Philologie« [2 Bd., 2. Udg., Strassburg 
1897]. Tekstudgaver og Prøver, foruden i de 
tidligere nævnte Værker, i R a y n o u a r d ' s Lexique 
roman, i B a r t s c h ' s og Appe l ' s prov. Chre-
stomathier, i B a r t s c h ' s prov. Læsebog og 
»Denkmaler« og i S u c h i e r ' s »Denkmaler prov. 
Literatur u. Sprache«). 

2) N y p r o v e n c a l s k L i t t e r a t u r . Længe var 
Sproget i Sydfrankrig — Provence, Languedoc og 
Gascogne — efter den middelalderlige Litteratur-
periode nedsunket til Dialekter, og hvad der 
fremkom af Litteratur i disse, var ubetydeligt. Et 
Opsving mødes først mod 16. Aarh.'s Slutn., da 
en Kreds af Digtere i Aix fremtraadte; mere Talent 
spores dog hos Gascogneren Pey de Garros (i 
1560'erne). I 17. Aarh. hæver sig eet Navn over alle 
de Poeters, der nu, siden Retningen var angiven, 
benyttede sydfranske Dialekter til deres Vers: det 
er Lyrikeren P i e r r e G o u d e l i n (død 1649, s. d.) 
fra Toulouse, som man har sammenstillet med 
Francois Malherbe, og hvis Digt over Henrik IV 
vandt særlig Berømmelse. Foruden ham kan 
Francois de Cortéte nævnes, men der var i det 
hele ingen Mangel paa Digtere, ofte med et hu
moristisk Sving. Det følgende Aarhundrede havde 

endnu flere, hver skrivende sin Dialekt, men ingen 
af dem af videre Betydning; henimod dets Slut
ning lever Fabre d'Olivet, en stærkt religiøst paa
virket Begavelse, hvis poetiske Frembringelser 
i Languedoc's Tungemaal hæve sig en Del 
over de samtidiges Forsøg. En Række Navne 
paa Forfattere, der digte i sydfransk Dialekt — 
Achard, Bellot, J. Azais o. fl. — fører os ind i 19. 
Aarh. Den mest fremragende af Troubadourernes 
Arvtagere i dettes 1. Halvdel er ubetinget Haar-
skæreren J. B. J a smin fra Agen (død 1864, s. d.), 
et stort improvisatorisk Talent, som havde Toner 
baade for Alvor og Munterhed. Foruden ham 
kan anføres den socialistiske Kraft-Satiriker Victor 
Gelu fra Marseille (1806—85). Men alt dette 
var dog kun spredt Fægtning. En samlet Be
stræbelse til Fordel for en Genopvækkelse af 
sydfransk Sprog og Litteratur opkommer først 
lidt efter 1850, da en lille Gruppe af litterært 
interesserede Mænd med J. R o u m a n i l l e i Spidsen 
træder sammen og danner 1854 det Samfund, der 
kalder sig Félibres (s. d.). De lægge formelig 

, an paa at konstruere — eller rekonstruere — et 
nyt Rigssprog i Sydfrankrig, nemlig Provencalsk, 
og vinde stort Terrain ved Foretagender som en 
aarlig Julealmanak, digteriske Præmieæskninger, 
Teaterforestillinger o. 1., begunstigede af Lokal
patriotismen, men især af det ubestridelige Talent, 
som nogle af de Forfattere besidde, der have 
sluttet sig til Maalstrævet. Den betydeligste af 
dem er den udmærkede Digter F r é d é r i c Mi
s t r a l hvis Mireio [1859], Nerto m. m. ogsaa 
skaffede ham Ry i den franske Fælleslitteratur og 
uden for Frankrig. Om ham som om Roumanille, 
A u b a n e l og Jean A i c a r d se de særskilte 
Artikler. Bevægelsen varer endnu, men synes 
dog at have mistet noget af det udfordrende, se
paratistiske Præg, strejfende det politiske (For
bindelsen med Katalanerne), som den en Tid lang 
havde. En almindelig Begejstring for »den 
latinske Idé« præger nu dens Sammenkomster og 
litterære Virken. (Li t t . : P. M a r i é t o n ' s Artikler 
Félibrige og Litterature provengale i 17. og 27-
Bd. af La Grande Encyclopédie). E. G. 

Provencalsk Sprog. Provencalsk er et ro
mansk Sprog og en videre Udvikling af Gallo-
Romansk (se F r a n k r i g , »Sprog«, S. 1058). Det 
fremtræder omkr. Aar 1000 som selvstændigt 
Sprog i Modsætning til Nordfransk og bliver, 
især i 12. og 13. Aarh., Bærer af en rig Litte
ratur, men ved Middelalderens Slutning ophører 
det paa Grund af de politiske Forholds Udvikling 
med at være Litteratursprog. Nordfransk, der 
langsomt har udbredt sig S. f. Loire, bliver nu 
det fælles Rigssprog i hele Landet, og sydfranske 
Forfattere som Marot o. a. benytte det med Op
givelse af deres hjemlige Dialekt. Det er ogsaa 
betegnende, at les Jeux Floraux (s. d.), der var 
stiftet 1323 for at bringe nyt Liv i den proven-
galske Digtekunst, fra Beg. af 16. Aarh. kun 
prisbelønner franske Digte. Provencalsk lever 
videre udelukkende som Talesprog, og det be
nyttes væsentlig af de lavere Klasser; først i 19. 
Aarh. er det paa ny blevet dyrket som Littera
tursprog. 

Med Provencalsk betegnes oprindelig blot 
Sproget i Provence, men det brugtes tillige tidlig 
som Benævnelse for de lyriske Digteres norma-
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liserede Litteratursprog {lo dreg proensal eller 
la dreita parladura). Man finder ogsaa Benæv
nelsen lemost (Limosinsk), da Dialekten i Limoges 
ansaas for særlig ren og smuk, eller langue d'oc 
(s. d.). Forskellen mellem Provengalsk og Nord
fransk er særlig fremtrædende paa det lydlige 
Omraade. Hvad Vokalerne angaar, maa mærkes, 
at latinsk a, é, é, 6, au bevares; altsaa p r a t u m , 
tela, h e r i , f lorem, causa blive prat, tela, er, 
Uår, causa (smig. fransk pré, toile, fieur, hier, 
ckosé); endvidere maa fremhæves Dannelsen af 
forskellige Triftonger: lectum > lieit, noc-
t e m > nueit, o. s. v. Hvad Konsonanterne an
gaar, blive ustemte Lukkelyd stemte mellem to 
Vokaler; for s e c u r u m , dicam, m u t a r e , r ipa 
faar man segur, diga, mudar, riba; (smig. fr. seur, 
die, muer, rive); mærk ogsaa Udviklingen af et 
og tr: f ac tum > fach, p a t r e m > paire. 
Nogen større Forskel i Formlæren findes ikke; 
vi genfinde saaledes i Provengalsk den nordfranske 
Deklination med to Kasus, o. s. v. Hvad Ord-
forraadet angaar, maa det fremhæves, at den ger
manske Paavirkning har været yderst ringe. 

Provencalsk spalter sig i en Mængde Dialekter, 
der gerne deles i otte Hovedgrupper, efter som 
de kunne henføres til Sprogtypen i Gascogne, 
Auvergne, Limoges, Roussillon, Languedoc, Lyon, 
Dauphiné eller Avignon og Omegn. I øvrigt maa 
det mærkes, at Provengalsk ogsaa tales og skrives 
uden for Frankrig's Grænser; vi træffe det saaledes 
under Navn af K a t a l a n s k i de spanske Provinser 
Katalonien og Valencia og paa de baleariske Øer. 

Af alle romanske Sprog har Provengalsk tid
ligst været Genstand for grammatikalsk Behand
ling; saaledes skrev Uc Faidit omkring 1240 sin 
>Donatz proensals«, der omfatter en Grammatik 
og et Rimleksikon. Noget yngre er »Las Rasos 
de trobar« af Raimon Vidal (>Die beiden altesten 
provengalischen Grammatiken«, udg. v. E. Sten
gel, Marburg 1878). Fra 14. Aarh. er overleveret 
det store Værk »Las leys d'amors«, der behandler 
Grammatik, Metrik og Retorik og er skrevet paa 
Foranledning af det i Toulouse (1323) oprettede 
poetiske Akademi (se J e u x F l o r a u x ) . (Li t t . : 
R a y n o u a r d , Lexique roman ou Dictionnaire 
de la langue des troubadours [4 Bd., Paris 
1838—44]. Hertil E. L e v y , »Provenzalisches 
Supplement-Wdrterbuch« [Leipzig 1892 ff., ufuld
endt]; F. M i s t r a l , Lou Tresor dou Felibrige 
ou Dictionnaire provengal-f rangais [2 Bd., Paris 
1879—86]; C r e s c i n i , Manualetto provenzale 
[Verona 1892]; E. K o s c h w i t z , Grammairehis-
torique de la langue des Félibres [Greifswald 
1894]; S a v i n i a n , Grammaire provengale[Paris 
1882]; H. S u c h i e r , Le frangais et le proven
gal [Paris 1891]). Kr. N. 

Provence [pråva's] (af lat. provincia), tid
ligere Provins i det sydøstlige Frankrig, begrænsedes 
mod Vest af Languedoc, mod Nord af Venais-
sin og Dauphiné, mod Øst af Piemont og Nizza 
og mod Syd af Middelhavet. Det svarede om
trent til de nuværende Departementer Bouches-
du-Rhone, Var og Basses-Alpes. De vigtigste Byer 
vare Hovedstaden Aix og Marseille. Befolkningen, 
Provencalerne, have et stærkt Særpræg og eget 
Sprog og Litteratur (se ovenf.). — 122 f. Chr. 
gjorde Romerne det sydøstlige Gallien til en ro
mersk Provins, der omfattede P., Languedoc og i 

Dauphiné og kaldtes Provincia Gallica eller blot 
Provincia, og det sidste Navn holdt sig ogsaa, 
efter at Provinsen ved den ny Inddeling officielt 
kaldtes Gallia Narbonensis, Under Folkevandringen 
erobrede Vestgoterne Languedoc, Burgunderne 
Dauphiné, og Navnet P. indskrænkedes da til 
dets nuværende Omfang. 470 toge Vestgoterne P. 
fra det vestromerske Rige, men 510 afstode de 
det til Østgoternes Konge Theodorik til Tak for 
den Hjælp, han havde ydet mod Chlodovech. Den 
senere Konge Vitiges overlod 536 Landet til 
Frankerkongen Theodebert. I de næste Aarhun-
dreder satte Saracenerne sig imidlertid fast i en 
stor Del af P., hvor de trods Karl Martel's Sejre 
holdt sig lige til 10. Aarh. Ved Forliget i Ver-
dun (843) tilfaldt P. Lothar, men erobredes 863 
af Karl den Skaldede af Frankrig. 879 blev det 
en Del af det burgundiske Kongerige, der stifte
des af Grev Boso af Vienne og 933 forenedes 
med det transjuranske Kongerige til Riget Arelat. 
1032 gik det op i det tysk-romerske Kejserrige. 
Den virkelige Magt i P. havde dog Greverne af 
Aries, der ogsaa kaldtes Grever af P. Da disses 
Mandsstamme uddøde 1110, gik Landet over til 
Grev Raimund Berengar af Barcelona, der sikrede 
sin Besiddelse ved et Forlig med Greverne af 

j Toulouse (1125). Under Greverne af Barcelona 
havde Landet en Blomstringsperiode, hvor mange 

I Digtere optraadte. Den sidste af denne Slægt, 
i Raimund Berengar IV (død 1245), testamenterede 

P. til sin yngste Datter Beatrice, og det gik saa 
• over til hendes Mand, Karl af Anjou, Ludvig 
i den Helliges Broder, som senere tog Neapel fra 
I Hohenstaufeme. P. delte nu Skæbne med Neapel, 
i indtil Dronning Johanna I 1382 indsatte sin Fæt
ter, Ludvig af Anjou, Broder til den franske 
Konge Karl V, til sin Arving. Det lykkedes ham 
og hans Efterfølgere at hævde Besiddelsen af 
Landet efter en kort Kamp, medens de ikke vare 
saa heldige i deres Forsøg paa at erobre Neapel. 
Den sidste af denne Slægt, Karl III, som havde 
maattet kæmpe mod René af Lothringen, testamen
terede Landet (1481) til den franske Dauphin 
Karl (VIII), og 1487 anerkendte Stænderne denne 
som deres Herre. P. led meget under Frants I's 
Krige, og Karl V gjorde to Gange (1524 og 1536) 
Indfald, der for øvrigt mislykkedes. Ligeledes 
mærkede det Følgerne af de store Religionskrige, 
skønt Protestantismen aldrig vandt synderlig Ud
bredelse. Først Henrik IV bragte det Ro. Det 
bevarede mere af det lokale Selvstyre end de 
fleste andre Provinser, selv om de kongelige In-
tendanter ogsaa her greb stærkt ind. y. L. 

Provenceolie [pråva's-] se Ol iveno l i e . 
Provencerose [pråva's-] se Rose. 
Proventlvknop (bot.) eller et »sovende Øje« 

kaldes i Morfologien en saadan Sideknop, som 
uden at udfolde sig til den for saadanne Organer 
sædvanlige Tid bliver siddende som Knop i lange 
Tider, for først efter flere Aars Forløb at bryde 
frem af de da allerede tykke og gamle Stammer 
eller Grene, paa hvilke den ofte har dannet en 
lille Knold eller Knude. De kunne træffes f. Eks. 
hos Eg og Bøg og bringes ofte til Udvikling ved 
Bortskæring af den oven over dem liggende Del 
af Skuddet. V. A. P. 

Provenu [pråvny'] (fr.), Indtægt, Indkomst, 
Udbytte, Gevinst. 
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Pro Vera COpia (nylat.), >Afskriftens Rigtig
hed garanteres«. 

Proverbes [pråvælrb], Ordsprogslystspil, 
kaldes i Frankrig en Art korte og lidet sammen
satte Lystspil, hvis simple Handling tjener til 
Udvikling eller Fremstilling af et eller andet 
Ordsprog, eller indeholder en enkelt pikant Hoved
situation som sin dramatiske Pointe. De stamme 
fra 18. Aarh. og bragtes til Udvikling af Car-
montelle, som skrev flere Bind »Proverbes dra-
matiques«, særlig benyttede paa Selskabsteatrene. 
Fra senere Tid kunne nævnes Leclerq, A. de Mus- I 
set og O. Feuillet. I Danmark have yngre For-
fattere som Herman Bang og Otto Benzon forsøgt ! 
sig i P. Cl. W. 

PTOViånt (lat.), Mundforraad, Levnedsmidler. I 
P r o v i a n t e r e , forsyne med Levnedsmidler. 

Proviant (Søudtryk): Madvarer o. 1., der haves j 
om Bord til Brug for Besætningen; Listen over de | 
forskellige Proviantsorter og de Mængder, hvori de I 
ved Togtets Begyndelse forefindes, benævnes P ro - j 
v i a n t o r d r e n ; en Opgørelse af, hvor meget der 
til et vist Tidspunkt er tilbage, benævnes P r o v i a n t 
e k s t r a k t . Den Intendanturembedsmand, der fører 
Tilsyn med P. og dennes Uddeling, kaldes P ro 
v i a n t f o r v a l t e r , hans underordnede P r o v i a n t 
s k r i v e r e . P r o v i a n t g a a r d e n , en stor grund
muret Bygning, der sammen med T ø j h u s e t 
opførtes af Christian IV, 0. f. Kjøbenhavn's Slot 
og ud imod Havnen. Bygningerne dannede til
sammen en regelmæssig Firkant, hvis Indre var 
vandfyldt; ind i dette lukkede Bassin kunde 
Orlogsskibene sejle, og her forsynedes de blandt 
andet med P. Proviantgaarden dannede den østlige 
Fløj af dette Kompleks, men flyttedes senere til 
den sydlige Længe, hvor den forblev indtil langt 
ind i 19. Aarh.; den forlagdes derefter til Ny
holm og findes endnu der under Navn af Pro
v i a n t m a g a s i n e t ; dens Lokaler paa Slotsholmen 
benyttedes efter 1864 til Geværfabrik. C. L. W. 

Proviantgaarden se Proviant. 
Providence [pråVdens], Navn paa flere Byer 

i U. S. A., blandt hvilke nævnes P. i Staten 
Rhode Island, der ligger 60 Km. S. S. V. f. Boston 
og 57 Km. fra Atlanterhavet ved den nordlige 
Ende af Narragansettbai paa begge Sider af P. 
R i v e r , der inde i Byen udvider sig til et stort 
af en Ælmepark omgivet Bassin. (1900) 175,597 
Indb. Byen er uregelmæssig bygget og har flere 
Smaasøer og store Parkanlæg. Blandt Bygningerne 
nævnes Raadhuset, Regeringsbygningen samt den 
68 M. lange Arkade eller Passage, der er op
ført af Granit. Brown University, der 1770 
flyttedes til P., havde 1901 50 Lærere og 900 
studerende. Yderligere findes i P. et College, 
et Lyceum samt flere videnskabelige Selskaber. 
P.'s største Betydning er som Industriby, idet 
den driver Maskin-, Bomulds- og Uldindustri samt 
Tilvirkning af Guld-, Sølv- og Smykkesager. 
Havnen er god og rummelig, men spiller kun en 
Rolle for Kystfarten. P. er grundlagt 1635 og 
er afvekslende med Newport Rhode Island's po
litiske Hovedstad. H. P. S. 

Providence [pråVdensj-Øer, Uj i long , lille 
Øgruppe, der hører til Marshall-Øerne i det store 
Ocean, ligger under 9V20 n- Br. og 1610 0. L., 
er ca. I • Km. stor og besøges kun af og 
til. H. P. S. 

Providéringskommissionen (af lat. provi-
dere, sørge for, forsyne) var Navnet paa et af 
den interimistiske norske Regering (den saakaldte 
»Regeringskommission« af i.Septbr. 1807) under 
13. Novbr. 1807 nedsat Udvalg, hvis Opgave 
det var at drage Omsorg for Landets Forsyning 
med Korn, hvoraf Tilførselen — der i hine Tider 
omtrent udelukkende kom fra Danmark — var 
bleven yderst begrænset ved de s. A. udbrudte 
Fjendtligheder mellem England og det dansk
norske Monarki. I Spidsen for P. blev stillet den 
mangesidig dygtige Grev J. C. H. Wedel Jarls-
berg (s. d.), der straks satte sig i Forbindelse 
med Regeringen i Danmark for at opnaa dens 
Støtte til at organisere Kornhandelen paa ny. 
Assistance hertil blev beredvillig ydet og den 
danske Eksport af Korn til Norge genoptagen 
trods de overordentlige Vanskeligheder, de engel
ske Prisejægere beredte. I Hjemlandet havde P. 
at administrere Modtagelsen, Opbevaringen og 
Fordelingen af de ankomne Ladninger. I flere 
Amter etableredes særegne lokale P. Til fra 
dansk Side at drage Omsorg for denne stats-
beskyttede Kornhandel oprettedes der ved Reskr. 
af 19. Maj 1809 en Over-P. i Kjøbenhavn under 
Forsæde af Rentekammerpræsident, Grev Revent
low, ligesom der i Aug. s. A. i Aalborg an
ordnedes en P.-Administration for Jylland. 1811 
fratraadte Grev Wedel sin Stilling i den norske 
P., og man fik da ogsaa i Christiania en Over-
P., som under Forsæde af Statholderen, Prinsen 
af Hessen, havde det øverste Tilsyn med de i 
Mellemtiden organiserede Stifts- og Distrikts-P. 
Som Statsanliggende ophørte denne for Norge 
betydningsfulde Provideringsvirksomhed ved Ri
gernes Adskillelse 1814; det ved samme etablerede 
Gældsforhold fra Norge's Side blev imidlertid 
for den sidste Restposts Vedkommende først 
endelig afgjort ved Opgøret imellem de to Stater 
1822. (L i t t . : Officiel dansk Beretning, afgiven 
af »Regulerings-Administrationen for de Norske 
Providerings Sager den 10de Junii 1822«, op
trykt i Cons t . F l o o d , »For otti Aar siden« 
[Chra. 1890]; Y. N i e l s e n , »Lensgreve Johan 
Caspar Herman Wedel Jarlsberg«, Bd. I [Chra. 
1901]). K. V. H. 

Providencia, lille 0 i det caribiske Hav, 
tilhørende Columbia. ^ M. V. 

Provincetown [prå'vinsta'un], By i U. S. A., 
Stat Massachusetts, ligger ved den yderste Spids 
af Cape Cod og er en malerisk gammel Fiskerby 
med en god Havn. (1900) 4,642 Indb. H. P. S. 

Provinciål kaldes inden for den romerske 
Kirke den øverste foresatte for de i en bestemt 
Provins liggende Klostre af samme Orden. Han 
fører Forsædet ved Provincialkapitelet og staar 
atter under Ordensgeneralen. J. P. B. 

Provins (lat. provincia) betyder oprindelig 
den Virkekreds, som tildeltes de romerske Em
bedsmænd (Konsuler og Prætorer) i deres Embeds-
aar, hvad enten den bestod i Krigsførelsen paa 
en bestemt Valplads eller i Bestyrelsen af en 
erobret Landsdel eller i Varetagelsen af visse 
Forretninger i Hovedstaden. Men efterhaanden 
brugtes Ordet fortrinsvis om Bestyrelsen af en 
erobret Landsdel og gik derved over til at be
tegne Landsdelen selv, idet der omkring Romer
rigets centrale Del, Italien, samledes en Del af-
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hængige Lande, som betalte Skat til Romerne, og 
hvis øverste Styrelse besørgedes af romerske 
Embedsmænd, Prokonsuler (s. d.) og Proprætorer, 
der ofte viste stor Vilkaarlighed og forstode at 
berige sig selv i høj Grad (se R o m e r s k e R ige ) . 
Først i Kejsertiden forbedredes P.'s Forhold, idet 
Kejserne, som selv overtoge Bestyrelsen af de 
vigtigste Provinser og forvaltede dem ved Hjælp 
af deres Legater, indførte en skarp Kontrol med 
Statholderne. I moderne Lande taler man ogsaa 
ofte om P., hvorved især menes saadanne Lands
dele, der udmærke sig ved en vis Selvstændighed 
i Forvaltning eller endog i Lovgivning, hvilket 
dog bliver mere og mere usædvanligt. Endelig 
taler man ogsaa om P. i Modsætning til Hoved
staden. H. H. R. 

Provins [pråvæ'], By i det nordlige Frank
rig, Dep. Seine-et-Marne, ved Voulzie og Øst-
banen, med et Vagttaarn og middelalderlige Mure, 
en Kirke fra 12. og 13. Aarh., et Krigermindes
mærke for de faldne 1870—71 og et Hospital, 
der huses i et Kloster fra 13. Aarh. Byen har 
en Handelsdomstol, et College, et Bibliotek og 
et Museum, er bekendt for sin Rosenavl og har 
Fabrikation af Porcelæn, Glas, Pianoer og Uld
varer samt en kold Jærnkilde. De vigtigste 
Handelsprodukter ere Korn og Kvæg. I Middel
alderen var P. en betydelig By og Hoved
staden i Landskabet Brie; men den gik tilbage 
under Religionskrigene og har nu (1896) 8,555 
Indb. M. Kr. 

Provinsial isme kaldes i egentlig og snævrere 
Forstand Afvigelse fra almindelig Sprogbrug ved 
Indblanding af Forfatterens Dialekt. Det kendes 
allerede i Oldtidens klassiske Litteraturer. I ud
videt Forstand bruges P. om enhver Art Afvigelse 
fra vedtagen, herskende Sprogbrug. P. udvikler 
sig saa at sige med Naturnødvendighed i Littera
turer, der spænde over store Landomraader, saa-
ledes i Engelsk i Amerika, i Svensk i Finland 
o. s. v. P. K. T. 

ProvinsiållOVe plejer man at kalde Lovene 
for de provinsielle Retsomraader: Jylland-Fyn, 
Sjælland og Skaane, som kendtes før Christian V's 
Danske Lov, se D a n m a r k , S. 959. Ludv. H. 

Pro Vinsiålstænd er, r a a d g i v e n d e , bebudedes 
28. Maj 1831 for det danske Monarki under Ind
trykket af det Frihedsrøre, Julirevolutionen havde 
vakt, og 15. Maj 1834 fastsattes deres endelige 
Ordning nærmest efter preussisk Mønster. Der 
blev 4 Stænderforsamlinger, 2 for Kongeriget 
nemlig for Østifterne (Mødested Roskilde) og 
Nørrejylland (Viborg), og 2 for Hertugdømmerne, 
særskilt for Slesvig og for Holsten med Møde
steder i Slesvig og Itzehoe. Lauenburg holdtes 
udenfor, medens Island regnedes til Østifterne, 
indtil det 1843 fik sit eget Alting. Kongen lovede 
»ikke at udgive nogen Lov, der har Forandring 
i vore Undersaatters personlige eller Ejendoms
rettigheder eller i Skatterne og de offentlige 
Byrder til Genstand«, uden at høre Stændernes 
Raad forinden; de kunde stille Forslag om 
Ændringer i Regeringens Udkast og indgive Peti
tioner om ny Forslag eller Foranstaltninger, samt 
Klager over Misbrug i Forvaltningen. Baade for 
Valgret og Valgbarhed krævedes Grundejendom 
eller Fæste, paa Landet 4 eller 5 Tdr. Hartkorn, 
og Stænderdeputerede valgtes særskilt af Sæde-

gaardsejerne, Købstadboerne og Landboerne, med 
stærk Begunstigelse for den første Klasse, hvorhos 
Kongen udnævnte nogle faa Repræsentanter forGods-
ejerne (i Hertugdømmerne Ridderskabet), Gejstlig
heden og Universiteterne, D: for Kjøbenhavn's til 
de to kongerigske Forsamlinger, for Kiel's til begge 
Hertugdømmernes. Valget var paaéAar; Stænderne 
indkaldtes hvert andet Aar, men kun to samtidig, 
nemlig Roskilde og Itzehoe, Viborg og Slesvig; 
første Gang 1835—36. Møderne vare ikke offent
lige, men der udkom en Stændertidende. Som 
Mellemmand mellem Regeringen og Stænder
forsamlingerne stod en kongelig Kommissarius: 
for de kongerigske A. S. Ørsted 1835—44, P. 
G. Bang 1846 og W. Sponneck 1848; de valgte 
selv deres Præsident, J. F. Schouw 1835—4° °g 
1848, H. N. Clausen i Roskilde og P. D. Bruun 
i Viborg 1842—46. Medens P. i Kongeriget 
væsentlig fremmede Frihedens og Folkelivets Ud
vikling, virkede de i Hertugdømmerne siden 1842 
til at forberede Oprøret. Efter dette indkaldtes 
de paa ny 1853 for at raadslaa om de særlige 
Forfatninger og ophøjedes ved disse til at blive 
lovgivende. Samtidig fik de paagældende Kor
porationer Ret til at vælge de Medlemmer, som 
Kongen hidtil udnævnte. E. E. 

Provinsie l (fr.), hvad der hører til en Provins. 
PrO Virili (farte ell. portioné) (lat.), i Over

ensstemmelse med ens særlige Pligt. 
Provis ion (lat.) kaldes det Vederlag, som en 

Agent eller Kommissionær har af de af ham for 
anden Mands Regning udførte Forretninger, og 
som altid beregnes som en vis Procent af det 
Beløb, den enkelte Forretning andrager. Retten 
til P. bortfalder, hvis Sælgeren paa Grund af 
Køberens Usoliditet eller anden gyldig Grund 
vægrer sig ved at udføre Forretningen, eller hvis 
Salget vel kommer i Stand, men Betalingen viser 
sig at være uerholdelig. Derimod vil en Agent som 
Regel kunne gøre Krav paa alle P. af de Kunder, 
han skaffer, og af alle de Forretninger, disse gøre 
med de af ham repræsenterede Firmaer, selv om 
Ordrerne delvis indsendes direkte og ikke gennem 
ham. Se i øvrigt A g e n t og Kommiss ions -
hande l . C. V.S. 

PrOVisionålordonnancen se K o l l e g i a l 
sys tem. 

Provisor se A p o t e k e r . 
Provisorisk (lat.), foreløbig. 
P rov i so r i sk Beiæstning skal erstatte Mangelen 

af permanente Befæstninger (s. d.) og bygges først 
ved truende eller udbrudt Krig. Medens der til 
den permanente Befæstnings Udførelse kan paa
regnes en aarelang Arbejdstid, kan man ved p. B. 
kun raade over en meget begrænset Tid, som 

i oftest nogle Uger, maaske nogle Maaneder. De 
I Materialer, som benyttes til p. B., ere ligesom 
' ved permanent Befæstning Jord, Tømmer, Beton 

og Jærn; men da Arbejdet skal fremskyndes mest 
muligt, maa man i mange Henseender give Af
kald paa Tilvejebringelsen af betryggende Beton-
og Panserkonstruktioner, og der kan som Regel 

1 kun opnaas Sikring imod middelsvært Skyts, medens 
Anlæggene ikke kunne modstaa det svære Kaste-

I skyts. Til Udførelse af p. B. benyttes civil Ar
bejdskraft og i øvrigt alle Midler, som Industri 
og Teknik raade over. Erfaringen har imidlertid 
viat, at det er meget vanskeligt i paakommende 
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Tilfælde at fremskaffe den til Udførelsen af p. B. 
nødvendige Arbejdsstyrke, Materialer, Redskaber 
og Transportmidler, og dette i Forbindelse med 
den Omstændighed, at de moderne Hæres Over
gang til Krigsfod og Krigsbegivenhedernes Ud
vikling nu sker hurtigere og intensivere end tid
ligere, har bevirket, at Betydningen og Anvendelsen 
af p. B. nutildags formentlig vil være ringere end 
forhen. (L i t t . : v. L e i t h n e r , »Die provisorische 
Befestigung« [Wien 1895]; W a g n e r , »Ueber 
provisorische Befestigung und Festungs-Improvisa
tionen« [Berlin 1897]). A. G. N. 

P r o v i s o r i s k e LOVO ere saadanne Lovbud, der 
under givne Betingelser kunne med foreløbig for
bindende Virkning for Undersaatterne udstedes af 
Statens Overhoved alene uden paa sædvanlig 
Maade forud at være vedtagne af Folkerepræsenta
tionen. De kendes ikke efter svensk Statsret, 
hvad der ret naturligt følger af den Kongen ind
rømmede fulde Lovgivningsmyndighed i økono
miske Anliggender. Derimod tilkommer der Kongen 
en vis Myndighed til med midlertidig Retsgyldig
hed — som Svar paa indkomne Forespørgsler 
fra Domstolene eller de forskellige Embedsværk 
— at udfærdige F o r k l a r i n g e r af Love, der 
alene kunne forandres af ham og Rigsdagen i 
Forening, alt efter at Højesteret først desangaaende 
er bleven hørt, og saaledes at disse Forklaringer, 
hvis de ikke billiges af den paafølgende Rigsdag 
eller, saafremt de angaa kirkelige Anliggender, af 
nærmest efter sammentrædende Kirkemøde, træde 
ud af Kraft. 

I N o r g e kan Kongen i Henhold til Grl.'s § 17 
give og ophæve Anordninger, der angaa H a n d e l , 
T o l d , N æ r i n g s v e j e og P o l i t i , dog at ikke 
herved handles »mod Konstitutionen og de af Stor
tinget givne Love«. De gælde med fuld Virkning 
indtil næste Storting, og deres Anvendelse er i k k e 
som i Danmark ifølge Lovens Ord indskrænket til 
»paatrængende Tilfælde«, men de kunne lige saa 
lidt som i Danmark udstedes, medens Repræsenta
tionen er samlet, og de skulle efter fast Praksis, 
der ligeledes iagttages i Danmark, stedse betegne 
sig selv som »provisoriske« eller »foreløbige«. 

Det hedder i den d a n s k e Grl.'s § 2 5 : »I 
særdeles paatrængende Tilfælde kan Kongen, naar 
Rigsdagen ikke er samlet, udstede foreløbige 
Love, der dog ikke maa stride mod Grundloven 
og altid bør forelægges den følgende Rigsdag«. 
Medens det tidligere almindelig antoges, at en 
p. L. kunde »forelægges« Rigsdagen med alle de j 
deraf flydende Virkninger ikke blot af Regeringen, j 
men ogsaa, i alt Fald, naar denne ikke betimelig 
gjorde det, ved det private Initiativ fra Rigs-
dagsmedlemmernes Side, og at den, naar den ikke 
godkendtes af begge Ting i den Samling, hvori 
den saaledes var bleven forelagt, tabte sin Gyldig
hed, gaar Højesteretsdommen af 15-Oktbr. 1886, 
ved hvilken de vigtigste herhen hørende Spørgs
maal kom under Prøvelse, imidlertid i en hel 
modsat Retning. Ifølge denne Dom vil den 
foreløbige Lov — afset fra det Tilfælde, at den 
hæves ved en anden af Kongen udstedt foreløbig 
Lov — ikkun med Sikkerhed kunne siges at 
bortfalde, naar den forelægges Rigsdagen af s e l v e 
R e g e r i n g e n og derefter i et af Tingene for
kastes. Men deraf følger atter, at naar blot de t 
e n e af de tvende lovgivende Kamre deler Re

geringens Anskuelse om den foreløbige Lovs Be
timelighed og Hensigtsmæssighed, og Loven af 
Regeringen forelægges først i dette, da kan dette 
Kammer, hvor enigt end det andet Ting maatte 
være om at misbillige og forkaste den, rolig lade 
den forblive under sin Varetægt, indtil Rigsdagens 
Hjemsendelse, medens hint staar ganske magtes
løst, og der kan, som godtgjort ved Kends
gerninger fra den saakaldte Provisorietids Dage, 
ad denne Vej bibringes den foreløbige Lov en 
Leveevne, som vistnok rækker langt ud over den 
grundlovgivende Rigsforsamlings Tanke, da den 
paa sin Ordførers (Krieger's) Forslag indsatte den 
vedkommende § i Junigrundloven (§ 30) som et 
blot Nødmiddel for det Tilfælde, at der paa et 
Tidspunkt, da Rigsdagen ej var samlet og kun 
med Vanskelighed kunde betimelig sammenkaldes, 
skulde opstaa en uforudset og paatrængende Nød
vendighed for Tilvejebringelse af Lovhjemmel til 
en eller anden Foranstaltning i det offentliges 
Interesse. Fra at være et saadant Nødmiddel blev 
§ 25 et Kampmiddel i den daværende Regerings 
Haand imod den mødende Opposition. 

Fra det almindelige Lovgivningsomraade har i 
Danmark P r o v i s o r i e t ogsaa bredet sig til Finans
loven eller Budgettet, alt efterhaanden som Mod
sætningen mellem Folketinget og det Estrup'ske 
Ministerium antog skarpere og skarpere Former, 
indtil det 1885 viste sig umuligt for Tingene at 
enes om Affattelsen af en midlertidig Finanslov i 
den hidtil gængse Skikkelse. Fra dette Tids
punkt begyndte Regeringen, ligesom 1877, da 
Tingenes Uenighed første Gang hindrede et regel
mæssigt Budgets Vedtagelse, under Paaraabelse af 
Grl.'s § 25 »for at Statsstyreisen kan fortsættes 
uforstyrret«, Aar efter Aar at udstede provisoriske 
Budgetter eller, som de officielt betegnede sig, 
»foreløbige Love om Indtægts- og Udgiftsbevilling 
indtil Budgettet for Aaret er gaaet«, men medens 
man i Loven af 1877 havde indskrænket sig til 
overensstemmende med Indholdet af tidligere 
midlertidige Finanslove at tage »de n ø d v e n d i g e 
l ø b e n d e Udgi f t e r efter de h i d t i l g æ l d e n d e 
Reg le r« , gik Bemyndigelsen i de senere fra 1885 
af udstedte ud paa »at opkræve de bestaaende 
Skatter og Afgifter og foreløbig at afholde de 
til S t a t s s t y r e i s e n s f o r s v a r l i g e F ø r e l s e 
n ø d v e n d i g e Udgifter«. 

Hvorvidt slige provisoriske Finansbudgetter 
kunne anses forenelige med Grundloven og da 
særlig kunne antages hjemlede ved dens § 25, er 
et i Teorien meget omtvistet Spørgsmaal. Dets 
bekræftende Besvarelse har i sin Tid fundet en 
varm Forsvarer i en saa anset Retslærer som Pro
fessor Matzen (»Grundloven og Folkets Selv
styrelse« 1873 og »Til Gensvar« 1876) og kunnet 
glæde sig ved den daværende Regerings og Da
tidens Landstingsflertals praktiske Tilslutning, 
men er blevet stærkt bekæmpet — nogle Aar 
forud før det blev aktuelt af Professor Holck: 
(»Den danske Statsforfatningsret«, II S. 123, ud
givet efter Forfatterens Død af Professorerne Goos 
og Nellemann 1869) — i forskellige Flyveskrifter 
(»Om Udstedelse af provisoriske Finanslove« 1883 
og »Provisoriet efter gældende dansk Statsret« 
1886) og Dagbladene af Venstre samt af Folke
tingets Flertal, der vel ikke har rejst Rigsrets-
tiltale i Anledning af det forefaldne, men nægtet 
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at give Decharge for de vedkommende Statsregn
skaber. 

1894 under Ministeriet Reedz-Thott's Ægide 
søgte man ved et mellem Rigsdagens forskellige 
Partigrupper indgaaet saakaldt Forlig at komme 
bort fra Provisoriets Fortsættelse, men de trufne 
Aftaler viste sig ikke saa klare og afsluttende som 
ønskeligt, og allerede den paafølgende Regerings 
Chef saa sig ikke i Stand til at afgive bestemt 
Erklæring om at ville opgive dets fremtidige 
Benyttelse. C. V.N. 

Provisorium se P r o v i s o r i s k e Love . 
Proviverra se C r e o d o n t a . 
PrOVO, By i U. S. A., Stat Utah, ligger 78 

Km. S. 0. f. Salt Lake City oven for P.'s Ud
løb i Utah-Søen. (1900) 6,185 Indb. K P. S. 

Pr0V0C§re (lat.), fremkalde, opfordre, tilskynde. 
Provokation (lat.) kaldtes de romerske Borgeres 

Ret til at appellere Domme, som af Embeds
mænd vare afsagte over dem, til Folkeforsamlingen. 
Den første Bestemmelse herom tillagdes sædvan
lig Konsulen Valerius Poplicola (509 f. Chr.). 
P. gjaldt dog ikke i Krigen og oprindelig heller 
ikke over for en Diktator; men efter at den 
midlertidig var ophævet under Decemvirernes 
Regering, indskærpedes den 449 ved en Lov, 
som forbød for Fremtiden at udnævne Embeds
mænd, fra hvem der ikke kunde appelleres. 
Imidlertid gik P. i den gamle Form af Brug, da 
der indførtes staaende Jurydomstole, der be
tragtedes som repræsenterende Folket. H. H. R. 

Provokation (processuelt), en under en Proces 
af den ene Part over for den anden fremsat Op
fordring til at fremkomme med Erklæring, Op
lysning eller Bevis angaaende et eller andet Punkt. 
P r o v o k a t i o n s p r o c e s , i ældre tysk-østerrigsk 
Proces en særlig Procesform, hvormed opnaaedes 
lignende Formaal, som nu opnaas ved »Fest-
stellungsklage« o: Fastsættelsessøgsmaal, An-
erkendelsessøgsmaal, se A n e r k e n d e l s e , til 
hvilken Art.'s Litteraturhenvisning nu maa føjes: 
D e u n t z e r , »Den danske Civilproces« [Kbhvn. 
1901] S. 102 ff., hvor der hævdes en videre Ad
gang til Anlæggelse af saadant Søgsmaal end hid
til i Teorien indrømmet. E. T. 

Pro V0kat5risk(lat.), udfordrende, tilskyndende. 
Provost [pråvo'], J e a n B a p t i s t e F r a n -

9 o i s, fransk Skuespiller, født 29. Jan. 1798, død 
24. Decbr. 1865, debuterede 1819 paa Odéon-
Teateret i Paris, gjorde sig her bemærket i et 
broget Repertoire: Elskere, Ræsonnører og ko
miske Roller, gik 1828 til Porte-St.-Martin-
Teateret, viste her i en Række store Roller sit 
Talents Omfangsrigdom og engageredes 1835 til 
Théåtre-franfaise, hvor han, der 1839 D^ev 

Sociétaire og Lærer ved Konservatoriet, virkede 
indtil sin Død som en højt anset Fremstiller af 
saavel komiske Roller som værdige Fædre og 
myndige Husherrer. A. A. 

Provst (praepositus) var oprindelig Be
nævnelsen paa den Embedsmand ved Kapitlerne 
(se D o m k a p i t e l ) , der næst efter Biskoppen 
havde den vigtigste Andel i den gejstlige Juris
diktion og i Bestyrelsen af Kirkens økonomiske 
Anliggender. Ved Reformationen indsattes i Dan
mark en P. i hvert Herred, der valgtes af og blandt 
samtlige Præster i Herredet. Ved Frd. 5. Decbr. 1806 
bestemtes, at der i Stedet for H e r r e d s p r o v s t e r 

skulde beskikkes een P. for hvert Amt (Amts
p r o v s t e r ) ; men da det snart viste sig, at et 
Amt var et alt for stort Distrikt til, at den deri 
ansatte P., der ligesom Herredsprovsten tillige 
var Præst i et Sogn, kunde overkomme de ham 
paahvilende Forretninger, fastsattes det ved en 
Resol. af 17. Juli 1822, at der skulde finde en 
Deling af Provstedistrikterne Sted, saaledes at 2, 
3 eller 4 Herreder skulde udgøre eet Provsti. 
Disse D i s t r i k t s p r ovs t e r udnævnes af Kongen 
efter Indstilling af Biskoppen blandt Distriktets 
Præster, og de oppebære, foruden Indtægterne af 
deres Præsteembede, i Provsteløn i i /2 Td. Byg 
efter Kapitelstakst af hver Kirke i Provstiet. De 
indsættes af Biskoppen paa Landemodet og have 
det almindelige Tilsyn med Gejstligheden, med 
Kirkerne og med Folkeskolen. De udøve dette 
Tilsyn gennem Visitatser og Syn samt som Med
lemmer af Provsteretten (s. d.) og af Amtsskole-
direktionen. Et Ritual for Provsteindsættelse er au
toriseret vedkgl. Resol. af 11. Novbr. 1898 (jfr. Bek. 
21. s. M.). Som Embedspligter paahviler der dem 
foruden det førnævnte Tilsyn forskellige Ind
beretninger samt Indsættelse af Præster i deres 
Provsti. Foruden Distriktsprovsterne findes der i 
hvert Stift en S t i f t s p r o v s t , hvis særlige Pligt 
det er i Biskoppens Forfald at udføre Bi
skoppens Forretninger. I Sjællands Stift er dette 
Embede forbundet med Embedet som P. for Vor 
Frue Provsti og Sognepræst ved Vor Frue Kirke i 
Kjøbenhavn, i de øvrige Stifter med Sognepræste
embedet ved Hovedkirken i Stiftsstaden undtagen 
i Lolland-Falsters Stift, hvor til Stiftsprovst kan 
udnævnes en hvilken som helst af Stiftets Sogne
præster. I Sjælland's Stift er der ved kgl. Resol. 
af» 18. Apr. 1899 oprettet et Embede som A n d e n 
S t i f t s p r o v s t , der indtil videre er forenet med 
Storehedinge Sognekald, og hvis væsentligste Em
bedspligt er efter Biskoppens Anvisning at del
tage med denne i Visitatsgerningen. Sogne
præsten ved Roskilde Domkirke har fra gammel 
Tid bevaret Titelen D o m p r o v s t . O. D. 

I Norge ' s senere Middelalder kunde som P. 
foruden Præster, der ikke havde Sognekald, og-
saa, om end med Begrænsning, ansættes Lægfolk, 
idet P. nærmest betragtedes som et Slags »Lens
mand« for Biskoppen. Efter Reformationen over
førtes paa ham fra visse andre Funktionærer ved 
Domkapitelet og Bispesædet en Del gejstlige 
Kontrol- og Visitatsforretninger, hvorved Adgangen 
for Lægfolk til at blive P. bortfaldt, idet han 
herefter valgtes af og blandt Provstiets Sogne
præster. Eneste Undtagelse fra det sidste dannedes 
og dannes fremdeles af Stiftsprovsten, hvis Stil
ling er forenet med Sognepræstembedet ved Stif
tets Hovedkirke, og som tillige er Biskoppens 
selvskrevne Vikar. Allerede i den katolske Tid 
synes P. at have haft sit bestemte Distrikt. Den 
fra Reformationen gældende danske Regel, at der 
skulde være en P. i hvert Herred, passede derimod 
ikke i Norge, om den end udtales baade i Chri
stian IV's Kirkeordinans og i Christian V's N. L. 
2—19—1. En Plan af 1806 om, ligesom en Tid 
lang i Danmark, at lade Provstierne falde sammen 
med Amterne opgaves igen 1815. Tværtimod gik 
man ud gennem Aarhundredet den modsatte Vej, 
saa at Provstiernes Antal i Løbet af dette nærmest 
fordobledes. Det udgør f. T. (1903)84. E. H. 
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Provstemode er det oprindelige Navn paa 
den overordnede kirkelige Domstol, der nu al
mindelig benævnes Landemode (s. d.). O. D. 

Provsteret er i Danmark Navnet paa den gejst
lige Domstol, som nedsættes uden for Kjøbenhavn 
ifølge Frd. 5. Decbr. 1806 §5 , naar Sager anordnes 
mod gejstlige Embedsmænd (undtagen Biskopper), 
Degne, Klokkere, Kirkesangere og Skolelærere i 
Anledning af deres Pligter og Forhold i Embeds
førelsen saavel som for Tilsidesættelse af de sær
lige Pligter, der paahvile gejstlige i Henseende 
til Liv og Levned. I Kjøbenhavn er ingen P. 
anordnet, men i paakommende Tilfælde nedsættes 
en Kommission til at dømme i Sagen. P. maa 
ikke nedsættes uden Biskoppens Vidende og Be
tænkning; men nærer Biskoppen Betænkelighed 
ved paa egen Haand at anordne den, kan han 
indanke Spørgsmaalet for Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet, der ogsaa selv kan be
ordre den sat. P. bestaar af Provsten i det 
Provsti, hvor vedkommende er ansat eller — 
navnlig hvis det er en afskediget gejstlig, P. ned
sættes over — hvor han opholder sig eller For
seelsen er begaaet, samt Stedets Underdommer. 
Den Embedsmand, der er højest i Rang eller Em-
bedsalder, fungerer som Rettens Formand og ud
steder Stævning i Rettens Navn. Procesmaaden 
er overensstemmende med de almindelige Regler 
for Underretsforfølgning, og Aktor og Defensor 
beskikkes efter samme Regler. Vidner afhøres 
ikke ved P . , men ved deres eget Værneting. 
Naar Rettens Medlemmer ikke kunne enes om 
Dommen, gør Formandens Stemme Udslaget. 
Formanden afsiger og oplæser Dommen og ud
færdiger den under sin Haand og Rettens Segl. 
Fra P. er der Appel til Landemode (s. d.). I Norge 
ere alle gejstlige Domstole, saaledes ogsaa P., 
afskaffede ved L. af 1. Juli 1887. O. D. 

Provsti er den samlede Benævnelse paa de 
Herreder (det Distrikt), der ere underlagte en 
enkelt Provst (s. d.). Omlægning af P. kan finde 
Sted ved kgl. Resol. O.D. 

Prowe, L e o p o l d F r i e d r i c h , født 14. Oktbr. 
1821 i Thorn, død 26. Septbr. 1887 smst., Lærer 
ved sin Fødebys Gymnasium, har hovedsagelig 
syslet med Studier over Coppernicus og samlet 
disse i »Nicolaus Coppernicus, I (Das Leben), II 
(Urkunden)« [Berlin 1883]. Et tredje Bd, >Coppern. 
Lehrec blev ikke fuldendt. J. Fr. S. 

Proxeni var i det antikke Grækenland en 
Institution, der nærmest svarede til Nutidens 
Konsulater. Det hændte ofte, at en Mand offi
cielt udnævntes til offentlig Gæsteven (Proxe-
nos) af en anden græsk Stat, som han havde 
haft Lejlighed til at vise Tjenester. Han paatog 
sig derved den Forpligtelse at vejlede og under
støtte den fremmede Stats Borgere, naar de op
holdt sig i hans Stat, og den fremmede Stats 
Gesandter boede sædvanlig i hans Hus. Til 
Gengæld nød han forskellige Forrettigheder og 
Æresbevisninger. I Tilfælde af Krig mellem 
de to Stater nedlagde han undertiden sin Stil
ling, li. H. R. 

Proximus (lal.), den nærmeste, næste. 
Prsc l ievalsk , By i russisk Centralasien, Pro

vinsen Semirjetschensk, ligger l>7oo M. o. H. ved 
Bredden af Søen Issyk-kol og har lidt over 2,000 
Indb., Russere og Sarter. Byen hed forhen K a r a -

j k o l ; dens Navn forandredes til P. eftex den be
rømte rejsende Prschevalskij, der døde i Byen 
1888. M. V. 

Prschevalskij ( P r z e v a l s k i j ) , Nikolaj , , 
russisk General og opdagelsesrejsende, født 12. 
Apr. 1839, død *• Novbr. 1888 i Prschevalsk i 
Turkestan. P. uddannedes ved Militærakademiet 
i St. Petersborg, blev Lærer i Historie og Geo
grafi ved Junkerskolen i Varszava og forflyttedes 
1867 til Østsibirien, hvor han i de følgende Aar 
undersøgte Ussuri-Landet. 1870 begyndte han sin 
Virksomhed som opdagelsesrejsende og gennem
rejste, kun ledsaget af en Russer, Pylzov, og to 

i Kosakker, Kina, Mongoliet, Nordtibet og Egnen 
ved Kuku Nor. 1873 vendte han tilbage tilUrga. 
1876—77 foretog han sin anden Rejse, paa 
hvilken han undersøgte den hidtil ganske ukendte 
Tarim-Flod, besøgte Lob Nor og Altyn Tag. 
1879—80 foretog han sin tredje Rejse fra Saissan 
Nor over Tienshan og Nanshan til Tibet, hvor 
han forgæves forsøgte at naa Lassa. 1883—85 
drog P. fra Kiachta gennem Mongoliet og Alashan 
til Kuku Nor og Egnen om Hoangho's Kilder, 

, hvorfra han gennem Tsaidam og Tarim-Bækkenet 
I vendte tilbage til russisk Turkestan. Her døde 
I han under Forberedelsen til en femte Rejse. P. 
I har paa Russisk publiceret flere videnskabelige 
I °g populære Skrifter, af hvilke de populære ere 
I oversatte paa de fleste europæiske Sprog. De 

videnskabelige Resultater af hans Rejser begyndte 
dog først at udgives efter hans Død. M. V. 

Prude [pry'd] (fr.), snærpet, knibsk. P r u d e r i e 
[prydri'], affektert Ærbarhed, snærpet Væsen. 

P ruden t i u s , A u r e l i u s P. C l e m e n s , kriste
lig latinsk Digter, født i det nordlige Spanien 
348, død omtr. 410. Af Livsstilling var han Sag
fører, senere juridisk Embedsmand. Vi have af 
ham en Del Digte, baarne af stærk religiøs Be
gejstring, Hymner, dogmatiske Digte og Digte 

.' til Martyrernes Pris, desuden en Psychomachia, 
j et Digt, hvori Dydernes og Lasternes Kamp om 

Sjælen skildres. De ere udgivne bl. a. af Heinsius 
; [Amsterdam 1667], Obbarius [Tubingen 1845] og 
Dressel [Leipzig 1860]. H. H. R. 

Prud'homme [prydå'm] (fr., af lat. prudens, 
homo), egl. sagkyndig, forfaren (undertiden ogsaa 
benyttet i Betegnelsen >snusfornuftig<, Filister), 
dernæst Medlem af et Conseil de p.-s, der i 
Frankrig og Belgien er Navnet paa de af Na
poleon I 1806 oprettede Domstole til Afgørelse 

I af Stridigheder mellem Arbejdere og Arbejds-
' købere (se Ar b e j d e r d o m s t o l e , S. 1057, 2.-Sp.). 
En gennemgribende Revision af de for de franske 
Conseils deprudhomtnes gældende, til Dels gennem 
et Aarhundredes Udvikling forældede Bestemmelser 
var den første Sag, der beskæftigede det af Mi
nisteren Millerand ved Dekret af 1. Septbr. 1899 
omorganiserede Conseil supérieur du travail. 

: Dettes Forslag til en ny Lov om disse Forligs-
retter blev med uvæsentlige Ændringer vedtaget af 
Deputeretkammeret Febr. 1901. En Række For
andringer i arbejdervenlig Retning bleve herved 
gennemførte. Lovens Bestemmelser ville saaledes 

i herefter omfatte ogsaa Kvinder, Arbejdere i Statens, 
; Kommuners eller offentlige Institutioners Tjeneste 
samt Handelsmedhjælpere, der hidtil for analoge 
Tvistigheder have været underkastede Handels-

; domstolene, der sammensættes af Standens over-
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ordnede. Medens Valgrettens Udøvelse tidligere 
var afhængig af at have opnaaet 25 Aars Alder, 
blev Stemmeretsgrænsen nedsat til 21 Aar, 3 
Aars Virksomhed i Faget og 1 Aars Ophold i 
Kommunen. Formænd og andre lønnede over
ordnede regnes herefter, hvor ikke særlige Om
stændigheder foreligge, til Chefernes Halvdel. 
Proceduren er forenklet og Omkostningerne ind
skrænkede til et Minimum. Sagerne kunne angaa indtil 
500 frc. mod før 200 og uden Hensyn til Kontra-
krav. I Stedet for Handelsretterne blive de alminde
lige civile Underretter Appelinstans. Loven har 
dog endnu (Apr. 1903) ikke faaet Senatets Stad
fæstelse. K. V.H. 

Pmdhon [prydo'], P i e r r e Paul , fransk Maler, 
født 4. Apr. 1758 i Cluny (Saone-et-Loire), død 
16. Febr. 1823 i Paris. P. lærte sit Fag i Dijon 
(under Devosge) og i Paris; i Dijon vandt han 
1783 Rom-Prisen. Fortællingen om, at han ved 
den Lejlighed hjalp en modfalden Konkurrent, 
saa han fik Prisen, men at Bedraget opdagedes, 
og Præmien da tilkendtes den rette, er i alt 
betegnende for P.'s bløde, følsomme Gemyt, som 
det viste sig i hans Liv og i hans Kunst. I 
Rom, hvor Antikken nu var paa Mode og David's 
Navn allerede en Ledestjerne, gik han sine egne 
Veje og fandt Kunstnerkredsen modeagtig arro
gant og klikemæssig. Han sysselsatte sig (som 
han sagde til Bruun-Neergaard) med at gaa om
kring at betragte og beundre Mesterværkerne. 
Lionardo (som han saa i Norditalien) kaldte han 
sin Mester og Heros, men Correggio's Kunst gik 
ham aabenbart ikke mindre i Blodet. Trods 
Vennen Canova's Protester rejste han efter 5 Aars 
Forløb 1789 tilbage til Paris, midt ind i Revo
lutionen. Bundfattig og upraktisk hutlede han sig 
slidsomt igennem, udførte Forretningsvignetter, 
tegnede og illustrerede (for P. Didot: »Dafnisog 
Chloe«, Tasso's »Aminta« m. m.), dengang upaa-
agtede Smaating, der nu efterspørges til store Priser. 
Fra hans tidlige Kunst gik der Traade til Boucher's 
Retning, til Vanloo og Fragonard, men snart ud
foldede hans Personlighed sig egenartet og fin; 
Tegninger som »Grusomheden ler ad Taareme«, 
»Amor« og »Ceres« bebude allerede den Pru-
dhon'ske bløde Mildhed og følsomme Ynde. 1799 
udstillede han »Visdommen og Sandheden stige 
ned paa Jorden« [til Versailles, senere St. Cloud, 
nu i Louvre]; derefter udførte han større deko
rative, nu delvis molesterede, Arbejder for Hotel 
S. Julien og vægtige Værker for Louvre (bl. a. 
det af Delacroix saa beundrede »Diana« [1803]). 
Ved denne Tid indledtes Bekendtskabet med hans 
Elev Constance Mayer; hun ansporede ham, 
hyggede om ham og bragte Lys over hans triste 
Hjemmetilværelse, der tyngedes økonomisk og 
sjælelig af et ulykkeligt Ægteskab (nærmere 
herom i Art. Mayer , C ) . Udadtil havde P. 
længe staaet ensom, i sin Kunst fjern fra den 
herskende David'ske Retning, overset af Mesteren 
selv og haanet af hans Tilhængere. Med de to 
1808 udstillede Arbejder: det gribende og stor
ladne »Retfærdigheden og Hævnen forfølge For
brydelsen«, og det Correggio'ske »Psyche's Bort
førelse« [begge i Louvre] brød han dog for en 
Tid afgørende igennem. Det skønne, lidt vil-
kaarlig anbragte Clairobscur, det stærkt følsomme 
og bløde i Anslaget, den udpræget maleriske 

! Holdning, der forflygtigede Skikkelsernes Omrids 
i vage Overgange — alt sammen paa Trods af 
Tidens Kunstrecepter — gav vel nok Angrebs
punkter for Kritikken, men aftvang dog som 
fuldtonende og harmoniske Skønhedsaabenbaringer 

1 selv Modstanderne Beundring. Ogsaa i »Venus og 
Adonis« [1812] og »Zefyr, der gynger paa 
Grenene« [1814] holder P. sig paa Højden af sin 
Kunst. 1811 var han bleven Lærer i Tegning for 
Kejserinde Marie Louise, 1812 gjorde hans Por
træt af den lille Prins (Kongen af Rom) formelig 
Furore; 1816 blev han Medlem af Instituttet. 

I Med Restaurationen daler dog hans Anseelse; 
I ofte glipper nu ogsaa den indre Kraft i hans 

Kunst; det udsvømmende i Fremstillingen, det 
forskønnende Clairobscur og det vegt følsomme 
faa til Tider vel meget Maneren over sig. Fra 

1 senere Tid kunne nævnes »Maria's Himmelfart« 
[Louvre 1816], »Christuspaa Korset« (ufuldendt) 

' og den gribende Familiescene »Faderens Død< 
I [1822]. I dette sidste spejler sig Sorgen over 

Tabet af Constance Mayer, der synes at have frem
skyndet hans egen Død. — P. tog sit Stof fra den 

I antikke Mytologi. Han skøttede dog ikke om en 
i Indtrængen i den antikke Verdens Aand og stod 

ganske upaavirket af Tidens Antikisering. Fra 
i Antikken hentede han Skikkelser og Allegorier, 

som han fyldte med nyt og levende Indhold, med 
sin rige Fantasis Drømmeverden; han gav dem 
sit eget Formsprogs Gratie, sit følsomme Sinds 
udtryksfulde Mildhed og Kolorittens bedaarende 
Kraft og Ynde. Hans Kunst kredser om Psyche 
og Venus, Amoriner og Zefyrer — en kvindelig 
blød, drømmende, yndefuld og sensibel Kunst. 
Den er fantasirig, men ofte ensformig i Ud
trykkene: samme Skikkelser, samme Smil, samme 
Hænder. Det yndefulde hos P. kan vel til Tider 
nærme sig det for stærkt graciøse (han var jo 
Canova's gode Ven), men Skikkelserne ere for 
stærkt belyste indefra, til at David's haanende 
Udtryk »sin Tids Boucher« rammer. Ensom i 
sin Kunst, medens han levede, staar P. ogsaa ret 
isoleret i Kunsthistorien: uden direkte Efter
følgere, men værdsat i stigende Grad af den 
senere Tid. Mange Arbejder af P. i Louvre (der
iblandt Portrætter af Josefine, Bruun-Neergaard 

i m. fi\), endvidere i franske Provinsmuseer (Angers, 
' Cherbourg, Dijon, Montpellier etc.) og Privat

samlinger, i Gal. i Dublin »Straffet Amor«. 
(Li t t . : Biografier af Quatremére de Quincy [1823], 
Voiart [1824]; Ch. Clement , P. sa vie, ses 

i æuvres et sa correspondance [en Serie Art. i 
I Gaz. d. beaux-arts, 1869 — 70; udkommen som 
• særlig Bog, 3. Udg. 1880]; S c h m a r z o w i 
I Dohme's »Kunst u. Kunstler« [1886]; E. de 
•• G o n c o u r t , Catalogue de l'æuvre peint, dessiné 
let grave de P. P. P. [1876]; Gau th i ez , P. 
I [Artistes celebres]). A. Hk. 

Prume [pry'm], F r a n c o i s H u b e r t , belgisk 
Violinvirtuos, født 3. Juni 1816 i Stavelot, død 

I smst. 14. Juli 1849, Elev af Konservatorierne i 
i Liége og Paris (Habeneck), blev 1833 Professor 
I ved det førstnævnte Konservatorium og foretog 

efter 1839 talrige Koncertrejser (1840 og 1845 
optraadte han paa det kgl. Teater i Kjøben-
havn). Af P.'s Kompositioner, Etuder og Kon
certstykker for Violin er det mest bekendte »La 
Mélancolie«, et Salonstykke, der i sin Tid spil-
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ledes overalt (det er indlagt i Boumonville's Ballet 
»Napoli«). S. L, 

Prunélla d. s. s. B r u n e l l a . 
Prune pure [prynpylr], et Tjærefarvestof, 

Metylæter af Gallocyanin. Dets Sammensætning 
er CjgH^NgOsCl, og det fremstilles ved Indvirk
ning af saltsurt Nitrosodimetylanilin paa Gallus-
syremetylæter. P. danner brunligtglinsende Kry
staller eller et mørkebrunt Pulver, som er let-
opløseligt i Vand; i Alkohol opløses det med 
blaaviolet Farve. Bomuld, som er bejdset med 
Tannin eller krombejdset Uld, farves blaaviolet 
med P. O. C. 

Pruntmt se P o r r e n t r u y . 
Primus L. , Slægt af Mandelfamilien, løv

fældende eller undertiden stedsegrønne Buske eller 
Træer med spredte og hele, savtakkede Blade, 
hvis Stilke ofte have Kirtler. Blomsterne sidde 
enkeltvis eller faa sammen eller i Klaser og have 
hvide eller blegrøde Kronblade; 20 Støvdragere. 
Stenfrugt, snart glat, snart haaret. De 75 Arter 
deles i Underslægter, der ogsaa opfattes som 
Slægter. Se A b r i k o s t r æ , B l o m m e t r æ , Fe r 
s k e n t r æ , K i r s e b æ r t r æ og Mande l . De 
nærmest Blommetræ staaende Arter ere følgende: 
K r æ g e t r æ (P. insititia L.), en høj Busk med j 
temmelig faa Grentorne, fløjlshaarede unge Grene I 
og elliptiske Blade, der ere dunhaarede paa Under- ' 
siden. De hvide Blomster sidde parvis; deres 
Stilke ere haarede. Kuglerunde og nikkende 
Frugter, der ere sorteblaa og duggede. Sjælden 
vildtvoksende (formodentlig forvildet) i Danmark j 
og det sydlige Norge. Det blomstrer i April— [ 
Maj og dyrkes i flere Former, dels af Hensyn til | 
de spiselige Frugter, dels som Grundstamme for \ 
Blomme. S l a a e n t o r n , norsk S l a a p e t o r n (P. . 
spinosa L.), er lavere end foregaaende og stærkt | 
tornet; de unge Grene ere dunhaarede, og Bladene 
til sidst glatte. Blomsterne sidde enkeltvis, deres 
Stilke ere glatte. Frugterne (S laaen) ere op- j 
rette, mindre end hos foregaaende og have en , 
stærkt sammensnerpende Smag, der fortager sig I 
noget, naar de have faaet Frost. Almindelig i j 
Danmark ved Gærder og i Krat; den blomstrer i 
før Løvspring og gerne saa rigt, at Busken er 
som overpudret af Sne. I Norge vokser Slaaen
torn indtil omtr. 6©°, men dyrkes som Prydbusk 
betydelig nordligere, hvor den endog skal opnaa 
større Skønhed; i øvrigt findes den (ifølge Schii-
beler) i 2 Former: en mindre, tættere tornet og 
med mindre Frugter, og en større, mindre tæt 
tornet og med større Frugter. I Haver dyrkes 
Varieteter med fyldte Blomster. Medens de to 
foregaaende have Udløbere, mangle disse hos P. 
cerasifera Ehrh. (P. divaricata Ledeb., Myro-
ba lan) , der har glatte Grene, og hvis Blade kun 
ere haarede langs Nerverne. Blomsterne sidde 
oftest enlig. Frugterne ere runde, brunrøde, deres 
Kød er fast og gulligt. Arten stammer fra Tur-
kestan og det sydvestlige Sibirien og dyrkes som 
Grundstamme for Blomme. Var. atropurpurea \ 
(= P. Pissardii Carr.) med purpurbrune Blade j 
og Former med fyldte Blomster dyrkes som Pryd
buske. A. M. 

P. formeres ved Frøudsæd. P. c. atropurpurea 
ved Okulation paa P. cerasifera, L, H. 

Pmrlgo benævnes en kronisk Hudsygdom, der 
viser sig som spredte, smaa ophøjede Knopper 

og er forbunden med stærk Kløe. Sygdommen 
opstaar ofte i den tidlige Barnealder og kan fort
sætte sig gennem hele Livet, især hos slet er
nærede og slet soignerede Individer, Paa Grund 
af den stærke Kløe kan den være en stor Plage, 
men medfører i øvrigt ingen Almentilfælde. Syg
dommen er især i gamle og svære Tilfælde 
vanskeligt helbredelig, men der kan dog ved god 
Hudpleje og passende Behandling opnaas i alt 
Fald relativ Helbredelse og Lindring. E. P—n. 

Pruritus kaldes en Hudlidelse, som op
rindelig kun viser sig ved Kløe og maa betragtes 
som en Sygdom i Hudnerverne. Den kan være 
begrænset til enkelte Dele af Legemet eller strække 
sig over hele Huden. Det sidste findes ikke 
sjælden hos gamle Folk {P. senilis). Hvor Be
handlingen ikke kan rettes mod nogen til Grund 
liggende Almenlidelse, indskrænker den sig til 
Anvendelsen af palliative Midler, navnlig spiri
tuøse Badevande med Tilsætning af Karbolsyre, 
Salicylsyre, Menthol o. fl. E. P—n. 

PrUS, B., se G l o w a c k i . 
Prusa se Brussa . 
Prusias, Navn paa to Konger i Bithynien 

(s. d.) i Oldtiden. 
Pruténiske Tavler se Planettavler. 
Pruth, P r u t , Biflod til Donau, udspringer i 

Galizien paa Karpaternes Øslside, strømmer først 
mod Nord og Øst og derefter mod Sydøst og 
Syd, indtil den udmunder i venstre Bred af Do
nau i Nærheden af Reni. Længden er 845 Km., 
og den afvander et Areal paa 26,756 • Km.; 
men da dens Strømomraade er den lange, smalle 
Strimmel Land mellem Dnjestr og Sereth, op
tager den ingen større Tilløb. P.'s Kilder ligge 
ca. 2,000 M. o. H.; men allerede ved Udtrædel
sen af Østerrig er dens Niveau sunket ned under 
100 M. Floden strømmer igennem en 4—11 Km. 
bred Dal, der indesluttes af 80—120 M. høje 
Dalvægge, og i hvilken den stadig forandrer sit 
bugtede Leje ved Udvadskninger i det løse Mate
riale. Dybden er i det øvre Løb i1^—2 M. og 
i det nedre 4—5 M. Fra Ungeni i Nærheden af 
Jassy er den sejlbar paa en Strækning af 270 
Km.; men Sejladsen er endnu uden Betydning. 
Siden 1878 danner P. paa en Strækning af 610 
Km. Grænsen mellem Rusland og Rumænien. 
Paa en af P. dannet Landtunge i Nærheden af 
Husch blev Peter den Store 1711 indesluttet af 
Tyrkerne og tvungen til Fred. I Oldtiden hed P. 
Pyretus. H. P. S. 

Prutz, R o b e r t E d u a r d , tysk Digter og 
Litteraturhistoriker, født i Stettin 30. Maj 1816, 
død smst. 21. Juni 1872. Han studerede i Berlin, 
Breslau og Halle, hvor han kom i Forbindelse 
med Arnold Ruge og skrev for dennes >Hallesche 
Jahrbiicher«, men denne Deltagelse i den liberale 
Bevægelse var nok til at forhindre ham i at opnaa 
et Professorat i Jena (1841) og senere i Halle 
(1843). Han udgav derefter »Litterarisches Ta-
schenbuch« [6 Bd. 1843—48], hvori mange af hans 
egne Artikler [udg. i »Kleine Schriften zur Poli
tik und Litteratur«, 2 Bd. 1847], og derpaa den 
ufuldendte »Geschichte des deutschen Journalis
mus« [1 Bd. 1845], medens hans Digte stadig 
vare blevne mere og mere politisk-tendentiøse 
som: »Der Rhein« [1840], >Ein Marchen« [1841] 
og »Gedichte, Neue Samlung« [1842, 3. Opl. 
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1846, medens de lyrisk-erotiske Digte naaede 
4. Opl. 1857]. Han forsøgte sig ogsaa i det hi
storiske Drama, men uden videre Held, medens 
det tendentiøse »Die politische Wochenstube« 
[1843, 3. Opl. 1845] paadrog ham en Anklage 
for Majestætsfornærmelse, som dog blev anulleret 
»fra højere Sted<; han fik endog Tilladelse til 
[1846] at holde Forelæsninger i Berlin over den 
nyeste Litteratur, men allerede efter den første 
Forelæsning bleve de forbudte af Politiet. P. 
overtog derpaa for kortere Tid den dramatiske 
Ledelse af »Hamburger Stadttheater« [1847], men 
flyttede snart efter til Dresden, hvor han holdt 
Foredrag over de nyeste Tidsbegivenheder, og 
derpaa til Berlin [1848], hvor han i Martsdagene 
spillede en temmelig fremragende Rolle i det 
demokratisk-konstitutionelle Parti. Efteraaret og 
Vinteren boede han i Stettin, men blev allerede 
1849 kaldet til ekstraordinær Professor i Littera
turhistorie i Halle; han tog sin Afsked 1859 og 
flyttede til Stettin, hvor han boede til sin Død. 
Af hans litteraturhistoriske Værker kunne frem
hæves: »Der Gottinger Dichterbund« [1841], 
»Dramaturgische Blatter« [1846], »Vorlesungen 
viber die Geschichte des deutschen Theaters« 
[1847], »Geschichte der neuesten Zeit« [2 Bd. 
1850—57], »Zur deutschen Litteratur- und Kultur-
geschichte« [2 Bd. 1854], »Die deutsche Littera
tur der Gegenwart« [2 Bd., 2. Opl. 1860], »Men-
schen und Bucher, biog. Beitråge zur deutschen 
Litteratur- und Sittengeschichte des 18. Jahrh.'s« 
[1882]. Af lyriske Digtsamlinger udgav P. i de 
senere Aar især »Herbstrosen« [6. Opl. 1870] og 
»Buch der Liebe« [6. Opl. 1883]. Endnu en Gang 
optraadte P. som politisk Digter med »Mai 1866« 
og »Juli 1866«, af hvilke det første atter paa
drog ham en Proces for Majestætsfornærmelse. 
Ogsaa som Romanforfatter har P. forsøgt sig, 
men medens hans første Roman »Das Engelchen« 
[3 Bd. 1853] blev modtagen med Bifald, takseres 
de følgende kun som almindeligt Feuilletongods. 
For Norden har P. faaet særlig Betydning som 
den, der egentlig har indført L. Holberg i den 
tyske Læseverdens Bevidsthed ved sin »Ludwig 
Holberg, sein Leben und seine Schriften« [1857J 
og ved sin forholdsvis fortræffelige Oversættelse 
af »Holbergs ausgewåhlte KomSdien« [4 Bd. 
1868]. C.A.N. 

Pruyssenaere [pryisnalr], E u g é n e Ed. 
J a c q u e s Mar ie de, belgisk Afrikarejsende, 
født 7. Oktbr. 1826 i Ypern, død i de øvre 
Nil-Egne 15. Decbr. 1864 af Feber. Efter at have 
faaet en omhyggelig Opdragelse og foretaget en 
Rejse til Sydeuropa og Orienten kom P. 1855 ^ 
Ægypten. Han rejste senere op ad Nilen, og fra 
^859—64 besøgte han flere Gange baade den 
hvide og den blaa Nil. Resultatet af hans Rejser 
bearbejdedes efter hans Død af Prof. Z o p p r i t z 
i to »Erganzungshefte« af »Petermann's Mitteil.« 
1877. 0,1. 

Pryd© d. s. s. P r u d e. 
PrydZ, Al v i lde , norsk Forfatterinde, er født 

5. Aug. 1848 ved Fredrikshald. Efter at have 
været Guvernante i fem Aar i Telemarken og 
paa Hiteren overtog hun at styre sin Faders Hus. I 
Alt fra 14 Aars Alderen gav hun sit ensomme | 
Stemningsliv Udtryk i Digte; men først som moden | 
Kvinde saa hun sin første Bog paa Prent, den I 

noget ubehjælpsomme Fortælling »Agn og Agnar« 
i [1880], en rørende Skildring af et Liv i for

gæves Udlængsel. Under stadig Udvikling af 
I Fremstillingsevnen, støttet ved Opmuntring fra 
i litterært kyndige under et længere Ophold i 

Kjøbenhavn, behandler hun beslægtede Emner — 
ensomme Sinds Kamp for at slippe løs fra Au-
toritetstvang — i flere Novellesamlinger: »I Moll« 
[1885], »Undervejs« [1889], »Arnak« [1892], samt 
i den større Fortælling »Lykke« [1890] og dens 
Fortsættelse »Paa Fuglvik« [1891J. I Romanerne 
»Mennesker« [1892] og »Drøm« [1893] skildres 
en selvstændig udviklet ung Kvindes Forsøg paa 
at hævde sig i Ægteskab med en lige saa ideelt 
anlagt Mand; det lyriske Drag i Fremstillingen, 
som her gør sig gældende, faar end mere komme 
til sin Ret i de vakre Stemningsbilleder fra en Færd 
gennem Syden, som danner Hovedbestanddelen i 
de smaa Samlinger »Bellis« [1895] og »Blade« 
[1898]. Endelig kommer den store Succes med 
den stolte Roman »Gunvor Thorsdatter til Hærø« 
[1896], som foreligger i fem Oplag og er over
sat paa flere fremmede Sprog. Foruden Novellen 
»Smaastel« [1896] vidne Fortællingen »Sylvia« 
[1899, i Nordisk Bibliotek] og det Treakts Skue
spil »Aino« [1900, opført paa Nationalteateret i 
Chra.] om, at Forfatterinden, hvem Stortinget i 
et Par Aar har bevilget et Rejsestipendium, har 
vidst at hævde sin ansete Stilling i Litteraturen. 
( L i t t »Norsk Forf.-Leks.«, IV; C a r l N æ r u p 
i »Urd« [1897]). C.Br. 

Prtigelknabe (tysk), Skoledreng, der tager 
Pryglene paa sig, Syndebuk. 

Pryglestraf er i dansk Ret hjemlet ved 
Straffeloven som offentlig Straf over for Børn, 
Drenge fra 10 til 15 Aar, Piger fra 10 til 12 
Aar, der kunne idømmes Ris fra 10 til 25 Slag, 
under skærpende Omstændigheder indtil 2 X 25 
Slag, fordelte paa 2 Dage, samt over for unge 
Mandspersoner mellem 15 til 18 Aar, der kunne 
idømmes 10 til 25 Slag af en Rotting (Spanskrør), 
1 M. lang og 4 Cm. i Omkreds. Under skærpende 
Omstændigheder kan Ris fra 10 til 25 Slag 
idømmes Børn fra 10 til 15 Aar for Overtrædelser 
af Kjøbenhavn's Politivedtægt. Under samme Be
tingelser er Straf af Ris, dog ikke over 15 Slag, 
hjemlet for Overtrædelse af Politivedtægterne uden 
for Kjøbenhavn, og endelig kan samme Straf an
vendes for ulovlig Jagt, begaaet af Børn mellem 10 og 
15 Aar uden Forældres eller Værgers Vidende. Som 
Disciplinærstraf i Strafanstalterne kan der idømmes 
Mandspersoner over 18 Aar indtil 27 Slag Kat, 
Tamp eller Rotting, Fruentimmer over 15 Aar og 
Mandspersoner mellem 15 og 18 Aar indtil 18 Slag 
Rotting og Børn, som ikke ere over 15 Aar, indtil 18 
Slag Ris. For Arresthusenes Fanger kan Politi
mesteren idømme 3 til 15 Slag Rotting. Derimod kan 
P. ikke anvendes i Tvangsarbejdsanstalterne. — Om 
P.'s Fortrin og Mangler har der været ført megen 
Debat, og særlig har den ofte været paakaldt over 
for visse Raahedsforbrydelser, Overfald, Krænkelser 
af Kvinder o. 1. Blandt det store Publikum synes 
der at herske en ikke ringe Tiltro til P., medens 
Lovgivningerne og Strafferetsvidenskaberne over
alt holde igen. I Betragtning af, at man gennem 
Fængselsstraffenes Fuldkommengørelse i Løbet 
af 100 Aar netop har arbejdet sig ud af et saare 
lidet tilfredsstillende Straffesystem, hvor P. florerede, 
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er der selvfølgelig heller ikke mindste Grund til 
at tro, at P. i Nutiden skulde opnaa Resultater, som 
ikke lade sig opnaa ad anden Vej, og de Argu
menter, som i saa Henseende paaberaabes, bero 
da ogsaa i Reglen paa Misforstaaelser. At P. særlig 
over for Børn og som isoleret Foranstaltning er 
ganske uskikket til al udøve blivende Virkning, 
er vel ogsaa i vore Dage almindelig anerkendt. 
Derimod findes der endnu adskillige sagkyndige 
Forsvarere for P. som Disciplinærstraf. A. GI. 

P. kendes i Norge kun som Disciplinærstraf 
for Straffanger. H. S. 

Prynne [pri'n], Wi l l i am, engelsk Forfatter, 
født i Somersetshire 1600, død i London 1669. 
Han studerede i Oxford og blev senere Sagfører 
i London, men kastede sig som ivrig Puritaner 
ind i Kampen mod Højkirken og mod Tidens fri 
Sæder. Han er Forfatter af en Række voldsomme 
Angrebsskrifter, af hvilke det mest bekendte er: 
»Histrio-mastix: the Players' Scourge or Actors' 
Tragedie« [1633], det betydeligste af Tidens mange 
Angreb paa Teatrene, et Skrift, der fik ikke ringe 
Indflydelse paa Skuespil og Skuespillere. Ved 
sine Skrifter paadrog han sig haarde Straffe; for 
det nævnte Værk blev han dømt til bl. a. at 
stilles to Gange i Gabestokken og hver Gang 
miste et Øre; men til Trods for al Forfølgelse 
vedblev han dog uforfærdet al hævde sine Me
ninger. T. L. 

Prytaneion kaldtes i de gamle græske Stæder 
den Bygning, hvori Stadens Arne med den hellige 
Ild fandtes, og som i Reglen benyttedes til Møder 
af de øverste Regeringsembedsmænd. Bedst kendt 
er P. i Athen (s. d., S. 235), hvor Prytanerne 
(s. d.) forsamledes, og hvor fortjente Mænd hæd
redes ved at faa Lov til at tage Del i deres 
Maaltider. I en senere Tid anvendtes dog i Stedet 
for P. en Rundbygning (Tholos), som laa tæt ved 
Raadhuset. H. H. R. 

Prytånere kaldtes i Oldtidens Athen et Ud
valg af Raadet, som stadig var samlet til Vare
tagelse af de løbende Regeringsforretninger. Reglen 
var den, at altid 50 Raadsmedlemmer, som hørte 
til samme Stamme {Fyle), ad Gangen vare P. en | 
Tiendedel af Aaret; Raadet bestod nemlig fra \ 
Kleistkenes'es Tid af 500 Medlemmer, 50 af hver | 
Fyle. Paa den Maade deltes Aaret i 10 P r y t a n i e r , ! 
hver paa 35 eller 36 Dage (38 eller 39 i Skud- i 
aar). P.'s Formand, som kun fungerede een Dag j 
ad Gangen, idet Værdigheden gik paa Tur, præ- j 
siderede i 5. Aarh. f. Chr. ogsaa ved det samlede i 
Raads og Folkeforsamlingens Møder. Senere blev 
det imidlertid Skik, at der før hvert Møde ud
toges 9 Raadsmedlemmer, eet for hver af de Fyler, 
som ikke vare P., og deres Formand fik da Præ
sidiet. H. H. R. 

Prytz, C a r l V i l h e l m , dansk Forstmand, er 
født 21. Marts 1857 i Aarup ved Aalborg. P. 
tog 1879 Forsieksamen, og konstitueredes 1882 
som Lærer i Skovbrug ved Landbohøjskolen; 
1885 blev han fast ansat i samme Stilling, ud
nævntes 1892 til Lektor og 1893 til Professor. 
1884, 1885 og 1889 har P. foretaget Studierejser 
til henholdsvis Skotland, Tyskland og Frankrig. 
Som Lærer i Skovbrug har P. vist sin levende 
Interesse for Faget og dets Udvikling dels gennnem 
den 1885 fremkomne Afhandling: >Et Par Ord 
om Skovbrugernes praktiske Uddannelse«, dels 

gennem en stor Mængde Artikler om Undervisning, 
Skovdrift og Administration i det af P. i Forening 
med A. Oppermann 1889 stiftede og ledede »Tids
skrift for Skovvæsen« (Organ for Dansk Skov
forening), hvoraf P. siden 1893 er Eneudgiver. 
Af P.'s Skrifter kunne nævnes: »Skovbrugets Drifts
lære« [autogr., 1895]; desuden »Undersøgelser over 
Rødgranens Vækst i Danmark« [1892], som ud
arbejdedes i Forening med A. Oppermann, og 
»Forslag til Driftsplanens Udarbejdelse« [1896] i 
Forening med L. A. Hauch og K. E. Mørk-
Hansen. P. gav 1887 Stødet til Dannelsen af 
»Dansk Skovforening« og har været Medlem af 
dens Fællesbestyrelse indtil 1898, i hvilket Aar 
han deltog i Dannelsen af »Piledyrkningsselskabet«. 
Af P.'s større Arbejder kunne nævnes, at han i 
Forbindelse med A. Oppermann har udarbejdet 
en Driftsplan for Grevskabet Holsteinborg's Skove 
[1891—93] og i Forbindelse med C. H. Thy-
mann i Aarene 1897—99 en Driftsplan for det 
Petersgaardske Skovdistrikt. 1903 har P. været 
Medlem af den til Ordning af Statsskovenes Plan-
lægningsvæsen nedsatte Kommission. A. M. 

Prytz, Emanuel , dansk Officer, foreg.'s Broder, 
er født 27. Apr. 1846 i Aarup ved Aalborg, blev 
Sekondløjtnant 1867, avancerede gennem Graderne 
til Oberst (1901) og er nu (1903) Chef for 10. 
Regiment. Efter 1883 at være bleven Lærer ved 
Skydeskolen kastede han sig med Iver over 
Studiet af Haandvaabnene, medens han alt i de 
nærmest foregaaende Aar havde skrevet flere Af
handlinger om Ledelsen af Fodfolkets Ild og den 
elementære Ildtaktik i »Militært Tidskrift« ; 1889 
udnævntes han til Chef for Skydeskolen, som han 
ledede med stor Dygtighed indtil Juli 1896, idet 
han navnlig tog meget virksom Del i de Under
søgelser og Forsøg, som gik forud for Indførelsen 
af Gevær 1889. P. Nw. 

Prytz, Ho lge r , dansk Officer og Matematiker, 
foreg.'s Broder, er født i Aarup ved Aalborg 9. Apr. 
1848. P. var indtil 1902 Officer (fra 1896 Oberstløjt
nant) i Rytteriet; desuden gjorde han 1876—78 og 
1890—96 Tjeneste i Generalstaben. Han har i danske 
og fremmede Tidsskrifter behandlet matematiske 
Emner med Anvendelse særlig paa Skovtaksation (se 
Træmaa l ing ) , Ingeniørvæsen og Landmaaling; 
1886 udgav han med Videnskabernes Selskabs Under
støttelse en af ham selv beregnet Antilogaritme
tavle, der indeholder Tallenes og de trigono
metriske Størrelsers Logaritmer med 15, 10 
og 5 Cifre. P. har (1886) opfundet et Planimeter 
af en ganske overordentlig simpel Konstruk
tion. Chr. C. 

Prytz, Pe te r K r i s t i a n , dansk Fysiker, foreg.'s 
Broder, er født i Aarup ved Aalborg 26. Febr. 1851. 
Efter at have taget Magisterkonferens i Fysik 
1875 virkede han nogle Aar som Fysiklærer ved 
kjøbenhavnske Skoler, indtil han 1886 blev Docent 
i Fysik ved den polytekniske Læreanstalt. 1887— 
90 var han tillige Lærer i Fysik ved Officers
skolen, og 1894 blev han Professor i Fysik ved 
polyt. Anstalt. Her har han holdt Forelæsninger 
og ledet de studerendes fysiske Øvelser, ligesom 
han har haft en stor Del i Oprettelsen og Ledelsen 
af det elektriske Øvelseslaboratorium. P.'s viden
skabelige Hovedarbejde er Fremstillingen af et 
System til nøjagtige fysiske Maalinger, der er 
offentliggjort i hans »Hovedtrækkene af de vigtigste 
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fysiske Maalemetoder« [1901—02]. Som For
arbejder hertil kan betragtes hans »Metoder til 
korte Tiders, særlig Rotationstiders, Udmaaling< 
[Vidensk. Selsk. Skr. 1890] og forskellige Ar
bejder over Maaling af svage Varmefænomener 
ved Opløsningers Dannelse. Hans videnskabelige 
Arbejder ere offentliggjorte i Videnskabernes Sel
skabs Skrifter og i »Wiedemann's Annalen«. 
Desuden har han skrevet: »Elektriciteten, dens 
Frembringelse og Virkemaade og dens Anvendelse 
i det praktiske Liv« [1884], »Naturlæren« [1885, 
flere senere Udgaver] og nogle mindre Skrifter 
af populært Indhold. 1891 blev P. Medlem af 
Videnskabernes Selskab, 1893 af Udvalget for 
Folkeoplysningens Fremme; han var fast Med
arbejder ved »Tidsskrift for Physik og Chemi« 
fra 1882, til det gik ind 1894; 1896 — 98 udgav 
han sammen med O. T. Christensen og S. Hen
richsen i Christiania »Nyt Tidsskrift for Fysik og 
Kemi« og er nu (1903) en af Udgiverne af »Fysisk 
Tidsskrift«. K. S. K. 

Prytz, Torolf , norsk Arkitekt og Juveler, er 
født 26. Decbr. 1858 i Alstahoug, Nordland. 
Efter at have studeret ved Polyteknikum i Han
nover nedsatte P. sig 1881 som Arkitekt i Chri
stiania. Ved Siden af praktisk Virksomhed i sit 
Fag arbejdede han i de nærmest følgende Aar 
for »Selskabet til norske Fortidsmindesmærkers 
Bevaring« og gjorde sig bemærket ved kunst
industrielle Mønstertegninger. 1883 optog Juveler
firmaet J. Tostrup P. som Associé. Under et 
længere Studieophold i Udlandet og efter sin 
Hjemkomst udfoldede P. i sit ny Fag en energisk 
Virksomhed for Udviklingen af den hjemlige Guld
smedteknik, dels ved at tilføre denne ny Im
pulser udefra, dels ved at optage og bearbejde 
gamle nationale Motiver, samtidig med at han, 
støttet af en kultiveret Kosmopolitisme, i den 
tekniske Udformning forstod at indvinde ny Ar-
bejdsgrene for Faget. Han har derved givet en 
betydelig Indsats til Kunstindustriens Fremme i 
Norge og er her sit Fags mest repræsentative og 
fremskudte Personlighed. Blandt Udmærkelser, 
hans Firma har opnaaet, er Grand Prix ved 
Verdensudstillingen i Paris 1900, hvor særlig dets 
Emailteknik vakte Opsigt. Firmaet, som P. 1890 
helt overtog, har under hans Ledelse yderligere 
udvidet sin Virksomhed og arbejder i betydelig 
Udstrækning for Eksport. P. har deltaget meget 
i norsk Udstillingsvæsen; han var saaledes Med
lem af Juryen i Paris 1889, Kommissær for Norge's 
Industriafdeling i Chicago 1893, Viceformand for 
den kgl. Komité til Landets Deltagelse i Paris 
1900. Han er eller har været Medlem af Be
styrelserne for Kunstindustrimuseet, for den kgl. 
Kunst- og Haandværksskole, for den norske Hus-
flidsforening og for Haandværks- og Industri
foreningen. K. V.H. 

Przemysl, By i østerrigsk Galizien, Hoved
stad i Bezirkshauptmannschaft P., ligger ved Floden 
San, hvor denne træder ud fra Bjægene, ved Jærn-
banelinierne Krakov—Lemberg, P.—MezOLaborcz, 
og har (1890) 35,200 Indb., hvoraf største Delen 
Polakker, en Tredjedel Jøder. P. er siden 1874 
stærkt befæstet og har en forskanset Lejr, om
given af talrige Forter. Den er Sæde for en romersk
katolsk og en græsk-katolsk Biskop, en Kreds-
og en Distriktsret, flere Militærkommandoer og 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

har et Statsovergymnasium, et Lærerindeseminarium 
samt Maskinfabrikation, Mølledrift, Savskæreri, 
Handel med Træ og Korn. yoh, F. 

Przevalskij se Prschevalskij. 
Przevalskij's Hest se Heste S. 873. 
Przibram se P r i b r a m . 
Præadaoi i t te r , Forverdenens Organismer, som 

de ere os bevarede i fossil Tilstand; især Mennesker, 
der have levet »før Adam«. 

Præambel, P ræambulum, d. s. s. Prælu
dium. 

Præbénda (lat.) er den samlede Benævnelse paa 
de en Kanonikus (s. d.) tillagte Indtægter, baade 
Bolig (curia), Penge og Viktualier. O. D. 

Præcedens (lat.), tidligere Tilfælde (som man 
senere i analoge Tilfælde kan paaberaabe sig). 

Præcéptor (lat.), Lærer; Hovmester. 
Præceptiv (lat.) kaldes en Retsregel, der — i 

Modsætning til de deklaratoriske (s. d.) — ikke 
aabner Adgang for private til at vedtage Afvigelse 
derfra, men er ufravigelig. Selv mellem Retsregler 
om Indholdet af frivillige Kontrakter, hvilke 
Retsregler i Alm. kun gælde, for saa vidt Parterne 
ikke vedtage andet, dukker af og til en p. Rets
regel frem til Beskyttelse af den svagere Part, 
saaledes f. Eks. i den danske Tyendelov Reglen 
om, at Tyendet ikke kan binde sig paa flere Aar 
eller vedtage, at Tjenesten skal ophøre, saa snart 
det maatte blive sygt, eller i amerikansk Befragt-
ningsret Reglen om, at Skipperen ikke i Kon
nossementet kan fraskrive sig ethvert An
svar. E. T. 

Præcession (lat.) kaldes det Fænomen, at 
Jævndøgnspunktet bevæger sig langsomt i Eklip-
tikken i retrograd Retning o: fra Øst mod Vest 
ca. 50" aarlig. Denne Bevægelse opdagede Hip-
parchos ved at sammenligne sine Observationer 
med de ca. 150 Aar tidligere af Aristyllos og 
Timocharis anstillede. Han fandt, at alle Stjernernes 
Længder vare voksede med 48" aarlig, medens 
Bredderne vare uforandrede. Det synes altsaa, som 
om hele Himmelen bevægede sig parallelt med 
Ekliptikken, skred frem med en Hastighed af 50" 
aarlig i samme Retning som Solens aarlige Be
vægelse, altsaa modsat den daglige eller fra Vest 
mod Øst. Dette kunde simplest forklare«; ved, at 
det Punkt, hvorfra Længderne bleve regnede, 
flyttede sig 50" aarlig tilbage i modsat Retning 
af Tegnenes Orden, medens Ekliptikken blev ube
vægelig. Himmelækvators Hældning mod Eklip
tikken er imidlertid at betragte som uforanderlig. 
Man kan altsaa antage, at Ekliptikken staar stille, 
medens Ækvator flytter sig saaledes, at dens 
Hældning mod samme bliver uforandret, og 
Skæringslinien af disse to Planer drejer sig mod
sat Tegnenes Orden. Ækvators Akse kommer 
derved til at beskrive en Kegleflade omkring 
Ekliptikkens Akse, Ækvators Pol en Lillecirkel 
om Ekliptikkens Pol med Radius lig Ekliptik-
skraaheden. Efter 26,000 Aar har den bevæget 
sig Cirkelen rundt. En Følge af denne Bevægelse 
vil være, at Stjernernes Længde efterhaanden 
vokser, og som Følge heraf ville Himmeltegnene 
rykke tilbage. Medens Væderpunktet paa Hip-
parchos'es Tid laa i Væderens Stjernebillede, er 
det nu rykket (150 X 1900) 50" = 28,5° tilbage, 
altsaa næsten et helt Tegn. Aar 2170 f. Chr. laa 
Væderpunktet i Tyrens Stjernebillede lige under 

45 
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Plejaderne. Og denne Forandring af Himmeltegnene 
er ikke uden Indflydelse paa religiøse Forestil
linger og Skikke, som oprindelig have været 
knyttede til Stjernerne. En anden Følge af Væder-
punktets Tilbagegang er, at det tropiske Aar vil 
være kortere end Stjerneaaret, nemlig o,0l42 Dag, 
men da P. forandrer sig noget, vil det tropiske Aar 
aftage o,5 Sek. i ioo Aar, Stjerneaaret er derimod 
af uforanderlig Længde, fraset periodiske Foran
dringer, nemlig 365>2364 Dag. En videre Følge af 
P. er, at Stjernernes Deklinationer komme til at 
forandre sig. Ved de Stjerner, hvis Rektascen-
sioner ligge i i. og 4. Kvadrant, ville Deklina
tionerne vokse, ved de i 2. og 3. Kvadrant ville 
Deklinationerne aftage. Men da en Stjernes Syn
barhed over og Beliggenhed i Forhold til et be
stemt Steds Horisont afhænger af Stjernens De
klination, saa vil P. virke til at forandre Stjerne
himmelens Udseende for samme Sted. Stjerne
billeder, som tidligere vare synlige, kunne komme 
til at forsvinde, og andre, som nu altid ere under 
Horisonten, ville blive synlige (se Korse t ) . 
Himmelens Poler komme derfor til at skifte Plads 
blandt Stjernerne. Saaledes var 1 Draconis ca. 
4500 f. Chr. 2,4° fjernet fra Polen, ca. 2700 f. Chr. 
var a Draconis i,50 fra Polen, og den var kendt 
som Polarstjerne hos Ægypterne og Kineserne, ca. 
2400 f. Chr. var 1 Draconis 2,4° fra Polen. Den 
næste Polarstjerne var p1 Ursæ min., der ca. 1100 
f. Chr. var 6° fra Polen og blev kaldt Nordens 
Stjerne (se Bjørnen) . I vor Tid er a Ursæ 
min. Polarstjerne (paa Hipparchos'es Tid var den 
12° fra Polen), og den vil nærme sig mere og 
mere til Polen, til den 2105 vil være fjernet 0,5°, 
hvorpaa den begynder at fjerne sig, men vil kunne 
regnes for Polarstjerne til ca. 3500, da Polen 
nærmer sig stærkt y Cephei, som 4600 vil være 
kun o,5° fra Polen. Aar 6000 ville 1 og § Cephei 
være henholdsvis 4,2° og 4,g° fra Polen, Aar 7400 
vil Polen nærme sig a Cephei (i,8°)> Aar 10000 
vil a Cygni være Polarstjerne (7,2°)> °g omkring 
13000 vil den nærme sig til den nordlige Himmels 
straalende Stjerne « Lyræ (Vega). Paa den syd
lige Himmel er for Tiden a Octantis 45' fra Polen, 
men den fjerner sig 5,g" i Aaret. 

Den nævnte Bevægelse af Jordaksen om Eklip-
tikkens Akse er en Følge af Solens og Maanens 
Tiltrækning paa den fladtrykte Jord. Solen vil 
søge at bringe Jordens Ækvator til at falde 
sammen med Ekliptikken eller at stille Jordaksen 
lodret paa Ekliptikkens Plan. Og Virkningen er 
desto stærkere, jo større Solens Deklination er. 
Den er altsaa stærkest ved Solhvervstiden og for
svinder i det Øjeblik, Solen er i Ækvator (altsaa 
ved Jævndøgnstiderne). Maanen vil stræbe efter 
at stille Jordaksen lodret paa Maanebanens Plan, 
og da Maanen to Gange i Maaneden passerer 
Ækvator, vil ved disse Tider dens Virkning for
svinde. Og paa Grund af sin mindre Afstand vil 
Maanens Virkning være 2i/2 Solens. Men da Maane-
banen danner en Vinkel paa 50 med Ekliptikken, 
og dens Knuder bevæge sig Vest over Eklip
tikken rundt i | 8 , 6 Aar, kan Hældningen mod 
Ækvator vokse til 2 8°, hvilket indtræffer, naar 
Maanens opstigende Knude (s. d.) er i Nærheden 
af Foraarsjævndøgnspuuktet, medens denne Hæld
ning 9,3° Aar senere, naar samme Knude er i 
Nærheden af Efteraarsjævndøgnspunktet, kun er 

18° (231/-2±S0)- I første Stilling vil Maanens 
Virkning være næsten dobbelt saa stor som i 
sidste Stilling, og denne vil vise sig deri, at den 
bringer Ækvators Pol til snart at være længere 
fra, snart nærmere Ekliptikkens Pol eller ander
ledes udtrykt snart paa den ene, snart paa den 
anden Side af den Cirkel, som Solens Indvirkning 
bringer Ækvators Pol til at beskrive. Desuden 
bringer den Polen snart foran, snart efter det Sted, 
den vilde indtage, om den gik med jævn Hastig
hed i denne Cirkel. Denne bølgeformige Bevægelse 
kan opløses i to Bevægelser, en jævnt fremad
skridende og en omdrejende Bevægelse om et 
jævnt fremadskridende Punkt. Den første Bevæ
gelse foregaar aldeles paa samme Maade som den 
af Solens Tiltrækning frembragte. Maanens og 
Solens Virkning paa den fladtrykte Jord bringer 
Ækvators Pol til at beskrive en Lillecirkel om
kring Ekliptikkens Pol. Jævndøgnslinien gaar til
bage. Dette Fænomen kaldes paa Grund af sin 
Aarsag L u n i s o l a r p r æ c e s s i o n e n . Efter New-
comb er dens Størrelse = 5°»87076" _ °.00021408" x 

(t— 1900) aarlig (Maanens Virkning = 34,4", 
Solens = i6,o")' Den anden periodiske Bevægelse, 
der beror paa Maanens Virkning alene, fører 
Ækvators Pol i i8,6 i en Ellipse, hvis store Akse 
= 18,4 ligger i Solhvervskoluren (s. d.), og hvis 
lille Akse = 13,7" ligger ijævndøgnskoluren, og 
fremkalder derved smaa periodiske Forandringer i 
Ekliptikskraaheden og Jævndøgnspunkternes Stil
ling; den kaldes N u t a t i o n e n . 

Hidtil er forudsat, at kun Solen og Maanen 
virke tiltrækkende paa den fladtrykte Jord, men 
ogsaa Planeterne have Indflydelse, og de bevirke, 
at Ekliptikkens Beliggenhed forrykkes, og derigen
nem Ekliptikskraaheden forandres. Derved modi
ficeres Lunisolarpræcessionen til, hvad man kalder 
den a l m i n d e l i g e P. o: Stjernernes virkelige Til
vækst i Længde. Efter Newcomb er dens Størrelse 

= 5°>2504o" 4 - O.00022224" ( ' — I 9 0 0 ) aarlig. 
Coppernicus har forklaret P. ved en Bevægelse 

af Jordaksen omkring Ekliptikkens Akse, men han 
angiver ikke Aarsagen til denne Bevægelse; denne 
blev først paapeget af Newton. Han har givet 
en approksimativ Beregning af Solarpræcessionen, 
derimod har han ikke behandlet Nutationen; denne 
blev ogsaa opdaget gennem Observation af Brad-
ley og meddelt i det berømte Brev til Earl of 
Macclesfield [Lond. 1748]. il/2Aar efter Bradley's 
Opdagelse publicerede d'Alembert sit Værk >Traité 
de la précession des équinoxes« [Paris 1749], 
hvori han påaviser Aarsagen til Nutationen og 
beregner Præcessionskonstanten skarpere, end New
ton havde gjort. Senere have Euler, Laplace, Pois-
son, Poinsot, Serret og Oppolzer beskæftiget sig 
med den teoretiske Fremstilling af P. og Nuta
tionen. Beregning af Præcessionskonstanten er 
given af Bessel, Struve, Le Verrier og senest af 
Newcomb. Nutationskonstanten = 9,2068" e r uc*~ 
ledet af Observationer af bl. a. C. A. F. Peters, 
Nyren, Newcomb og Chandler. (Lit t . : O p p o l z e r , 
»Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen und 
Planeten« I [Leipzig 1882]; T i s s e r a n d , Méca-
nique Celeste II [Paris 1891]; Newcomb, The pr e-
cessional constant[Washington 1897]). J. Fr. S. 

PræcéteriS se L a u d ab il is. 
Præcipitat (lat.), Bundfald fremkommet ved 

Fældning. H v i d t P., HgNH2Cl, et hvidt Bundfald, 
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som fremkommer ved Tilsætning af Ammoniakvand 
til en Opløsning af Kvægsølvklorid. Thomas'es P. 
se Thomas ' e s S l a k k e . O. C. 

PræcipitåtSalve, rød, d. s. s. rød Kvægsølv-
salve (s. d.), hvid, en Blanding af hvidt Kvæg-
sølvpræcipitat og Fedt, bruges mod Hudsygdomme 
og Øjenlidelser. A. B. 

Præcis (lat.), nøje, punktlig, bestemt; præ
c i s e r e , udtrykke noget nøje og bestemt. 

Præcision, Nøjagtighed, fyndig Bestemthed o. 1. 
PræciSidnsmaal, Talstørrelser, der beregnes 

af Resultaterne af Indskydning (s. d.) af Skyde-
vaaben, og som tjene til Bedømmelse af disses 
S k u d s i k k e r h e d . Som P. bruges den sand
synlige Højdeafvigelse rh og den sandsynlige Side
afvigelse rs samt Spredningsradius R. Udskydes 
der, under de gunstigst mulige Omstændigheder, 
mod en lodret staaende Skive f. Eks. 10,000 
Skud, ville disses Anslag paa Skiven gruppere 
sig omkring et Middeltræffepunkt (»Middelkuglen«) 
efter en bestemt matematisk Lov, den saakaldte 
Fejllov. Drages der paa Skiven en vandret og 
og en lodret Akse gennem Middeltræffepunktet, 
og inddeles Skiven ved Linier, parallelle med 
disse Akser, i lige brede vandrette og lodrette 
Bælter (aa, bb, cc, dd, <?<?, ffi, gg, hh ), 
hvis Bredde er henholdsvis rh og rs (se Fig.), 

e f g h 

at 1/4 af Skuddene vil træffe Maalet. P. tjene 
til at sammenligne forskellige Vaabens Skudsikker
hed og den Skudsikkerhed, der med samme Vaaben 
kan opnaas paa forskellige Afstande. Hvorledes 
Skudsikkerheden er vokset, efterhaanden som 
Gevær og Ammunition ere blevne forbedrede og 
Løbets Kaliber formindsket, ses af nedenstaaende 
P. svarende til en Skudafstand af 234 M.: 

Glatløbet (1819). . . 
Remington (1867) . 
8 Mm. Gevær (1889) 

CC 

S 
> . 

P O 

2 I , 5 

i 25>o 
1 M,7 

U 
1 ri 

1 6 * 
11,4 
8,0 

rh 

(i 
Meter). 

I>18 
0,11 
0,06 

(i 
Meterj. 

°>74 
°>10 
°-00 

d 

c 

b 

2 

2 p.Ct. 

7 -

1 6 -

25 rk { 

50 

175 

400 

625 

10 
01 

1 

32 

112 

256 

400 

® 

14 

49 

112 

175 

1 

4 

14 

32 

50 

10 

h 

/ h 

ville Træfferprocenterne i Bælterne gruppere sig 
som vist paa Figuren med 25, 16, 7 og 2, og 
de to Bælter, der ligge nærmest Akserne, ville 
indeholde Halvdelen af Træfferne. Hver Fjerde
del af Skiven indeholder, hvis der er affyret 
10,000 Skud, 2,500 Træffere, og det ses af 
Figurens øverste højre Fjerdedel, hvorledes disse 
gruppere sig i de enkelte Rektangler, der frem
komme paa Skiven ved Skæringen af de vand
rette og lodrette Linier. Jo smallere Bælterne 
ere, d. v. s. jo mindre rh og rs ere, desto mere 
samlet sidde Skuddene i Skiven, desto større 
Præcision har Geværet. Ved Hjælp af P. kan 
man for et Maal af en vis Størrelse beregne 
Træfningssandsynligheden. Er Maalets Højde og 
Bredde f. Eks. 2*7, og 2rs, og falder Middel
træffepunktet midt paa Maalet, vil hver Fjerdedel 
af dette blive ramt af 625 Skud, det hele Maal af 
4 X 6 2 5 = 2,500, o: der er Sandsynlighed for, 

Ved Spredningsradius R forstaas Radius til 
den Cirkel, der, draget om Middeltræffepunktet 
som Centrum, omslutter 50 p. Ct. af Træfferne. 
Dette P. er imidlertid uheldigt at anvende, naar 
ikke rh og rs ere tilnærmelsesvis lige store. For 
danske Geværer af ældre og nyere Model haves 
følgende Værdier (i Meter) af R, der vise Skud-
skikkerheden paa forskellige Afstande for disse 
Vaaben: 

Gevær. 
Afstand, M. 

250 I 500 I 1000 

Tapriffel, Model 1 8 4 8 . . . 
Gevær, Model 1889 . . . 

0,35 
°>11 

I>03 
°,26 O,70 

Hvorledes ved et moderne Gevær Skudsikker
heden varierer med Afstanden, ses af nedenstaaende 
Værdier (i Meter) af R: 

Afstand, M. II 250 

Gevær, Model 
1889 

400 

°>11 [ 0,20 

800 i 1200 

°>30 1 ' -10 

1600 ; 2000 

2>20 j 3,70 

Det ses heraf, at P. vokser i et betydeligt 
stærkere Forhold end Afstanden. E. P. 

PræCl'sionsstyring se D a m p m a s k i n e . 
Præcisidnsvaaben, moderne, riflede Haand-

skydevaaben, mest til militært Brug med stor 
Skudsikkerhed (se P ræc i s ionsmaa l ) . 

Præcisionsvægt se Vægt. 
Prædestination (lat.) betyder i Alm. Guds 

Forudbestemmelse af de enkelte Menneskers 
Skæbne. Overalt, hvor Tanken om Gud som den 
absolutte er naaet, vil en saadan Forestilling 
nemt fremkomme. Hos Israel er den religiøse 
Bevidsthed baaren af Troen paa, at Gud fra Be
gyndelsen af har udvalgt det imellem alle Folkene 
som sit Ejendomsfolk. Ogsaa den kristne Menig
hed opfatter sig som udvalgt af Gud fra Evig
hed, Ef. 1,4; og denne Tro paa at være udvalgt 
i Christus tilegnes af den enkelte Kristne, som 
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herved finder sin Frelsesvished garanteret, Rom. 
8,29.30. (»Deres Navne ere skrevne i Livets 
Bog«, Fil. 4, 3. Apok. 3, 5.). Der er saaledes 
ingen Tvivl om, at vi her staa over for en ægte 
religiøs Forestilling; den anvendes særlig af 
Paulus for at fremhæve Frelsen som ufortjent; 
denne grunder sig ikke paa Menneskets Virken 
og Gerninger, men paa Guds fri Naadevalg. Det 
er i den Belysning, at Udviklingen i Rom. IX— 
XI maa ses. Der er her imidlertid givet en videre 
teologisk Udvikling baade af, hvorledes Gud ud
vælger og forkaster, og det kan herunder af og 
til synes, som om han bliver opfattet som den 
rent vilkaarlige Almagt. Heroverfor maa der dog 
peges paa, at Maalet er angivet, Rom. II , 32, 
som det, at Gud indeslutter alle under Ulydig
hed, for at han kan forbarme sig over alle. Det 
er næppe den sidste, afgørende Forkastelse, som 
der her er Tale om, men kun den historiske 
Stilling i Frelsesøkonomien. 

I den kirkelige Dogmatik er Udvælgelsestanken 
nærmest fremstillet som en spekulativ Forud-
bestemmelseslære. Dens Ophavsmand er Augustin. 
Ifølge ham udgør hele Menneskeheden efter 
Syndefaldet en Fordærvelsens Masse, der fortjener 
at gaa fortabt. Ifølge sin fri Naade har Gud dog 
af denne Masse fra Evighed af udvalgt et vist 
Antal Mennesker til Frelse; som en uimodstaaelig 
Naturkraft virker Ordet da paa dem, naar de 
høre det, hvorimod det preller af paa de ikke-
forudbestemte. Medens den katolske Kirke gav 
den menneskelige Fortjeneste en ret vid Aner
kendelse, blev Augustin's Betragtning, endog i 
skærpet Form, optagen af Reformatorerne. Uden 
Hensyn til Syndefaldet blev nemlig nu Tanken 
om Menneskets absolutte Afhængighed af Gud 
gennemført. I den reformerte Teologi blev Forud-
bestemmelsen ligefrem lagt til Grund for hele 
Læreudviklingen. Zwingli tænker i det hele deter
ministisk, og Calvin giver den endelige For
mulering af Dogmet. Han lærer en absolut P., 
hvorefter Gud fra Evighed af har bestemt, hvad 
der skal ske med hvert enkelt Menneske. Ikke 
alle skabes under lige Vilkaar, men for nogle er 
det evige Liv, for andre den evige Fordømmelse 
bestemt. Ligesom Gud drager den ene Part, saa 
forhærder han den anden. Og dette sker ikke 
ifølge en Forudviden fra Guds Side, men alene 
i Kraft af hans absolutte Vilje. For saa vidt 
som dette kunde synes uretfærdigt, svarer Calvin, 
at det dog er ved sin egen Brøde, at Mennesket 
falder. Men ogsaa Melanchton og Luther (i Skriftet 
De servo arbitrio) begynde som afgjorte Til
hængere af den absolutte P. Melanchton opgiver 
vel senere denne Mening; om Luther kan det vel 
kun siges, at den senere traadte tilbage hos ham. 
I den lutherske Teologi har nemlig Retfærdig-
gørelseslæren stadig været Grunddogmet; paa 
Læren om Udvælgelsen er der ikke blevet lagt 
nogen afgørende Vægt. Først senere opstilles en 
særegen Teori om dette Punkt, som gaar ud paa 
at adskille mellem den guddommelige Forudviden 
og Forudbestemmelse; der skelnes mellem en 
dobbelt Vilje hos Gud; det er nemlig Guds 
Grundvilje at frelse alle, men idet han forudser, 
hvem der vil tro, indskrænker han sin virksomme 
Udvælgelse til disse. 

De uløselige Vanskeligheder ved denne Lære 

ligge for Dagen og ere heller ikke blevne 
glemte af den historiske Kritik. Den fuldt 
gennemførte P. vil betyde, at Skylden henføres 
fra Mennesket til Gud som Aarsag. Men heller 
ikke en Halvhed som den lutherske Kirkelære 
kan tilfredsstille. Foruden Vanskeligheden ved 
at skelne mellem Guds Forudviden og Forud
bestemmelse taler det mod denne Teori, at hele 
Hovedvægten i Virkeligheden lægges paa den 
menneskelige Side. I nyere Tid har Schleier-
macher opstillet en ejendommelig Lære, som gaar 

I ud paa, at Udvælgelsen kun skal angaa Helheden 
af Menneskene og ikke de enkelte, samtidig med 
at der dog henvises til en almindelig Frelse som 
P.'s sidste Maal. Men den religiøse Interesse 
spørger ikke om Helhedens, men om de enkeltes 
Skæbne. Kritikken over for Kirkelæren maa 
nærmest fremhæve, at det er en urigtig Er-
kendelsesmetode, som her er bragt i Anvendelse. 

! Hvad der er et personligt, religiøst Spørgsmaal, 
er gjort til et metafysisk, spekulativt. Det er 
berettiget for den enkelte troende at føre sin 
Frelse tilbage til den guddommelige Naadesvilje 
som sidste Grund, men det er uberettiget at gøre 
denne Vilje til et Forklaringsprincip for Hi
storien. Hvis det sidste gøres, da maa man for
klare, saavel de ondes som de godes Skæbne, 
og med Hensyn til de sidste, om det er Guds 
Vilje eller Menneskets Vilje, som er den første 
og egentlige Frelsesgrund; men her staar man 
over for det umulige. En rigtig Begrænsning af 
Opgaven vil imidlertid undgaa alle disse Vanske
ligheder. F. C. K. 

Prædialservitut, Servitut, der tilkommer 
Ejeren — og enhver følgende Ejer — af en fast 
Ejendom (praedima), reel Servitut i Modsætning til 
personlige Servitutter, se S e r v i t u t t e r . K. B. 

Prædicére (lat.), forudsige. P r æ d i k a t i o n , 
Forudsigelse. 

Prædikamént (lat.), tillagt Egenskab; hvad 
der siges om en. 

Prædikant (af lat. praedicare, forkynde), i 
al Alm. en Mand, der forkynder noget, særlig 
dog en gejstlig Mand, der forkynder Evan
geliet. A. Th. 7. 

Prædikat se Oms agn. — Ogsaa det samme 
som Titel. 

Prædiken (af lat. praedicare, forkynde), Be
tegnelse for den kristelige Forkyndelse af Evan
geliet i Menighedens Forsamling. Til Grund for 
P. som dens »Tekst« ligger altid et Skriftafsnit 
eller Skriftsted, og at udvikle og anvende dette 
Skriftafsnit paa opbyggelig Maade for Menig
heden er Prædikantens Opgave. Undtagelsesvis 
kan et Afsnit af Katekismen danne Teksten. I 
saa Fald kaldes P. en Katekismusprædiken. Efter 
P.'s forskellige Karakter kan den atter benævnes 
en etisk eller dogmatisk Prædiken, Opvækkelses-
prædiken, Missionsprædiken, o. s. v. De nærmere 
Regler for P.'s Udarbejdelse giver H o m i l e t i k -

'• ken (s. d.). I formel Henseende skelner man 
mellem to Hovedgrupper P., de syntetiske og 
de homiletiske. De første samle sig om et be
stemt Tema, saaledes at Tekstens Tankeindhold 
grupperer sig i bestemte Led, der følge med 
indre logisk Nødvendighed af og efter hverandre 
med en orienterende Indledning og rekapitule-

• rende Slutning. Angaaende de homiletiske P. se 
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Homil i . P. hører, som nævnt, egentlig kun 
hjemme inden for Kristendommen; dog findes den 
ogsaa hos Jøderne, og Analogier til den kunne 
spores inden for Hedenskabet. Den kristne P. 
voksede, saa at sige, ud fra den jødiske Syna
gogetjeneste, jfr. Luk. 4, l6ff., og Jesus førte selv 
sine Disciple ind paa at prædike, først og fremmest 
ved selv at prædike. P. har da ogsaa stedse 
været det Middel, hvorved Kristendommen har 
skaffet sig Adgang til Folkeslagene saavel som 
til de enkelte Mennesker. I P.'s Historie staa 
efter Jesu Tid Apostlenes, og da navnlig Paulus'es 
P. som de store Forbilleder for Kirkens For
kyndelse , fordi det objektive Guds Ord her 
bæres frem af særlig rigt benaadede Personlig
heder. Efter Apostlenes Dage gaar det stærkt 
tilbage med Kirkens P. Den Opnaar en relativ 
Blomstringsperiode i Østen, navnlig i formel Hen
seende, under Indflydelse af den klassiske Reto
rik, omkring ved Aar 400, og ligeledes i Vesten 
ved Slutningen af Oldtiden, men synker atter i 
Løbet af Middelalderen, saaledes at den faktisk 
ikke var en fast Bestanddel af den romersk
katolske Gudstjeneste. Op mod Middelalderens 
Slutning var P. ofte helt trængt til Side. Refor
mationen skabte med eet Slag P. en Hovedplads 
ved Gudstjenesten, og denne Plads har P. siden, 
trods megen Vekslen i Form og Karakter, stadig 
bevaret i begge de protestantiske Kirkeafdelinger. 
Se ogsaa L i t u r g i . A.Th.J. 

Prædikerens Bog (hebr. K o h é l e t h o: Præ
dikeren, græ. E k k l e s i a s t e s ) , et af de yngste 
Skrifter i GI. Test. (Persertidens Slutning eller senere; 
naar Indholdet lægges Salomo i Munden, er det 
kun en Ikædning, hvilket i øvrigt meget tydelig 
lægger sig for Dagen), i hvilket en Sjæl, hvis 
Livserfaring er dette: alt er Tomhed, giver sine 
Tanker Udtryk. Intet af det, som Mennesket 
kan naa og søger Livsfylde i, Magt, Rigdom, 
Livsnydelse, Visdom, er andet end Tomhed. For
fatteren tror paa Gud og hans Retfærdighed i 
Verdensstyreisen, men Modsætningen mellem denne 
Tro, som han ikke kan slippe, og Erfaringen 
gør Tomhedsfølelsen endnu pinligere. Naar han 
raader til i Gudsfrygt at nyde den Glæde, som 
Livets enkelte Øjeblikke give, er det med Følelsen 
af, at dette ikke kan fylde Menneskesjælens Trang, 
men at længere er det umuligt at naa. P. er som 
et Suk efter noget mere, end GI. Test.'s Religion 
kunde give, og idet den saaledes paa sin Vis, som 
Profeterne paa deres, peger frem mod noget mere, 
kan dens Plads imellem den gi. Pagts hellige 
Bøger forstaas. Ved Christi Tid vakte P. An
stød hos en Del af Jøderne i Palæstina, de ønskede 
den fjernet fra Kanon, men den hævdede dog sin 
Plads. (Li t t . : F. Buhl , >Om Prædikerens Bog< 
[i Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, 1886]. 
Af Kommentarer kunne nævnes B i c k e l l s [Inns
bruck 1884]; Cox'es [Lond. 1891]). V. O. 

Prædisponere (lat.), forud anordne, indrette 
noget saaledes, at det forud er egnet til eller 
modtageligt for et eller andet. P r æ d i s p o s i 
t ion , Modtagelighed, især for en Sygdom; forud 
givet Anlæg til noget. 

Prædisposition kaldes i Plantepatologien det 
Forhold, at en Plante paa visse Udviklingstrin og 
under visse Kaar angribes særlig let af Syg
domme ; ligeledes ere visse Arter, Varieteter eller 

Racer særlig prædisponerede til forskellige Syg
domme. S e P l a n t e p a t o l o g i S. 390 ff. F.K.R. 

Prædominére (lat.), have Overvægt, være frem
herskende. 

Præeksistens (lat.). De samme Grunde, som be
virke, at Mennesket danner sig Forestillinger om 
et Liv efter Døden, bringe ham ogsaa til at 
tænke over, hvorledes hans Skæbne har været 
før Fødselen. Naar Stammens Medicinmand ved 
en anset Indianers Død fanger hans Sjæl i sin 
Haand og blæser den ind i et nyfødt Barn, der 
da antager den afdødes Navn og fortsætter hans 
Tilværelse, saa vil for dette Barn Tanken om en 
P. naturlig dukke op. Og de ældste Forestillinger 
om et Liv efter Døden, som vi træffe hos Kultur
folk, knytte sig netop til saadanne Ideer om 
Sjælevandring, der med Nødvendighed føre til 
Troen paa en P. Den gamle ægyptiske Tro, at 
Sjælen gennemvandrede forskellige Dyreskikkelser 
for efter 3000 Aars Forløb at vende tilbage til 
et menneskeligt Legeme; den indiske Lære om 
Sjælen som en Gnist afBrahma, der omgiver sig 
med et Legeme, er lige saa vel Forsøg paa at 
forklare, hvor Sjælen kommer fra, som Forsøg 
paa at forklare, hvor den gaar hen. Jo mere 
Sjælen opfattes som et selvstændigt Væsen, hvis 
Forbindelse med Legemet er udvortes, desto 
mere maa Spørgsmaalet om dens Tilværelse før 
denne Forbindelse kræve Svar. Gennem Pytha-
goras udvikledes Læren om Sjælevandring hos 
Grækerne; Platon udførte denne Lære videre, 
og hos ham former Tanken om P. sig som det 
afgørende. Sjælens Liv under Forbindelsen med 
Legemet opfatter han som en Erindring om en 
himmelsk Tilværelse, fra hvilken Sjælen ved sin 
Forseelse blev udstødt. At sone denne Brøde 
bliver Livets Opgave. I den senere Mystik i den 
alexandrinske Filosofi, i den jødiske Kabala 
holder denne Præeksistenslære sig i sin For
bindelse med Kravet paa gennem sin jordiske 
Livsførelse at sone sine Synder og vende tilbage 
til Samfund med Gud. I moderne Aandsliv spiller 
Læren om P. ikke nogen stor Rolle, men for
vandler sig til Idealismens mere almindelige 
Stræben efter at paavise det enkelte Menneskelivs 
Sammenhæng med og Afstamning fra de store 
ideale Magter, som beherske Tilværelsen. C. St. 

Præfekt (lat. praefectus) var hos Romerne 
Betegnelsen for forskellige Slags Embedsmænd, 
især militære Befalingsmænd. Saaledes komman
deredes baade Rytterafdelinger og Krigsskibe af 
P., og i Spidsen for Forbundsstaternes Krigsmagt 
stod i Reglen en P., som var sendt fra Rom. 
Ligeledes styredes mange Byer i Italien (de saa-
kaldte P r æ f e k t u r e r ) , efter at de vare blevne 
afhængige af Rom, af en romersk P. I Lejrene 
førtes Tilsyn af en p. castrorum, som i den 
senere Kejsertid blev Legionens øverste Befalings
mand. I Rom kom i Kejsertiden den kejserlige 
Guvernør, som kaldtes p. urbi, til at spille en 
stor Rolle; hans Medhjælper var p. vigilum 
(Politichefen). En anset Embedsmand var ogsaa 
p. annonae, som havde med Hovedstadens Korn
forsyning at gøre. Endelig maa nævnes p. prae-
torio, Prætorianpræfekten, som i den første Kejser
tid kun havde Anførselen af den kejserlige Garde, 
Prætorianerne, men efterhaanden opnaaede en 
overordentlig stor Indflydelse ogsaa i civile An-
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liggender og til sidst blev Rigets første Minister, 
hvorfor Posten ogsaa ofte beklædtes af Jurister. 
Da den civile og den militære Forvaltning bleve 
adskilte ved Diocletian's og Konstantin den Stores 
Reformer, ansattes der en civil P. som Styrer af 
hver af Rigets 4 Hoveddele. H. H. R. 

I Nutiden er P. den øverste Embedsmand i et 
Departement i Frankrig (s. d. S. 1038), i en 
Provins i Italien (s. d. S. 669). 

Præfektur, Stillingen som Præfekt eller det I 
Omraade, som en Præfekt har at forvalte. Hos 
Romerne var P. Navn paa en særlig Klasse Byer 
i Italien, som efter at være blevne afhængige af 
Rom ikke havde beholdt deres kommunale Selv
stændighed, saaledes som Municipierne (s. d.) fik 
Lov til, men bestyredes af en fra Rom udsendt 
Præfekt. Med Tiden forsvandt dog Forskellen 
mellem P. og Municipier. H. H. R. 

Præferenceaktier se Aktieselskab S. 400. 
Præferere (lat.), foretrække. 
Præfiks er i Grammatikken Benævnelse paa 

et Affiks, der føjes til et Ord som Forstavelse. 
Jfr. Inf iks , Suffiks. P. optræder fra de ældste 
Tider i Sprogene saavel i Bøjningen (se Aug-
ment og R e d u p l i k a t i o n ) som i Orddannelsen. 
Eksempel paa det sidste er dansk u- (Ulykke 
o. s. v.). Det hedder oldn. 6-, ti-, got., tysk un-; 
uden for Germansk træffes lat. in-, græ. 'te-, av-, 
sanskr., avest. a-, an-. Det forbindes med selv
stændige Ord (Ulykke , u l y k k e l i g ) , men ogsaa i 
med Afledninger, der mangle selvstændig Tilværelse, 
f. Eks. u b æ n d i g (tysk u n b a n d i g ; -bænd ig er 
Afledning af Baand) , lat. informis, uformet, 
uformelig, vanskabt, insomnis, søvnløs {-formis, 
-somnis er Afledning af formå, Form, somnus, 
Søvn). Som selvstændigt Ord optræder u- aldrig, 
men det antages at være rodbeslægtet med den 
ældgamle indoeuropæiske Nægtelse ne. I mange 
Tilfælde er Rodslægtskabet med selvstændige Ord 
ganske klart, i andre Tilfælde kan der desangaaende 
intet vides eller formodes. Eks. paa det sidste 
er lat. re-: r e c i p e r e , tage tilbage (-cipere er 
cape re , tage). — Det danske m i s - ( m i s l y k k e s 
o. s. v.; got. missa-, tysk misse-) er aabenbart 
rodbeslægtet med mis te (oldn. missa, tysk mis s en), 
van- (Vant ro o. s. v.) med oldn. van-r, mang
lende. — En stor Del P. i Dansk ere i Middel
alderen og den følgende Tid optagne fra Tysk. 
Ældst er be-, der optoges i Middelalderen. Det 
hedder oldhøjtysk, got. bi og er identisk med 
Præpositionen bei , ved. Spaltningen i b e i 
(nedertysk bi, der ogsaa er gaaet over i Dansk) 
og be skyldes den forskellige Accentuation. 
Af samme Aarsag har Tysk faaet ur- og 
e r-, der begge ere gaaede over i Dansk 
(Ur t i d , e rk lære ) . Oprindelig er dette P. 
identisk med Præpositionen oldhøjtysk ur, got. 
us, oldn. or, sv. ur, udaf. P. ge- (oldhøjtysk gi-, 
ga-, got. ga- antages at være identisk med lat. 
com-, der oprindelig er Præpositionen cum, med): ! 
tysk g e m e i n = l a t . communis. P.K.T. 

Pråger, F e r d i n a n d C h r i s t i a n Wi lhe lm , i 
tysk-engelsk Musiker, (1815—91), dyrkede op
rindelig Violoncelspil, men senere særlig Klaver
spil og kom som Lærer heri til London (1834), 
hvor han opnaaede en anset Stilling. P. blev 
bl. a. ogsaa Korrespondent til Schumann's Leipziger 
Tidsskrift og var som ivrig Wagnerianer virksom 
for Mesterens Gæstebesøg i London (1855) som j 

Dirigent for nogle af de filharmoniske Koncerter. 
Som Komponist (af en symfonisk Digtning, et 
Forspil til »Manfred«, Klaverstykker m. m.) op
naaede P. ingen Berømmelse, derimod blev han 
en Tid lang meget omtalt paa Grund af sin Bog: 
»Wagner as I knowed him«, hvori sandt, falsk 
og Selvros var blandet saaledes, at Forlæggeren 
(af den tyske Udgave) trak Bogen tilbage, efter 
at Wagner-Biografen Chamberlain havde bevist 
dens Upaalidelighed. Alligevel indeholder den 
dog vistnok adskillige værdifulde Bidrag t il 
Wagner's Karakteristik. W. B. 

Prægnant (lat.: »svanger«), betydningsfuld, 
indholdsvægtig, sammentrængt, klar. P r æ g n a n s , 
Tankefylde. 

Prægning. Meddelelse af ophøjede Figurer 
(Præg) til massive Metalstykker, B l a n k e t t e r , 
uden at de blive fordybede paa den anden Side. 
Til P. anvendes en kraftig Presse, og den fore-
gaar mellem graverede, hærdede Staalstempler. 
Skal Præget være dybt, som til Medailler, gen
tages Operationen een eller flere Gange, idet 
Blanketten om fornødent udglødes mellem Opera
tionerne. P. foretages navnlig med Mønter og 
Medailler; dog anvendes den ogsaa ved Frem
stilling af Gafler, Skeer og lignende Gen
stande samt Smaating som Knapper og Urkasse-
bunde. F. W. 

Præhistorie kaldes ofte udenfor Norden saa
vel det Afsnit af Menneskeslægtens ældste Tidsrum, 
der hos os gerne benævnes F o r h i s t o r i e , som 
den Videnskab, der behandler dette Tidsafsnit 
og søger at opklare det. V. S. 

Præhistorisk Arkæologi se Forhistorisk 
A r k æ o l o g i . 

Præjudice (lat.), et Retstab, forvoldt ved 
Forsømmelse af et eller andet Retsskridt, f. Eks. 
Undladelse af at møde i Retten efter Udsættelse 
og svare paa det af Modparten anførte, hvilket 
vil føre til, at Modpartens Anbringender lægges 
til Grund. K. B. 

Præjudicere (lat.), afgøre et Forspørgsmaal, 
ved hvis Besvarelse Afgørelsen af Hovedspørgs-
maalet tillige er given, derfor p. — afgøre en 
Sag paa Forhaand, før hele Sagen kan over
skues. K. B. 

Præjudikåt (lat.). en Afgørelse, særlig en doms-
mæssig, der anses bindende for følgende lige-
artede Tilfælde. Direkte afgør en Dom vel kun 
det enkelte foreliggende Tilfælde, og retlig staar 
det enhver Domstol frit for at lægge en anden 
Opfattelse af et tvivlsomt retligt Spørgsmaal til 
Grund for en følgende Dom, hvori Spørgsmaalet 
atter kommer frem, men faktisk vil og bør selv
følgelig en Domstol, bl. a. af Hensyn til Rets
sikkerheden, tage det størst mulige Hensyn til de 
af den selv eller en overordnet Domstol i en 
nærmere Fortid trufne Afgørelser og ikke uden 
meget vægtige Grunde afvige derfra. E. T. 

Præklusion (lat.), en Ophørsmaade for Rettig
heder som Følge af, at de berettigede ikke i 
Tide melde sig, efter at de ved en offentlig Be
kendtgørelse ere varslede om at melde sig under 
deres Kravs Fortabelse. En saadan P. er over 
for Fordringsrettigheder navnlig hjemlet i Til
fælde af Dødsboskifte, idet Arvingerne eller det 
offentlige, der afvikler Boet, ikke har eller kan 
formodes at have Kendskab til afdødes For-
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pligtelsesforhold og derfor har Krav paa ved 
Proklama at faa endeligt Overblik over samtlige 
Fordringer, der paahvile Boet. Efter dansk Ret 
kan præklusiv Indkaldelse af samme Grunde ud
stedes i alle Boer, der afvikles af det offentlige — 
dog ikke i Fallitboer —, ligesom der endelig 
endnu kan gives en privat Person kgl. Bevilling 
til i levende Live at indkalde samtlige sine Kredi
torer med samme præklusive Virkning. Tinglige 
Rettigheder kunne derimod kun i enkelte Til
fælde bortfalde eller rettere overføres paa andre 
Hænder ved P., se Vrag og H i t t e g o d s . K.B. 

Præklusivt Proklama kan i Norge udstedes i 
alle Dødsboer, der afvikles offentlig, og derhos 
af Arvinger, der overtage Arv og Gæld, samt af 
Enker, der efter Mandens Død blive hensiddende 
i uskiftet Bo. H. S. 

Prækonisatidn (middelald.-lat.), egl. offentlig 
Forkyndelse, den Akt, hvorved Paven i Kardi
nalernes Forsamling proklamerer ny Biskopper 
og anviser dem Bispesæder. A. Th. J. 

Prækordiålaugest se Angina pectoris. 
Prækordiet kaldes den Del af Brystvæggen, 

bag hvilken Hjertet har sit Leje. S. B. 
Prækos (lat.), for tidlig. P. E j a k u l a t i o n , et 

Symptom paa begyndende Impotens (s. d.). E. P—n. 
Prælat og Prælatur se Dignitet . 
Præliminæreksamen, en Forberedelsesprøve; 

den Eksamen, der indførtes i Danmark 1855 som 
Afslutningsprøve ved Realskolen; nu erstattet ved 
den 1881 indførte almindelige Forberedelseseks
amen (s. d.). I Norge afskaffedes P. 1845. Cl. W. 

Præliminærer (P ræ l imina r i e r ) bruges i det I 
stats- og folkeretlige Sprog om de en endelig Over- I 
enskomst eller Traktat — hyppig en Fredsslutning 1 
— forudgaaende Aftaler om forskellige Hoved- • 
punkters Ordning, hvilke, naar ej det modsatte I 
udtrykkelig stipuleres, maa antages at forbinde 1 
de vedkommende Magter ikke mindre end den j 
endelige Traktat. C. V. N. 

Præludium (lat.), Forspil, særlig Koralforspil; j 
ogsaa ofte om Indledningen til en Fuga. Be
nævnelsen P. benyttes ogsaa undertiden om et 
kortere, selvstændigt Klaverstykke (Chopin). At 
p r æ l u d e r e bruges i samme Betydning som at 
fantasere, da et saadant Forspil ofte overlades 
den spillendes fri Fantasi. S. L. 

Præmenstruél, hvad der gaar umiddelbart 
forud for Menstruationsblødningen (se M e n s t r u a 
t ion). 

• Præmie (lat. praemium), Belønning, Fordel; 
Udmærkelse ved Væddekampe; »Tilgift« til Abon
nenter o. 1. (P.-Blad for et Aars Abonnement). 
Udførse ls -P . , Godtgørelse, der ydes af Staten 
til Belønning for og til Ansporen af Udførsel af 
Varer (i nyere Tid især Sukker, Spiritus), I nd -
førsels-P. , Godtgørelse for Indførsel af Varer. 
P. i Forsikring se nedenf. 

Præmie betegner i Forsikringssproget den 
Ydelse, som den forsikrede erlægger til Forsikreren 
for Overtagelse af Risikoen (se i øvrigt F o r s i k 
r i n g og F o r s i k r i n g s p r æ m i e ) . I Modsætning 
til de egentlige Gensidighedskontrakter er denne 
Ydelse konstant, og der kan saaledes ikke kræves 
nogen Ekstrabetaling, selv om Kontrakten maatte 
medføre Tab for Forsikreren. Omvendt har den 
forsikrede heller intet Krav paa Forsikreren, hvis 
det senere maatte vise sig, at den stipulerede 

Præmie overstiger Risikoen, men som Regel yde 
i Personforsikringen de fleste Selskabet en Kom
pensation herfor i Form af Bonus. y, M.-B. 

Præmieforsikring er den Forsikringsform, 
hvorved Forsikrerens Overtagelse af Risikoen 
gøres betinget af Betaling af en konstant Penge
ydelse, saaledes at denne er uanfægtet af Størrelsen 
af den virkelig indtraadte Skade (se i øvrigt F o r 
s i k r i n g s p r æ m i e ) , y. M.-B. 

Præmieobligation, det enkelte Lod i et 
Rentelotteri eller Præmielaan (se L o t t e r i S. 
1006). Kolportage i den Hensigt at sælge eller 
udbyde til Salg udenlandske P. eller Andel i dem, 
saavel som Annoncering i Aviser, hvorved man 
indbyder til Køb af Andele i udenlandske P., er 
forbudt ved L. af 10. Apr. 1895. Forbudet sigter 
særlig til den Trafik, hvorved visse Forretninger, 
der handle med P., i Stedet for at sælge enkelte 
Obligationer tilbyde Køberen mod ratevis Af
betaling et Bevis, hvorved han faar Andel i en 
Række forskellige P. Baade paa Grund af den 
brogede Række af Obligationerne og paa Grund 
af Afbetalingsvilkaarene er det, navnlig naar 
Andelsbeviserne gennem Kolportage spredes blandt 
det store Publikum, svært for Køberen at kon-
trolere, om han betaler mere for Papirerne end 

E.M. deres virkelige Kursværdi. 
For Norge's Vedkommende er det ved L. 14. 

Juni 1851 og 27. Juli 1895 i Alm. forbudt at 
sælge eller falbyde Lodsedler, hvorunder ogsaa 

i P. maa anses indbefattede. Undtagne herfra er 
navnlig P. af det i L. 5. Juni 1897 omhandlede 

I Præmieobligationslaan, hvis Overskud med lige 
I Andele tilfaldt Fridtjof Nansen's Fond til Viden
skabernes Fremme, Bergen's Museum, det ny 
Nationalteater i Christiania og Throndhjem's Dom
kirke. Laanets Beløb var J^j.2 Mill. Kr. og ind
fries i Løbet af 60 Aar. H. S. 

Præmiere, belønne, give Præmie (s. d.). 
Præmiereserve se F o r s i k r i n g s p r æ m i e . 
Præmiesystem er den Lønningsform, ved 

hvilken Industriarbejderne ved Siden af alm. fast 
Tidsløn erholde et forud aftalt Tillæg for en i 
Omfang ud over det gennemsnitlige (normale) 
præsteret Arbejdsydelse (Flidspræmie), for ind
vunden Økonomi med Raamaterialer eller Hjælpe
stoffer, særlig Omhu med Maskiner og Værktøj 
(Besparelsespræmie), for et med fortrinlig Dygtig
hed udført Arbejde (Kvalitetspræmie) eller for 
særlig godt Forhold og trofast Udholdenhed i 
Tjenesten (Opmuntringspræmie, Alderdomstillæg). 
En egen Form af P. fremkommer, naar Lønnens 
Fastsættelse sker gennem en saakaldt Gruppe
akkord. En saadan foreligger, hvor en Flerhed 
af Arbejdere i Fællesskab overtager et Arbejde 
for en bestemt Sum, uanset den til Udførelsen 
nødvendige eller faktisk anvendte Tid; sig imellem 
enes de saa om en fast Tidsløn for hver enkelt 
af Deltagerne, hvorefter det mulige Overskud deles 
som en Tillægspræmie til denne. P. er et an
befalelsesværdigt, men endnu forholdsvis sjælden 
benyttet Middel i den sociale Freds Tjeneste; del 
modvirker Fristelsen til Arbejdsnedlæggelser, 
knytter Arbejderen nærmere og mere solidarisk 
til Bedriften og ansporer ham til at dygtiggøre 
sig teknisk, økonomisk og moralsk. (Smig. Pro
fit-s ha r ing) . K.V.H. 

Præmis (lat.) er den eller de Domme, som 
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danne Grundlag for en Slutning eller Beviset 
for en Paastand. P. kan være induktive Domme 
eller Almensætninger, men de maa for at kunne 
tjene som Grundlag for en Slutning selv være 
beviste. Ufuldstændige eller usikre P. give usikre 
eller upaalidelige Slutninger. I den gamle ari
stoteliske Logik gav man en Systematik over 
mulige Slutninger ved at ordne P. efter Hensynet 
til de paagældende Begrebers Stilling i Dommene, 
og efter Dommenes Karakter som bekræftende 
eller benægtende, almene eller særlige. Asserit 
a negat e sed universaliter ambo. Asserit i negat 
o sed particulariter ambo. De fire Bogstaver 
a e i o gav Systemet af mulige Kombinationer, 
mellem hvilke der kunde vælges, idet man kan 
opstille Skemaet aa ae ai ao 

ea ee ei eo 
ia ie ti io 
oa oe oi oo 

Efter Mellembegrebets Stilling til de to Hoved
begreber inddeles P. i 4 Figurer, for hvilke hine 
mulige Kombinationer da undersøges. C. St. 

Præmisser , Begrundelse, særlig brugt om 
skriftlige Dommes Begrundelse (jfr. Dom og Kon
k lus ion) . P. skulle indeholde alt, hvad der er 
nødvendigt til at begrunde Dommens Resultat, 
altsaa dels en Fremstilling af Sagens Sammenhæng 
og Parternes Paastande, dels en Angivelse af det 
eller de Ræsonnementer, som have ledet Retten 
til Resultatet. Ifølge forskellige Lovbestemmelser 
skulle derhos danske og norske Domme indeholde 
en udtrykkelig Udtalelse om, hvorvidt der under 
Sagen har vist sig Overtrædelser af Stempelloven, 
samt i offentlige og beneficerede Sager, om de 
beskikkede Sagføreres Behandling deraf har været 
forsvarlig. E. T. 

Præmolårer (nylat.) {præmolares, se. dentes, 
de foran Kindtænderne siddende Tænder) er et 
nyere, udstrakt benyttet, Fagudtryk for smaa 
K i n d t æ n d e r . V. H. 

Præmonstraténserordenen, en Munke- og 
Nonneorden stiftet af Norbert (s. d.) i Beg. af 
12. Aarh. i Prémontré i Champagne; pavelig Stad
fæstelse fik Ordenen 1126. Munkene ere præste
viede Kanniker, der leve efter den af Norbert 
skærpede Regel for Korherrer (s. d.). Norbert 
vilde, at der i Nærheden af Munkeklostrene skulde 
ligge Nonneklostre, og foruden præmonstratensiske 
Korherrer og Korfruer var der en tredje Orden 
(en Tertiarorden) af Præmonstratensere, som levede 
i Verden, men forpligtede sig til visse Fromheds-
øvelser. Ordenen var delt i Provinser eller Cir-
carier, hvoraf der i sin Tid var 30; over dem 
stod en Circator. Den største Ære som Ordenens 
Fædre nød Abbederne i Prémontré (her boede 
Generalabbeden), St. Martin, Floreff og Cuissy, 
de havde Ret til at visitere alle Klostre. I Spidsen 
for et Præmonstratenserkloster stod en Abbed eller, 
hvis Klosteret udgjorde et Domkapitel, en Provst. 
Ordenen stod umiddelbart under Paven. Dragten 
var hvid. Munkene skulde i Klosteret ved Bønner 
og Andagtsøvelser og ved Studium dygtiggøre sig 
til Prædikegerningen og saa gaa ud for at vække 
og oplyse de dorske og uvidende og gendrive 
Kættere. Kun i Sygdomstilfælde maatte de i Be
gyndelsen nyde Kød, og Æg, Ost og Mælkemad 
kom ikke paa Bordet, men efterhaanden bleve 
Klostrene rige, og Munkene forsagede ikke altid 

Verdens Goder. P. voksede i 12. Aarh. hurtig, 
Ærkebiskop Eskil førte den til Norden. Omtr. 
1150 grundlagde han St. Peter's og St. Poul's 
Kloster i T o m m e r u p i Skaane; herfra udgik 
V æ r k l o s t e r , der senere flyttedes til Bække-
s k o v ; samtidig med det i Tommerup grundlagdes 
et andet skaansk Præmonstratenserkloster > Hellig-
trefoldighedsklosteret« i Øvi t s . Medens de 
skaanske Klostre fik deres Munke fra Prémontré, 
fik Klosteret i B ø r g l u m sine Munke fra det 
tyske Kloster Steinfeld. Klosteret i Børglum var 
Domkapitel for Vendsyssel's Biskop, og det styredes 
af en Provst. Fra Børglum grundlagdes Kor
fruernes Kloster i Vrejlev. Fra Børglum for
plantedes Ordenen til Norge. For Tiden har P. 
kun Klostre i Østerrig og Polen. L. M. 

Præmortél (lat.), hvad der gaar umiddelbart 
forud for Dødens Indtræden. 

Pl'æiléste, By i Latium i Oldtiden, omtr. 35 
Km. 0. f. Rom, nu P a l e s t r i n a . Det var en 
stærk Fæstning. Det var en af de ældste Byer i 
Latium; i en tidlig Tid blev den romersk Ko
loni. H. H. R. 

PrænumeråndO (lat.), ved Forudbetaling. 
Prænumeration (lat.), Forudbetaling, Betaling 

af en Vare, før den leveres Køberen. 
Prænumerére (lat.), forudbetale, abonnere ved 

Forudbetaling. 
Præparånd (lat.), en Discipel, der skal for

beredes. P.-Anstalter kaldes i Tyskland saadanne 
Forseminarier, i hvilke unge Mennesker forberedes 
til Indtrædelse i et Seminarium. Cl. W. 

Præparat (lat.). Herved forstaas i Kemien et ved 
en Række kemiske Operationer fremstillet Stof. 
I Alm. forstaas ved P. kunstmæssig tilberedte 
Sager. O. C. 

Præparere (lat.), forberede, tilberede, udruste 
o. 1. P r æ p a r a t i o n , Forberedelse, Indrettelse til 
et bestemt Formaal. 

Præparersalt d. s. s. tinsurt Natron, Na2Sn03., 
3H2O, se T in sy re . 

Præposition (lat.) ( F o r h o l d s o r d ; tysk Vor-
wort , V e r h a l t n i s w o r t ) er i Grammatikken Be
nævnelse paa en af Sprogets ubøjelige Ordklasser: 
ad, af, for, fra, i, med, paa, t i l , ved o. s. v. 
P. knytter sig til Nomen og Pronomen, som siges 
at styres deraf, o: ved P. bringes Nomen og 
Pronomen i Forhold til andre Ord i den sprog
lige Sammenhæng: gaa ad en Omvej, det største 
af alt, rød i Hovedet, falden med Ære, en Kone 
fra Landet, Broder t i l Præsten, færdes i det fri,. 
Læsning for Folket o. s. v. I Alm. staar P. i 
Sprogene foran sin Styrelse som i Dansk, men 
der er ogsaa Tilfælde, hvor den staar bagefter, 
og den kaldes da af somme P o s t p o s i t i o n . 
Slutter P. sig til et Verbum, kaldes den Adverbium. 
I Dansk optræder Infinitiv i denne Sammenhæng 
baade som Nomen og Verbum: v ed at blive (P.), 
at blive ved (Adverb.). I Sprog med velbevaret 
Kasusbøjning kan een og samme P. styre 2 å 3 
Kasus, hver med særegen Betydningsnuance. I 
Dansk er der Minder derom i: falde i Søvn,. 
tale i Søvne , gaa i S eng, være i Senge (dial.). 
Med Hensyn til Alder og Oprindelse ere P. højst 
forskellige. Nogle ere fælles indoeuropæiske Rod
ord, f. Eks. ad, af, i, paa (se an). Andre ere 
opstaaede af Nomina, f. Eks. t i l , der er identisk 
med tysk Ziel , Maal. Atter andre ere opstaaede 
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ved Sammentrækning af P. og dens Styrelse, 
f. Eks. fr. parmi, af lat. per medium. P. IC. T. 

Præputium d. s. s. Forhud se K ø n s o r g a n e r . 
Prærafaelitter, en malerisk Retning i Eng

land, der fremstod i Midten af 19. Aarh., og som 
med den italienske prærafaeliske Kunst som For
billede (deraf Navnet P.) satte Redelighed indtil 
det minutiøse i Naturgengivelsen paa sit Program. 
For P. begynder den italienske Kunsts Forfald 
med Rafael's Rejse til Firenze; fra den Tid er 
ifølge P. den kunstneriske Naivitet gaaet tabt: 
den Rafael'ske overmodne Blomstring giver ikke 
ny Vækstmuligheder og ender i Manér. — I Tysk
land havde en med P. aandsbeslægtet Skole alt 
tidligere været fremme i Nazarenerne (s. d.), Over
beck og Fæller; flere af P.'s Førere staa aaben-
bart i Gæld til dem (Rossetti var dybt greben af 
Fiihrich's Kunst, o. s. fr.), om end deres Kunst 
i Praksis kom til at forme sig væsenforskelligt 
fra hines, der stillede sig ligegyldig over for et 
indgaaende Naturstudium. I selve England har 
den naturlyriske Digtning: Wordsworth, Coleridge 
rn. fl. haft sin Betydning for det prærafaelitiske 
Syn. Keats'es »Beauty is truth, truth is beauty« 
hører netop med til P.'s Program, som Ruskin's 
Skrifter i 1840'erne ogsaa have været med til at 
bygge op. Var Vejen saaledes end paa sin Vis 
forberedt for P. (ogsaa spredtvis gennem selve 
Kunstudøvelsen, Maleren Paton o. a.), vakte dog 
deres Debut med dens villede Ensidighed stor 
Opsigt og snart kunstnerisk Bestyrtelse i den 
akademiske Lejr. — Den egentlige prærafaelitiske 
Periode var kun kort; dens Eftervirkninger saa 
meget varigere. 1848 dannede de tre Malere Mi 1-
l a i s , H u n t og D. G. R o s s e t t i et kunstnerisk 
Fostbroderskab, det prærafaelitiske Brotherhood 
(selv betegnede de sig, signerede, med P. R. B.). 
Grebne af hvad de havde set af ældre italiensk 
Kunst (saaledes Gengivelser af Freskerne i Pisa's 
Campo santo), besluttede de i deres fælles Atelier 
at ville virkeliggøre en lignende ægte og op
rindelig, fra alle akademiske Fraser frigjort Kunst; 
som Quattrocentisterne vilde de nu raadspørge 
Naturen. Snart supplerede de sig med fem Fæller: 
Billedhuggeren Woolner (der senere tog til Au
stralien), Maleren F. G. Stephens (der senere 
især virkede som Kritiker), Rossetti's Broder 
W. M. Rossetti, J. Collinson (der siden gik i 
Kloster) og W. H. Deverell. 1849 mødte de 
frem for Offentligheden: Millais med »Isabella«, 
Hunt med »Rienzi«, D. G. Rossetti med »Maria's 
Ungdom«. Uviljen steg dog først til en sand 
Storm, da de udstillede næste Aar: Millais 
»Tømmerværkstedet«, Hunt »Kristne Missionærer« 
og Rossetti: »Bebudelsen«. Akademiets Porte 
lukkede sig for dem. Kritikken over deres Arbejder 
var haanende, indigneret rasende (Ch. Dickens). 
Ved deres Side stod Maleren F. Madox Brown 
(s. d.), der uden at høre til selve Broderskabet 
malede i dettes Aand, i øvrigt allerede før dets 
Stiftelse. I det af P. oprettede Tidsskrift »The 
Germ« (som stiftet 1850 kun oplevede 4 Hæfter, 
senere hed det »Art and Poetry«) skrev Brown 
om Historiemaleri, medens W. M. Rossetti ud
viklede P.'s Grundsætninger i en Artikel i »The 
Critic«. Strømkæntringen i Publikums og de tone
angivendes Stilling til P. skyldes dog særlig Ruskin's 
Indgriben. 1851 tog han sig for i »Times« 
(»Pre-Rafaelism, its principles and Turner«) at 

retlede den offentlige Mening og paaviste, at de 
Fejl, man bebrejdede P., netop vare heldige Ny
dannelser. Stemningen slog om; Akademiet i 
Liverpool gik i Spidsen, og efterhaanden lystes 

1 P.'s sære Arbejder i Kuld og Køn. — Det ny i 
. P.'s Kunst, der i dets tilspidsede Servering nok 

kunde forbavse og desorientere og udæske Kri
tikken, var i malerisk Henseende Bandlysningen 
af alt Clairobscur og den traditionelt forskønnende 
Ateliertone; i Stedet for: klare, ubrudte, ofte 
grelle Lokalfarver og en Belysning, der intet 
skjulte. Det omhyggeligste, mest pertentlige Natur -
studium skulde træde i Stedet for den herskende 
flotte Routine, i Menneskefremstillingen skulde man 
holde sig til een og samme Model, i Landskabet 
skulde alle Smaatingene, Plantevegetationens 
Enkeltheder, behandles med den største Omhu 
(heraf Folkevitsen: tag et Græsstraa og mang
foldiggør det, saa har du et Landskab efter P.'s 
Metode). Naturen krævede overalt den største 
Respekt for Enkelthederne. Paa alle Omraader 
var det P.'s Parole: hellere stamme end bruge 
Fraser. Hvad Billedernes aandelige Indhold an-

I gik, gjaldt det om at gengive de sande Liden-
; skaber uden Hensyn til Gratie; det tankefulde 
! og mystiske i Sjælelivet skulde opdyrkes. Natur

ligvis træde disse forskellige Egenskaber frem med 
forskellig Styrke hos de enkelte P . ' De sidst
nævnte gøre sig i stærkest Grad gældende hos 
D. G. Rossetti. Selve The Brotherhood opløstes 
snart. Den standhaftigste og mest udprægede P. 
H. Hunt rejste til Palæstina; de stærkt ide
alistiske Momenter i D. G. Rossetti's Kunst viste 
paa en Maade ud over selve P.'s Kunst. Millais'es 
senere Kunst blev delvis en Desavouering af hans 
Fortid. Men blandede med andre Strømninger 
har den prærafaelitiske Retning fortsat sig op til 
den seneste Nutid. Det er under dens Paavirk-
ning, at engelsk Kunst, ikke mindst i dens talrige 
Forgreninger som »anvendt Kunst«, i sidste 
Fjerdedel af 19. Aarh. er kommen til at indtage 
en delvis førende Stilling i Kunstlivet. Fra Ros
setti gaa Traade til den af Botticelli paavirkede 
Burne-Jones, som i sine dekorative Grundsæt
ninger ogsaa gaar tilbage til Tiden før Høj-
renaissancen, saaledes allerede 1858 (i Glasmalerier 
i Oxford Katedral), og hvis »Ny-Prærafaelisme« 
har videre udviklet P.'s Følelsesværdier. Burne-
Jones'es Retning fortsattes, ofte i manierert Form. 
af Elever som E. de Morgan, Strudwick, Marie 
Stillman, Spencer Stanhope o. m. fl. Som ud
prægede P. kunne Hughes og N. Paton betegnes. 
Ogsaa for den berømte W. Morris har P. haft 
afgørende Betydning. I F. Sandys, S. Solomon 

i og G. Wilson brydes P.'s Retning med roman-
! tiske Strømninger. W. Crane, F. Shields og W. 
I Bell-Scott overføre P.'s Principper paa den de

korative Kunst. J. C. Hook er med mange andre 
Repræsentant for det prærafaelitiske Landskab. 
Blandt andre Kunstnere, for hvem den prærafaeli
tiske Indflydelse har været af Betydning, kunne 
nævnes W. B. Richmond (i hans ældre Arbejder), 
J. Tissot, Lewis, H. Moore, Prinsep etc. I 
fjernere Forbindelse med P. staar den berømte, 
særprægede Watts. (Li t t . : P e r c y H. Ba t e , 

1 The english pre-raphaelite painter s, their asso-
ciates and successors [1901, ny Udg.]; Ruskin, 
Rossetti, Pre-Raphaelitism. Papers 1854 to 1862, 

' arrang. a. edit. by W. M. Rossetti [Lond. 1899, 
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righoldig Brevsamling]; The Pre-Raphaelite 
Brotherhood, A. Fight for Art. [Artikelserie i 
»Contemporary Review«, 1886]; se ogsaa E. Han
nover , »P.< [»Tilskueren«, Juli 1901]). A. Hk. 

Præri se P r a i r i e . 
Præriantilope se Antilocapra. 
Prær ihund ( Cynomys ludoviciana) seMurmel-

dyr. 
Prærihøns (Tympanuchus) kaldes en Slægt 

af nordamerikanske Hønsefugle med tre hinanden 
nærstaaende Arter, hørende til Skovhønsenes 
{Tetraoninae) Underfamilie. Det er Fugle af 
Størrelse omtrent som en Urhøne med smukke, 
brune, gule og hvide Farver, fordelte i talrige 
Pletter og Striber, let kendelige ved en fra hver 
Side af Halsen udgaaende Fjerbusk, der kan 
rejses bagtil og især er udviklet hos Hannen i 
Parringstiden. Hos denne findes ogsaa paa hver 
Side af Halsen en nøgen Hudfold i Forbindelse 
med Luftrøret; i Parringstiden fyldes den med 
Luft og ligner i Farve og Størrelse en lille 
Appelsin; ved at Luften presses ud af den, frem
bringes Fuglens Parringsskrig. — P. leve paa 
Jorden, hvor de bygge Rede og søge Føden, som 
bestaar af Bær og Frugter; i Træer komme de 
kun sjældent; Sletter med sparsom Buskvækst er 
deres Yndlingsopholdssted. Tidligere vare de 
udbredte i uhyre Tal over store Dele af Nord
amerika og vare paa mange Steder ved deres 
Talrighed en Plage for Agerdyrkeren; nu er den 
ene Art næsten udryddet, de to andre trængte 
tilbage til mindre beboede Egne. (Li t t . : D. G. 
E l l i o t , Monogr. of the Tetraoninae [New York 
1865]). O. H. 

PrærogatiV (lat.) anvendes hyppigst i det stats
retlige Sprog om de Forrettigheder, som ere tillagte 
Statens Overhoved, altsaa i Monarkier: Kongen; 
saasom Retten til at erklære Krig og slutte Fred 
og indgaa og ophæve Forbund og Handelstraktater, 
at udnævne Ministre og Embedsmændene, sammen
kalde og udsætte og opløse de repræsentative 
Forsamlinger, forelægge og stadfæste Lovforslag 
m. v., benaade og give Amnesti, uddele Ridder
ordener og optage i Adelstand samt meddele 
Rang o. L, med andre Ord Udøvelsen af de saa-
kaldte jura majestatis. C. V. N. 

P r æ s e n s se T e m p u s . 
Præsent (lat), nærværende; have noget p. o: 

huske det, have det til Stede i Tanken i rette 
Øjeblik. 

Præsentation se P r æ s e n t e r e . 
Præsentationspapir, en skriftlig Fordring, 

som er betalbar straks ved Forevisning. E. M. 
Præsentere (lat.), i Selskabslivet o. I.: fore

stille den ene Person for den anden; fremlægge, 
forevise (f. Eks. en Veksel til Accept eller Be
taling) ; p. Gevær o : foretage et Geværgreb (holde 
Geværet lodret ud for Kroppen), der udtrykker 
en særlig militær Æresbevisning. Navneordet 
P r æ s e n t a t i o n bruges i de tilsvarende Betyd
ninger. P r æ s e n t å n t , den, der foreviser en Veksel 
(Anvisning) til Accept eller Betaling. 

Præsépe (lat.: Krybben), Stjernehob i Stjerne
billedet Kræbsen (s. d.). 

Præservativ se P r æ s e r v e r e . 
Præservere (lat.), bevare for et Onde, fore

bygge, beskytte, vedligeholde; henlægge Grøn
sager, Æg o. 1. saaledes, at de holde sig. P ræ-
se rva t iOn , Forebyggelse, beskyttende Bevaring, 

ogsaa P r æ s e r v e r i n g (P. af Æg og Grønsager 
o. 1.). P r æ s e r v a t i v , Middel, der tjener til Fore
byggelse af et Onde, giver Modstandskraft mod 
et saadant. 

Præses (lat.), i det gamle Rom Provinsialstat-
holderen; Præsident, Formand; den, der dispu
terer for Doktorgraden. 

Præsident (lat.) er i de især i Amerika saa talrige, 
republikanske Stater den gængse Betegnelse for 
det Landet udad til repræsenterende, i Spidsen 
for den udøvende Magt staaende Overhoved, der 
dog i de 3 gamle tyske Hansestæder maa lade 
sig nøje med Titelen af Borgemester (i Hamburg 
og Bremen er der endog tvende om at dele Æren), 
og i St. Marino, hvor der ligeledes ere tvende 
styrende med Titelen Kaptajn (capitani regenti). 
P. vælges i de forskellige Stater for et kortere 
(Schweiz 1 Aar, i St. Marino blot et i/2 Aar) 
eller længere Aaremaal (i Frankrig 7 Aar; i den 
nordamerikanske Union 4 Aar) og snart som i 
Frankrig af de lovgivende Kamre, forenede til en 
»Nationalforsamling«, eller af andre særlig dertil 
i Forfatningen kaldede Myndigheder, snart som i 
Unionen ved umiddelbare Folkevalg gennem særlig 
kaarede Valgmænd. 

Benævnelsen forekommer dog jævnlig i Stats-
retssproget ogsaa for andre mere underordnede, 
om end i og for sig højtstillede Embedsmyndig-
heder, saaledes for de Mænd, som forestaa visse 
overordnede Administrationsgrene — bl. a. hyppig 
i Sverige — eller beklæde Formandspladserne i 
de kollegiale Domstole, hvilke i Danmark og 
Norge maa lade sig affinde med den mere beskedne 
Titulatur »Justitiarius«. I Danmark haves dog 
endnu nominelt tvende P., nemlig Stiftamtmanden 
i Viborg og Landshøvdingen paa Island, hen
holdsvis for den jydske og den islandske Lands-
overret. 

Præsidentnavnet anvendes i øvrigt ofte ogsaa 
om de Mænd, som ved rent private eller blandede 
(idet Statsdelegerede med begrænset Repræsenta-
tionsbemyndigelse deltage) Sammenkomster af 
Videnskabsmænd, Kunstnere og Fagmænd af for
skelligste Art (Telegraf- og Postmænd, Jurister 
og fængselskyndige o. s. v.) føre Forsædet. Da 
der ved de fleste af disse Sammenkomster ud
fordres flere Formænd for de forskellige repræ
senterede Fag og deres Afdelinger, vælges der ikke 
sjælden flere P. foruden P. for det samlede Møde, 
samt en og stundom flere Ærespræsidenter ikke 
at tale om Vicepræsidenter, og alle disse Spidser 
i Forening betegnes da som Forsamlingens eller 
Mødets P ræs id ium. C. V. N. 

Præsidentskab ( P r e s i d e n c y ) , Betegnelse 
for de to største administrative Hovedafdelinger 
af det indobritiske Rige: Bombay og Madras. 
De mindre Forvaltningsomraader betegnes Pro
vinser, Hovedkommissariater og Kommissariater. 
Præsidentskabet Bombay deles i tre Divisioner, 
Madras i 20 Distrikter. M. V. 

Præsidere (lat.), føre Forsædet. 
Præsidium se P r æ s i d e n t . 
Præskriptidn se F o r æ l d e l s e . 
Præst Qpresbyteros [græ.j, se P r e s b y t e r ) 

hedder den, der paa Embedsvegne udfører en 
Gudsdyrkelses Ceremonier (Ofre o. 1.), eller den, 
der som Religionslærer forestaar en kristen For
samlings aandelige Anliggender. I de førkristelige 
Religioner var P. Midler mellem Guddommen og 
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Menneskene, ved Bønner og Ofre forsonede han 
Guderne, ved Jærtegn erfarede han Gudernes 
Vilje, som han da kundgjorde for Folket, og ved 
magiske Kunster søgte han at tvinge Guderne 
til at gøre Menneskene til Behag. P. hørte til en 
særlig Stand (se H i e r a r k i , P r æ s t e s t a n d ) . 
Kristendommen lærte derimod, at alle troende 
vare P. (det almindelige Præstedømme i. Pet. 2, 
9), og i den første Menighed fik den særlig aands-
udrustede Stillingen som Leder i Menigheden. Da 
den første Begejstring var forbi, traadte Cere
monier i Stedet for Aandsudrustningen, og Or
dinationen blev Betingelsen for at blive P. I de 
protestantiske Statskirker traadte det teologiske 
Studium i Stedet for Ordinationen som den nød
vendige Forudsætning. Hver Gang der har været 
et religiøst Gennembrud i Kristenheden, er Tanken 
om det almindelige Præstedømme vaagnet; den er 
holdt i Live af Munkene og blandt Protestanterne 
hos de saakaldte Sværmere; begge Steder ud
vikles en præstefjendtlig Kristendom. L. M. 

Præstånt, i ældre Orgler en anden Benævnelse 
paa Principalstemmerne (s. d.), fordi disse som 
Regel staa foran i Orgelprospektet. S. L. 

Præsteattester kunne fordres udstedte i for
skellige Tilfælde dels mod, dels uden Betaling. 
Som den første og vigtigste Klasse af P. maa 
nævnes Udskrifter af Kirkebøger og Bevidnelser 
efter dem. De udstedes — ogsaa for Sogne-
baandsløseres Vedkommende — af Sognepræsten 
med Undtagelse af Konfirmationsattester, der ud
stedes af den Præst, der har forrettet Konfirma
tionen. Som andre Attester, Præsterne ere pligtige 
til at udstede, kunne nævnes Leveattester for 
Pensionister i deres Menighed, for at de kunne 
faa deres Pension udbetalt, Ugifthedsattester for 
Enker, hvis Pensions Vedvaren er betinget af, at 
de ikke have indgaaet nyt Ægteskab, Mæglings- j 
attester til Ansøgninger om Separation eller Skils- ' 
misse, Forholdsattester ved Ansøgninger om 
Myndighedsbevilling, Tilladelse til at indgaa Ægte
skab i de forbudne Led, Skilsmisse og Tilladelse 
for fraskilte til at indgaa nyt Ægteskab, Tilladelse 
for Bønderfolk til at tage Børn i Pleje fra Fødsels
stiftelsen og for Enker til at hensidde i uskiftet 
Bo, Uformuenhedsattester ved Ansøgninger om fri 
Proces og andre Ansøgninger til Ministerium eller • 
offentlige Myndigheder. Derimod er det udtrykkelig • 
forbudt Præsterne at udstede Attester om Fattig
dom, for at vedkommende ved Hjælp af dem kan 
søge om Almisse. Om det Gebyr, der skal er
lægges for P., gives almindelige Regler i en Frd. 
af 7 Novbr. 1827. Betalingen er uden for Kjøben-
havn 33 Øre, hvis den, der begærer Attesten, er 
Husmand, Inderste, Tjenestetyende eller Haand-
værksmand eller henhører til anden Stilling, der 
ikke kan anses fordelagtigere, men 66 Øre af alle 
andre; i Kjøbenhavn er Betalingen den dobbelte. 
Foruden at uformuende Personer altid skulle kunne 
fordre P. udstedt gratis, i hvilken Anledning de 
end forlanges, er der derhos givet Regler for, at 
visse P. altid af Præsterne skulle udleveres uden 
Betaling. Dette gælder navnlig Attester, som 
Præsterne paa Embeds Vegne skulle udstede til 1 
Brug i noget offentligt Anliggende, saasom Fødsels
attester til Brug ved Optagelse i Lægdsrullen, 
ved Antagelse af Børn og unge Mennesker til 
Arbejde i Fabrikker og ved Ansøgninger om 
Alderdomsunderstøttelse, endvidere Attester, der 

bruges ved Ansøgninger om Pension eller anden 
offentlig Understøttelse eller for at kunne oppe
bære Pension eller Understøttelse samt Mæglings-
attester i Skilsmissetilfælde. Meddeles flere Atte
stationer i een Attest, saasom Uddrag af flere 
Steder i Kirkebøgerne, erlægges fuldt Gebyr for 
den første og halvt for de følgende, dog at den 
samlede Attest ikke maa koste mere end det 
dobbelte af en enkelt Attest. Besværinger over 
ulovlig oppebaaren Betaling kunne inden 4 Uger 
indgives i Kjøbenhavn til Magistraten, uden for 

\ Kjøbenhavn til Amtmanden. Overtrædelser fra 
Præsternes Side kunne indberettes til Kultus
ministeriet, der kan tildele den Præst, der første 
Gang findes skyldig deri, en passende Irette
sættelse og i Tilfælde af gentagen Forseelse paa
lægge ham en Mulkt af indtil 40 Kr. O. D. 

Om Betalings Erlæggelse for n o r s k e P. handler 
L. af 17. Juli 1897 § 27, der fastsætter 50 Ør., 
naar P. omfatter enkelt Person, 1 Kr., naar den 
omfatter enten flere Personer eller flere en og 
samme angaaende Bevidnelser. P. til Brug i 
offentligt Anliggende, hvorunder Legatuddelinger 
o. 1., samt for fattigunderstøttede meddeles gratis, 
hvilket skal anføres paa P. For øvrigt udstedes 
P. i Norge i det væsentlige i samme Tilfælde 
som i Danmark, dog saaledes at de i verdslige 
Sager paa Grund af Forholdene til Dels maa 
anvendes hyppigere. Saaledes gav f. Eks. >Mellem-
rigslovenc af 1827 (1825) Anvisning paa P. for 
at kunne forsende norske Produkter i denne deres 
Egenskab toldfrit i Sverige. E. H-

Præstebakke d. s. s. P r e s t e b a k k e . 
Præstebjaerg-Rev strækker sig fra Pomle-

Nakke, S. f. Hestehoved paa Falster's Østkyst, 
3 Km. Øst paa. Paa den yderste Pulle, der 
ligger tæt ved 10 M.'s Kurven, er kun 4 M. 
Vand, og lidt længere inde findes en Stenpulle 
med 2 M. Ved Enden af Revet ligger en 
Vager. G. F. H. 

Præstedragt. En særlig Dragt for Præsterne, 
i hvert Fald under deres Funktion, er ikke noget 
ualmindeligt inden for de forskellige Religioner. 
Den kristne Kirke havde oprindelig ingen særlig 
P. Ogsaa i saa Henseende kom deas Gudstjeneste 
til at adskille sig fra den jødiske, hvor først og 
fremmest Ypperstepræsten havde sin særlige Dragt. 
Først efter Konstantin's Tid spores Tendenser 
til at sætte Forskel mellem Præstens og Læg
mandens Paaklædning, og Grunden hertil er Hier
arkiets Udvikling. De gejstlige ønske ogsaa i 
det ydre at adskille sig fra Lægfolket og fra 
hverandre indbyrdes i Henseende til de forskel
lige Trin paa den hierarkiske Stige. En egent
lig gejstlig Dragt findes dog først efter Folke
vandringerne, da den antikke Dragt forsvinder i 
de borgerlige Samfundslag. Da bevares den nemlig 
inden for Præstestanden. Samtidig ændres ogsaa 
Dragtens Farve. Hele Oldtiden igennem havde 
man kun anvendt den hvide Farve ved P., nu 
begynder man ved Efterligning af den gammel
testamentlige P. at føre andre Farver ind. I 
øvrigt sker der ikke større Forandringer i Løbet 
af Middelalderen, men med Reformationen følger 
ogsaa en total Ændring af P. De forskellige 
Kirkeafdelinger have efterhaanden faaet hver sin 
Type for P. udviklet og fæstnet i Enkeltheder, 
og disse Typer ere følgende. 

Den r o m e r s k - k a t o l s k e K i r k e s P. ved 
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Messen bestaar af a) Amictus eller Humerale (se 
Amictus) . b) Alba (s. d.). c) et Bælte om Alben. 
d) Manipel (s. d.). é) Orarium eller Stola (s. d.). 
/ ) Paenula eller (med det senere, nu stadig an
vendte Navn) Casula, det egentlige Messeklæd-
ningsstykke, oprindelig en ærmeløs Kjortel, men 
nu to stive, nedhængende Stykker Tøj, der dække 
Bryst og Ryg og ere forbundne med hinanden 
ved Skuldrene. Oprindelig var Casula kun hvid, 
nu skifter Farven efter Kirkeaaret (se Para-
menta) . Den er smykket med et latinsk Kors 
baade foran og paa Ryggen, g) Pluviale. h) Dal- i 
matika (s. d.), som bæres af Biskopper og Dia
koner, medens Subdiakonerne have et lignende 
Klædningsstykke, Tunicella. i) Birretum, en Hoved
bedækning. Biskopperne bære de samme Klæd
ningsstykker som Præsterne, men desforuden 
følgende særlige: <z) En egen Slags Sko. b) 
Strømper (i Alm. violette). c) Handsker, d) 
Ring, der ved Messen bæres paa højre Haands 
fjerde Finger, uden paa Handsken, é) Rationale, 
et let Skulderklæde, som dog kun enkelte Bi
skopper besidde, f) Pectorale (s. d.). g) Mitra 
(s. d.). h) Krumstav (s. d.). Enkelte Bisper bære 
desuden Pallium (s. d.). Kardinalernes Embeds-
dragt er purpurrød, og de bære en flad og bred 
Hat med Kvaster. Pavens særlige Embedsmærke 
er Tiaraen (s. d.). Endelig maa nævnes i For
bindelse med den romersk-katolske P. en litur
gisk Kam, der bl. a. overgives Biskoppen ved 
hans Konsekration. — Den g r æ s k - k a t o l s k e 
K i r k e s P. ligner i alt væsentligt den romersk
katolske Kirkes, men bestaar af knap saa mange 
Stykker. — D e p r o t e s t a n t i s k e K i r k e r brøde 
med det hierarkiske Skær, som hvilede over den 
katolske P., og simplificerede den betydelig. Der 
er imidlertid i Enkeltheder stor Forskel mellem 
de forskellige protestantiske P. Nærmest den ka
tolske Kirkes P. staar den anglikanske Kirkes, 
medens enkelte Sekter gaa til den modsatte Yder
lighed og overhovedet ikke ville anerkende nogen 
særlig Dragt for Præster. Den reformerte Kirke 
stræber gennemgaaende efter Simpelhed i P. og 
vil ikke godkende noget egentligt Ornat, medens 
den lutherske Kirke overalt fastholder en bestemt 
P.'s Nødvendighed. Den nuværende lutherske P. 
bestaar først og fremmest af den sorte Præste
kjole, af Form som en Kutte (kun i Sverige har 
den Form af et Slags Slæb, der er fastgjort til 
Skuldrene og hænger ned ad Ryggen). Præste
kjolen eller Ornatet har udviklet sig af den al
mindelige borgerlige Dragt paa Reformationstiden, 
en folderig, længere eller kortere Kappe, i hvilken 
Dragt baade Luther, Calvin og Zwingli præ
dikede. I 17. Aarh. fik den i alt væsentligt sin 
nuværende Form med de brede og stive Vinger 
ned over Brystet. I Danmark byder Christian V's 
danske Lov, at Præsten stedse, ude og hjemme, 
skal bære sit Ornat, men dette ophører dog at 
være Skik" ved Udgangen af 18. Aarh. Da Pibe
kraverne kom frem (se Fræse) , begyndte de 
lutherske Præster ogsaa paa nogle Steder at bære 
denne ny Halsklædning, og da den forsvandt i 
de borgerlige Kredse, blev den bevaret hos Gejst
ligheden, saaledes endnu enkelte Steder i Tysk
land og ligeledes i Danmark og Norge. I Sve
rige er derimod Bladkraven Præsternes Hals-
klædning. Til Pibekraven svare Poignetterne, de 
krusede og pibede Mansketter. I Paryktiden bare 

Præsterne ogsaa Paryk. Den lutherske P. staar altsaa 
i sin Oprindelse den borgerlige Dragt ganske 
nær og betegner et Brud med den katolske. 
Alligevel have de nordiske og ganske enkelte 
tyske Landskirker bevaret Alba og Casula som 
Messeskjorte og Messehagel, saaledes at Præsten 
altid skulde være iført begge disse foruden sit 
sædvanlige Ornat, naar han stod for Alteret, 
medens Messeskjorten tillige skulde høre med til 
hans Paaklædning, naar han prædikede og døbte. 
I Tidens Løb er Brugen af Messeskjorte og 
Messehagel dog bleven indskrænket, saaledes at 
de begge tilsammen til Stadighed kun benyttes 
ved Nadvertjenesten og som Regel ved Højmesse 
paa Festdagene, og Messeskjorten alene bruges 
kun meget sjældent ved Prædiken eller Daabs-
handling. Se ogsaa Art. D r a g t , F r æ s e o g Hals-
k l æ d n i n g . (L i t t . : Herzog ' s >Realencyklopa-
die«, Art. »Kleider«). A. Th. J. 

Præs tegaarde — Gaarde med tilliggende Jorder 
— have fra ældgammel Tid været tillagte Præsterne 
paa Landet i Danmark til Bolig og Underholdning. 
Allerede i Jydske Lov omtales de som fritagne for 
Leding, og i flere Haandfæstninger fra 14. Aarh. til
lægges der dem Skattefrihed. I den katolske Tid 
tilkom Herligheden over P. Biskoppen, ved Re
formationen overgik den til Kronen, og efter 
Suverænitetens Indførelse betragtedes de som 
Statens Ejendom. Ved Gejstlighedens Privilegier 
af 24. Jan. 1661 § 4 bestemtes det, at enhver 
Præst maatte af Kongen tilforhandle sig sin 
Præstegaards Bygning, og ved en Frd. af 19. Jan. 
1664 fastsattes Betalingen til 100 Rdl. for hver 
Gaard. Ved Købet erhvervedes ikke egentlig 
Ejendomsret, men kun Ret til at besidde Gaarden, 
indtil Eftermanden indløste den. I n d l ø s n i n g s -
summen kan variere noget, men er som Regel 
fastsat til 1,000 Kr. Dens Betydning ligger nu 
navnlig deri, at Eftermanden har Sikkerhed i den 
for den Erstatning for Gaardfæld, som ifølge 
Synets Udsættelse skal tilsvares af Formanden 
eller hans Bo til Eftermanden. Denne Erstatnings 
Størrelse kan ved Begæring til Provsten fordres 
fastsat ved et Afleveringssyn. Præsternes Ved-
ligeholdelsespligt med Hensyn til P. er navnlig 
bestemt ved Lov om Kirkesyn, Præstegaardssyn 
m. v. af 19. Febr. 1861 § 37 ff. med de dertil 
sig sluttende Anordninger, jfr. navnlig Anord. af 
7. Apr. 1900, der tillige indeholde Bestemmelser 
om Præstegaardsjorder og Præstegaardsskove samt 
om Embedslaan til Præster. Tilsynet med Byg
ningerne føres af det ordinære Kirkesyn (s. d.), 
Bestemmelser om Bortforpagtning af Præstegaards
jorder ere givne ved en kgl. Resol. af. 10. (jfr. 
Bek. af 12.) Febr. 1891 og et Cirk. af 18. Apr. 
s. A. Salg af Præstegaardsjorder kan approberes 
af Kultusministeriet og har i de senere Aar fundet 
Sted i ret stort Omfang, og navnlig ere mange 
af de tidligere større Præstegaardsavlinger heri
gennem blevne reducerede i Omfang. Præste
gaardsjorder ere tiendefri og have oprindelig og
saa været skattefri, men den sidste Frihed er 
bortfalden ved Lov om Hartkornsudjævningen af 
20. Juni 1850. Ligesom oprindelig hver Menighed 
har haft sin egen Præst, saaledes har ogsaa hver 
Præst haft sin egen P. Ved Sammenlægning af 
flere Menigheder til et Præstekald opstod For
skellen mellem de egentlige P. og Anneksgaarde 
(se Ann eks gods). — I Købstæderne var det 
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oprindelig en Forpligtelse for Kirken at forsyne 
Præsterne med Bolig og vedligeholde den paa 
Kirkens Bekostning. Paa mange Steder er Boligen 
imidlertid gaaet over til at tilhøre Embedet. Om 
Indløsningssum og Vedligeholdelsespligt gælder 
tilsvarende Regler til de om P. paa Landet 
gældende Regler. Hvor P. savnes i Købstæderne, 
er der som Regel tillagt Præsten Huslejegodt
gørelse fra Kirken. O. D. 

De n o r s k e Præster havde oprindelig ikke P., 
men fik sig efterhaanden ud igennem de første 
kristne Aarhundreder saadanne anviste af det 
ved Testamenter stadig voksende Mensalgods. 
Ofte vare de dog smaa og lidet indbringende, et 
Forhold, som imidlertid lidt efter lidt bedredes, 
og mangesteds slog over i det modsatte, idet P. 
hyppig var en af Bygdens allerbedste og største 
Gaarde. I Reglen laa Kirken paa P.'s Grund, 
hvilket i mange Tilfælde foranledigede, at P.'s 
Navn gik over paa Sognet eller Præstegældet. 
Undertiden ombyttedes P. med en anden, Em
bedet tillagt Gaard. Præsten betragtedes som 
Bruger, ikke som Ejer af P., hvorimod Ejen
domsretten i visse Anvendelser udøvedes af ham 
i Egenskab af Embedets nærmeste Værge, i andre 
og principielt vigtigere Anvendelser derimod af 
den katolske Biskop og dennes Efterfølger, den 
protestantiske Konge, der igen lod sine hid
hørende Rettigheder gøre gældende gennem sine 
administrative Organer, efter 1660 »Kancelliet«, 
efter 1814 »Kirkedepartementet«. I P.'s økono
miske Anliggender og især ved Spørgsmaal om 
deres Salg optraadte konkurrerende med Kan
celliet ogsaa »Rentekammeret«, en Modsætning, 
der efter 1814 atter ophørte (jfr. især Lov om 
det beneficerede Gods af 20. Aug. 1S21). Den 
Kongen tilliggende Hovedandel i Ejendomsretten 
til P. benævntes i 17. og 18. Aarh. med et Ud
tryk, hvis begrebsmæssige Indhold dog ved
blev at være upræciseret og til Dels bestridt, 
hans »Herlighedc over dem. I Kraft af denne 
Kongens Ret blev der ogsaa i Norge (især 1723 — 
24) forhandlet om at sælge P.'s Huse til Embedets 
Indehaver, uden at Foranstaltningen endelig iværk
sattes. De P. tilhørende Skove inddroges der
imod direkte under Rentekammerets Tilsyn, og 
Præsternes Ret til Aavirke indskrænkedes til 
Gaardenes Fornødenhed. Ved de, navnlig efter 
1814 meget hyppige Delinger af Sognekald ud
lagdes for de ny Embeder fremdeles P. af det 
øvrige Mensalgods, hvor der da ikke, som ogsaa 
skete og sker, indkøbtes ny Gaarde for Regning 
af »Oplysningsvæsenets Fond« (s. d.). Af dette 
bestrides ogsaa Udgifterne ved de nu og da 
forekommende Udvidelser af ældre P. Hænder 
det omvendt, af en eller anden Grund, at P. 
mangler i et Sognekald, tilstaas der af samme 
Fond Præsten en Afsavnsgodtgørelse (se nu Løn-
ningslov 14- Juli 1897 § 29). At en hel P. 
sælges, er i nyere Tid sjælden, men indtræffer 
lejlighedsvis, især i Hensigt at anskaffe ny. Til 
Byggearbejder paa P. faar Præsten, foruden Laan, 
undertiden ogsaa gratuite Bidrag af nævnte Fond, 
sjældnere derimod til selve Gaardsdriften. I Be-
byggelsesøjemed anvendes desuden et nyere Fond, 
»Præstegaardsfondet« (s. d.), opkommet ved Salg 
af overflødige Dele af store P., ifølge L. 19. Juni 
1882. Sidstnævnte Lov, der er bygget paa den 
dobbelte Betragtning, at Præstens egentlige Ger

ninger ere lidet forenelige med rationel Drift af 
en større Landejendom, og at Dyrkningen af 
Landets Jord i saa vid Udstrækning, som rimelige 
Hensyn til begge Sider afmærke, bør overlades 
Gaardbrugere af Fag, havde en trang Fødsel, og 
navnlig bestred dens Modstandere Statens Ret til 
at berøve det enkelte Embede Dele af dets P. 
til Fordel for et alment Fond. Ogsaa efter Lovens 
Emanation fortsattes til Dels Modstanden, idet 
nogle Landkommuner forberedte sig til Sagsanlæg 

! mod Kirkedepartementet for at faa Lovens Grund
lovmæssighed retlig prøvet. Af en saadan Proces 
er dog hidtil intet blevet. For øvrigt kan det 
mærkes, at Loven selv paabyder Udredelse af 
aarlig Erstatning til Embedet for det Tab i Ind
tægter, Præsten lider ved Frasalget. Hvad an-

! gaar Præsternes øvrige Retsforhold til P., Op
hævelsen af den Menighederne tidligere paa
hvilende Pligt til at vedligeholde visse af dens 
Huse, det offentlige Tilsyn med disse o. s. v., se 
nu Lov om gejstlige Embedsgaarde af 14. Juli 
1897 (jfr. Lønningsloven af s. D. § 28). (Li t t . : 
T a r a n g e r , »Om Ejendomsretten til de norske 

I P.« fChra. 1896]; E. H e r t z b e r g , »Om Ejen-
I domsretten til det norske Kirkegods« [Chra. 1898]; 
1 og herimod atter T a r a n g e r i »Norsk Rets-

tidende« [1902]; I n d s t i l l i n g fra Lovkommis
sionen af 1890 til Lov om gejstlige Embedsgaarde 
[1890]). E. ff. 

Præsteflynder se Flynderfis.'k S. 739. 
Præstegaardsfondet kaldes i Norge et under 

Kirkeministeriets umiddelbare Bestyrelse hen
lagt Fond, der er oprettet ved L. af 19. Juni 
1882 og frembragt ved Salg af gejstlige Embeds
gaarde eller overflødige Dele deraf og Huse der-
paa. Af Fondets Kapital, der forvaltes efter samme 
Regler som for Oplysningsvæsenets Fond (s. d.), skal 
efter anførte Lovs § 13 det fornødne udredes til 
Dækkelse af Udgifter ved de som Følge af Præste-
gaardenes Reduktion nødvendige Forandringer i 
disses Bebyggelse, til Indfrielse af Laan eller 
Dele deraf, hæftende paa gejstlige Embeder, hvis 
Embedsgaarde reduceres, samt til Indkøb og i 
fornødent Fald Bebyggelse af ny gejstlige Em-

I bedsgaarde. Af Fondets Renter skal der til-
1 lægges ethvert Præsteembede, hvis Gaard er redu-
i ceret, en aarlig Erstatning for Indtægtstab for

voldt ved Frasalget af de overflødige Dele. Af 
de overskydende Renter lægges hvert Aar en 
Tiendedel til Kapitalen. I øvrigt kunne Renterne 
med Stortingets Samtykke anvendes til Løn
forbedring for lavt aflønnede Præsteembeder og 
til Opførelse og Vedligeholdelse af Præstegaards-
bygninger. Ved Udgangen af Regnskabsaaret 1901 — 
02 udgjorde P.'s Kapitalbeholdning 3,350,935 Kr. 
16 Ør. (Se for øvrigt N o r g e S. 568). K. V. H. 

Præstegæld kaldes i Norge de Embedskredse, 
særlig paa Landet, der henligge under en Sogne-

, præst (Sognekald). De ere ofte delte i flere 
Kirkesogne, hvert med sin Kirke (Hovedkirke og 
Annekskirker). I mange større P. er ved Siden 

' af Sognepræsten fast ansatte Kaldskapellaner eller 
residerende Kapellaner. Flere Byer ere forenede 
med det omliggende Landdistrikt til et P. H. S. 

Præstekonvént se K o n v e n t . 
Præstekrave se C h r y s a n t h e m u m . 
Præstekrave {Aegialitis hiaticula) se Brok-

; fugle S. 687. 
Præsteins (bot.) se Galium. 
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Præstepenge(seD.L. 2—12—sogforKjøben-
havn Pi. 21. Septbr. 1814) udgøre i Danmark en 
Del af Præsternes særlige Indtægter i Købstæderne. 
I Kjøbenhavn, hvor P. efter PI. af 1814 sloges 
sammen med Degne- og Klokkerpenge, skulde 

skete derimod ikke i Hertugdømmerne, hvor Præ
laterne optraadte som Dignitarer, paa Landdagene 
udelukkende som verdslige Bestyrere eller Inde
havere af kirkelige Ejendomme. I Slutningen af 
16. Aarh. indkaldtes undertiden Repræsentanter 

Skatten udredes efter de Summer, hvorfor de for P. for at raadslaa om Skatteansættelser og 
enkelte Husfædre tegnede sig, dog at den saa- : 1584 for at hylde Tronfølgeren, og da regnedes 
ledes tilvejebragte Fortegnelse skulde revideres til P. ogsaa Indehaverne af Domkapitlernes Præ-
af en for hvert Sogn nedsat særlig Kommission, laturer og Universitetsprofessorer, men 1608 ind-
Praksis har efterhaanden bevirket, at de nævnte | kaldte Christian IV P. til Tronfølgervalget; det 
Kommissioner paaligne P. som en Art Formue- | var første Gang efter Reformationen, at den danske 
og Lejlighedsskat, til Dels efter forskellige Prin- | P. i Lighed med den svenske udøvede en virke-
cipper i de enkelte Sogne. 1901 paalignedes i lig politisk Ret. Fra nu af og indtil 1661 er 
som P. et samlet Beløb af 127,053 Kr., hvoraf] der ingen Rigsdag, hvor P. savnes som den 
der efter fraregnede Restancer, Opkrævnings- næste efter Adelen og den første af de ufri 
omkostninger m. m. udbetaltes Stadens Præster ; (Borgere og Bønder), men da det kun var Ud

skrivninger af Krigsskatter, der forelagdes Rigs-117,122 Kr. C. T. 
Præstere (lat.), yde; P r æ s t a t i o n , Ydelse. 
Præsteseminarium d. s. s. P a s t o r a l s e m i 

nar ium (s. d.). 
Præstestand. I de fleste Religioner ud-

sre Præsterne en særlig Stand som dem, der 

dagene, blev dens Deltagelse af mindre Betyd
ning, den fik aldrig Lejlighed til og følte sig 
heller næppe kaldet til at udtale sig om kirke
lige Anliggender. P. optræder sidste Gang som 
Rigsstand, da den (10. Jan. 1661) underskrev 

paa Statens Vegne fuldbyrde de religiøse Pligter , Arveenevoldsakten. Mindet om dens politiske 
over for Guddommen. I Kristendommen, der i Selvstændighed forplantedes en Tid lang i Skatte
forkaster Troen paa National- og Statsguddomme, 
fastslaar Troen paa een almægtig Gud og dermed 
ogsaa det almindelige Præstedømme, er der egent
lig ikke Plads for en Præstestand, men da Kristen
dommen blev Statsreligion, bleve Præsterne be
tragtede som en Stand, og snart kom de til at 
staa som en Stand over de andre Stænder (se 
H i e r a r k i ) . Naar P. i Middelalderen var den 
første politiske Stand, saa gælder det egentlig 
kun Bisperne og de højere Prælater, som handlede 

inddelingen og i enkelte retslige Forhold, men 
Lovgivningen kender kun to Stænder, adelig og 
borgerlig. Naar det 1834 bestemtes, at to gejst
lige og een Universitetslærer ved Kongens Valg 
skulde have Sæde i Stænderforsamlingerne, var 
dette politiske Kald grundet paa de aandelige 
Interessers Tarv, som Standen tjente. I S v e r i g e ' s 
Stænderforsamlinger i nyere Tid har P. spillet 
en stor Rolle. Præsterne vare Førere for de ufri 
Stænder, og i 17. Aarh. vare de sin Tids » Folke -

paa det lavere Præsteskabs Vegne; den havde sit ] tribuner«. I Tidsrummet 1830—40 gav P. de 
særlige Overhoved i Paven, og i Ideen, og for 
en stor Del af Europa ogsaa i Virkeligheden, 
havde den sin særlige Værneherre i den romerske 
Kejser. De første danske Bispedømmer oprettedes 
af Paven og stadfæstedes af Kejseren, og ogsaa 

vigtigste Bidrag til Forhandlingerne. Med Grund
loven af 1866 ophørte P. at være en særlig Rigs-
stand, men gennem Kirkemøderne udøver den 
stadig en stor Indflydelse paa Kirkens Styrelse. 
I F i n l a n d ' s Landdag udgør P., hvortil ogsaa 

uden for Kejserriget bad man i Middelalderen i ; Universitetsprofessorerne høre, endnu den anden 
Kirkebønnen for »kejserlig Majestæt«; ikke uden Stand; sammen med Bondestanden staar den som 
Grund beraabte de danske Prælater sig 1527 og Konservatismens Bærer. (Li t t . : E n g e l s toft , 
1530 paa Kirkelov og Kejserlov ved Siden af : »Om Gejstligheden som Rigsstand i Danmark 
Landsloven, de kgl. Haandfæstninger og Recesser. ; efter Reformationen« i »Historisk Tidsskr.«, 2. R., 
Knud den Hellige gav Bisperne Rang og Sæde IV [1852]; H. Ol r ik , »Konge og Præstestand«, 
over de verdslige fornemme eller Hertuger, »fordi j I—II [Kbhvn. 1892—95])- L. M. 
han ikke vilde lade Besidderne af et saa stort | Den Omstændighed, at Kristendommens Ind-
Navn blive iblandt de private, men meget mere '• førelse i N o r g e skyldtes dets Konger, bevirkede, 
øge deres Anseelse ved Æresfortrin« (Sakse). , at disse i de første kristne Aarhundreder udnævnte 
Herved lagdes Grunden til en gejstlig Adelsstand Landets Bisper, medens Præsterne oprindelig 
som første Rigsstand, da Folkeforsamlingerne i ] kaldtes af Bønderne selv og lønnedes med Ge-
13. Aarh. udviklede sig til Stænderforsamlinger. 
I Rigsraadet havde Bisperne og nogle af de højere 
Prælater (Priorerne i Antvorskov og Dalum, Ab
bederne i Sorø, Ringsted og Esrom, Provsterne 
i Roskilde, Børglum, Viborg og Dalby) de ind
flydelsesrigeste og fasteste Pladser, og under en 

byrer for alle kirkelige Forretninger. Ved Opret
telsen ca. 1070—.80 af faste Bispesæder bortfaldt 
dog snart den lokale Kaldsret, og da derpaa 
Tienden af Kong Sigurd Jorsalfarer var bleven 
indført, afskaffedes Gebyrerne som simonistiske. 
Men uagtet Sognepræsterne efterhaanden for det 

Tronledighed kunde en Biskop (Joachim Rønnow) meste ogsaa fik egne Præstegaarde (s. d.), vedblev 
kalde sig Konge i sit Stift som Formand for Pro- i den lavere P. gennem hele den katolske Tid for 
vinsens andre Rigsraader. Ved Reformationen ! en stor Del at befinde sig i meget tarvelige øko-
ophørte Præsterne med at være en særlig Rigs- nomiske Kaar. Ved Siden heraf optoges den stærkt 
stand, de bleve kgl. Embedsmænd og fik lige saa af Spørgsmaalet om Cølibatet, der jo ifølge Kirkens 
lidt Plads i Rigets Repræsentation som de øvrige Hensigt først til Gavns skulde gøre Gejstligheden 
Embedsmænd; Kirkerne og deres Formue be
styredes af Statsmagten som Kronens Ejendomme. 
I 17. Aarh. kom Præsterne atter til at udgøre en 
særlig Rigsstand, ligesom de vare det i Sverige; det 

til en egen Stand, men som Præsterne haard-
nakket vægrede sig ved at underkaste sig. Først 
i Løbet af 13. Aarh. gennemførtes det paa en 
Vis. Samtidig gik den højere P.'s, fornemmelig 
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Episkopatets Bestræbelser ud paa politisk og øko
nomisk at gøre Gejstligheden til den første Stand 
i Samfundet. 1152 oprettedes for Riget og dets 
Kolonier egen Ærkebispestol, og Bispernes Valg 
ordnedes efter kanoniske Regler ved Stiftelsen af 
Domkapitler. Dog vedbleve Kongerne altid at 
øve underhaands eller aabenlys Indflydelse paa 
Besættelsen af Bispestolene, og der mangler hverken 
under de indfødte Konger eller i Unionstiden 
Eksempler paa, at Bispeemner, der vare udsete af 
Kapitlerne, maatte vige for kgl. Kandidater. I 
det under Kong Sverre fremkomne mærkelige 
Skrift om Kirkens og Statens indbyrdes Forhold 
forsvares en saadan Indgriben fra Kongens Side 
udtrykkelig. Imidlertid benyttedes den før Unions
tiden med Maadehold, og navnlig i 13. Aarh. 
fremtræder Norges P. derfor som en velorganiseret 
Korporation med allerede stærkt udviklet Selv
styre. Heller ikke kunde det undgaas, at den 
under Hævdelsen af sine Interesser stødte sammen 
baade med det verdslige Aristokrati og Konge
dømmet. Norge's middelalderlige Kirkehistorie 
fyldes netop for den væsentligste Del ved saadanne 
Stridigheder, dels af politisk, dels af økonomisk 
Art. Af særlig Vigtighed er det Forsøg, som 
gjordes under Kong Magnus Erlingssøn, paa at 
underlægge Kongedømmet Nationalhelgenen St. 
Olafs og dennes Repræsentant Ærkebiskoppens 
Lenshøjhed samt i Forbindelse hermed at lovfæste 
Kongevalg, hvorved den egentlig afgørende Stemme 
vilde tilfalde den højere P. Forsøget mislykkedes 
til sidst, men dets Efterdønninger spores mere 
end et Aarhundrede, bl. a. deri at P. og den 
verdslige Magt ikke kunde enes om Indførelsen 
af en almen Kristenret. Ligeledes førte Mod
sætningen til Oprettelsen af en egen kgl. »Kapel
gejstlighed« (se N o r g e S. 628). — Unions-
perioden medførte for P. stor Nedgang. De stadig 
hyppigere Magtsprog, som dels fra Pavernes, dels 
fra Kongernes Side anvendtes for at trænge alle 
Haande udenlandske og til Dels ret mindre værdige 
Personer ind i Landets Bispeembeder, desorgani
serede og demoraliserede den højere Gejstlighed. 
Den blev mere og mere verdsligsindet og tog sig 
stedse mindre af sine egentlige Pligter. Provincial-
koncilier, som tidligere under Ærkebiskoppens 
Forsæde oftere havde været afholdte til Drøftelse 
af den norske Kirkes Anliggender, høres der saa 
godt som intet mere til. Hertil kom, at den sorte 
Død bortrev en saa stor Del af P., at det varede 
Menneskealdere, inden Sognekaldene atter vare 
fuldt besatte og da for en ikke ringe Del med 
Personer af meget tarvelig Uddannelse. P.'s Or
ganisation var dog endnu saa fast bygget, at slige 
Slag mere ramte dens Dygtighed end dens Magt, 
og Reformationen rettedes derfor som politisk 
Foreteelse direkte mod Præstevældet som saadant. 
Biskopperne i katolsk Forstand ryddedes af Vejen; 
i deres Sted traadte Kongen som Gejstlighedens 
øverste Myndighed og Forsvar, og Præsterne fik 
atter Lov til at gifte sig, hvorved deres særlige 
Standsinteresser stærkt svækkedes. Efterhaanden, 
og navnlig efter at Suverænitetens Indførelse 1661 
havde givet Stødet til en fastere Ordning af Em
bedsværket, voksede Gejstligheden paa ny frem 
som et mægtigt Led i Samfundslivet. Præsternes 
Indflydelse som Ordets Forkyndere og Ungdommens 
Lærere blev en betydningsfuld Faktor ud over 

Land og Byer, og i Kongens »Kancelli« eller 
efter 1814 i »Kirkedepartementet« havde de en 
central Instans, der altid var rede til at antage 

: sig Standens Interesser. Naar disse ikke desto 
; mindre ikke altid kom til deres Ret i den Ud

strækning, Gejstligheden selv mente at have Krav 
paa, havde det sin Grund i den mere og mere 
accentuerede demokratiske Udvikling, som i stedse 
flere Anvendelser viste sig ugunstig mod Særrettig
heder, eller hvad der ansaas som saadanne. Navn
lig paa det økonomiske Omraade, hvor P. i Aar-
hundrederne efter Reformationen lidt efter lidt 
var bleven ret velstillet, har den i Løbet af 19. 
Aarh. atter vekslet Vilkaar. Medens Sognekaldenes 
fremadskridende Deling har gjort Standen meget 
talrigere end før, ere den enkelte Præsts Ind
tægter blevne betydelig formindskede, hvilket i 
Forening med Pengenes aftagende Købeevne gjorde 
Stillingen gennemgaaende mislig. De stærke og i 
det hele taget berettigede Klager, som herved 
bleve fremtvungne, bevirkede endelig 1890 Ned
sættelsen af en kgl. Kommission, der bl. a. for
beredte de to ny Love af 14. Juli 1897 »om 
gejstlige Embedsmænd og Kirkesangeres Lønning« 
og »om gejstlige Embedsgaarde«. Navnlig ved 
den førstnævnte Lov er P.'s økonomiske Forhold 
i væsentlige Henseender forbedrede, idet den dels 
paabyder, dels aabner Adgang til at faa Em
bedernes uvisse Indtægter (Gebyrer og Ofre) om
byttede med faste kommunale Udredsler samt til
lader, at de visse Indtægter, navnlig Tienden, kan 
inddrives gennem de offentlige Skatteopkrævere, 
medens de tidligere i Tilfælde maatte inddrives 
retslig af den enkelte Præst selv. Betegne saa-
ledes disse Love en forønsket Sikrelse af P.'s 
Økonomi, har den derimod været mindre heldig 
med sine Krav paa kirkepolitisk Reorganisation. 
De mod en saadan sigtende, paa Stortinget 1869 
privat fremsatte Forslag om Sammenkaldelse af et 
almindelig norsk Kirkemøde og Oprettelsen af 
Menighedsraad faldt henholdsvis i Stortinget selv 
og for Kongens Veto. I nyeste Tid arbejder man 
for at fremme Kirkemødet som Institution ved 
Hjælp af frivillig Deltagelse. E. H. 

Præstesyge, den hos Præster og andre, som 
maa tale meget og raabe højt, optrædende Hæs
hed som Følge af Overanstrengelse af Stemmen 
i Forbindelse med Svælg- og Strubekatarr. A, F. 

Præstevalg. I Ny Test. tales der ikke om 
egentligt Valg af Præster. Til Embedets Bærer 
var den selvskreven, som havde en særlig Naade-
gave dertil. Paulus indsatte ældste i de Menig
heder, han stiftede, men paa den anden Side frem-
gaar det af Pastoralbrevene, at Menigheden havde 
et Ord at sige ved Kaldelsen af Embedsmænd, 
Biskopper og Diakoner. Med Sikkerhed kan man 
dog ikke udlede noget Fremgangsmaaden ved
rørende. Efter Aposteltiden hører man derimod 
om P., og dette foregik ved en Samvirken mellem 
Biskop og Menighed, men Menighedens Rolle var 
dog ikke saa meget den vælgende som den vid
nende; Menigheden aflagde Vidnesbyrd om, at 
Embedets vordende Bærer var skikket til sin Ger
ning. Denne Samvirken mellem Biskop og Menig
hed spores endnu i Danmark i Valdemar-Tidens 
Kirkelove, hvor det hedder: »Naar Kirke vor der 
løs, skulle Sognefolkene vælge sig Præst med 
Biskoppens Raad og Samtykke«, men ellers tabte 
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Lægfolket snart al Ret til at aflægge sit Vidnes
byrd, og i den katolske Kirke tiltog Hierarkiet 
og inden for dette atter Paven sig al Ret til 
Embedsbesættelser i Kirken. Ganske vist er det 
ikke altid lykkedes Hierarkiet at faa den verds
lige Magt til at bøje sig, især naar det har gældt 
Besættelsen af de højere kirkelige Embeder, for 
ikke at tale om Pavestolen selv, men baade i 
Middelalderen og i den allernyeste Tid har Rom 
skarpt hævdet Princippet: Kirkens Embedsmænd 
vælges af Kirkens Embedsmænd! Reformationen, 
som brød med det hierarkiske Princip, og som 
hævdede det almindelige Præstedømme, førte med 
Nødvendighed en ny Kaldelsesmaade for Præster 
med sig, og i de protestantiske Folkekirker har 
man da ogsaa søgt at bringe P. i Stand ved en 
Samvirken mellem Statens og Kirkens Styrelse og 
Menigheden. Det rent hierarkiske Princip er over
alt inden for 

om, hvorvidt P. 
skal foregaa ved 
direkte Valg af alle valgberettigede eller gennem 
Menighedsraad (s. d.). I Sønderjylland og paa Is
land er P. gennemført paa den Maade, at Kirke
styrelsen udpeger 3 Mænd, som alle valgberettigede 
i vedkommende Menighed da skulle vælge imellem. 
I Danmark har Menigheden hidtil ikke haft nogen 
Stemme ved P., men Præstebesættelser ere fore
tagne af Ministeriet. Kultusminister J. C. Christen
sen har fremsat et Lovforslag om Menighedens 
Deltagelse i P., men endnu (1903) er Forslaget ikke 
blevet vedtaget af Rigsdagen. For Norge's Ved
kommende se K a l d s r e t . (Lit t . : F r . N ie l s en 
»Kirkeforfatning ogP.« [1902]). A. Th. J. 

Præstevielse d. s. s. Ordination. 
Præstø, Købstad i det sydøstlige Sjælland, 

Præstø Amt, Baarse Herred, ligger under 550 

7' 24" n. Br. og o° 31' 41" v. L. f. Kjøbenhavn 
(beregnet for Kirketaarnets vestlige Gavl). Den 
har en meget smuk Beliggenhed paa en Halvø, 
som tidligere har været en 0, og som i østnord-
østlig Retning skyder ud i det inderste af Præstø 
Fjord; mod Syd begrænses Halvøen af Tubæk 
Aa. Byen er omgiven af et til Dels stærkt kuperet 

Protestantismen 
brudt,Staten som 
saadan har alle 
Vegne faaet en 
afgørende Ind
flydelse ved P., 
men unægtelig 
har den anden 
Faktor ved P., 

Menigheden, 
langtfra i Praksis 
faaet den Ret, 
som maatte til

komme den. 
Grunden hertil 
maa foruden i 
politiske For
hold nærmest 

søges i Vanske
lighederne ved at 
bestemme, hvem 
der ere valgbe
rettigede. Min
dre væsentligt er 
Spørgsmaalet 

huset, paa Torvet, opført 1823 med et senere 
tilføjet Arresthus, en ny Kommuneskole, opført 
1895—97, en teknisk Skole (1891), en Realskole, 
Sygehuset (1864—66) og Fattig-Arbejdsanstalten. 
Af milde Stiftelser findes Den borgerlige Vel
gørenheds Stiftelse, oprettet 1852, og et Asyl 
(opr. 1869). N. f. Kirken paa det yderste af 
Halvøen (»Klosternakke«) ligger et lille Lyst
anlæg, »Frederiksminde«, med en 1868 rejst Buste 
af Frederik VII. Der er ikke bevaret gamle Byg
ninger, da store Ildebrande have hærget Byen. — 
Lige ved Byen, iP . L a n d d i s t r i k t , ligger Hoved -
gaarden Nysø (s. d.). 

Byen har et frugtbart Opland og har derfor 
altid haft en ret god Handel, men den tidligere 
store Handel med Flæsk er dog nu helt ophørt, 
og Handelen med Korn (især Byg) er aftagen be
tydelig. Der er nogen Søfart og Fiskeri samt 
Haandværk og Industri. I P. findes en Spare
kasse, oprettet 1845, °§ Sydsjælland's Laane- og 
Sparebank, oprettet 1871. Dens Havn, paa Nord
kysten af Halvøen, er først anlagt i 19. Aarh. 
Dybden i Havnen saavel som i Renden ind til 

og skovbevokset Terrain, fra hvis Højder der er 
vid Udsigt over Egnen. Det højeste Punkt i 
Byen er ca. 8 M., ved Raadhuset. Den ligger ca. 
75 Km. S. S. V. f. Kjøbenhavn, 41 Km. S. S. V. f. 
Kjøge, 23 Km. S. 0. f. Næstved og 17 Km. 
N. 0. f. Vordingborg. Den havde 1. Febr. 1901 
1,497 Indb. (1801:480, 1840:784, 1890:1,500). 
Byen er meget stor i Forhold til sin Folke
mængde ; fra Vest til Øst strækker den sig ca. 
940 M.; Hovedgaden, Algade, som gaar fra Øst 
til Vest, er ca. 930 M.; ved flere Smaastræder 
forbindes den med Byens anden større Gade, 
Grønnegade, hvis bredeste Del danner Torvet. Af 
offentlige Bygninger nævnes Kirken, der bestaar 
af en ældre Del, der en Tid var St. Antonii 
Klosterkirke (se nedenf.) og vistnok stammer fra 
Slutn. af 14. Aarh., og en senere Tilbygning, der 
danner tre Gavlpartier mod Syd; endvidere Raad-
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den er ca. 3,7 M. Ved en 20. Marts 1900 aabnet 
Privatbane er den i Forbindelse med Næstved. 
Af Fabrikker og industrielle Anlæg nævnes et 
Bayersk- og Hvidtølsbryggeri (»Antonii«), et 
Dampsav- og Høvleværk, et Dampbrænderi og 
et Jærnstøberi med Maskinfabrik. T o l d - og 
S k i b s a f g i f t e r n e ved Toldstedet udgjorde 1901 
i alt 23,290 Kr. H a n d e l s f l a a d e n bestod ved 
Udgangen af s. A. af 51 Fartøjer og maalte Baade 
paa i alt 436 Tons, deraf 2 Dampskibe paa 40 
Tons og med 22 H. K. I udenrigsk Fart kla
reredes for Indgaaende 91 Skibe med 4,315 Tons 
Gods og for Udgaaende 34 Skibe med 148 Tons 
Gods; i indenrigsk Fart indkom 116 Sejl- og 51 
Dampskibe med henholdsvis 1,802 og 2,435 Tons 
Gods og udgik 172 Sejl- og 51 Dampskibe med 
henholdsvis 976 og 2,642 Tons Gods. Af fremmede 
Varer fortoldedes i 1901 bl. a.: Bomulds- og 
Linnedmanufakturvarer 962 Kg., uldne Manufak
turvarer 722 Kg., Vin 1,702 Kg., andre Spiri
tuosa å 8° 2,025 Liter, Glas og Glasvarer 2,626 
Kg., Stentøj og Fajance i :663 Kg., Kaffe 16,492 
Kg., Olier 61,896 Kg., Salt 25,200 Kg., Sukker, 
Mallas og Sirup 7,396 Kg., Stenkul 2,604,118 
Kg., toldpligtige Metaller og Metalvarer 38,245 
Kg. samt Tømmer og Træ 564 Klstr. og 16,316 

Kbfd. Af indenlandske 
Frembringelser udførtes 
til Udlandet 28,850 Kg. 
Byg, 105,228 Snese Æg 
og 2,923 Kbfd. Gavntræ; 
til indenlandske Steder 
uden for Sjælland ud
skibedes bl. a. 10,000 Kg. 
Hvedemel. 

P. danner i gejstlig 
Henseende eet Pastorat 
med Skibbinge Sogn i 
Baarse Herred. Byens 

Øvrighed bestaar af en Borgemester, som tillige er 
Byfoged ogByskriver samt Birkedommer og Skriver 
i Vordingborg nordre Birk, og et Byraad, der be
staar af 7 valgte Medlemmer. Den hører til 3. 
Landstingskreds og Amtets 4. Folketingskreds, 
for hvilken den er Valgsted, P. Amts sjællandske 
Amtstuedistrikt og P. Lægedistrikt. 

H i s t o r i e . P. hører ikke til Landets ældste 
Byer, idet dens Navn første Gang forekommer 
1321 i et Brev, udstedt af Christoffer II, dateret 
P-; 1353 afstod Skovkloster bl. a. »P. med alt 
sit Fang« til Valdemar Atterdag. Byen fik sine 
første Privilegier 1403 af Erik at Pommern. Den 
Halvø, hvorpaa Byen ligger, var som nævnt en 
0 lige til Beg. af 19. Aarh.; men hvoraf den 
første Del af Navnet kommer, ved man ikke. 
Den har aldrig været nogen stor By. Dens Be
tydning i Slutningen af Middelalderen knyttede 
sig særlig, til det paa Klosternakke liggende St. 
Antonii Kloster, hvis Grundlæggelse skyldes 
Christian I, som 1470 skænkede Antonitterne i 
Morkjær i Angel >Vor Frue Kirke i P.< med 
tilhørende Prsestegaard til en Filial ; 1504 lagde 
Kong Hans Beldringe Kirke i Baarse Herred til 
Klosteret (deraf den tidligere fejlagtige Angivelse, 
at Klosteret oprindelig har ligget i Beldringe). 
Ved Ophævelsen af Klosteret 1536 fik Byen som 
nævnt Klosterkirken til Sognekirke. I den nyere 
Tid gik det tilbage for den lille By, til Dels paa 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Præstø's Bymserke. 

I Grund af voldsomme og hyppige Brande, saaledes 
1658, 1670 og 1711, da der brændte 28 Gaarde 
og Huse, 1750, da den østlige, og 1757, da den 
vestlige Del gik op i Luer; dertil kom Krigene 
i 17. Aarh., navnlig Krigen 1657—60, og Pesten 
1711. Aar 1769 havde Byen kun 379 Indb. I 
19. Aarh. gik Byen en Del frem, navnlig ved sin 
store Handel med Flæsk og Korn (se ovenf.). 
(L i t t . : N. V. Nie l sen , »P. Kjøbstad og Klosters 
Hist.« [Kbhvn. 1902]; >Kirkehist. Saml.« II, 4. 
R. II og VI; E. Madsen, »Bidr. til P.'s Hi
storie«, i »Fra Arkiv og Museum«, I; T r a p , 
>Stat.-topogr. Beskr. af Danm.« [3. Udg. II, 
Kbhvn. 1897]). H. W. 

Præstø Amt bestaar af den sydøstlige Del af 
Sjælland, Øerne Møen, Nyord og Bogø samt flere 
mindre Øer og Holme i Ulvsund og Vordingborg 
Bugt. Det grænser mod Nord til Kjøbenhavn's 
Amt, fra hvilket det skilles ved Kjøge Aa, mod 
Øst til Østersøen, der her afsætter Kjøge Bugt 
og Fakse Bugt med Præstø Fjord samt Ulvsund, 
Farvandet mellem Sjælland og Møen, mod Syd 
og Sydvest til Vordingborg Bugt og mod Vest til 

' Sorø Amt, i hvilket P. A. danner en dyb Indskæring, 
begrænset af Susaa med Tjustrup og Bavelse Sø. 
Mellem Kjøge- og Fakse-Bugt udsender Amtet 
Halvøen Stevns, mellem Fakse- og Vordingborg-
Bugt atter en Halvø, fra hvilken igen udgaa 
mod Vest de mindre Halvøer Knudshoved Odde, 
som afgrænser Agnø Fjord, og Svinø Land mel
lem Agnø Fjord og Dybsø Fjord. Paa Grænsen 
af P. A. og Sorø Amt skærer Karrebæk Fjord 
sig ind. Amtet er 1,670 • Km. og havde 1. 
Febr. 1901 103,293 Indb., hvoraf 86,930 i Land
distrikterne, de øvrige i de 5 Købstæder (1801 
havde det i alt 54,629, 1860: 89,573, 1890: 
100,649), D : ca- 62 paa 1 • Km. Overfladefor
holdene ere meget afvekslende. Mod Vest og Syd 
er Overfladen til Dels højtliggende og bakket; 
igennem denne Del gaar Sjælland's sydøstlige 
Hovedvandskel, der 0. f. Næstved i Kobanke 
hæver sig til 123 M. (Sjælland's næsthøjeste Punkt); 
et andet Punkt, Oredrevsbakken eller Globanke, 
naar Ii6,5 M. Efter at Vandskellet sydligere er 
aftaget i Højde, naar det atter mod Syd, 0. f. 
Vordingborg, 107 M. i Kulsbjærge. Baade ved 
Vordingborg Bugt og ved Østersøen er Over
fladen temmelig lavtliggende, men i Stevns hæver 
den sig atter, om den end her er jævn; i Nær
heden af Stevns Klint ligger det højeste Punkt, 
41 M. Hvad Møen angaar, henvises til den sær
lige Artikel. Overfladen er gennemgaaende dæk
ket af Rullestensleret. Aaerne, der søge ud til 
Østersøen og Vordingborg Bugt, ere alle smaa; 
den største er Stevns- eller Tryggevælde-Aa, som 
løber til Østersøen; som alt nævnt berøres Græn
sen af Kjøge- og Susaa. Jorderne ere meget 
frugtbare, idet der i Gennemsnit gaar noget over 
5 Hekt. paa 1 Td. Hartkorn. Af det samlede 
Areal, 1896 ca. 166,540 Hekt., vare ca. 76,000 
besaaede, 57,700 Eng, Græsgang o. s. v., 19,500 
Skov, 2,440 Have, 2,370 Mose og 1,900 Kær 
og Fælleder. Kreaturholdet var 1898: 25,551 
Heste, 100,473 Stkr. Hornkvæg, 22,945 Faar og 
98,615 Svin. Amtets samlede Hartkorn var 
1. Jan. 1895 28,040 Tdr.; det var fordelt paa 
124 større Gaarde (paa 12 Tdr. Hartkorn og 
derover) med 5,192 Tdr., 4,344 Bøndergaarde 
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(i —12 Tdr. Hartkorn) med 19,935 Tdr. og 11,643 
Huse med 2,287 Tdr. Amtet danner to Amtstue-
distrikter, nemlig Amtets Sjællandske og Møen's, 
hvortil Møenbo Herred hører. Amtet bestaar af 
Købstæderne Præstø, Storehedinge, Næstved, Vor
dingborg og Stege samt Herrederne Bjeverskov 
Stevns, Fakse, Tybjærg, Hammer, Baarse og 
Møenbo. Det hører til 3. Landstingskreds og 
har 6 Folketingskredse. I gejstlig Henseende 
hører det under Sjælland Stift (undtagen Bogø, 
der hører under Lolland-Falster Stift) og om
fatter 3 Provstier: Fakse, Bjeverskov og Stevns 
Herreders Provsti, Tybjærg og Hammer Her
reders Provsti og Baarse og Møenbo Herreders 
Provsti. I jurisdiktionel Henseende omfatter 
det foruden de 5 Købstadsjurisdiktioner føl
gende Landjurisdiktioner: Bjeverskov Herred, Vallø 
Birk, Stevns og Fakse Herreder, Bregentved 
og Gisselfeld Birk, Tybjærg Herred, Vordingborg 
nordre Birk, Vordingborg søndre Birk og Møenbo 
Herred. Amtet hører til 2. Udskrivningskreds 
og til søndre Sjællandske Fysikat (5 Lægedistrikter) 
og har 11 Branddirektorater. — Amtet bestod 
fra 1660 af Tryggevælde Amt (Stevns, Fakse og 
Bjeverskov Herreder), Vordingborg Amt (Tybjærg, 
Hammer og Baarse Herreder; nogle Sogne af 
Baarse Herred dannede dog en kort Tid et eget 
Amt, Jungshoved Amt) og Møen's Amt; det nu
værende P. A. dannedes endelig 1803. (L i t t . : 
O. D. L u t k e n , >P. A. beskr. efter Opfordr, 
af det kgl. Landhusholdningsselskab« [Kbhvn. 
1839]) H. W. 

Præstø Bugt se F a k s e b u g t . 
Præsumtion (lat.), Formodning (se Bevis

byrde) . P. facti sive hominis, en paa almindelig 
Erfaring bygget Formodning. P.juris, en ved en 
særlig Retsregel skabt Formodning. P. juris et de 
jure, en af Retsordenen opstillet, uaf bevislig For
modning. E. T. 

Pr æsum ti v (lat.), hvad der har Formodningen for 
sig, hvad der maa antages som rigtigt, saa længe 
Urigtigheden deraf ej er godtgjort. 

Prætékst (lat.), Paaskud. 
Prætendent ( P r e t e n d e n t ) (lat.), den, der 

gør Fordring paa noget; Prins, der søger at gøre 
sine Krav paa en Trone, som er i en andens 
Besiddelse, gældende. 

Prætendere ( p r e t ende re ) (lat.), gøre For
dring paa. 

Prætentiøs ( p r e t en t iø s ) , fordringsfuld. 
Præteréa censéo (lat.), >for Resten mener 

jeg«, Forkortelse af den ældre Cato's Udsagn 
»for Resten mener jeg, at Karthago bør øde
lægges« {p. c. Carthaginem esse delendam), hvor
med han skal have endt enhver Tale, som han 
holdt i Senatet, selv om den drejede sig om ganske 
andre Anliggender. H. H. R. 

Præteritum se Perfektum. 
Præter prépter (lat.), fjernere eller nærmere, 

mere eller mindre, omtrent. H. H. R. 
Prætéxta {toga p.) (lat.) kaldtes hos Romerne 

en med Purpurbræmme forsynet Toga (s. d.), som 
bares dels af Embedsmænd, dels af Børn. — 
Heraf afledes fabula p. eller praetextata, et na
tionalt romersk Skuespil af alvorligt Indhold, 
hvori Mænd af fornem Stand optræde, til Forskel 
baade fra togata og palliata. H. H. R. 

Prætor kaldtes en Embedsmand i det antikke 

Rom. Oprindelig synes Ordet at have haft Be
tydningen Hærfører, hvorfor ogsaa Konsulerne 
kunde kaldes P., men ved en Lov 367 f. Chr. 
oprettedes et særligt Embede, Præturen, ved Siden 
af Konsulatet. Fra først af var der kun een P., 
og det var Meningen, at han skulde overtage 
Ledelsen af Retsvæsenet, som hidtil havde paa
hvilet Konsulerne. Da Konsulatet det nævnte Aar 
blev gjort tilgængeligt for Plebejerne, medens alene 
Patricierne fik Adgang til Præturen, kunde disse 
altsaa gøre Regning paa at beholde den væsent
lige Indflydelse paa Retsplejen for sig selv ; men 
allerede 337 fik dog ogsaa Plebejerne Adgang til 
Præturen. Fra 241 valgtes der aarlig to P., af 
hvilke den ene {p. urbanus) fik Ledelsen af Rets
sager, der angik Borgere, medens den anden ( / . 
inter peregrinos) skulde behandle Sager, der an
gik Udlændinge eller førtes mellem Borgere og 
Udlændinge. Ved Siden deraf kunde P. dog ogsaa 
fungere som Stedfortrædere for Konsulerne baade 
paa det civile og paa det militære Omraade. 
Senere (omtr. 227) valgtes endnu to P., der fik 
de to ny Provinser, Sicilien og Sardinien, at be
styre; fra 197 valgtes 6, fra Sulla's Tid 8, medens 
Cæsar lod vælge 10, og Tallet i Kejsertiden yder
ligere forøgedes. Imidlertid blev Præturens Ord
ning i høj Grad forandret, efter at man 149 havde 
begyndt at indrette staaende Domstole i Kriminal
sager. Reglen blev da den, at, medens de to 
førstnævnte P. beholdt Jurisdiktionen i private 
Sager, fik hver af de øvrige P. Præsidiet i en 
Kriminaldomstol, og først efter Embedsaarets Ud
løb fik nu samtlige P. i Egenskab af Proprætorer 
(s. d. og P r o k o n s u l ) en Provins at bestyre. 
Som Ledere af Domstolene havde P. væsentlig 
med Sagernes formelle Behandling og Forunder
søgelsen at gøre, medens selve Paadømmelsen til
kom edsvorne Dommere, der ved Aarets Be
gyndelse vare udtagne af P. og opførte paa en 
særlig Liste. Men da P. havde at formulere de 
Spørgsmaal, som skulde stilles Dommerne an-
gaaende Sagens Realitet, havde han ofte en stor 
Indflydelse paa Afgørelsen. Af Betydning er og
saa det Edikt, som P., især p. urbanus, plejede 
at udstede ved Aarets Begyndelse, og hvori han 
angav, hvilke Regler han vilde følge i Tilfælde, 
som ikke vare bestemt forudsatte i Loven. Dette 
Edikt, af hvis Bestemmelser mange gik igen fra 
Aar til Aar, blev saaledes en vigtig Retskilde, 
som ikke alene supplerede, men ogsaa ofte æn
drede Lovene. I Kejsertiden svandt P.'s Betyd
ning stærkt ind, samtidig med at deres Antal 
forøgedes. En væsentlig Del af deres Forretninger 
kom nu til at bestaa i Afholdelsen af offentlige 
Fester. En Tid havde P. Bestyrelsen af Skat
kammeret, der tidligere havde staaet under Kvæ
storerne, men mistede den snart igen. Dog ved
blev Embedet at bestaa til henimod Oldtidens 
Slutning. H. H. R. 

Prætoria d. s. s. Pretoria . 
Prætorianere var hos Romerne Navnet paa 

I den kejserlige Livgarde, som var oprettet af Au-
| gustus. Den bestod af 9, senere 10 Kohorter. 

Under Tiberius indkvarteredes de i en befæstet 
Lejr lige uden for Rom. P. vare begunstigede 
frem for de andre Soldater og spillede ofte en 
vigtig Rolle i Politikken; flere Gange var det 

' dem, som afgjorde Kejservalget eller styrtede 
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Kejseren. Om Prætorianpræfekten se Præ
fekt. H.H.R. 

Prætorisk Ret, den Del af Romerretten, der 
skyldtes Prætors Edikt og efter denne sin Op
rindelse ogsaa kaldes Jus honorarium (efter Præ
tors Æresembede). Da Byprætoren, praetor ur-
banus, der stod i Spidsen for hele Retsplejen, 
hvert Aar ved sin Embedstiltrædelse plejede i et 
Edikt at meddele, efter hvilke Regler han for sit 
Funktionsaar vilde tildele Klageret {actiones') og 
hjemle Indsigelser (exceptiones), førte dette efter-
haanden til, at Prætor ad denne Vej udfyldte 
Mangler og Ufuldkommenheder i den gældende 
Ret ved at tilstaa Actiones og Exceptiones i 
videre Omfang end egentlig efter den strenge Ret 
hjemlet, men saaledes som Retsanvendelsen havde 
vist krævedes af rigtige Retshensyn. Den p. R. 
blev derved en af de vigtigste Kilder til Dannelse 
af ny Ret, idet Prætors Kompetence til saaledes 
at sikre, udfylde og rette (adjuvare, supplere 
vel corrigere) den gældende ældre Ret (jus 
civile) betragtedes som fuldt legitim. En meget 
væsentlig Del af den nyere formfri Ret (Jus gen-
tiutn) skabtes derved gennem denne Retsdannelse, 
og det er denne, der ved sin smidige Formen sig 
efter det praktiske Retslivs Tarv og sin tro Af
spejling af det levende Retsliv (viva vox juris) 
i Forbindelse med de romerske Juristers Fortolk
ning fornemmelig har skabt Romerrettens Verdens-
ry. Denne Retsdannelse fortsattes endnu i Kejser
tiden og standsede først ved Hadrian's Edikt, se 
E d i k t . K.B. 

PrætoriUS, i) H i e r o n y m u s , berømt Kirke
komponist og Organist ved Jakobs-Kirken i Ham
burg, (1560—1629). Under Titelen Opera must-
cum novum [1618—25] findes hans trykte Kom
positioner samlede. 2) Hans Søn J a c o b P., død 
1651 som Organist ved Petri-Kirken i Hamburg, 
ligeledes udmærket Orgelspiller (Elev af Swee-
linck) og anset Komponist af kirkelig Musik, 
deriblandt, ligesom hans Fader, ogsaa af lutherske 
Salmemelodier. 3) M i c h a e l P., Kirkekomponist 
og Musikforfatter, (1571—1621). Siden 1604 stod 
han som Kapelmester i Spidsen for det braun-
schweigske Hofkapel i Wolfenbiittel. P. gjorde 
sig meget fortjent af Kirkemusikken, dels ved 
sine talrige Kompositioner, hvor Tidens ny Stil, 
Solomusikken, gør sig stærkt gældende, dels ved 
en vidtomfattende praktisk Virksomhed. Ved sin 
Stilling stod han ogsaa i Forbindelse med Chri
stian IV i Danmark. Flere af hans trykte Værker 
befinde sig paa det kgl. Bibliotek i Kjøbenhavn. 
Af Vigtighed er hans store Værk Syntagma 
musicum [3 Dele, 1614—20], navnlig dets 2. Del, 
hvor han omtaler sin Tids Instrumenter (med Il
lustrationer), et af de vigtigste Kildeskrifter paa 
sit Omraade [paa ny udg. i Faksimile i »Publ. d. 
Gesellsch. f. Musikforschung«, 13. Bd.]. A. H. 

Prættigau, Alpedal i Schweiz, Kanton Grau-
biinden, strækker sig fra Sydøst til Nordvest og 
gennemstrømmes af L a n q u a r t , der gennem den 
smalle Klippeport Klus baner sig Vej til Rhinen. 
P., der ligger mellem de høje Bjærgdrag Rætikon 
og Plessur-Alperne og mod Sydøst afsluttes af 
Silvretta-Gruppen, er 40 Km. lang og ca. 1 Km. 
bred. Dalbunden har udmærket Eng- og Agerland 
samt Frugthaver, og i de højere Bjærgegne oven 
over Naaleskoven findes udstrakte Arpegræsgange. 

P. har ca. 10,000 tysktalende Indbyggere, der 
foruden af Landbruget og lidt Kalk- og Skifer
udvinding lever af det store Turistbesøg. Gennem 
Dalen gaar en Jærnbane, og den staar i For-

' bindelse med Omverdenen ved en Bane til Davos 
samt ved flere Alpeveje. I P. taltes tidligere Ræto
romansk, paa hvilket Sprog Dalen kaldes Val 
P r a t e n s eller Engdal, og Fortyskningen er først 
sket i Løbet af 14.—16. Aarh. H. P. S. 

Prætfir, Embedet som P r æ t o r (s. d.). 
PraBValere (lat.), overveje, gælde mere, have 

højere Værdi. P r æ v a l e n t , overvejende. 
Pl'ævarikation, Skræven, Afvigelse fra den 

lige Vej. I Romerretten Betegnelse de l s for, at 
en offentlig Anklager er den anklagede behjælpe
lig med paa retstridig Maade at undgaa den for
tjente Straf, d e l s for, at en Sagfører i en privat 
Sag svigter sin Mandants Sag til Fordel for Mod
parten. E. T. 

Prævenére (lat.), komme i Forkøbet, fore
bygge. 

Prævention (lat., af praevenire, komme i 
Forkøbet), et Begreb inden for den katolske Kirke
ret, Betegnelse i al Almindelighed for den over
ordnede gejstliges Ret til at gribe ind paa den 
underordnede gejstliges Omraade, men i Særdeles
hed for Pavens Ret til i visse Tilfælde at gribe 
ind og bortgive ledige Embeder, Præbender o. s. v, 
som egentlig skulde have været bortgivne af en 
underordnet hierarkisk Myndighed, Domkapitel, 
Ærkebiskop eller Biskop. I Slutningen af Middel
alderen benyttede Paverne ret jævnlig denne Frem-
gangsmaade af finansielle Grunde, men det gav 
Anledning til stærke Klager. A. Th. J. 

Præventionsteori se Strafferet. 
Præventiv (lat.), forebyggende. 
Præventive Midler, Lægemidler eller For

holdsregler, der kunne f o r e b y g g e en Sygdoms 
Indtræden. Særlig benyttes Udtrykket p. M. des
uden om konceptionshindrende Midler. Lp. Af. 

Prohle, H e i n r i c h C h r i s t o p h F e r d i n a n d , 
tysk Forfatter, født i Satuell (N. V. f. Magdeburg) 
4. Juni 1822, død i Steglitz ved Berlin 28. Maj 
1895. Han kom i sit 13. Aar paa Højskolen i 
Halberstadt, derefter paa Gymnasiet i Merseburg 
og studerede i Halle og Berlin. Paa en Rejse i 
Ungarn, Tyskland og Tyrol (1847) studerede han 
særlig Folkeliv og Folkeskikke, og en Beskrivelse 
af denne Rejse foranledigede Redaktionen af 
> Augsburger Allg. Zeitung« til at sende ham som 
særlig Korrespondent til Wien under Oktober-
Revolten 1848. Fra Wien berejste han atter Un
garn og de østerrigske Lande, bosatte sig derefter 
i Berlin, men flyttede 1851 til Harz-Egnene for 
at studere disses Sagn, Fortællinger og Viser; 
1855 erhvervede han Doktorgraden i Bonn og 
viede sig derefter til Lærergerningen, indtil han 
tog sin Afsked 1890. Af hans Skrifter kunne 
fremhæves: »Aus dem Kaiserstaat« [1849], »Harz-
bilder« og »Aus dem Harze« [2. Opl., 1857], 
»Harzsagen« [2 Bd., 2. Opl. 1886], »Volkslieder 
und Volksschauspiele« [2. Udg., 1863], »Deutsche 
Sagen« [2. Opl. 1879], »G- A.. Burger« [1856J, 
»Friedrich der Grosse und die deutsche Litteratur« 
[2. Opl., 1878J, »Lessing, Wieland, Heinse« [1877], 
»Abhandlungen iiber Goethe, Schiller, Burger und 
einige ihrer Freunde« [1889], »Friedr. Ludw. 
Jahn's Leben« [1855]. Han har desuden redigeret 
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Wieland's Værker til »Kiirschner's Nationallittera
tur« [Si.—56. Bd.]. C.A.N. 

PrdlSZ 1) K a r l R o b e r t , tysk Forfatter, er 
født i Dresden 18. Jan. 1821. Han var først 
Købmand, men viede sig samtidig til videnskabe
lige og kunstneriske Studier, og efter en Studie
rejse i Italien opgav han 1863 Forretningslivet 
og uddannede sig efterhaanden til en fremragende 
Dramaturg og Kritiker. Allerede 1847 var han 
optraadt som Drarnaforfatter med det romantiske 
Lystspil »Das Recht der Liebe« ; derefter udgav 
han Tragedierne >Thomas Miinzer« [1849], »So-
phonisbe« [1862], >Michael Kohlhaas« [1863], 
»Katharina Howard« [1865, 2. Opl. 1872] o. fl.; 
dog ere hans litterære og historiske Studier vist
nok af større Betydning. Af disse maa nævnes: 
»Erlauterungen zu Shakespeare's Dramen« [1874 
—89], »Das meiningensche Hoftheater und die 
Buhnenreform« [1876], »Katechismus der Drama-
turgie« [1877], »Geschichte des Dresdener Hof-
theaters« [1877], »Katechismus der Åsthetik« 
[1878, 2. Opl. 1889], »Altenglisches Theater« [2 
Bd., 1879], »Geschichte des neueren Dramas« [6 
Bd., 1880 — 83], »Heinrich Heine, sein Lebens-
gang und seine Schriften« [1886], »Das deutsche 
Volkstheater« [1889]. 

2) J o h a n n e s , ovenn.'s Søn, tysk Journalist og 
Forfatter, er født i Dresden 4. Juli 1853. Han 
blev først uddannet i en stor Boghandlerforret
ning i London, hvorfra han skrev »Londoner 
Plauderbriefe« til »Dresd. Zeit.«, var siden (1875) 
Medredaktør af »Borsenblatt fiir den deutschen 
Buchhandel«, 1877—78 af »Meyer's Konversations-
lexikon«, 1877—81 Redaktør af »Allg. litterar. 
Korrespondenz«, 1881—91 af Feuilletonen i 
»Frankfurter Zeit«, 1891—94 af Tidsskriftet 
»Vom Fels zum Meer« og siden 1894 af »Garten-
laube«. Af hans Noveller kunne nævnes: »Am 
Meer« [1878], »Emancipirte Novellen« [1880], 
»Der heilige Amor« [1889], »In der Alpenschutz-
hiitte« [1888], »Modelle« [1891] samt Romanen 
»Bildersturmer« [1895]; desuden »J. V. Scheffels 
Leben und Dichten« [1887] og »Das junge Deutsch-
land« [1892]. C.A.N. 

Prøve i Teknikken, ganske i Alm. Undersø
gelse. P. foregaar dels som Materialprøve (s. d.) af 
Emnerne ved Prøvemaskiner (s. d.), dels af den 
færdige Genstand for at konstatere, om den er i 
tilfredsstillende Tilstand og har forlangte Egen
skaber, saaledes f. Eks. som Prøveskydning af 
Kanoner, Prøvefyring for Dampkedler, Prøvefart 
for Dampskibe. P. af Malme og ædle Metaller 
benævnes ofte Probering (s. d.). F. W. 

Prøveaar. Hist og her er det Skik, at en 
Embeds- eller Bestillingsmand, særlig en Lærer, 
maa tjene et Aar, før han faar fast Ansættelse, 
og dette kaldes da et P. Cl. W. 

Prøveflade kaldes et Stykke Skov, som er 
udvalgt enten med Hensyn til Undersøgelsen af 
et eller andet bestemt Forhold eller oftere som 
Grundlag for en Tilvækstoversigt (s. d.). Paa P. 
skulle Træerne være ens udviklede, udgøre en 
fuldstændig Bevoksning og i det hele være gode; 
baade Areal og Træer udmaales saa nøjagtig som 
muligt under de givne Forudsætninger, da Tallene 
altid skulle bruges til Sammenligninger eller 
Sammenstillinger; Stamtal og Vedmasse paa P. 
ere som oftest større end for den paagældende 

Afdeling som Helhed, fordi man vælger Stykker, 
hvor Udviklingen har været god, samt undgaar 
Rande og mangelfulde Pletter; derfor er man nu 
almindeligvis gaaet bort fra at overføre Tallene 
fra P. til Afdelingen som Helhed; Forskellen er 
forholdsvis størst i de unge Aldere. C. V. P. 

Prøveguld, Guld af en bestemt Finhedsgrad, 
K a r a t e r i n g , se F i n h o l d i g h e d . 

Prøveliane, Armatur paa Dampkedler, tjener 
til at undersøge, om Kedelen har fornødent Vand
indhold, da Vandmangel er en af de hyppigste 
Aarsager til Kedeleksplosioner. I Danmark for
langer Loven 3 P. Den øverste skal være 78 
Mm. (3 Tommer) over Normalvandstanden, den 
mellemste 26 Mm. fl Tomme) under denne, 
og den nederste atter 52 Mm. (2 Tommer) 
dybere; de to nederste P. bør derfor, naar de 
aabnes, altid give Vand. Det maa daglig under
søges, om P. ikke have bidt sig fast, for at man 
ikke, hvis Vandstandsglasset springer, skal være 
uden Middel til at kontrolere Vandhøjden. F. W. 

Prøvemaskine, Maskine til Undersøgelse af 
Materialers, navnlig Byggematerialers Styrke o. s. v. 
De ældste P. indskrænkede sig til at undersøge 
enkelte Egenskaber, f. Eks. Vognakselers Mod
standsevne mod Stød, frembragt ved en faldende 
Vægt. Senere har man bygget P. for at undersøge 
Metallers og Cements Modstandsevne mod Sønder
rivning, derpaa har man indført Maskiner til at 
undersøge Modstand mod Knusning, navnlig af 
Bygningssten og Mørtel, specielt Cement, endelig 
har man nu ogsaa P. til Styrkebestemmelse for 
Læder, Papir o. s. v. De nyere P. ere selvregi
strerende, idet de optegne Prøvens Resultat som 
et Diagram. F. W. 

Prøveskive til Undersøgelse af den elektriske 
Tæthed paa en Leders Overflade er en tynd Metal
plade forsynet med et isoleret Haandtag. Man 
lægger P. paa det elektriserede Legemes Over
flade, hvorved P. i elektrisk Henseende bliver en 
Del af denne, og fører den derpaa hen til et 
Elektrometer, der er indrettet til Maaling af 
Elektricitetsmængder. Jo større Udslag dette-
giver, desto større har Tætheden været paa den 
undersøgte Plet af Lederens Overflade. K. S. K. 

Prøvesten d. s. s. Probersten, se P r o b e r i n g . 
Prøvestenen er et Søfort ved Kjøbenhavn, 

beliggende paa Landgrunden i en Afstand af 3 
Km. fra og ret 0. f. Kongens Nytorv. Det første 
Batterianlæg ved P. fremstod 1713 ved Grund
sætning af I Linieskib og 1 flydende Dok; dette 
Anlæg forstærkedes efterhaanden ved Grundsæt
ning af flere Skibe, men opgaves atter fuldstændig 
1767. 1802 dannedes paa ny et Batteri P. ved at 
grundsætte 3 Linieskibe her. Anlægget, som snart 
forfaldt, solgtes til Nedbrydning 1828. 

Det nuværende P, blev vedtaget ved Lov om 
Søbefæstningen af 31. Marts 1858; det byggedes 
1859—63 og bestaar af en paa en Stenopfyldning 
opført enetages kasemateret Betonbygning med 
ovenover liggende aabent Batteri. Fortet er ar
meret med svært og let Skyts, opstillet dels i 
Kasemat, dels i aabent Batteri. A. G. N. 

Prøvestens Vrag. Midt mellem Levningerne 
af det ældste Fort Prøvesten (Gamle Prøvesten) 
og det nuværende Fort af samme Navn ligge 3 
Vrag, fyldte med Sten, som tidligere have dannet 
Grundlaget af et Fort. Stenene ere tørre ved 
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Lavvande. Vragene ere afmærkede med røde Pæle 
med kendelige Topmærker. G. F. H. 

Prøvesølv, Sølv af en bestemt Finhedsgrad, 
L ø d i g h e d , se F i n h o l d i g h e d . 

Prøvetryk, Aftryk af ufuldførte graverede 
Kobberplader m. m., se K o b b e r s t i k o g A v a n t 
la l e t t r e . 

Prøvetræ, M o d e l t ræ, kaldes et Træ, som 
udmaales særskilt, fordi det i een eller flere Hen
seender svarer til Middeltallet af en bestemt 
Klasse Træer eller, sjældnere, af hele Bevoks
ningen. Hensigten med P. er at faa Træsamfundets 
Massefaktorer eller Vedmassens Tilvækst bestemt 
med saa lille et Arbejde som muligt. Bestemmelsen 
er dog oftest ret usikker, da de fleste af de paa
gældende Størrelser kunne svinge endog meget 
stærkt fra Træ til Træ. C. V. P. 

P. S. o: Post Scriptum (lat.), Efterskrift. 
Psaligrafl (af græ. psalis, Saks), Udskæring 

eller Udklipning af Figurer i mørkt Papir, se 
S i lhoue t . F.R.F. 

Psall iota se Champignon . 
Psalme se Sa lme . 
Psalter (græ. tpakrriQiov), et gammelt Strenge

instrument, en Slags Harpe, hvis Strenge spilledes 
med et Plektron eller med Fingrene. Det fore
kommer allerede hos Hebræerne og blev senere 
Oprindelsen til Spinettet og derigennem til det 
moderne Klaver. S. L. 

Psamathe se Linos. 
Psametik (P sammet i chos ) , Navn paa 3 

Konger i det gamle Ægypten, der alle tilhøre et 
Kongehus, der havde sit Kongesæde i Byen Sais, 
og som i de Uddrag, vi have af det af Manetho 
(s. d.) forfattede Værk om Ægypten's Historie, 
kaldes det 26. Dynasti. De kendes saavel fra de 
hieroglyfiske Indskrifter som fra græske For
fatteres Beretninger. 1) P. I, 665—611, Stifteren 
af det 26. Dynasti, samlede atter det i en Mængde 
Smaastater adsplittede Ægypten til eet Rige, som i 
hans Dage hurtig blomstrede op og paa ny blev 
rigt og mægtigt. P. forsøgte ogsaa at betvinge 
Dele af Syrien og indtog Filisterbyen Gaza og 
vel ogsaa Asdod. P. var en Søn af Neko, Hersker 
i Sais og i Memfis, der sammen med en Snes 
Fyrster i andre Egne af Ægypten først havde 
været Vasal af Kongerne af Æthiopien og derpaa 
var bleven nødt til at hylde de i Ægypten ind
trængende Assyrerkonger, først Assurhaddon (s. d.) 
og siden (668) Assurbanipal (s. d.) som sine Over
herrer. Efter at Assyrer og Æthioper i Kampene om 
Ægypten havde udtømt hinandens Kræfter, bleve 
Smaaherrerne, som hver besad sin Del af Landet, 
en kort Tid helt uafhængige, men de kom rime
ligvis snart i indbyrdes Kampe. P., der aaben-
bart var en af de mægtigste af dem, fik til sidst 
Bugt med alle de andre. Efter hvad Herodot 
fortæller, stod det afgørende Slag ved Momemfis. 
Sejren skyldtes, efter hvad græske Forfattere be
rette, ikke saa meget de ægyptiske Krigere, der 
kæmpede for P., som de Lejetropper, han havde 
hentet fra Lilleasien og Grækenland, Ioner og 
Karer. Af Erkendtlighed indrømmede P. siden 
Grækerne flere Begunstigelser, og Byen Nav-
kratis (s. d.) fik maaske allerede under ham sine 
første græske Nybyggere (fra Milet). I Pelusion 
skal han have lagt en Besætning af græske og 
kariske Lejetropper. Efter hvad Herodot for
tæller, vare Medlemmerne af Ægypten's indfødte 

Krigerkaste misfornøjede hermed, hvoraf Følgen 
blev, at 200,000 af dem udvandrede til Æthiopien. 
Enkelthederne i disse Begivenheder, ligesom 
Maaden, hvorpaa han fik Bugt med sine Med
bejlere, ere ikke kendte; hvad Grækerne fortælle 
herom, har en sagnagtig Karakter. Vi vide heller 
ikke noget nøjere om hans Forhold til Kong 
Gyges i Lydien og til Assurbanipal i Assyrien, 
hvem han en Tid synes at have anerkendt som sin 
Overherre, for at sikre sig imod, at Assyrerne 
skulde understøtte hans Medbejlere. Under P. 
udfoldede den ægyptiske Kunst en rig Blomstring, 
idet man ofte søgte Forbilleder fra den gamle 
Tid, da Pyramiderne byggedes. P. regerede 54 
Aar og døde 611 ell. 610. 2) P. II, Sønnesøn 
af P. I og Søn af Neko (s. d.), Konge i Ægypten 
595—589, foretog bl. a. et Tog ind i Æthiopien. 
Nogle græske og fønikiske Indskrifter i Abu-
simbel i Nubien stamme maaske fra dette Tog 
og ikke fra hans Bedstefaders Tid. Af Grækerne 
kaldes han Psammis . 3) P. III, af Grækerne 
ka lde tPsammeni tos , Konge iÆgypten526—525, 
var Søn og Efterfølger af Amasis (s. d.) og ned
stammede saaledes maaske ikke fra P. I. Snart 
efter at han var bleven Konge, angreb Persernes 
Konge Kambyses Ægypten. P. gik med sin Hær 
til Pelusion og søgte at drive Fjenden tilbage, 
men blev slagen, hvorpaa Memfis blev belejret 
og indtagen af Perserne. P. blev her tagen til 
Fange (efter 6 Maaneders Regering), men be
handledes for øvrigt med Mildhed. Senere indlod 
han sig dog paa Anslag imod Perserne, hvorfor 
Kambyses lod ham dræbe. Som alle ægyp
tiske Kongenavne blev P. i Ægypten et hyp
pigt Personnavn, som holdt sig i flere Aar-
hundreder. V. S, 

Psamma se Hjælme. 
PsammenitOS se P s a m e t i k III. 
Psammetichos se Psamet ik . 
Psammit (af græ. ipåfi^og, Sand) er en af 

Brogniart 1813 indført Betegnelse for Sand
sten. N. V. U. 

Psammom, en Svulst af lignende Bygning som 
Fibrom, Sarkom, Fibrosarkom, undertiden med 
slimet Forandring af Vævet som ved Myxom. I 
Svulsten er spredt fine Sandskorn af Kalk. Svulsten 
har sit Sæde i de bløde Hjernehinder, hvor der 
i øvrigt ved den saakaldte Glandula pinealis 
normalt kan findes lignende Kalkafsætninger, saa 
at man der finder et Slags normalt Forbillede for 
P. Smig. H j e r n e s v u l s t . E. A. T. 

Psammdphis, Ørkenslange; en Repræsentant 
for den Hovedgruppe af de mistænkelige (opistho-
glyphe) Slanger, der leve som Jordformer. Den 
kan blive over il/g M. lang, har en smækker 
Krop, en lang Hale, et Hoved, som er bredere 
end Halsen, samt glatte Skæl. Den nævnte Slægt 
træffes med en Del Arter i Afrika og Sydasien, 
men ganske overordentlig mange nærstaaende 
Slægter, der tilsammen udgøre Dipsadomor-
phernes eller Psammophidernes Gruppe, findes 
spredte over de varme Egne af alle Verdensdele. 
Om dem alle gælder, at deres Bid kun i ringe 
Grad er giftigt og derfor kun dræbende for 
ganske smaa Dyr. (Li t t . : B o u l e n g e r , Cata-
logue of Snakes, III [Lond. 1896]). R. H.-P. 

Psara, I p s a r a , i Oldtiden Psyra, tyrkisk 
Klippeø i det ægæiske Øhav, ligger 18 Km. 
N. V. f. Chios og er 73 Q Km. stor med ca. 
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1,700 græske Indb. P., der er Søhelten Kanaris'es 
Fødeø, havde før den græske Frihedskrig ca. 
20,000 Indb., der næsten alle myrdedes ved Tyr
kernes Overfald 4. Juli 1824. H. P. S. 

Pschent kaldtes i det gamle Ægypten en 
ejendommelig Krone eller Hovedsmykke, der ved 
visse højtidelige Lejligheder bares af Ægypten's 
Konger; ogsaa flere Guder, særlig Solguden, af
bildedes ofte prydet med P. P. er en Dobbelt-

krone YJ sammensat af Q og \J, af hvilke den 

første, der er hvid, symboliserer Herredømmet 
over den sydlige Del af Verden, imedens den 
sidste, der er rød, betegner, at den, der bærer 
den, behersker den nordlige Halvdel af Verden. 
Da Ægypten's Konger i Virkeligheden ikke 
herskede over synderlig mere af Jorden end 
Ægypten, og da dette bestaar af to Dele, Syd
ægypten (Nil- Dalen) og Nordægypten (Deltaet 
og den lige Syd derfor liggende Del af Nil-
Dalen fra Memfis af), er P. Symbol paa Herre
dømmet over Øvre- og Nedreægypten. V. S. 

Psclirevalskij d. s. s. P r s c h e v a l s k i j . 
Pséfisma (græ.), Folkebeslutning. I det an

tikke Athen maatte der ikke gøres Forslag til et 
P., uden at der forelaa en Indstilling fra Raadet, 
og P. maatte ikke stride mod Lovene. De ved
tagne P. bleve ofte offentliggjorte i Form af Ind
skrifter, som opstilledes paa Akropolis, og hvoraf 
mange ere bevarede. H. H. R. 

Psef.it (af græ. tyrjcpog, lille Sten) er en af 
Brogniart 1813 indført Betegnelse for visse Sten
arter. Efter den af Naumann noget udvidede 
Definition omfatter P. alle Stenarter, som bestaa 
af sammenkittede, grove Fragmenter (større end 
Ærter); P. med skarpkantede Fragmenter ere 
Breccie, med afrundede Fragmenter Konglome
rat. N. V. U. 

Pselaphldae se K ø l l e b æ r e r e . 
Psél los , Michael , byzantinsk Forfatter, født 

1018, var først Sagfører og Dommer, senere kejser
lig Sekretær og fik stor politisk Indflydelse. En 
Tid var han Professor i Filosofi i Konstantinopel, 
men kom senere igen ind i en politisk Stilling og 
var Førsteminister under Kejser Michael VII 
(1071—78). Han raaa betegnes som sin Tids første 
litterære Personlighed og var inde i omtrent alle 
Videnskaber. Han har efterladt sig en stor Mængde 
Skrifter af meget broget Indhold, deriblandt for
skellige Studier over Oldtidsfilosoffer, blandt hvilke 
han satte størst Pris paa Platon, hvis Overens
stemmelse med Kristendommen han søgte at paa-
vise. Fremdeles skrev han naturvidenskabelige Ar- j 
bejder, teologiske Skrifter, dels af eksegetisk Ind
hold, dels Stridsskrifter mod Kættere, et Skrift 
om Athen's Topografi, grammatiske Skrifter paa 
Vers, juridiske Værker, en historisk Kronografi, 
som behandler Tiden976—1077 (temmelig partisk); 
endelig Digte, Taler og Breve. En Del af hans 
Skrifter findes i 122. Bd. af Migne's »Patrologi«, 
Kronografien er udgiven af Sathas [Lond. 1899], 
men mange af hans Skrifter ere endnu slet ikke 
udgivne. (Li t t . : K r u m b a c h e r , >Gesch. d. byzan-
tinischen Litt.« [2. Udg., S. 433 ff.]). H. H. R. 

Psendarthrdse (Fa l sk Led) er den blivende 
Tilstand af Bevægelighed i en Knogle, opstaaet 
derved. at et Benbrud ikke er helet. Oftest 

er der kun en ringe Bevægelighed til Stede, idet 
de to Benender ligge nær hinanden og ere for
bundne med Arvæv. Men P. kan være løsere, og 
i saa Tilfælde opstaar der efterhaanden ligesom 
et lille nydannet Led, idet de to Benender be
klædte med Arvæv kun ere forbundne ved Randene 
med Arvæv, medens de i Midten ere adskilte ved 
en Spalte, der minder om en lille Ledhule. P. 
forekommer som Regel kun ved de lange Knogler 
og sjælden ved normale Brud, hvorimod Knus-
ninger og Betændelser ved Brud bidrage til Ud
viklingen af P. Derfor ville de aabne Brud 
hyppigere føre til P. end almindelig lukket Brud. 
P. har Betydning derved, at Knoglen ikke af
giver den Stivhed for paagældende Lem som den 
faste Knogle. Derfor kan man vanskelig støtte 
paa et Ben med P., og en Arm med P. er stærkt 
nedsat i Arbejdsevne. Dog afhænger meget af 
P.'s Beliggenhed; oftest vil en P. langt fra et 
Led være til mere Afbræk end nær ved et Led. 
Ja en P. inde i et Led kan forefindes og dog 
ret god Brug af Lemmet opnaas. En Knogle, 
hvis Brud normalt fører til P. er Knæskallen. Under
tiden fremkalder man P. kunstig for at skaffe en 
Bevægelighed til Stede i Nærheden af et efter 
Sygdom stift Led. En saadan P. kaldes en Ne-
arthrose. Hvis P. ligger saaledes, at den generer 
Patienten i nævneværdig Grad søger man at bedre 
Tilstanden enten ved B a n d a g e r (især dog i 
tidligere Dage) eller ved O p e r a t i o n e r (som er 
Reglen i vor Tid). Disse bestaa i en eller anden 
Form af O s t e o p l a s t i k , en Bortskæring af hele 
P. og en Samling af de to saaledes blottede Ben
ender ved Metaltraadsyning, ved Benstifter eller ved 
at give Benenderne en for Sammenføjningen gunstig 
Form, og som Regel lykkes nutildags disse Opera
tioner godt. E. A. T. 

Pseudepigrafer (græ.: Skrifter, der ere satte 
i Omløb under et falsk Forfatternavn). Det fore
kom i Oldtiden meget hyppig, at man for at 
vinde Opmærksomhed for sin Opfattelse eller af 
andre Grunde opgav et eller andet bekendt Navn 
som Forfatter til sit Skrift. Ethvert saadant Skrift 
kan man kalde en P. Imidlertid har ogsaa Ud
trykket en mere begrænset Betydning, idet man 
stiller Betegnelsen i Forhold til den nytestament
lige og atter ganske særlig til den gammeltesta
mentlige kanoniske Skriftsamling. Uden for den 
gammeltestamentlige Kanon staa efter protestan
tisk Opfattelse baade Apokryfer (s. d.) og P. 
Men medens man ved Apokryfer forstaar en be
stemt Række Bøger, om hvis kanoniske Stilling 
man har været uenig, og som den katolske Kirke 
i Modsætning til den protestantiske har optaget 
i Kanon, saa forstaas der ved gammeltestament
lige P. de Skrifter, som uden at høre enten til 
den egentlige Kanon eller til Apokryferne have 
gjort Fordring paa Autoritet ved at fremkomme 
under Forfatternavne, hentede fra det gamle 
Testamente. De vigtigste blandt dem ere Salo-
mon's Salmer, Henok's Bog, Moses'es Himmelfart, 
4. Esra Bog, Baruk's Apokalypse, Abraham's 
Apokalypse, de tolv Patriarkers Testamenter, Ju
bilæernes Bog og Jesaja's Martyrium. Naturligvis 
findes der ogsaa mange nytestamentlige P., men 
her er der ikke, som ved de gammeltestamentlige, 
nogen historisk Grund til at skelne skarpt mellem 
P. og Apokryfer (s. d.). Hvorvidt der faktisk 
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findes pseudepigrafiske Skrifter inden for selve 
den gammeltestamentlige (saaledes efter alm. An
tagelse Daniel's Bog) eller den nytestamentlige 
(saaledes maaske 2. Peter's Brev) Kanon, er det 
Isagogikkens (s. d.) Sag at undersøge. De vigtigste 
findes i O. F. Fritzsche: Libri apocryfi V. T. 
Graece [Leipzig 1871]. J. P. B. 

Pseudo- , i Sammensætninger: falsk, uægte, 
uegentlig. 

Pseudoakonitin se A k o n i t i n . 
Pseudobasilidiånere, en gnostisk Sekt om

kring ved Aar 200, der erklærede sig for Til
hængere af B a s i l i d e s (s. d.), men som om
dannede hans religionsfilosofiske System og navn
lig fremkom med en udførlig Lære o m A b r a x a s 
(s. d.). Abraxas var for dem den højeste Gud
dom. De forfaldt snart til Usædelighed. A. Th. J. 

Pseudobrookit, et sort og diamantglinsende 
eller halvmetallisk Mineral, som bestaar af Jærn-
tveilte og Titansyre (2Fe 20 3 . 3Ti02), krystal
liserer rombisk og findes i store Krystaller ved 
Havredal i Bamle (Norge), men er for øvrigt 
sjældent. N. V.U. 

Pseudocroup se L a r y n g i t i s . 
PseudodiptérOS (græ.), et Tempel af Anlæg 

som et Dipteros, men kun med een Søjleomgang; 
denne er imidlertid lige saa bred som de to andre 
tilsammen. E. S. 

Pseudodoksl (græ.), falsk Lære, Vranglære. 
Pseudoeléktriske Organer se Elektriske 

Organer. 
Psendofluktuatidn se F l u k t u a t i o n . 
Pseudohermafroditisme d. s. s. falsk Her

mafroditisme, se H e r m a f r o d i t i s m e , S. 821, 
under »Den abnorme H.«. 

Pseudohypertrof l, en tilsyneladendeOvervækst 
af Muskler, hvorved disse faa et stort Omfang rent 
udvortes set, men det viser sig, at det er Fedt
og Bindevæv, ikke Muskelvæv, der er Skyld i 
Rumfangsforøgelsen. E. A. T. 

Pseildo-Isidor se P s e u d o i s i d o r s k e De
k r e t a 1 e r. 

P seudo i s ido r ske Dekretaler kaldes en Sam
ling kirkeretlige Bestemmelser, som angives at 
være udgivne af en vis Isidor Mercator, og som 
fik stor kirkehistorisk Betydning. Foruden de 50 
saakaldte apostolske Bestemmelser og adskillige 
Afgørelser af græske, afrikanske og spanske Sy
noder indeholder Samlingen en Række pavelige 
Dekretaler, først 60, som tillægges Paverne fra 
Clemens I til Melchiades (død 314), alle falske, 
dernæst de pavelige Dekretaler fra Silvester (død 
335) til Gregor II (død 731), deriblandt 35 
falske. Forfalskningen er sket i det Øjemed at 
hæve Biskoppernes Magt ved at gøre dem fri 
over for de verdslige Domstole og ligeledes for 
Metropolitternes Magt ved at stille dem umiddel
bart under Pavestolen. Da Samlingen fandt Ind
gang og Tiltro, blev den af umaadelig Betyd
ning og tjente i høj Grad til at fremme Udvik- j 
lingen af Gejstlighedens Uafhængighed over for j 
Staten og særlig Pavestolens voksende Magt. i 
Med Bestemthed vides hverken Stedet for deres 
Opkomst (Reims?) eller Forfatterens Navn; de 
maa være fremkomne mellem 847 og 852; den I 
første, der vides at have paaberaabt sig dem, j 
var Hinkmar af Reims; og den første Pave, der I 
benyttede dem, var Nikolaos I. Efter at enkelte 

havde tvivlet om deres Ægthed (saaledes Stefan 
af Tournai, død 1203, og Nikolaus fra Casa, 
s. d.), blev Falskneriet først bevist af de magde
burgske Centurier og den reformerte Præst David 
Blondel (død 1665). — Den bedste Udgave er 
H i n s c h i u s ' e s [1863]. J. R B. 

Pseudokrystaller d. s. s. P s e u d o m o r f o s e r . 
Pseudolårix Gord., Slægt af Granfamilien, 

meget nær Lærk, og især adskilt fra denne der
ved, at Kogleskællene falde af Koglerne. En enkelt 
Art Ps. Kaempferi Gord. (Pinus Kaernpferi 
Lamb.), et 30—40 M. højt Træ, lever i Nord-

• og Østkina; dets Naale ere fladere end hos Lærk 
og 3—7 Cm. lange; før Løvfald farves de guld
gule (Gu ld lærk ) . Veddet er meget varigt. 
Dyrkes som Prydtræ. A. M. 

Frøet saas i Potter eller Kasser under Glas, 
og da P. i de unge Aar er mindre haardfør og 
ofte fryser noget tilbage, maa de unge Planter de 
2—3 første Aar overvintres frostfrit og senere 
dækkes, indtil de naa at give saa modne Aars-
skud, at de kunne taale Vinteren. L.H. 

Pseudu leukæmi , ogsaa kaldet H o d g k i n ' s 
S y g d o m eller Aden i , ligner Leukæmi (s. d.) i 
sine ydre Symptomer, men adskiller sig fra denne 
Sygdom derved, at Blodets Sammensætning ikke 
er væsentlig forandret. Sygdommen, der i Alm. 
optræder i den yngre Alder, begynder snigende, 
med en Opsvulmen af Kirtlerne, baade de ud
vendigt følelige, især af dem under Armene og 
paa Halsen, og de indvendige i Bryst- og Under-
livshule samt i Reglen ogsaa af Milten. Kirtlerne 
tiltage efterhaanden i Størrelse, ofte saa betydelig, 
at Patientens Ydre fuldstændig forandres. Herved 
faar Sygdommen Lighed med Lymfom (s. d.). 

i Patienterne blive desuden blege, føle sig trætte 
og matte, have ofte nogen Feber, og efter længere 
Tids Forløb (ofte 2—3 Aar) ender Sygdommen 
under tiltagende Afkræftelse i Reglen med Døden. 
Blandt Midler, som have nogen Indflydelse paa 
denne Sygdom, maa i første Række nævnes Arse
nik, hvorved i flere Tilfælde er opnaaet Hel
bredelse. A. F. 

Pseudomalaki t se D i h y d r i t . 
Pseudomenibrån, en Hinde af en vis Styrke 

og Sværhed, saa den danner et virkelig sammen
hængende Hele, men som ikke bestaar af sammen
hængende Væv, hvorimod den dannes af Be-
tændelsesudsvedning (f. Eks. Fibrin eller lignende 
Stoffer) og afstødte Celler. Disse P. forekomme 
i en Del Slimhindesygdomme som D i f t e r i og 
C r o u p, men ogsaa ved andre Slimhindebetændelser 
i Tarm, Blære, Hals, Mund. Ogsaa kunstig kan 
man fremkalde P. ved Ætsning, og antageligt er det 
ved Sygdommene de ved Bakterievæksten dannede 
Gifte, der fører til Udsvedningen og derved til 
Dannelsen af P. Behandlingen afhænger naturligvis 
af Sydommens Natur. E. A. T. 

Pseudomerl se T a u t o m e r i . 
Pseudomonas (bot.) er en af Migula (1895) 

opstillet, til Bacillernes Familie hørende Slægt, 
som er ejendommelig ved sine endestillede Sving-
traade (sædvanlig 3 å 6, men i det hele fra 1 til 
10), og som derfor i det mindste til visse Tider 
kan svømme frit om. Cellerne ere stavformede 
(sjældent, f. Eks. P. javanensis [Winogradsky] 
Mig., næsten kugleformede), undertiden (f. Eks. 
P. fluorescens [Fliigge] Mig. [ = Bacillus fi. 
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liquefaciens Flugge]) svagt krummede, kun hos 
faa sammenkædede i kortere Traade (f. Eks. P. 
syncyanea [Ehrenb.] Mig. [ = Bacillus cyano-
genes Flugge]). Flere ret interessante Arter hen
høre til denne Slægt, bl. a. alle fluorescerende, 
flere lysende og nitrit- eller nitratdannende Bak
terier, men kun faa sygdomsvækkende (f. Eks. P. 
destructans Potter, der angriber Roer), hvorimod 
mange af de i Drikkevand og Hønseæg samt i 
Tarmindholdet forekommende Former høre til P.-
Slægten. V, A. P. 

Psei ldomorfoser (af græ. ipfvSco, skuffer, og 
HOQqst], Form) eller A f t e r k r y s t a l l e r kaldes i 
Mineralogien Legemer, som have Krystalform, 
men hvis Substans er en anden end den, som 
oprindelig udkrystalliserede med den foreliggende 
Form. P. opstaa, naar Krystallers Substans for
andres kemisk under saadanne Vilkaar, at den 
ydre Form bibeholdes; de have stor Betydning 
for Kendskabet til Omdannelsesprocesserne i 
Mineralriget og have derfor været Genstand for 
talrige og udførlige Undersøgelser, hvoriblandt 
især Blum's (1843—79) maa nævnes som klassiske. 
Navnet P. hidrører fra Haiiy. Efter Dannelses-
maaden adskiller man: 1) O m d a n n e l s e s p s e u d o -
m or foser opstaa ved en kemisk Proces, hvor
under i det mindste een af de oprindelige Bestand
dele bibeholdes; saaledes kunne Sølvkrystaller 
ved Paavirkning af Svovlbrinte optage Svovl, 
hvorved faas P. af Sølvglans efter Sølv; til samme 
Gruppe høre de hyppige P. af Brunjærnsten 
(2Fe,03 . 3H9O) efter Svovlkis (FeSg), af Serpen
tin efter Olivin o. s. v. — 2) F o r t r æ n g n i n g s -
p s e u d o m o r f o s e r opstaa ved en mere gennem
gribende Forandring, saaledes at alle de oprinde
lige Bestanddele erstattes af ny; herhen hører P. j 
af Kalcedon (Si02) efter Flusspat (CaF2), af 
Kobber efter Aragonit o. s. v. — 3) P a r a m o r - | 
foser (Al lomor fose r ) opstaa, naar en Krystal 1 
ved Omlejring af Atomerne gaar over til en anden ; 
Modifikation med Bevaring af den ydre Form og ! 
saaledes, at der hverken tilføres eller bortføres | 
Bestanddele. Hertil høre P. af Grafit efter Dia-
rnant, af Rutil (Ti02) efter Brookit (Ti02), af I 
Kalkspat efter Aragonit. — 4) Sjældnere træffes : 
de saakaldte U d f y l d n i n g s p s e u d omor fose r , I 
hvor Krystallen først er bleven omgiven af et I 
andet Stof og derefter helt opløst, og hvor saa , 
en anden Substans har udskilt sig i det saaledes J 
dannede Hulrum. — Endelig kunne nævnes de 1 
saakaldte uægte eller H y l s t e r p s e u d o m o r foser, , 
hvorved forstaas Krystaller, som ere omsluttede ! 
af et ganske tyndt Hylster af et fremmed Mine- I 
ral; disse Dannelser kunne, naar Krystallen op
løses, muliggøre P. af den foregaaende Gruppe. — I 
P.'s indre Bygning er som Regel væsensforskellig ' 
fra den oprindelige Krystals, idet de pleje at | 
bestaa af finkornede eller tætte Aggregater; under- . 
tiden kunne de endog være Blandinger af flere j 
forskellige Mineraler. N. V. U. 

PseudomUClU er et Glykoproteid, som findes 
i papillære og glandulære Kystomer. I tør Tilstand ' 
danner det et fint, hvidt, meget hygroskopisk 
Pulver, som er letopløseligt i Vand. I Modsætning 
til de ægte Muciner fældes P. ikke, naar dets ! 
Opløsninger gøres sure med Eddikesyre eller Salt- j 
syre; Salpetersyre fælder det heller ikke, men be
virker, at Opløsningen bliver mere opaliserende 

og tykflydende. — I øvrigt giver det Mucinets 
Reaktioner. Ved Kogning af P. med Syrer dannes 
et Glykosamin, som er identisk med det, der faas 
af de ægte Muciner. P. er først beskrevet af 
Scherer som Par al bu min. O. C. 

P s e u d o n e n r o p t é r a se R e t v i n g e d e . 
Pseudonym (græ. af iptvdog, Løgn, og ovofia, 

Navn), med paataget Navn, ogsaa som Subst.: et 
paataget Navn, især om Forfattere. De forskel
lige Landes Litteraturer have talrige P. at op
vise; snart har en Forfatter benyttet et saadant 
Navn til nogle af sine Skrifter, snart har han 
brugt eet og samme nom de guerre eller nom de 
plume under hele sin litterære Virksomhed. Her 
ere nogle af de mest bekendte. I dansk Litteratur: 
»Hans Mikkelsen« og »Just Justesen« (Holberg i 
hans tidligste Digter værker}, endvidere »Knud 
Sjællandsfar« (Baggesen og Hertz), »Poul Rytter« 
(C. Ploug i hans Ungdomsdigte; Navnet har ogsaa 
været brugt af Holberg i et enkelt Skrift), »Carl 
Bernhard« (A. ds Saint-Aubain), »Carit Etlar« 
(Carl Brosbøll) »Svend Trøst« (H. Drachmann i 
en enkelt Digtsamling), »Boganis« (W. Dinesen), 
»Voldemar« (Viggo Holm) og »Theodorus« (A. C. 
Larsen). Søren Kierkegaard's mange P. ere an
vendte paa en for ham helt ejendommelig Maade. 
Af norske Forfattere H. Wergeland med »Siful 
Sifadda« og H. Ibsen med »Brynjolf Bjarme«; 
i Sverige fhave C. W. A. Strandberg (»Talis 
Qualis«), C. A. Wetterbergh (»Onkel Adam«) 
og E. SjSberg (»Vitalis«) skrevet under P. Blandt 
tyske: »Novalis« (F. v. Hardenberg), »Jean Paul« 
(J. P. F. Richter), »Wilibald Alexis« (W. Haring); 
blandt franske saa betydelige som »Stendhal« (H. 
Beyle) og »George Sand« (Aurore Dudevant). 
»Bibliophile Jacob« (P. Lacroix), »Anatole 
France« (J. A. Thibaut) og »Pierre Loti« (Ju
lien Viaud); en berømt engelsk P. er »George 
Eliot« (Mary Ann Evans), en anden er »Junius« 
(Ph. Francis) ; Italien har fra ældre Tid »Merlin 
Coccai« (Teofilo Folengo), fra 19. Aarh. »Lorenzo 
Stecchetti« (O. Guerrini); Spanien ligeledes fra 
ældre Tid »Tirso de Molina« (Gabriel Tellez) og 
fra nyere »Figaro« (M. J. deLarra); Hollænderen 
Douwes Dekker (»Multatuli«) er ogsaa at nævne. 
En særlig Art P. ere de akademiske Navne, hvor
under mange Forfattere skrev, fornemmelig i 16. 
og 17., men ogsaa i 18. Aarh., og det især i de 
sydeuropæiske Lande, saaledes Portugiseren F. 
Manoel do Nascimento (»FilintoElysio«), Spanieren 
L. F. de Moratin (»Inarco Celenio«) o. fi. Ogsaa 
bildende Kunstnere og Musikere have ikke sjælden 
virket under et nom de guerre: et Navn som 
f. Eks. Øgenavnet »Bamboccio« (P. de Laer) 
kan i Virkeligheden kaldes et P., og endnu mere 
gælder dette om franske Kunstnernavne; »Gavarni« 
(G. S. Chevalier) og »Bertali« (Ch. Albert 
d'Amoux). Komponisten »Philidor« hed A. Da-
nican, og N. Isouard kaldte sig blot »Nicolo«. 
Til Dels paa Grund af Skuespillerstandens lavere 
sociale Anseelse i ældre Tid optraadte Skue
spillere hyppig under et paataget Navn (Vellyds-
hensyn o. 1. have dog ogsaa haft Indflydelse, 
endnu langt ned mod vore Dage). Et af de be
rømteste dramatiske noms de guerre er »Rachel« 
(egl. Rachel Felix); Moliére's Navn hører ogsaa 
herhen. Om p. Litteratur smig. de under B i b-
l i o g r a f i (II, Sp. 1043—44) anførte Værker. Et 
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Eksempel paa, at det ikke er tilladt at benytte en 
samtidig Forfatters almindelige P., har man i den 
Proces, som K. G. S. Heun anlagde og vandt 
mod Wilh. Hauff 1827, da denne havde benyttet 
Heun's sædvanlige P., H. Clauren, paa Titelbladet 
til sin Parodiroman »Der Mann im Monde«. E. G. 

Pseudonymitét, det at benytte sig af et pseu
donymt Navn, af et Pseudonym (s. d.). 

Pseudoparenkym (bot.) kaldes et af tæt 
sammenfiltrede, mange Gange ud- og indbugtede, 
med hverandre ofte sammenklæbede Hyfer dannet 
Væv, som paa tynde Tværsnit tilsyneladende er 
et virkeligt Parenkym. Det findes hos mange 
Svampe, især i Sklerotier, i Barklaget hos Li-
kener o. a. St.; Navnet er i de senere Aar i Færd 
med at blive ombyttet med det ulige bedre Ord: 
Plectenchym (eller »Fletvæv«), foreslaaet af 
Lindau 1899. V.A.P. 

Pseudoperiptéros (græ.), et uægte Peripteros-
Tempel, hvor Søjlerne langs Sidevæggene ere 
erstattede med Halvsøjler, fæstnede til Celle
væggene. E. S. 

Pseudopetl'efåkter kaldes forskellige Dan
nelser, som have en vis Lighed med Forsteninger, 
men dog intet have med saadanne at gøre. Her
til høre bl. a. de i Danmark saa hyppig fore
kommende Flintknolde, hvis Form kan være saa-
dan, at de af Lægfolk anses for forstenede Dyre
levninger (Hundehoveder, Fugle, Menneskefødder 
o. s. v.). Det er i Virkeligheden en Slags Kon
kretioner, som oprindelig stamme fra Kridtet. En 
anden Slags P. kan man danne ved Kunst, idet 
man nedsænker Dyr eller andre Genstande i stærkt 
mineralholdige Kilder, hvorved de efterhaanden 
overtrækkes af et Lag af mineralske Bestanddele 
(navnlig kulsur Kalk eller Kiselsyre). y. P. R. 

Pseildopodier se P r o t o z o a og S l imdyr . 
PsendosCOrpionider, Pseudoskorpioner, 

se M o s s k o r p i o n e r . 
Psendoskop er et Redskab til Fremkaldelse 

af uvilkaarlige Synsbedrag (pseudoskopiske Fæno
mener). A n a g l y p t o s k o p e t (s. d.) er et Eks
empel herpaa. Fig. til Art. B l e n d v æ r k viser 
e t p s e u d o s k o p i s k F æ n o m e n . Af de mange 
andre bekendte Eksempler herpaa kan nævnes en 
Cirkel, der gaar gennem en regelmæssig Mange
kants Vinkelspidser. Cirkelen synes ikke rund, 
men stærkest krummet paa de Steder, hvor Af
standen fra Mangekantens Sider er størst. JC. S. K. 

Pseudo-Smerdis, den falske Smerdis, kaldtes 
en Mager Gaumata, som udgav sig for at være 
Perserkongen Kambyses'es Broder Smerdis, der 
var bleven dræbt efter Kongens Befaling. Efter 
at han havde vakt en Opstand mod Perserne 
blandt de undertvungne Folk i Asien og var bleven 
udraabt til Konge, blev han dræbt af syv sammen
svorne Persere, og en af disse, Dareios, blev 
Konge (521 f. Chr.). H. H. R. 

Pseudosnchiae se K r o k o d i l l e r . 
PseildotSUga Carr., Slægt af Granfamilien, 

meget nær Tsuga og Ædelgran, med en enkelt 
Art D o ugl as-Gran (P. Douglasii Carr.), et 1 
næsten 100 M. højt og smukt Træ, hvis Gren- \ 
bygning er som hos Gran; Naalene ere fladere I 
og 20 — 25 Mm. lange, foroven mørkt og for
neden mat grønne. Koglerne have brede Kogle-
skæl og smalle Dækskæl, der ere lige saa lange 
som eller længere end Kogleskællene. Træet 

danner i Rocky Mountains store Skove; dets Ved 
er meget anvendt, og de ranke Stammer bruges 
til Skibsmaster. Douglas-Gran er ikke sjælden 
plantet i Danmark som Prydtræ. A. M. 

P. formeres ved Frø, og de unge Planter maa 
dækkes lidt de første Vintre. De prikles som 
toaarige og omplantes senere med to Aars Mellem
rum i Planteskolen, indtil de have opnaaet passende 
Størrelse til Plantning paa Blivestedet. L. H. 

Pseudovivipari se P r o l i f i k a t i o n og Viv i 
pa r i . 

Psidium L., Slægt af Myrtefamilien, Buske af 
nok saa kraftig et Ydre som Myrtearterne, men 
i øvrigt som disse. Blomsterne udmærke sig ved, 
at Bægerbladene ere sammenvoksede i Knoplejet. 
Frugterne ere Bær. Over 100 Arter, fra Uruguay 
til Vestindien og Mejico. Af flere ere Frugterne 
spiselige og meget yndede, og de dyrkes derfor 
ogsaa i andre Tropelande, saaledes P. Guayava 
Raddi (Guajava t ræ) , der er udbredt i den gamle 
Verdens Troper og i Kaplandet og forekommer 
i forskellige Former, P. Araca Raddi (Araga) , 
P. Cattleyanum Sabine (Aragå) o. fl. Frugterne 
gaa i Handelen i konserveret Tilstand. A. M. 

Psilander, Gustaf, svensk Søofficer, født 
I 16. Aug. 1669, død 18. Marts 1738. P. be

gyndte sin Virksomhed 1687 som Kompagniskriver 
ved Admiralitetet, blev Aaret efter Underofficer, 
drog i hollandsk Orlogstjeneste til 1695 og for
fremmedes 1694 til Underløjtnant, 1704 førte han 
med Orlogsskibet »Øland« en Konvoj over Nord
søen og udstod der 27. Juli tappert en haard 
Kamp mod engelsk Overmagt for at forsvare sin 
Konvoj. 1710 blev han Holmmajor i Karls
krona og deltog i Slaget paa Kjøge Bugt som 
Chef for >Nordstjernan«, 1712 adlet, 1714 Vice
admiral, Aaret efter Admiral, 1716 Landshøvding 
paa Gulland, 1719 Friherre, s. A. deltog han i 
Claes Sparre's Forsvar af de svenske Kyster mod 

: Russerne. 1728 Landshøvding over Kalmar Len 
\ og Øland. P. var Medlem af Rigsdagene 1719—31. 
, 1734 udnævntes han til Præsident i Admiralitetskol-
1 legiet ^og døde i denne Stilling. C. L. W. 

Psiioi (græ.), letbevæbnede Tropper, d. s. s. 
G y m n e t e r . 

Psilomelån (haard Manganmalm) er en 
naturlig forekommende Manganforbindelse af ufuld
stændig bekendt Sammensætning; den indeholder 
overvejende Manganoverilte (Mn02), men dertil 
vekslende Mængder Vand, Baryt, Kali o. a. Den 
er sort, halvmetallisk eller mat, næsten saa haard 

j som Feldspat; den kendes ikke i Krystaller. Den 
har betydelig Udbredelse og Anvendelse som 
Manganmalm; i Reglen forekommer og brydes 
den sammen med Pyrolusit, saaledes ved Ilme-
nau i Thiiringen, Schneeberg i Erzgebirge 
o. a. St. N. V. V. 

PsilOUOtnS-Lag kaldes undertiden en i Schwa-
ben forekommende Afdeling af den ældre Lias. 
Se i øvrigt j u r a f o r m a t i o n . y.P.R. 

Psiloriti se Kreta. 
PsilOSis(græ.),Haaraffald, se H aar sy g domme. 
Psilothron (græ.), en Harpiksblanding, om

trent som en letsmeltelig Lakstang, der i op
varmet Tilstand sættes paa et Hudparti, hvis Haar 
ønskes fjernede, hvorefter de udrykkes ligesom 
ved en Beghætte en miniature. E. P—n. 

PsiOl, Psel , Flod i det sydvestlige Rusland, 
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udspringer i Guvernementet Kursk, gennemstrømmer 
Charkov og Poltava og udmunder efter et Løb 
paa 681 Km. i venstre Bred af Dnjepr. P. har 
meget maleriske Omgivelser. H. P. S. 

PsittaCUS,Slægtsnavn for enGruppe af Papegøjer. 
Pskov, i) G u v e r n e m e n t i det nordvestlige 

Rusland, grænser mod Nord til Guvernementet St. 
Petersborg, mod Nordøst til Novgorod, mod Øst 
til Tver, mod Sydøst til Smolensk, mod Syd og 
Sydvest til Vitebsk og mod Vest til Livland. 
Arealet er 44,209 • Km. med (1897) 1,136,540 
Indb. eller 26 pr. • Km. Hele Omraadet hviler 
paa et Underlag af en devonisk rød Sandsten, 
der alle Vegne dækkes af Diluvialdannelser. Ter-
rainet er mod Syd og Øst et bølgeformet Bakke
land og mod Nord fladt og lavt, Sumpe og Søer 
spille en stor Rolle, og man regner, at P. har 
854 Søer, blandt hvilke nævnes Pskov Sø (s. d.), 
der tilhører Guvernementet med 505 • Km., 
Jijetzkoje, Dvini og Polisto. De vigtigste Vand
løb ere Velikaja, der falder i Pskov Sø, samt 
Lovat og Schelon, der løbe til limen. Klimaet 
«r et noget afdæmpet Fastlandsklima, der har 
hyppige Taager. Vinterkulden er dog saa streng, 
at Velikaja er tilfrossen ca. 145 Dage om Aaret. 
Omtrent !/3 af Arealet er endnu dækket af Skove, 
der Nord paa bestaa af Naaletræer; men Skov-
hugningen drives saa hensynsløst, at Skovarealet 
er i stærk Aftagen. Befolkningen bestaar fra
regnet nogle faa Tusinde Letter, Finner og Ester 
af Storrusser, og med Undtagelse af ca. 13,000 
Protestanter og Jøder ere de alle græsk-katolske. 
Hovednæringsvej er Landbruget, idet */4 af Arealet 
er Agerland og en lignende Del Eng- og Græs
land. Den vigtigste Kornsort er Rug og der
efter følger Havre og Byg; en meget stor Rolle 
spiller Kartoffeldyrkningen samt Avlen af Bælg
sæd, Hør og Hamp. Kvægbestanden udgjorde 
1896 190,000 Heste, 412,000 Stykker Hornkvæg, 
328,500 Faar, 125,000 Svin og 2,400 Geder. 
Af ikke ringe Vigtighed for Guvernementet selv 
er Fiskeriet i Søer og Floder samt Tørveproduk
tionen i de talrige Moser. Husflidsindustrien 
drives ikke stærkt i P. og tilvirker kun Trævarer 
og Lærred. Fabrikindustrien staar forholdsvis 
endnu lavere, og foruden nogle faa Væverier 
findes kun Møller, Garverier, Teglværker og 
Brændevinsbrænderier, hvilke 1896 sysselsatte i 
alt 3,500 Arbejdere og frembragte Produkter til 
en Værdi af 18 Mill. Kr. P.'s Handelsomsæt
ning med Udlandet sker væsentligst ad tre Veje, 
ad Flodvejen til Narva eller adjærnveje over St. 
Petersborg og Riga. De vigtigste Udførselsvarer 
er Træ, hvoraf aarlig udføres for 12 Mill. Kr. 
over Narva, samt Hør, der aarlig indbringer 15 
Mill. Kr. Guvernementets vigtigste Handelspladser, 
hvor der ogsaa afholdes Markeder, ere P., Ostrov 
og Porkhov. P. deles i 8 Kredse. Det er 
et gammelrussisk Omraade, der dog i Middel
alderen dels var selvstændigt, dels hørte til Nov- i 
gorod. I Beg. af 16. Aarh. kom det under Rus- • 
land, og Peter den Store forenede det med Ingerman-
land. Først 1782 oprettedes Guvernementet P. 
2) H o v e d s t a d e n P. eller P i e s k o v ligger 260 
Km. S. S. V. f. St. Petersborg ved Velikaja 10 Km. j 
fra dennes Udløb i Pskov-Søen. (1897) 30,424 j 
Indb. P. har en gammel Kreml med en Dom- j 
kirke fra 12. Aarh., og desuden findes ca. 40 

i Kirker, et Par Klostre samt et Gymnasium og 
! Seminarium. P. driver lidt Industri, Handel og 
\ Flodskibsfart. Byen eksisterede allerede i 10. 
I Aarh. og var oprindelig en storrussisk Grænseby, 

der senere ved sine Forbindelser med Hansaen 
i hævede sig til Selvstændighed. I sin Glanstid 
j havde den ca. 60,000 Indb.; men den gik til -
i bage, efterhaanden som de storrussiske Storfyrsters 
I Indflydelse steg, og 1509 kom den helt under 
i disse. H. P. S. 

Pskov Sø, Sø i det nordvestlige Rusland, 
Guvernementet Pskov, er 734 D K™. stor, staar 
mod Nordvest i Forbindelse med P e i p u s ( s . d.) 
og optager fra Sydøst Velikaja. H. P. S. 

Psoas er Navnet paa en Muskel, der ud
springer fra 12. Brysthvirvel og de fire øverste 
Lændehvirvler, og hvis Sene fæster sig paa Laar-
benets trochanter minor lige neden for Laar-

I benshalsen sammen med den indre Hoftemuskel 
I (musculus ilioens); disse to Muskler kaldes 
I under eet I l i o p s o a s . S. B. 

PsoCldae se Boglus . 
Psophildae se T r o m p e t e r f u g l e . 
Psoriasis kaldes en kronisk Hudsygdom, der 

viser sig som runde eller bueformede, let op
højede, røde Pletter, dækkede med hvidlige Skæl. 
Den opstaar oftest i Ungdommen og kan holde 
sig stadig eller med fri Mellemrum gennem hele 
Livet. Den begynder med smaa, spredte Pletter 
(P. punctata), der efterhaanden vokse til Mønt
størrelse (P. nummularis) og kunne til sidst 
danne ringformede eller ved Sammensmeltning 
bueformede Figurer. I svære Tilfælde kan næsten 
hele Huden blive angreben. Ogsaa Haarbunden 
er ofte angreben. Selv i de Mellemrum, hvor 
Sygdommen af sig selv eller efter Behandling 
træder tilbage, vil der oftest paa Knæer og Albuer 
holde sig een eller flere Pletter, hvor Lidelsen 
saaledes er permanent. Der er kun ringe Kløe, 
og Almenbefindendet er uforstyrret. Sygdommen 
synes at være arvelig, men næppe smitsom, selv 
om den muligvis har en parasitær Oprindelse. 

Behandlingen er dels indvendig, idet der an
vendes Arsenik; ogsaa Jodkalium har været an
befalet til indvendig Brug i meget store Doser. Dog 
er den lokale, udvendige Behandling mod de enkelte 
Udbrud af største Betydning og giver i Reglen 
gode Resultater. I Reglen anvendes Midler, som 
fjerne Skællene og Overhuden, saasom grøn Sæbe, 
Tjære og forskellige Bade. I de senere Aar har 
dog det sikreste Middel vist sig at være Krysarobin 
(Goa powder), et ostindisk Planteekstrakt, der har 
en meget kraftig Virkning paa de angrebne Partier, 
men rigtignok tillige en stærkt irriterende Ind
virkning paa den sunde Hud, og i det hele maa 
anvendes med stor Forsigtighed. En langvarig 
Efterkur med Bade og passende Hudpleje er nød
vendig for at forebygge Tilbagefald. E. P—n. 

Psorospermier se Sporozoa. 
Psyche se Psyke. 
Psychodldae. Smaa nematocere Fluer, karak

teriserede ved tykke Antenner og ved et stærkt 
haaret Legeme; Vingerne ere ualmindelig brede 
og dækkede med Haar; en enkelt sydeuropæisk 
Form er blodsugende, nogle tilbringe deres 
Larvestadium i Vand. C. W.-L. 

Psykagogos, Sjæleføreren, Tilnavn til H e r m e s , 
se P s y k o p o m p o s . 
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Psyke, egl. Personifikation af Menneskesjælen ; 
(tyvZV* Livsaande, Sjæl), allerede i ældre Tid 
fremstillet som en Sommerfugl eller en ung 
Kvinde med Sommerfuglevinger og bragt i For
bindelse med Eros. Især paa skaarne Stene ses 
Eros ofte sammen med P.; han spiller paa Fløjte 
for hende eller viser hende paa anden Maade sin j 
Kærlighed; oftere ses han dog at pine og for- i 
følge hende, brænde hende med sin Fakkel eller 
afrive hendes Vinger. Af gamle Sagn og digterisk 
Supplering er dannet den fra Apulejus'es Metamor
foser noksom berømte Allegori: P. var en Konge
datter, den yngste af 3 Søstre, og hun vakte ved 
sin Skønhed Afrodite's Misundelse. Hun befalede 
da Eros at indgive P. en Kærlighed til det for
agteligste af alle Mennesker. Men han blev selv 
betagen af Kærlighed til den skønne Kvinde og 
førte hende til en ensom Bolig, hvor han hver 
Nat besøgte hende, men før Daggry atter drog 
bort, saaledes at P. aldrig saa ham. Selv havde 
han udtrykkelig forbudt hende at søge at faa at 
vide, hvem han var, idet hun ellers vilde miste | 
hans Kærlighed. Men hun længtes efter sine I 
Søstre, og Zephyros, Vestenvinden, fik da Befaling 
til at hente dem til hende. De indgav hende nu 
den Tro, at hendes elskede var et frygteligt Uhyre. 
En Nat søgte hun da at skaffe sig Vished, stod 
op fra sit Leje, medens Eros sov, og betragtede 
ham ved Skæret fra en Lampe, som hun holdt 
hen over hans Ansigt. Men da hun saa, at han 
var den skønneste af alle Guder, blev hun 
betaget af Glæden og Angesten, og en Draabe 
af den hede Olie faldt fra Lampens Skaal paa 
Eros'es Skulder. Eros vaagnede, bebrejdede hende 
hendes Mistillid og forlod hende. Men nu søgte 
P. ham overalt, efter at hun fortvivlet havde søgt 
at dræbe sig selv, i alle Helligdomme, og kom 
ogsaa til Afrodite's Tempel. Gudinden beholdt 
hende da som sin Slavinde og paalagde hende 
en Række svære Arbejder, som hun kun ved 
Eros'es Hjælp lykkelig fuldendte, idet han atter 
havde fattet Kærlighed til hende og nu lønlig og 
dulgt fulgte hendes Veje. Til sidst skulde hun i 
Underverdenen hente en Æske med Skønheds
midler, men skulde bringe den uden at aabne 
Laaget. Men saa snart hun fra den farlige 
Vandring atter var naaet til Oververdenen, kunde ' 
hun ikke modstaa Lysten til at se Æskens Ind
hold og aabnede Laaget. En bedøvende Damp 
strømmede frem, og P. vilde være omkommen, 
om ikke Eros nu endelig synlig var kommen til 
Hjælp. Han beder Zeus om at maatte gøre hende 
til sin Hustru; hun optages blandt Guderne, 
Afrodite lader sig forsone, og en festlig Bryllups
færd finder Sted. — Saavel i den senere Oldtid 
som i senere Tider har dette Sagn jævnlig af
givet Materiale til Digtning og Kunst. H. A. K. 

Psyke-Eventyret. Det hos Apulejus bevarede 
Eventyr om Amor og Psyke (s. d.) er den ældste 
kendte Opskrift af et vidt udbredt Eventyr om 
en Hustru, der bryder sin overnaturlige Ægte
fælles Paabud og derfor skilles fra ham, men 
først ved langvarig Prøvelse vinder ham igen. I 
nyere Overlevering er han sædvanlig et i Dyre
ham omskabt Menneske (»Den lille hvide Hund«, 
>Hvidebjørn Kong Valemon«, »Ulf Kongesøn«), 
der skal forløses ved hendes Kærlighed og Tavs
hed; og Forbrydelsen er da ofte, ikke at dryppe 

af Lyset paa ham. men at saare ham til Blods, 
for at se, om han er et Utyske; i Stedet for 
Vandringen til Helvede træder der ofte Bestig
ning af et Glasbjærg, eller blot Ægtefællens 
sene Genkendelse af hende. En ejendommelig 
Form, hvor hun maa bære Brudelys ved sin Med
bejlerskes Bryllup, har i tidlig Tid paavirket et 
af de danske Oldsagn hos Sakse (Øder og Sigrid). 
Som afsvækket Form af P. kan »Dejligheden og 
Uhyret« (især kendt i Fransk) betragtes. Samme 
Grundmotiv, men med kvindelig fortryllet Ægte
fælle, optræder i Melusine-Sagnet og i det vidt-
udbredte Eventyr om Svanemøerne og Vandringen 
til Verdens Ende. I nyere Litteratur kan, for
uden de mange Behandlinger af »Amor og Psyke«, 
nævnes Drachmann's »Østen for Sol og Vesten 
for Maane« [1880] og Camilla Collett i »Fortæl
linger« [Chra. 1861], »Saml. Skr.« II [1892]. A.O. 

Psykiater (græ.), Læge, der særlig beskæftiger 
sig med Sindssygdomme. 

P k y k i a t r i (græ.), Læren om Sindssygdomme. 
Psykisk (græ.), sjælelig. 
Psykisk Kraft, en af Crookes indført Be

tegnelse for den hypotetiske Kraft, der af ham 
antages at udgaa eller udstraale fra de spiritistiske 
Medier, og hvorved disse skulle blive i Stand til 
paa Afstand at indvirke paa og fremkalde Be
vægelser af materielle Genstande. Under visse, i 
øvrigt ganske ubekendte Betingelser skal p. K. 
endog kunne forme sig til et mere eller mindre fuld
komment, organiseret Væsen, der paa sit højeste 
Udviklingstrin ikke er til at skelne fra et virke
ligt levende Menneske (se M a t e r i a l i s a t i o n ) . 
Denne p. K. maa i sin Natur og Virkemaade 
adskille sig saa fuldstændig fra alle andre os be
kendte Naturkræfter, at man fra et videnskabeligt 
Standpunkt foreløbig kun kan betragte den som 
en Fiktion, opfunden til Forklaring af indbildte 
Fakta. I hvert Fald maa der bestemt sondres 
mellem Crookes'es p. K.og den »psykiske Energi«, 
som efter enkelte moderne Psykologers Opfattelse 
er Bæreren af de sjælelige Fænomener, thi denne 
sidste antages udelukkende at opstaa ved Trans
formation af andre Energiformer i Nervesystemet 
og ikke at udstrække sine Virkninger ud over 
dette (se P s y k o l o g i ) . Alfr. L. 

Psykodrama (græ.) er Navnet paa en af 
Tyskeren Richard von Meerheimb (født 14. Jan. 
1825 i Sachsen, lever som Oberst i Dresden) op
funden monologisk Digtning, der fremstiller en 
dramatisk bevæget Handling, som foredrages uden 
noget som helst scenisk Apparat, hvorved det 
adskiller sig fra Monodramaet. I Reclam's Universal
bibliotek findes 2 Smaabind af disse P. Cl. W. 

Psykofysfk se P s y k o l o g i . 
Psykofysisk Parallellisme se Psykologi. 
Psyko genesis (græ.), Læren om Sjælelivets Ud-

i vikling, om Udfoldelsen af de enkelte sjælelige 
Virksomheder, Sansning og Tænkning, Instinkter og 
Følelsesytringer, Tale og andre vilkaarlige Be
vægelser hos Barnet under dets Opvækst. 1859 
fremsatte Kussmaul en Række Iagttagelser her
over (»Untersuchungen iiber das Seelenleben des 

i neugeborenen Menschen«); i »The descent of Man< 
[1871] og »Expression of the Emotions« [1872] 
paaviste Darwin Sagens vidtrækkende Betydning, 
hvilket gav Anledning til systematiske Under
søgelser i denne Retning. Det foreliggende Ma-
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teriale er samlet i Preyer: »Die Seele des Kindes« 
[i881] , talrige senere Oplag. (Li t t . foruden 
de nævnte Værker: B a l d w i n , Mental develop-
ment in the child and the race [New York 
1895]; K. C . M o o r e , The mental development 
of a child [New York 1896]). Alfr. L. 

PsykOCjiloSl (græ.),Sjælekendskab, Viden om de 
sjælelige Fænomener. 

Psykogråf (græ.), en let Træplade, af Størrelse 
omtrent som en udstrakt Haand, hvilende paa tre 
korte Ben, af hvilke det ene er et Blyant, medens 
de to andre ere forsynede med Ruller eller løse 
Kugler, der ere indsatte i tilsvarende Fordyb
ninger i Benene, saa at kun en lille Kuglekalot 
rager udenfor. P. udgør saaledes et yderst let 
bevægeligt trebenet Bord. Udstrækker man Armene 
og lader Fingerspidserne hvile paa P., sættes den 
efterhaanden i Gang ved de uvilkaarlige Ryste-
bevægelser (s. d.), og Blyantet optegner da P.'s 
Bane paa et underlagt Stykke glat Papir. Hos 
dertil egnede Individer kunne paa denne Maade 
fremkomme skriftlige Meddelelser, hvis Indhold 
den paagældende ikke altid er sig bevidst, og 
som derfor af mange Mennesker betragtes som 
Bevis for Aanders Indvirkning (se i øvrigt Bord-
da n s. Eksempler paa Meddelelser ved P. se L e h-
mann, »Overtro og Trolddom«, 3. Del). Alfr. L. 

Psykologi (græ.)> S j æ l e l æ r e , Videnskaben 
om de sjælelige Fænomener, der umiddelbart ere 
givne i Bevidstheden som Genstand for »indre« 
Erfaring, Selviagttagelse. Skønt de første Tilløb 
til en Undersøgelse af Sjælelivets Ytringer findes 
allerede hos de græske Filosoffer, er P. dog først 
i den nyeste Tid naaet at blive en selvstændig 
Videnskab. Middelalderen igennem blev den — 
som saa mange andre Videnskaber — i det væsent
lige staaende paa det Udviklingstrin, den havde 
faaet hos Aristoteles, og i denne Oldtidens P. 
var der ikke trukket nogen bestemt Grænse 
mellem det egentlig psykiske og de almindelige 
organiske Livsytringer. Først Decartes'es skarpe 
Sondring mellem Materien, det rumlig udstrakte, 
der kunde være Genstand for Sanseiagttagelse, 
og Sjælen, der var karakteriseret ved Tænk
ningen, vakte Interessen for en mere indgaaende 
psykologisk Forskning. Men ligesom denne Inter
esse var vakt ved filosofiske Teorier, saaledes 
gennemførtes i den følgende Tid de psykologiske 
Undersøgelser ikke saa meget for deres egen 
Skyld som for at tjene til Grundlag for videre-
gaaende metafysiske (Spinoza, Leibniz) og er
kendelsesteoretiske (Locke, Hume, Kant) Speku
lationer. Imidlertid voksede herved Kendskabet 
til de sjælelige Fænomener; Iagttagelserne op
hobedes, og Analysen af de sammensatte Tilstande 
blev gennemført, saa at man efterhaanden trængte 
ned til de sidste, uopløselige Elementer, hvoraf 
Bevidsthedstilstandene sammensættes. Locke om
styrtede Læren om de medfødte Ideer og førte 
al Erkendelse tilbage til Erfaringen; Leibniz 
paaviste »det ubevidstes« Betydning for det be
vidste Sjæleliv; Sulzer og Tetens hævdede 
Følelsens Sideordning med Erkendelse og Vilje 
cg grundlagde derved den endnu ofte fastholdte 
Tredeling af de sjælelige Fænomener; Hume 
undersøgte nærmere Forestillingsassociationernes 
Love, som Hartley og Priestley anvendte til Paa-
visning af, hvorledes alle sammensatte Tilstande 

kunne forklares som frembragte ved Association 
af enkle Elementer. Der forelaa saaledes ved Aar 
1800 Grundlinierne af en empirisk P., som i det 
følgende Aarhundrede blev fyldigere udformet og 
beriget med mange værdifulde Iagttagelser ikke 
blot fra den udviklede menneskelige Bevidsthed, 
men ogsaa ved Undersøgelser over Barnets og 
Dyrenes Sjæleliv paa de forskellige Udviklings
trin, hvis primitivere Former ofte bidrage til For-

' staaelsen af de mere sammensatte (se P s y k o g e -
r nes i s og D y r e p s y k o l o g i ) . Stor Betydning i 
i samme Retning have ogsaa de under Nerve- og 
1 Sindssygdomme optrædende Forstyrrelser i det 

normale Bevidsthedsliv. Det er dog først i den 
sidste Halvdel af 19. Aarh., at disse Erfarings
kilder ere blevne benyttede i større Udstræk
ning, og psykologiske Eksperimenter forekomme 
tidligere kun rent undtagelsesvis; P.'s Metode 
er udelukkende Selviagttagelsen. Hermed er 
imidlertid forbundet saa mange Ulemper, at 
P.'s Udvikling nødvendigvis maatte blive lang-

j som og Resultaterne tvivlsomme, saa snart man 
i vovede sig ud over de store Grundtræk. Selv

iagttagelsen er nemlig usikker, fordi det i Øje
blikket oplevede forandres ved Opmærksom
hedens Henvendelse paa de indre Tilstande; des-

' uden begrænses Iagttagelsernes Rigdom til den 
! enkeltes personlige Oplevelser, og en Garanti for, 

at de iagttagne Lovmæssigheder have almen og 
ikke blot individuel Gyldighed, faas kun vanske
ligt og ad Omveje, ved Sammenligning af for-

[ skellige Personers Iagttagelser. Fremdeles kunne 
j Iagttagelserne kun angaa kvalitative Forskellig

heder, de kvantitative Forskelle kunne i hvert 
Fald kun angives ved de ganske ubestemte Ud
tryk større og mindre. Endelig kan Selviagt
tagelsen, ifølge Sagens Natur, kun højst ufuld
komment give Oplysning om Bevidsthedstilstandenes 
Afhængighed af ydre Paavirkninger paa Orga
nismen. 

1860 paaviste Fechner imidlertid i sin »Ele-
| mente der Psychophysik«, at Naturvidenskabens 
; eksperimentale Metode let lader sig overføre til 
I P. Herved bliver Selviagttagelsen ganske vist 
', ikke overflødig, men den indskrænkes, idet der 
; nu ikke forlanges en saa godt som umulig Rede

gørelse for hele den forhaandenværende Bevidst
hedstilstand, men kun Iagttagelse af den ved 
Eksperimentet fremkaldte Forandring i Tilstanden. 
Fordelene ved Metoden ere for det første en 
større Nøjagtighed, en Ophobning af Erfaringerne 

] og en Kontrol af de vundne Resultaters Almen
gyldighed, idet Forsøgene samtidig udføres med 

! flere Individer. Men hertil komme endnu to 
i andre Omstændigheder, som medføre, at Eksperi

mentets Indførelse i P, ikke blot betyder en For
andring og Forbedring af Metoden, men i Virke
ligheden føjer et helt nyt Forskningsornraade til 
Videnskaben. Fechner betegnede selv sin Psy-
kofys ik som den »eksakte Lære om Forholdet 
mellem Sjæl og Legeme«, og i denne Definition 
er det ny fuldstændig givet. Idet Eksperimentet 
stadig kræver bestemte fysiske Paavirkninger til 

! Fremkaldelse af Ændringer i Bevidsthedstilstanden, 
giver det Oplysning om Afhængighedsforholdet 
mellem det legemlige og det sjælelige. Desuden 
ere de fysiske Paavirkninger maalelige. En Be
vidsthedstilstand kan ganske vist ikke maales, 
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den maa nærmest betragtes som et matematisk ! 
Punkt uden Udstrækning. Men Styrkeforskellen . 
mellem to ensartede Bevidsthedstilstande er maale- I 
lig (ligesom Afstanden mellem to Punkter), idet 
man som Maalenhed tager en Forskel af »netop- ; 
mærkelig« Styrke. Derved kommer man til en 
fuldstændig logisk og praktisk anvendelig Defini
tion af f. Eks. en enkelt Fornemmelses Styrke, 
idet denne er bestemt ved Antallet af de netop-
mærkelig forskellige Fornemmelser mellem Nul 
og den givne Fornemmelse. Idet man nu eksperi
mentalt undersøger, hvor stor en Tilvækst man 
skal give en Paavirkning, for at den derved frem
kaldte Fornemmelse skal faa en netop-mærkelig 
Tilvækst i Styrke (altsaa vokse med en Enhed), 
bliver det muligt af en saadan Forsøgsrække at 
udlede en matematisk Formel for Fornemmelsens 
Afhængighed af Paavirkningens Styrke. Men idet 
de sjælelige Fænomener saaledes blive maalelige 
og Genstand for matematisk Behandling, bliver 
Videnskaben eksakt. Ved sine Forsøg godtgjorde 
Fechner i videre Udstrækning den allerede af 
Weber antydede Lov: naar Fornemmelsen vokser 
med lige store Tilvækster, vokser Paavirkningen 
med lige store Kvotienter, hvilken Lov lader sig 
udtrykke i Formelen E— c . log. (RjR^), hvori? 
betegner Fornemmelsens Styrke, R Paavirkningens, 
J?0 Størrelsen af Pirringstærskelen (s. d.) og c en 
at Fornemmelsens Art afhængig Konstant. 

Fechner's Undersøgelser bleve epokegørende 
for P. 1879 oprettede Wundt i Leipzig det første 
psykofysiske Laboratorium, det næste i Rækken 
var Laboratoriet i Kjøbenhavn (1886), og nu er 
der næppe noget betydeligere Universitet i Eu
ropa og Amerika, som ikke har en lignende In
stitution. Samtidig udarbejdedes ny Metoder til 
Undersøgelse af andre sjælelige Fænomener; 
Wundt indførte Tidsmaalingen til Bestemmelse af 
de psykiske Processers større eller mindre Kom
plikation, Mosso's Pletysmograf blev tagen i An
vendelse til Undersøgelse af Affekternes legemlige 
Ytringer (Lehmann), og Mosso konstruerede sin 
Ergograf til Studiet af Muskelarbejdets Afhængig
hed af Bevidsthedstilstandene. En overvældende 
Rigdom af Detailundersøgelser fremgik af Ar
bejdet i de forskellige Laboratorier; at Værdien 
af disse Arbejder ingenlunde staar i Forhold til 
deres Mængde, er en naturlig Følge af, at det 
blev en Modesag at anstille psykologiske Eks
perimenter, saa at disse mangesteds bleve drevne 
af Mænd, der savnede alle Forudsætninger for 
at vinde brugbare Resultater. De mange Enkelt
heder bleve saa meget mere forvirrende, som man 
faktisk savnede faste Synspunkter, ud fra hvilke 
den hele Vrimmel af fundne Speciallove lod sig 
forklare; trods alle ny Metoder var og blev P. 
en deskriptiv Videnskab. 

Ligesom en Forklaring af de fysiske Love kun 
er mulig ud fra visse Grundantagelser om Mate
rien, det for den fysiske Verden til Grund liggende, 
saaledes vil en Forklaring af Sjælelivets Love 
ogsaa kun kunne gives, naar visse fundamentale 
Antagelser om »Sjælen« ere fastslaaede. Tre 
væsentlig forskellige Hypoteser have her i Tidens 
Løb kæmpet med hverandre, uden at nogen af 
dem har naaet at vinde almindelig Anerkendelse, 
fordi de faktisk alle tre ere ganske ude af Stand j 
til at forklare noget som helst. M a t e r i a l i s m e n i 

antager, at det, der ligger til Grund for Sjæle
livet, er den fysiske Materie; en sjælelig Tilstand 
skal altsaa herefter være et Resultat af Sving
ninger af materielle Dele ligesom alle andre 
Fænomener i Naturen. Denne Hypoteses Uhold
barhed er for lzengst indset, fordi en Fornemmelse 
er ganske væsensforskellig fra Svingninger i et 
materielt Medium; ingen menneskelig Fantasi for-
maar at forestille sig, hvorledes det ene kan blive 
til det andet. S p i r i t u a l i s m e n antager derfor, 
at de sjælelige Fænomener ere Tilstande i et 
immaterielt Væsen, Sjælen, der paavirkes af For
andringer i Nervesystemet. Herved er ganske 
vist de legemlige og sjælelige Fænomeners For
skelligartethed fastslaaet, men til Forklaring af 
de sjælelige Lovmæssigheder er Hypotesen ubrug
bar. For hver sjælelig Grundvirksomhed maa der 
antages en særlig Evne hos det ubekendte Væsen 
»Sjælen«, men at forklare Fornemmelsernes Op-
staaen ved at tillægge Sjælen Sanseevne er ikke 
nogen Forklaring, blot en Omskrivning af Fakta. 
Tilmed er der teoretiske Vanskeligheder ved at 
antage Sjæl og Legeme væsensforskellige og dog 
paavirkende hinanden. Spinoza omgik denne 
metafysiske Vanskelighed ved at antage, at det 
sjælelige og det legemlige kun vare to forskellige 
Ytringsformer for eet og samme fælles til Grund 
liggende; hvad vi opfatte med Sanserne, viser 
sig som fysisk, hvad vi iagttage i vor Bevidsthed, 
viser sig som psykisk, men det er kun den 
samme Ting opfattet paa to forskellige Maader, 
ligesom de fra en Lampe udgaaende Straaler, 
naar de virke paa Øjet, fornemmes som Lys, men 
naar de virke paa Huden, fornemmes som Varme. 
Denne Hypotese, der blev akcepteret af Fechner, 
har efter hans Tid vundet stor Terrain og faaet 
mange Navne: Ny-Spinozisme, p s y k o fys isk 
P a r a l l e l l i s m e , Monisme, Identitetshypotesen. 
Konsekvensen af Hypotesen er, at der saavel paa 
psykisk som paa fysisk Omraade maa kunne 
eftervises et fuldstændig ubrudt Aarsagssammen-
hæng, thi alt, hvad der sker i Verden, maa kunne 
opfattes i sine to mulige Ytringsformer, som 
fysisk og som psykisk. Denne Lære har derved 
haft en ikke ringe Betydning som Arbejdshypotese, 
idet den har ansporet til at efterforske, paa den 
ene Side Nervesystemets Virksomhed som et rent 
fysisk Fænomen, der maa forklares fysisk uden 
Hjælp af psykiske Aarsager, og paa den anden 
Side Sjælelivets Fremtoninger som en rent psy
kisk Aarsagsrække. Men dens væsentlige Mangel 
ligger deri, at den afskærer os fra enhver For
klaring af Sjælelivets Love, som ifølge selve 
Hypotesen ere Love for noget os fuldstændig 
ubekendt, om hvilket vi slet ingen Forestillinger 
kunne danne os. Konsekvent gennemført bliver 
denne Hypotese derfor enten til en Materialisme, 
der anerkender det sjælelige som et i Tilværelsen 
ganske overflødigt Faktum, eller en Spiritualisme, 
for hvilken den fysiske Verden er en ren Illusion. 

Der gives imidlertid endnu en fjerde Mulighed, 
der har faaet sin klareste og anvendeligste Form 
ved den af Ostwald hævdede energetiske Natur
opfattelse. Som Konsekvens af denne fremsatte 
samtidig Ostwald i sine 1901 holdte »Vorles-
ungen iiber Naturphilosophie« [Leipzig 1902] og 
Lehmann [»Die physischen Aequivalente der Be-
wusstseinserscheinungen«, Leipzig 1901] den Be-
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tragtning, at det psykiske er knyttet til en enkelt 
bestemt Energiform af særlig Art, der kun ud
vikles i et Nervesystem ved Transformation af 
andre Energiformer. Heraf følger ligefrem, at 
alle psykiske Love kun blive Love for Energi
transformationerne i Nervesystemet. Den ovenfor 
omtalte Fechner'ske Lov om Forholdet mellem 
Fornemmelsens og Paavirkningens Styrke bliver 
herefter en rent fysiologisk Lov, der blot angiver 
Størrelsen af det i Hjernen ved Paavirkningen 
fremkaldte Potentialfald. At dette er rigtigt, er 
paavist af Waller og Steinach ved fysiologiske 
og af Lehmann ved psykofysiske Maalinger, 
medens Langelaan ad teoretisk-fysisk Vej er 
kommen til samme Resultat. Føres Betragtningen 
videre, maa alle de psykologiske Love for sjæle
lige Tilstandes gensidige Indflydelse kunne for
klares som Love for Vekselvirkningen mellem 
samtidige eller successive Forandringer i Central
nervesystemet. Sideordnet med Psykofysikken faa 
vi saaledes en P s y k o d y n a m i k , der eksakt 
matematisk udvikler de psykologiske Love som 
nødvendige Konsekvenser af Nervesystemets Be
skaffenhed. Hvad der hidtil foreligger i denne 
Retning, tyder virkelig paa, at Opgaven er løselig, 
og at i hvert Fald store Afsnit af P. i en nær 
Fremtid ville blive Kapitler af den almindelige 
Energetik. (Den ældre psykologiske Li t t . , der 
væsentlig hører under Filosofien, maa søges i 
en Fremstilling af dennes Historie eller i Bald-
win, Dictionary of Philosophy and Psychology 
[ i . Bd., New York 1901; 2. og 3. Bd. under; 
Forberedelse]. Af nyere samlede Fremstillinger 
af P. kunne anføres: Spence r , Principles of \ 
Psychology [2. Udg., Lond. 1871—72]; Bain, 1 
The senses and the intellect [3. Udg., Lond. 
1868]; Bain, The emotions and the will [3. 
Udg., Lond. 1880]; Wundt , »Grundziige der 
physiologischen Psychologie« [5. Udg., Leipzig 
1902]; samme, »Grundriss der Psychologie« [5. 
Udg., Leipzig 1902]; Ki i lpe , >Grundriss der 
Psychologie« [Leipzig 1893]; E b b i n g h a u s , 
»Grundziige der Psychologie« [1. Bd., Leipzig j 
1897—1901]; Sul ly , The human mind [Lond. ! 
1892]; James , Principles of Psychology [1.— i 
2. Bd., New York 1870]; J ames , Textbook of 
Psychology [Lond. 1892]; Høf fd ing , »P. i Om
rids« [4. Udg., Kbhvn. 1898]; Kroman , »Tænke-
og Sjælelære« [3. Udg., Kbhvn. 1899]. Af større j 
Specialværker kunne nævnes: Lo tze , »Medizi- | 
nische Psychologie« [Leipzig 1852]; H e l m h o l t z , \ 
»Physiologische Optik« [2. Udg., Hamburg 1896]; 
samme, »Die Lehre von denTonempfindungen« [4. 
Udg., Braunschweig 1877]; Stumpf, »Tonpsycholo-
gie« [i.—2. Bd., Leipzig 1883—90]; F e c h n e r , 
»In Sachen der Psychophysik« [Leipzig 1877]; 
samme, »Revision der Hauptpunkte der Psy
chophysik« [Leipzig 1882]; Mul le r , »ZurGrund-
legung der Psychophysik« [Berlin 1878]; Dar 
win, Expression of emotions in man and ani-
mals [Lond. 1872]; Lehmann , »Hovedlovene 
for det menneskelige Følelsesliv« [Kbhvn. 1892]; 
s a m m e , »De sjælelige Tilstandes legemlige 
Ytringer« [Kbhvn. 1898]; Ribo t , La psycholo
gie des sentiments [Paris 1896]. P.'s Historie 
behandler: S iebeck , »Geschichte der P.« [1. 
Del, Gotha 1880—84]; Ribot , La psychologie 
anglaise contemporaine [3. Udg., Paris 1881]; 

samme, La psychologie allemande contempo
raine [5. Udg., Paris 1896]; D e s s o i r , »Ge
schichte der neueren deutschen P.« [i. Bd., 2. 
Udg., Berlin 1897—1902]. — Tidsskrifter : W u n d t . 
»Philosophische Studien« [Leipzig 1883 —1903]; 
»Archiv fur die gesammte Psychologie« [neue 
Folge der Phil. Stud. fra 1903]; E b b i n g h a u s 
og KQnig, »Zeitschrift 1ur P. und Physiologie 
der Sinnesorgane« [Leipzig 1880 ff.]; S t a n l e y 
H a l l , The arnerican Journal of Psychology 
[Worcester, Mass. 1888 ff.]; Ba ldwin & Ca te l l , 
The psychological Review [New York 1894 
ff.]; Binet , L'année psychologique [Paris 1894 
ff.]). Alfr. L. 

Psykomantl (græ.) d. s. s. Nekromanti (s. d.). 
Psykomotoriske og psykosensoriske Cen

trer, Udgangspunkterne for de motoriske og sen
sitive Funktioner, der findes i Hjernebarken (se 
Hje rne , Ne rvesys t em) . A. F. 

Psykonomik (græ.), Læren om Lovene for 
Sjælelivets Udfoldelse. 

Psykopannychl (græ.), Sjælenes Søvn efter 
Døden indtil Legemets Opstandelse. 

Psykopat! (græ), sygelig Tilbøjelighed, Sinds
sygdom. 

Psykopatologi (græ.), Læren om Sindssyg
dommenes Væsen og Opstaaen. 

Psykopémpos, Sjæleføreren, ensbetydende med 
P s y k a g o g o s som Tilnavn til Hermes som den 
Gud, der fører de dødes Sjæle til Underverdenen 
og overhovedet som Gudernes Budbringer ved
ligeholder Forbindelsen med Hades'es Rige. I 
Odysseen fører han saaledes de dræbte Frieres 
Sjæle til Underverdenen, idet han med sin Stav 
tvinger Skyggerne til at følge sig. H. A. K. 

Psykose (græ.) d. s. s. S i n d s s y g d o m . 
Psykrofor (gr*.), et Apparat, der bevirker 

Afkøling af den Legemsdel, det er i Berøring 
med. I Reglen er P. indrettet saaledes, at der i 
dets Indre kan kredse iskoldt Vand, der stadig 
fornys, hvorved Kulden virker gennem P.'s tynde 
Væg. P.'s Form maa rette sig efter den Legemsdel 
(eller -hulhed), hvor den skal anvendes. Lp. M. 

Psykrométer se F u g t i g h e d s m a a l e r . 
Psylla, Psyl l ldae se B l a d l o p p e r . 
Psyll ium se V a n d r e n d e Blad . 
Psyra se Psara . 
Pt., kemisk Tegn for Platin. 
P. t., o: pro tempore (lat): for Tiden. 
Ptah se F tah . 
Ptarmica se Røllike. 
Ptelea L. ( L æ d e r k r o n e ) , Slægt af Rutaceae, 

aromatiske Buske eller smaa Træer med sammen
satte og 3- eller 5-koblede Blade, hvis Smaablade 
ere glatte og gennemsigtig punkterede. Blomsterne, 
der sidde i Top, ere grønlig gule og vellugtende; 
de ere polygame og 4—5-tallige. Frugterne ere 
omgivne af 2 eller 3 Vinger. 7 Arter i tempe
rerede Egne af Nordamerika. P. trifoliata L. 
dyrkes hyppig i Parker, ogsaa i Norden (i Norge 
langs Kysten fra Christiania til Inderøen i Thrond-
hjemsfjord). Frugterne bruges i Nordamerika som 
Surrogat for Humle. A. M. 

P. formeres ved Frø, som saas om Efteraaret, 
og efter at være priklede som enaarige omplantes 
de, naar de ere 3 Aar gamle, i Planteskolen. Den 
ynder en letmuldet Jord og anvendes til Plantning 
i Busketter. L. H. 
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Pteranodon se F l y v e ø g l e r . 
PteraspiS se Skjo ldf i sk . 
PterelåOS, Søn af Tafios, Konge paa Øen Ta-

fos. Han regnedes for en Efterkommer af Perseus 
og gjorde Krav paa Arvelod i Mykene. Han blev 
overvunden og betvungen af Amfitryon. Poseidon 
havde givet ham Udødelighed ; dog var den knyttet 
til Bevarelsen af et enkelt, rødt Haar paa hans 
Hoved. Det hedder, at hans Datter Komaithe 
fattede Kærlighed til Amfitryon (eller Kefalos, 
der deltog i Toget) og ved at afskære dette Haar 
voldte sin Faders Død. H. A. K. 

Pteria kaldtes af Grækerne en gammel lille
asiatisk By, 0. f. Halys i Landskabet Kappadokien. 
Den skal være bleven indtagen og ødelagt af 
Kroisos (omtr. 550 f. Chr.). I Tiden efter Alexander 
blev Landet omkring P. besat af Gaiaterne. De 
mærkelige Ruiner, der ere udhuggede i Klipperne 
ved Boghaz-køj, og som ere rigelig udstyrede med 
Skulpturer, høre til Omegnen af P. De stamme 
fra forhistorisk Tid og ere som de andre saakaldte 
hetitiske (chetitiske) eller anatoliske Mindesmærker 
fremkomne for en Del under oldbabylonsk eller 
assyrisk Indflydelse. (L i t t . : P e r r o t og C hi-
pi ez, Hist. de l'Art dans VAntiquité, IV [Paris 
1887]). V. S. 

Pterichthys se Skjoldf isk . 
Pteridium Gled., Bregneslægt af Polypodia-

ceae (Gruppen Pterideaé) med en enkelt Art P. 
aquilinum (L.) Kuhn (Ørneb regne , norsk Ein-
s tape) , der har vidt krybende Rodstok og 0,3,3— 
1,go M. høje og trekantede, 2- eller 4-delte Blade, 
hvis Stilk har flere Ledningsstrenge; paa Tvær-
snit af Stilkens nederste Del ses en Figur som af 
en flakt Ørn, deraf Navnet. Frugthobene dækkes 
af Bladranden og et Slør. Med Undtagelse af de 
koldeste og mest tørre Egne af Jorden er Ørne
bregnen udbredt overalt og gaar højt op i Bjærgene 
(i Alperne indtil 1,700 M.). Meget almindelig i 
Danmark og Norge i lyse Skove og Krat; under
tiden er den et besværligt Ukrudt. Fruktificerer 
i Juli. En Varietet P. esculentum (Forst.) findes 
især paa den sydlige Halvkugle. Paa Grund af 
Indholdet af Melstof i Rodstokken benyttes denne 
paa Teneriffa til Fremstilling af »Helechobrød« 
og danner ligeledes et vigtigt Næringsmiddel for 
Beboerne paa New Zealand. A. M. 

Pteridophyta se K a r k r y p t o g a m e r . 
Ptéris L., Bregneslægt af Polypodiaceae (Grup

pen Pterideaé) med een eller flere Gange fjerdelte 
Blade, hvis Stilk kun har een Ledningsstreng. 
Frugthobene sidde langs Bladenes Rande og ere 
dækkede af disse; ellers mangler Slør. 60 Arter 
i alle varme Dele af Jorden. Flere dyrkes som 
Prydplanter i kolde eller varme Huse. Blandt 
disse kunne nævnes P. cretica L. (Middelhavs
landene) med Varieteter, P. longifolia L. (den 
gamle Verdens tropiske Egne), P. serrulata L. 
fil. (Kina og Japan) med Varieteter, P. tremula 
R. Br. o. fl. a. Se B r e g n e k u l t u r . A. M. 

Pterocårpns L., Slægt af Ærteblomstrede 
(Dalbergieae), Træer med ulige finnede Blade og 
smaa Akselblade. Blomsterne sidde i Klase og ere 
temmelig store, mest med gul Krone. Bælgene ere 
sammentrykte, kredsrunde eller ægformede og helt 
omgivne af en bred Vinge; 1—2 Frø. Ca. 20 
Arter i begge Halvkuglers tropiske Egne; flere 
af disse have ikke ringe Anvendelse. P. Marsu-
pium Roxb. er et i Forindien udbredt, 25 M. 

højt Træ, som giver Ma laba r -K in o, en rød, i 
Luften stivnende Saft, der findes i Træets Bark (se 
Kino) . Et lignende Stof, Gambia-Kino , faas af 
P. erinaceus Poir (fra Senegambien til Angola). P. 
Dracoh. ( D r a g e b l o d s t r æ ) , fra Centralamerika 
til Guyana, giver A m e r i k a n s k D r a g e b l o d . 
S a n d e l t r æ faas af P. santalinus L. fil., et 10 M. 
højt Træ i det sydlige Indien og paa Filippinerne ; 
det er officinelt, men benyttes desuden til Dreje
arbejder, til Byggearbejder m. m. Fældningen 
kræver særlig Tilladelse. Ogsaa af andre Arter 
faas smukt farvede Træsorter, saaledes især af 
P. indicus Willd., hvis Ved er rødt flammet 

I (Kajoe t ræ) ; det vokser i det sydlige Indien og 
I paa Sunda-Øerne. A. M. 

Pterocarya Kunth, Slægt af Valnødfamilien, 
J Træer med uligefinnede Blade og et stort Antal 
\ Smaablade. Grenene have kamret Marv. Hanraklerne 
! sidde i Hjørnerne af forrige Aars Blade; Hun

raklerne i Spidsen af det indeværende Aars Skud. 
Biosteret er 4-delt. Frugten er en Stenfrugt med 

! tyndt Kød. 3—4 Arter. P. fraxinifolia (Lam.) 
! Spach hører hjemme i Transkaukasien og dyrkes 
; ofte i europæiske Haver, ogsaa i Danmark og 
• Norge; ved Christiania og i Skaane kan den give 
! moden Frugt. A. M. 

P. formeres let ved Aflæggere. Planterne maa 
retledes ved Beskæring for at give velformede 
buskede Eksemplarer. Den ynder dyb letmuldet, 
varm Jord, og for at kunne give store kraftige Blade 
fordrer den tillige god næringsrig Jord. L. H. 

Pterocles se S t e p p e h ø n s . 
Pterodactylns, Slægt af Flyveøgler (s. d.), 

hvis talrige Arter ere særlig godt kendte af de 
mange velbevarede Skeletter, som findes i Syd
tysklande øvre Juraaflejringer, f. Eks. i den lito
grafiske Skifer. R.H.-P. 

PteroglOSSUS, Slægtsnavn for en Gruppe af 
Papegøjer. 

PteroiS se P a n s e r k i n d e r . 
Pterolit, en brungrøn eller brun, glimmeragtig 

Mineralsubstans fra Langesundsfjorden i Norge, op-
staaet ved Omdannelse af Hornblende. N. V. U. 

Pteromys se F l y v e e g e r n . 
Pterén ell. P t é r o m a (græ.: en Vinge) kaldes 

i den græske Bygningskunst det fløjagtige, over
dækkede Rum mellem Tempelets Celle og Peri
stylens Søjler. E. S. 

Pterophorldae se F j e r v i n g e r . 
Pteropidae d. s. s. Pteropodidae se F l a g e r 

mus. 
Pteropoda se V ingesneg le . 
Pteropodidae, Pteropus se F l a g e r m u s . 
Pterosauria se F l y v e ø g l e r . 
Pterycombus brama se Makrelfisk S. 247. 
Pterygium (græ.) betyder lille Vinge og be

tegner en Sygdom, hvorved en Fold af Binde
hinden af Form som en lille Vinge eller Trekant 
vokser ind paa Øjets Hornhinde med Spidsen hen 
mod Hornhindens Centrum. Som oftest er P. 
uden Betydning; men bliver den saa stor, at den 
generer Synet, maa den fjernes ved Operation. 
Aarsagen er Saardannelse paa Hornhinden; oftest 
indplantes Slimhinden ligefrem i Hornhinden ved 
en Læsion. G. N. 

Pterylografl, Beskrivelse af Pterylosis (s. d.). 
Pterylos is , Ordningen af Fjerene paa Fuglenes 

Legeme. Den første, der tillagde P. større Be
tydning, var N i t sch , der 1833 udgav 1. Del af 
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et Værk betitlet Pterylographia avium; efter 
hans Død blev 1840 af B u r m e i s t e r udgivet 
hans efterladte Værk »System der Pterylographie«, 
indeholdende Undersøgelser og Afbildninger af 
talrige Fugles P.; han paaviste heri dennes Be
tydning for Systematikken, der navnlig viser sig 
for de mindre Gruppers Vedkommende; Nitsch 'es 
Undersøgelser bleve i lang Tid lidet paaagtede; 
senere er det almindelig anerkendt, at man i P. 
har et godt Hjælpemiddel til Fuglenes systematiske 
Inddeling, men det bruges kun lidet, da en kort
fattet Beskrivelse af P. hos den enkelte Art er 
vanskelig. 

Kun faa Grupper (Strudse, Pengviner, Palame-
dea) have Dækfjerene fordelte jævnt over hele 
Kroppen; hos alle andre Grupper ere de ordnede 
i. oftest længdeløbende F j e r b e d e , Pterylae, af 

hvilke adskilles 
l o , der dog 

sjælden findes 
alle hos een Art; 

mellem Fjer
bedene findes 
Gange , Apte-
riae. Vigtigst i 

systematisk 
Henseende ere 

Fjerbedene 
langs Ryg og 
Underside, Pte-
ryla dorsalis og 
P. ventrah's, af 
hvilke det første 
oftest, det sidste 

Fjerbedene hos Hjejlen (Charairius altid i Midten 
plHvialis), sete fra Bug- og Kygsiden. giver Plads for 

en Gang. Under 
P. hører ogsaa Dunenes Anordning, der lige
ledes er højst forskellig; hos en Del Grupper 
ere de jævnt fordelte over hele Fuglens Legeme, 
hos andre findes de væsentlig eller kun paa 
Gangene, og atter hos andre, f. Eks. en stor Del 
af Spurvefuglene, ere de væsentlig indskrænkede 
til Fjerbedene. (Lit t . foruden de nævnte Afhand
linger af N i t sch væsentlig F u r b r i n g e r , »Unter-
suchungen zur Morphologie und Systematik der 
Vogel« [Amsterdam 1888]). O. H. 

Ptilidium Nees, en ejendommelig, men arts-
fattig Halvmosslægt af Jungermanniaceernes Fa
milie med overliggende, tæt og fint langfrynsede 
Blade og et ægformet, topstillet Bæger. Den mest 
udbredte Art er P. ciliare (L.), som vokser paa 
Klipper, Sten og Træstød; af denne er en kraftig, 
rødbrun Form hyppig paa de jydske Heder, hvor 
den danner lave Tuer mellem Lyngen. C. y. 

Ptilorhynchns se L y s t h u s f u g l e . 
Ptilota se Alge r S. 523. 
PtinUS se Tyve . 
Ptisåne (Tisane), oprindelig Afkog af Byg, 

Hvede e. 1., senere Betegnelse for alle vandige 
Afkog af Lægeplanter eller for tynde Miksturer 
bestemte til at drikkes i større Mængde. Denne 
Form for Dispensering af Lægemidler er ret 
almindelig i Frankrig og danner Grundlaget for 
de saakaldte T i s a n e - K u r e (analoge med Brønd
kure). A. B. 

Ptitscb, Flod i Vestrusland, Guvernement 
Minsk, strømmer i sydlig Retning og udmunder 

i venstre Bred af Pripet efter et Løb paa 
412 Km., hvoraf omtrent Tredjedelen er sejl
bar. ^ H. P. S. 

PtOlemaiOS (P to lemæus) , Navn paa en Del 
ægyptiske Konger. Navnet stammer egentlig fra 
Makedonien og Nordgrækenland, hvor det oftere 
forekommer, men i Ægypten blev det i en lang 
Periode det stadige Kongenavn, hvorfor man 
ogsaa taler om Ptolemæernes Tidsalder. 

1) P. I, Søn af Lagos, med Tilnavnet S o t e r 
(Frelseren), var en Makedoner, som udmærkede 
sig i høj Grad under Alexander den Stores asia
tiske Felttog. Ved Alexander's Død (323 f Chr.) 
udnævntes han til Statholder i Ægypten, hvor 
han snart opnaaede en faktisk uafhængig Stilling 
og endog udvidede sit Magtomraade ved Erobringen 
af Kyrenaika. Men han maatte bestaa mange 
Kampe mod Forkæmperne for Rigets Enhed, 
først Perdikkas, som blev dræbt 321 paa et 
Krigstog mod P., dernæst Polysperchon og ende
lig Antigonos og hans Søn Demetrios. Under 
disse Krige havde P. en Tid ogsaa Magten i 
Syrien, men maatte dog til sidst trække sig til
bage derfra; paa Søen kæmpede hans Flaade 
ofte med Held, men blev 306 slaaet af Deme
trios ved Cypern. Kort efter antog P. ligesom 

! de andre Statholdere i de forskellige Dele af det 
makedonisk-persiske Rige Kongenavnet. Et An
greb af Antigonos mod Ægypten blev heldig af-
slaaet, ligesom P. hjalp Rhodierne til at afslaa 
Demetrios'es Angreb, ved hvilken Lejlighed han 
erhvervede sig sit Tilnavn (304). Først i sine 
sidste Aar fik P. Fred. Under sin langvarige 
Regering lagde han Grunden til et nyt selv
stændigt ægyptisk Rige, efter at Landet i lang 
Tid havde staaet under persisk Herredømme. 
Han tog mere Hensyn til den indfødte Befolk
ning, end Perserne havde gjort, men ved Siden 
deraf kom ogsaa græsk Nationalitet til at spille 
en stor Rolle i Landet, især i den ny Hoved
stad Alexandria, for hvilken P. udviste stor In
teresse, og hvor han bl. a. lagde Grunden til 
Biblioteket og Museet. Han optraadte ogsaa selv 
som Forfatter, idet han skrev en Bog om Alex
ander's Krigstog. Den er tabt, men er stærkt 
benyttet af Arrianos. 285 nedlagde P. Regeringen 
i en høj Alder og døde to Aar efter. Han efter
fulgtes af sin yngre Søn, P. Filadelfos, medens 
den ældste Søn, 

2) P. K e r a u n o s , som var misfornøjet over 
Tilsidesættelsen, begav sig til sin Svoger Lysi-
machos, Konge over Thrakien og en Del af 
Lilleasien, og senere til Seleukos, som havde 
slaaet Lysimachos ved Korupedion og erobret 
hansRige. Men efter at P. havde myrdet Seleukos 
(280), gjorde han sig til Herre over Makedonien 
og Grækenland. Aaret efter faldt han i Kampen 
mod de fremtrængende Gallere. 

3) P. II F i l a d e l f o s efterfulgte som sagt 
sin Fader som Ægypten's Konge. Han havde 
ikke Faderens krigerske Egenskaber, men ud
mærkede sig ved stor Interesse for Poesi og 
Kunst. Han gav Digtere Adgang til sit Hof og 
smykkede sin Hovedstad med adskillige Pragt
bygninger. Mod de syriske Konger førte han 
flere Krige og hævdede Besiddelsen af de syriske 
Kystlandskaber. Derimod lykkedes det ham ikke 
at hindre Makedonerkongen i et faa Magten over 
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Grækenland. Til Æthiopien og Landene ved det 
røde Hav foranstaltede han flere Ekspeditioner 
med baade politisk og videnskabeligt Formaal. 
Han døde 246. 

4) P. III Euergetes (246—21), foreg.'s Søn, 
kæmpede med Held mod Syrerne og trængte 
paa et Krigstog dybt ind i Asien. En stor Del 
af det syriske Rige kom derved under Ægypten, 
men Uroligheder hjemme hindrede den fulde Ud
nyttelse af Sejren. Mod Makedonerne under
støttede han først Achæerne, senere Spartanerne, 
efter at Kleomenes III havde hævet Sparta's 
Magt paa ny. Her blev dog intet udrettet, og 
Kleomenes maatte flygte til Ægypten. Ogsaa 
P. III var en Ven af Kunst og Videnskab. Hans 
Søn 

5) P. IV F i l o p a t o r (221—04) manglede For
gængernes Energi og Dygtighed og svækkedes 
yderligere ved et udsvævende Liv. Under hans 
Regering gik en Del af de asiatiske Besiddelser 
tabt, efter at den dygtige Antiochos III var 
bleven Konge i Syrien. 

6) P. V E p i f a n e s (204 — 181), foreg.'s Søn, 
var umyndig ved Faderens Død og blev aldrig 
i Stand til selvstændig at føre Regeringen. Under 
ham svækkedes Riget i høj Grad ved Kampe 
med Syrien og Makedonien og ved Oprør i 
Ægypten selv. Hans Søn 

7) P. VI F i l o m e t o r (181—46) maatte to 
Gange se den syriske Konge Antiochos IV trænge 
ind i Ægypten og finde sig i at afstaa Resten af 
de asiatiske Besiddelser. I flere Aar maatte han 
dele Magten med sin Broder P. VII E u e r g e t e s 
eller Fyskon , som han stadig laa i Strid med. 
Romerne, som under de sidste Konger havde 
faaet stor Indflydelse i Landet, søgte at mægle 
imellem dem, og P. VII fik en Tid Kyrene, uden 
at dette dog bragte Striden imellem dem til at 
høre op. Efter at P. VI var falden paa et Krigs
tog mod Syrien, fik den nævnte 

8) P. VII (146—17) Magten og lod sin 
Brodersøn, den retmæssige Tronarving, dræbe. 
Han optraadte overhovedet med stor Grusomhed, 
hvorfor der ogsaa rejste sig en Opstand i Alex
andria, saa at han en Tid maatte forlade Landet. 
Han havde betydelige videnskabelige Interesser. 
Hans Enke Kleopatra arvede Regeringen i For
bindelse med Sønnerne 

9) P. VIII So te r (død 81) og P. IX Alex
ander (død 88). Endskønt hun foretrak den 
yngste, maatte hun dog en Tid finde sig i at 
regere sammen med den ældste, medens P. IX 
sendtes som Statholder til Cypern. Men senere 
blev hankaidt tilbage og P. VIII fordreven (107). 
P. IX regerede nu sammen med Moderen, men 
til sidst udbrød der Strid imellem dem, og han 
lod hende dræbe (89). Kort efter blev han for
jaget og omkom (88), hvorpaa P. VIII igen fik 
Regeringen og beholdt den til sin Død (81). 

10) P. X A l e x a n d e r , Søn afP. IX, blev sat 
paa Tronen af Sulla, men dræbt efter kort Tids 
Regering efter selv at have dræbt sin Hustru og 
Stifmoder Berenike, P. VIII's Datter, der havde 
regeret i den første Tid efter Faderens Død. Der 
paafulgte langvarige Borgerkrige, hvorunder Ro
merne mere og mere gjorde deres Indflydelse 
gældende. Endelig anerkendtes 

11) P. XI Aule tes , en uægte Søn afP. VIII, 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

som Konge. Han var uduelig og udsvævende og 
blev 58 fordreven af sine Undersaatter og søgte 
Tilflugt i Rom. Han blev imidlertid ført tilbage 
af en romersk Hær (55). Han døde 52 og efter-

j fulgtes af sin Datter Kleopatra (s. d.) og sin Søn 
12) P. XII, der kun var 9 Aar gi. Det kom 

imidlertid til Strid mellem hans Formyndere og 
Kleopatra, og Cæsar stillede sig, da han kom 
til Ægypten, paa Kleopatra's Side. Under den 
alexandrinske Krig omkom P. (47). Ved Siden 

i af Kleopatra indsatte Cæsar 
13) P. XIII, hendes yngre Broder, til Konge, 

: men hun lod ham snart efter dræbe. Ved Kleo-
[ patra's Død endte Ptolemæernes Herredømme, 

og Ægypten kom under den romerske Kejser 
(30). ^ H. H. R. 

PtolemaiOS, K l a u d i o s , græsk Astronom, 
Matematiker og Geograf, levede sin meste Tid i 
Alexandria i 2. Aarh. e. Chr., men naar og hvor 
han er født, ved man lige saa lidt, som naar og 
hvor han er død. Man kender kun til, at han 
observerede i Alexandria i Hadrian's og Antoninus 
Pius'es Regeringsaar. 

Som Astronom er P. Oldtidens berømteste, men 
ikke betydeligste. Hans Hovedfortjeneste bestaar 
i at have samlet og videre bearbejdet til et af
sluttet System, hvad han forefandt af astronomiske 
Data og Ideer fra sine Forgængere og da hoved
sagelig Hipparch. Men naar man har ment, at 
der hos ham fandtes omtalt alt, hvad der før ham 
var arbejdet i Astronomien, er dette ikke Tilfældet, 
thi Eudoxos'es Teori nævnes ikke. Heller ikke er 
den Anskuelse rigtig, at P.'s Arbejde kun har 

i været kompilatorisk, at alle de deri indeholdte 
I Observationer ikke vare foretagne af ham selv, 
• men af hans Forgængere, hvis Arbejder ere gaaede 
I tabt. Senere Studier af P.'s store Værk Mfyalr] 
j Svvra^iq have vist, at P. var mere end en Kom-
! pilator, og at han ogsaa har anstillet Observa

tioner, der ere benyttede til videre Udvikling af 
den geocentriske Teori for Himmellegemernes Be
vægelse, som bærer Navnet det Ptolemæiske Ver-
denssystem. Forudsætningen for dette System var, 
at Jorden stod i Verdens Centrum, samt at alle 
Vandrestjerner, hvortil ogsaa Solen og Maanen 
regnedes, bevægede sig med jævn Hastighed om 
denne. Men for at forklare den iagttagne ujævne 
Bevægelse hos Solen havde Hipparch antaget, at 
Solen bevægede sig i en ekscentrisk Cirkel i For
hold til Jorden; dette kunde lige saa godt for
klares ved, at Solen bevægede sig i en Epicykel 
(s. d.), og den første Cirkel (Defe rens ) havde 
Jorden i Centrum. P. slutter sig for Solen til 
Hipparch og har i sin Solteori, der er fremstillet 
i 3. Bog af Syntaxis, ikke tilføjet noget væsentlig 
nyt. Han har kun benyttet nyere Observationer for 
at forbedre Elementerne for Solbanen. For Maanen, 
hvis Teori er fremstillet i 4. og 5. Bog af Syn
taxis, maatte P., for at forklare den af ham op
dagede a n d e n Ujævnhed i Maanens Bevægelse, 
Evektionen (s. d.), benytte saavel den eskcen-
triske Cirkel som Epicykel. Men i denne sin 
Teori har han ikke taget Hensyn til, at denne 
forlanger, at Maanens Afstand forandres, og det 
saa meget, at dens tilsyneladende Diameter maatte 
undergaa større Variationer, hvilket strider med 
Observationerne. For Planeterne, hvis Bevægelse er 
for det meste direkte, men til sine Tider retrograd, 

47 
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benyttede P. Epicykei og den ekscentriske Cirkel, 
men medens ved de to nedre Planeter Merkur og 
Venus der blev antaget, at Centeret af Epicykei 
bevægede sig paa den ekscentriske Cirkel med 
samme Hastighed som Solen, var denne Bevægelse 
langsommere for de øvre Planeter Mars, Juppiter 
og Saturn og langsomst for Saturn. Bevægel
sen i Epicykelen blev derimod hurtigere, jo længere 
Planeten var fjernet fra Jorden, ved Saturn var 
denne Bevægelse kun ubetydelig langsommere 
end ved Solen. Paa Grundlag af Observationerne 
søgte P. at bestemme Størrelsen af Radien for Epi
cykelen og Deferensen samt dens Ekscentricitet, 
og han finder, at ved de øvre Planeter bliver 
Epicykelen stedse mindre i Forhold til Deferensen, 
jo længere Planeten er fjernet fra Jorden. Plane
ternes Teori er fremstillet i 9.—13. Bog af Syn
taxis samt i et senere Arbejde 'Yn6&é6£ig xcov 
nXavcofiévcov (udgivet af Bainbridge, London 1620 
og oversat paa Fransk af Halma, Paris 1820). 
I 7. og 8. Bog har P. meddelt sin Stjernekatalog 
paa 1,025 Stjerner. Denne Katalog, der fordeler 
Stjernerne i 49 Stjernebilleder, have enkelte, som 
Delambre, antaget for helt at være Hipparch's 
tabte Katalog, af P. med en Forøgelse af alle 
Længder med 2° 40' henført til sin Tid. C. H. 
Peters har derimod søgt at bevise, at den ikke 
er en direkte Kopi af Hipparch, og Boll har hen
vist til, at Hipparch's Katalog kun indeholder 851 
(højest 881) Stjerner, men i saa Fald maatte de 
manglende 174 Stjerner være blevne tilføjede af 
P. Bjornbo har derimod hævdet, idet han støtter 
sig til Al-Battani Opus astronotnicum, at P.'s 
Katalog er en Kompilation af Hipparch's og Mene-
laos'es, reduceret til P.'s Tid med falsk Værdi 
for Præcessionen (l° i 100 Aar). Efter dette 
skulde P.'s Stjernekatalog ikke gælde for nogen 
bestemt Epoke. 

Foruden disse Ting indeholder Syntaxis et 
Afsnit om Formørkelser og deres Forudsigelse, 
samt den af P. benyttede Metode for at bestemme 
Maanens og Solens Afstand. For Maanen finder 
han en Værdi, der nærmede sig den sande, medens 
han sætter Solens Afstand til 20 Gange Maanens, 
den virkelige Afstand er derimod 20 . 20. Syn
taxis blev meget studeret i Oldtiden og gen
tagne Gange kommenteret, saaledes af Theon 
Alexandrinus, men af denne er der kun Brudstyk
ker bevaret; disse ere udgivne i Basel 1538, en 
fransk Oversættelse af Kommentaren til de to første 
Bøger er udgiven af Halma, Paris 1821—22. Pap
pus har givet en Kommentar til 5. Bog af Syn
taxis. Et Fragment af denne er udgivet, hvormed 
man vilde kompletere Theon's Kommentar (Basel 
1538). Paa Arabisk blev Syntaxis første Gang 
oversat af El-Haggåg b. Jusuf b. Matar (786— 
835) og senere af andre og fik paa Arabisk 
Navnet tabrir al magesthi, almindelig kaldet »Al- | 
magest«. I Europa blev Syntaxis først kendt i 
gennem en Oversættelse til Latin fra Arabisk ud
ført i 12. Aarh. af Gerardus Cremonensis, men 
denne indeholder en hel Del arabiske Udtryk, som 
ikke ere oversatte paa Latin. Den blev trykt i 
Venezia 1515. En latinsk Oversættelse efter den 
græske Tekst udført af Georgius Trapezuntius 
udkom i Venezia 1525 og er senere optrykt. Den 
første græske Udgave udkom i Basel 1538 ved 
J. Camerarius. Den omhyggeligste græske Udgave 

er besørget af J. L. Heiberg (Leipzig 1898 — 
1903) med Bidrag af Carlsberg-Fondet. Den 
eneste Oversættelse i et levende Sprog, der er 
trykt, er givet af Halma (2 Bind Paris 1813—16). 

P.'s Stjernekatalog er udgivet gentagne Gange, 
saaledes med græsk-fransk Tekst af Montignot 
[Strassburg 1787], af Bode [Berlin 1795] og af 
F. Baily [Lond. 1843]. Af P.'s øvrige astrono
miske Arbejder nævnes <I>u6Sig ankuvcov, der er 
en Kalender med Angivelse af Tiden for Stjerne
billedernes Op- og Nedgang og tilsvarende me
teorologiske Meddelelser; den udkom først paa 
Latin [Venezia 1516], en senere Udgave er af 
F. Bonaventura [Urbin 1592]; den græske Tekst 
er første Gang udgiven af Fabricius i Bibliotheca 
graeca III [Hamburg 1708] med latinsk Over
sættelse, den græske Tekst er ledsaget af en 
fransk Oversættelse af Halma [Paris 1819]. Des
uden har P. udgivet TIQOX^IQOI y.ccvdvtg, Tabeller 
til Beregning at Planeternes Bevægelse; en fransk 
Oversættelse med Theon's Kommentar har Halma 
givet [Paris 1825]. Nævnes maa ogsaa de to 
astrologiske Skrifter, der gaa under P.'s Navn: 
TszQcipipkog (Quadripartitum) og Kagnog (Frue-
tus, ogsaa kaldet Centiloquium af de Hundreder 
af astrologiske Sentenser, som det indeholder), 
udgivet paa Latin efter en arabisk Tekst i Venezia 
1484, den græske Tekst er først udgiven i Niirn-
berg 1535 af Camerarius og Pontanus. Senere 
latinske Udgaver ere udkomne at Tetrabiblos, 
bl. a. af Melanchthon [Basel 1553L og der gives 
en engelsk Oversættelse af Quadripartitum af J. 
M. Ashmand [Lond. 1822]. Man har været meget 
i Tvivl om Tetrabiblos, som er den fornemste 
og mest benyttede Bog i den gamle Astrologi. 
Franz Boll kommer til det Resultat i sine 
»Studien iiber C. Ptolemåus« [Leipzig 1S94J, at 
Tetrabiblos er skrevet af P. efter Affattelsen af 
Syntaxis og før hans Geografi. Centiloquium er 
derimod uægte og kun et Uddrag af Tetrabiblos 
skrevet før Proclus'es Tid. 

Som Geograf har P. været lige saa kendt, som 
han var som Astronom. Hans rsayQ<xq>i%T] vcprj-
yrjøig i 8 Bøger var den geografiske Haandbog 
lige til 16. Aarh., som hans Syntaxis var den 
eneste astronomiske Lærebog, til Coppernicus 
havde udgivet sil Arbejde De revolutionibus. 
Rager han som Astronom ikke over Hipparch, 
kommer han som Geograf ikke paa Højde med 
Strabo. Han har som Geograf vist sig som kritisk 
Samler og Bearbejder af, hvad Oldtiden kendte 
af Jordens Overflade, og væsentlig har han bygget 
paa det af Marinos fra Tyros samlede Materiale. 
Fra 67O n. Br. til 160 s, Br. og gennem 180 
Længdegrader angiver han efter Bredde og Længde 
Beliggenheden af 8,000 Steder, Landes Grænser, 
Bjærgkæders Endepunkter, Øers, Havbugters og 
Indsøers Beliggenhed, Floders Kilder og Udløb. 
Til denne Beskrivelse slutter sig Teorien saavel 
for den ægte som den modificerede Kegleprojek
tion. De 27 Kort, som høre til Geografien, ere 
fra en senere Tid. Hans Geografi er først 1410 
oversat paa Latin og trykt i Bologna 1472. Den 
græske Tekst er først udgiven af Erasmus [Basel 
!533]- Den nyeste Tekstudgave med latinsk Over
sættelse er af C. Muller [Paris 1883 —1901], den 
indeholder Bøgerne I—V. Wilberg-Grashof har 
givet en tysk Bearbejdelse af Bøgerne I—VI 
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15 Bd., Essen 1838—45]. En Tekstudgave er 
udgiven af Nobbe i 3 Bd. [Leipzig 1843—45]. 

P. havde ogsaa et Navn som Matematiker. 
Den efter ham benævnte Sats (se P t o l e m æ i s k e 
L æ r e s æ t n i n g ) , vedrørende en i Cirkel ind
skreven Firkant, benyttede han til Beregning af 
sin Kordetabel. Videre har han ved Hjælp af 
Menelaos'es Transversalsats udviklet den sfæriske 
Trigonometris Hovedsætninger. Dette har han 
meddelt i 1. Bog af Syntaxis. 

Af mindre Arbejder nævnes hans Bog De 
Analemmate [Rom 1562], oversat efter en arabisk 
Tekst af Commandinus (den græske Tekst er 
nemlig tabt), og Planisphaerium [Basel 1536], 
ogsaa efter en arabisk Tekst. Hans åyfioviMcc er 
kommenteret af Porfyrios og udgivet af Antonius 
Gogavinus i 3 Bøger paa Latin [Venezia 1562], 
den græske Tekst er udgiven af Wallis [Oxford 
1682]. Desuden havde P. skrevet en Optik, der 
indeholder blandt andet Lovene for Lysets Bryd
ning ; men af denne er der hidtil ikke fundet 
noget fuldstændigt Eksemplar. Govi har 1885 
(i Torino) udgivet, hvad der eksisterer, i latinsk 
Oversættelse efter arabisk Tekst, nemlig Bøgerne 
II—IV og en Del af V. P. har i sin Kavcov 
fiaartsiojv givet en Kronologi fra Nabonassar til 
Antoninus Pius; den er senere fortsat til Kon
stantinopels Erobring. Der gives en Mængde 
græsk-latinske Udgaver ligefra 1620 (Lond.) foruden 
en fransk Oversættelse af Halma [Paris 1819]. Uom
talt bør ikke være P.'s mere filosofiske Skrift JTItgi 
x(?izr]Qtov xat rjyf[xovtxov, hvis ældste Udgave er 
besørget af Bullialdus [Paris 1663]; senere har 
Hanow leveret en ny Udgave af Teksten [Kustrin 
1870]. (Li t t . : S c h a u b a c h , »C. P.« [Meiningen 
1825]; P. T a n n e r y , Recherches sur Vhistoire 
de l'astronomie ancienne [Paris 1893]; Berger , 
»Geschichte der wissenschaftl. Erdkunde der 
Griechen«, IV [Leipzig 1893]; N y s t r o m , »Geo
grafiens och de geografiska upptackternas hi-
storia till borjan af 1800-talet« [Stockholm 
1899])- ^ y.Fr.S. 

PtolemaiOS CheiinOS, græsk Grammatiker, 
levede i 1. Aarh. e. Chr. Hans Værker, hvori 
han anførte en stor Mængde mytologiske Fabler, 
ere nu tabte, men kendes til Dels gennem Udtog 
af Fotios. H. H. R. 

Ptolema'lS se Acre . 
Ptolemæer se P t o l e m a i o s . 
Ptolemæiske Læresætning (mat.) lyder saa-

ledes : I en Firkant, der kan indskrives i en Cirkel, 
er Diagonalernes Produkt = Summen af de mod-
staaende Siders Produkter. Ere a og b to Korder 
i en Cirkel med Radius r, kan Korden c til deres 
Buers Sum eller Differens findes af Relationerne 
c — a VqrZ — b% -\-b V^r^ — a2, der faas ved 
Anvendelse af den P. L. paa en Firkant, hvis 
Vinkelspidser ere Endepunkterne af to sammen
stødende Korder af Længderne a og b samt 
Sammenstødspunktets diametralt modsatte Punkt. 
Læresætningen har sit Navn af, at Astronomen 
Ptolemaios benyttede disse Relationer ved Bereg
ningen af sin Kordetavle. Chr. C. 

PtolemænS d. s. s. P t o l e m a i o s . 
Ptomainer. Ved Forraadnelsen af organiske 

Stoffer, navnlig af dyriske Rester, dannes bl. a. 
kvælstofholdige Baser, som ofte vise Reaktioner, 

der svare til dem, Plantealkaloiderne give. Der 
har derfor i tidligere Tid kunnet ske Forveks
linger mellem saadanne Forraadnelsesprodukter og 
giftige Plantealkaloider; naar de nævnte Produkter 
vare dannede i Lig, have de ved retslige Under
søgelser, naar der forelaa Formodning om Gift
mord, kunnet give Anledning til den Tro, at det 
var lykkedes at paavise Nærværelsen af et giftigt 
Plantealkaloid, som formentlig var Aarsag til 
vedkommendes Død, medens der i Virkeligheden 
kun forelaa et ved Ligets begyndende Forraad-
nelse dannet Produkt. Saadanne L i g a l k a l o i d e r 
(Kadaveralkaloider) kaldes P. (af nxa^a, Lig), 
og dette Navn benyttes som Fællesbetegnelse for 
alle de kvælstofholdige Baser, der dannes ved 
Forraadnelses- eller Sygdomsbakteriers Indvirkning 
paa Organismen eller Dele af denne. — Særlig 
Fortjeneste af Undersøgelsen af disse Stoffer har 
i tidligere Tid Italieneren Francesco Selmi, som 
viede et Decennium til Arbejde herover og offent
liggjorde Hovedresultaterne af sine Undersøgelser 
i et særligt Skrift: »Sulle ptoma'ine od alcaloidi 
cadaverici e loro importanza in tossicologia« 
[Bologna 1878], samt L. Br ie g e r , hvis Under
søgelser offentliggjordes 1885—88. Dog havde 
endnu tidligere andre Forskere, bl. a. Panum 
1855, arbejdet paa dette Omraade. 

Trods den Lighed, som er til Stede mellem 
Plantebaser og P., er dog Muse ar in , Flue
svampens Giftstof, den eneste Plantebase, der 
hidtil er funden som Forraadnelsesprodukt; man 
har fundet P., som have kunnet forveksles med 
Morfin og med Coniin, men identiske med dem 
have de ikke været. 

Hvad den Rækkefølge angaar, i hvilken P. op
træde ved Forraadnelsen, da dannes først de P., 
som afledes af Lecithin; de forsvinde imidlertid 
atter for at give Plads for andre P. Tetra- og 
Pentametylendiamin dannes allerede i de første 
Dage efter, at Forrådnelsesprocessen er begyndt, 
men findes ogsaa paa langt senere Tidspunkter. 
Der gives baade giftige og ikke-giftige P. Til 
de almindelige Forraadnelsesbaser kan henregnes 
Cho l in (Oxætyltrimetylammoniumhydroxyd), HO. 
CH2 . CH2 . N(CH3)3OH, som opstaar ved For-
raadnelse af Lecithin; ved videre Forraadnelse 
gaar Cholin over til Neu r in (Trimetylvinyl-
ammoniumhydroxyd), (CH3)3N . (CH : CH2) . OH. 
Fremdeles regnes til denne Gruppe det meget 
giftige Musca r in (s. d.) og maaske Be ta in 
(s. d.). Af den fede Rækkes Monaminer optræde 
følgende som Forraadnelsesprodukter: Metylamin, 
Dimetylamin, Trimetylamin, Diætylamin, Triætyl-
amin, Propylamin, Butylamin og Isoamylamin; af 
Diaminer optræde Ætylendiamin, P u t r e s c i n 
(Tetrametylendiamin), NH2(CH2)4 . NH2, Cada-
ve r in (Pentametylendiamin), NH2 . (CH2)5 . NH2 , 
og N e u r i d i n , C5H14N2, samt Sapr in , C5H14N2; 
begge de sidstnævnte ere isomere med Cadaverin. — 
Som P. findes ogsaa M e t y l g u a n i d i n , NH2-
C(NH) .NHCH 3 , bl. a. i raaddent Hestekød"; 
denne P. er giftig. Fremdeles kendes en Række 
P., der sandsynligvis maa regnes til Pyridinrækken. 
Af andre P. kan nævnes Myda tox in , C0Hi3NO2, 
som er fremstillet af menneskelige Ligdele og af 
Hestekød, som havde henligget til Forraadnelse 
i fiere Maaneder. Mydatoxin er giftigt. Gadinin , 
GjH^NOo, er fremstillet af raadden Torsk og er 
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ligeledes giftigt; Mydin, C8H11NO, er fremstillet 
af menneskelige Ligdele, men er aldeles ikke 
giftigt. 

Ogsaa ved Bakteriers Virkning paa Nærings-
og Nydelsesmidler kan der dannes P., som under
tiden vise stærkt giftige Virkninger. Af giftige 
Muslinger har Brieger saaledes isoleret Myt i l o -
toxin, C6HjSNOo, som er yderst giftigt. Raadden 
Ost, Mælk, Mel og andre Næringsmidler kunne 
indeholde lignende P.; saaledes har Lepierre af 
raadden, sundhedsfarlig Ost fremstillet et giftigt 
P. af Sammensætningen C ^ r ^ ^ O ^ — Om de 
P., som dannes ved Indvirkning af patogene Bak
terier, henvises til T o x i n e r . O. C. 

PtOOIl, et Bjærg i Boiotien; det staar i For
bindelse med Helikon og strækker sig fra Kopa'i's-
søen mod Syd til hen imod Havet. Det var ind
viet til Apollon, som her havde et Orakel 
(Ptoion). H. A. K. 

Ptos is (græ.), Nedsynkning, bruges om sygelig 
Sænkning af Legemsdele, saaledes af Bughulens 
Indhold (Enteroptose; se N e d s y n k n i n g ) . Ved 
P. brugt uden Tilføjelse tænkes særlig paa Sænk
ning af eller rettere sagt Mangel paa Evne til at 
løfte øverste Øjelaag, saa at Øjet er helt eller 
delvis dækket. Lp. M. 

Ptyal ln er et Ferment, som findes i Spyt og 
udgør dettes virksomme Bestanddel. Det er et 
stivelsespaltende Enzym, der virker paa lignende 
Maade som Diastase. Man kan fremstille det af 
Spyt eller af et vandigt Infus af findelte Spyt
kirtler, idet man tilsætter Fosforsyre og neutrali
serer med Kalkvand; det derved dannede Kal
ciumfosfat river P. ned med sig, og dette kan 
derefter udvadskes af Bundfaldet med Vand. Af 
den vandige Opløsning udfældes derefter P. ved 
Tilsætning af Vinaand. P. omdanner ved 350 

Stivelse til Dekstrin og Sukker (Maltose). Cellu
lose paavirkes saa godt som ikke af P. — Se 
i øvrigt F o r d ø j e l s e S. 841. O. C. 

Ptya l i sme, Salivation, forøget Spytafsondring. 
P tyc l lodus , en Slægt af uddøde Rokker; 

den levede i Kridttiden og er kun kendt af 
Tænderne. Ad. J. 

Ptychogås t e r Corda; opfattedes tidligere som 
en særlig Svampeslægt; det har nu vist sig, at 
P. er et Udviklingsstadium af forskellige Pore
svampe, hvor Frugtlegemet udelukkende danner 
Klamydosporer. F. K. R. 

Ptychozoon, Krybdyr, der hører til Gekkoernes 
Gruppe og har disses almindelige Kendetegn, 
saasom det ret plumpe og noget fladtrykte, med 
ganske smaa Skæl beklædte Legeme, de store 
Øjne, som ere dækkede af det gennemsigtige 
Øjelaag, en stor Trommehinde og temmelig korte 
Ben med Hæfteblade paa Tæernes Underside. 
Dog faar denne Form et ganske besynderligt Ud
seende ved de vandrette Hududbredninger, der 
udgaa fra Hovedets, Kroppens, Lemmernes og 
Halens Sider; de naa paa Kroppen en Bredde, 
der omtrent er lige saa stor som denne selv; 
noget smallere ere de paa Hoved og Ben; paa 
Halen endelig falde de i en Række afrundede 
Lapper, der mod dens Spids dog forene sig til 
en bred afrundet Plade. Disse Hudlapper skulle 
tjene Dyret som Faldskærm, naar det springer 
om paa Træstammerne i Urskoven; samtidig bi
drage de imidlertid i høj Grad til at faa det til 

at falde sammen med Omgivelserne, naar det 
sidder stille. Hertil tjener ogsaa Farven, der paa 
Rygsiden er graalig eller rødlig brun med tvær-
gaaende, mørkere brune, bølgede Tegninger. Af 
Slægten kendes kun een Art, P. homalocephalum, 
der naar 18 Cm.'s Længde, og hvis Hjemstavn 
er Java, Borneo, Sumatra og Malaka. (Li t t . : 
B o u l e n g e r , Catalogue of Lizards, I [Lond. 
1885]). R. H.-P. 

Pu (Skridt), kinesisk Længdemaal å 5 Tschi, 
ved Landmaaling (dog ikke i alle Provinser) = 
0,16703 M. N. J. B. 

Puber te t (lat.) ( M a n d b a r h e d ; N u b i l i t e t ) 
betegner Overgangen fra Barnealderen til den køns
modne Alder. Denne Udvikling foregaar ikke 
pludselig, men strækker sig over et længere 
Tidsrum af 1 å 2 Aars Varighed, der som Regel 
falder tidligere for hanlige end for hunlige In
divider. I Skandinavien er Pubertetsalderen for 
Pigebørn 14. —16. Aar, for Drenge 13.—15.; 
Tidspunktet veksler en Del efter Race, Livs
forhold o. s. v., falder oftest tidligst for By
befolkningen og for de mere velstillede. Ved P. 
er det ikke alene Kønsorganerne, der undergaa 
en Forandring, saaledes som det bl. a. giver sig 
til Kende ved disses Behaaring, ved de udvendige 
Kønsorganers Vækst, hos hunlige Individer ved 
Menstruationens Indtræden og hos hanlige ved 
Testiklernes Virksomhed, der kan vise sig ved 
Pollutioner. Hele den øvrige Organisme under-
gaar ogsaa betydelige Forandringer; som de vigtigste 
af disse kunne hos Drenge nævnes Strubens Vækst 
og forandrede Form (der faar sit Udtryk gennem 
Stemmens forandrede Klang — »Stemmen er i 
Overgange), begyndende Skægvækst, Muskulaturens 
Udvikling med Svind af Underhudsfedtet; hos 
Pigebørn Udvikling af Brysterne, Fremhvælving 
af øverste Del af Brystkassen, Afrundethed af 
Formerne ved rigeligere Dannelse af Underhuds-
fedt. Haand i Haand med disse paaviselige For
andringer gaa Forandringer i Hjernen og hele 
Nervesystemet, der give sig Udtryk gennem for
andret Følelses- og Tankeliv. At dette ledes i 
en sund og naturlig Retning i denne vigtige Om
væltningsperiode, er selvfølgelig af største Be
tydning, ligesom det overhovedet er af særlig 
Vigtighed, at Hygieinens Fordringer ske Fyldest 
under P. Ved denne maa al aandelig Over
anstrengelse ja blot særlig stærkt aandeligt Ar
bejde undgaas, hvorimod der maa lægges Vægt 
paa Udvikling af Legemet under gunstige ydre 
Forhold. Enhver rationel Skoleplan maa tage 
Hensyn hertil; og da nu P., som omtalt, falder 
paa forskellig Tid for Piger og Drenge, er allerede 
dette efter manges Mening en alvorlig Hindring 
for en Fortsættelse af Fællesskolen ud over den 
egentlige Barnealder. Lp. M. 

Pubes kaldes Haarene omkring Kønsorganerne. 
Pllblica auc tor i t å te (lat.), med Øvrighedens 

Tilladelse. 
Pub l i can i (lat.), Statsforpagtere eller Stats-

entreprenører, kaldtes hos Romerne de Mænd, der 
havde forpagtet offentlige Indtægter (Toldafgifter 
o. 1.) eller taget offentlige Arbejder i Entreprise. 
Da Romerne i stort Omfang anvendte P.'s Mel
lemkomst, kom de, især i Provinserne, til at spille 
en meget stor Rolle. P. tilhørte Ridderstanden 
og dannede store Kompagnier med vidtforgrenede 
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Forretninger. For Provinsbeboerne, paa hvis Be
kostning de ofte søgte at tilvende sig overdreven 
Fordel, var deres Virksomhed meget generende, 
og det var sjældent, at de romerske Statholdere 
vilde eller kunde hindre deres Overgreb. H. H. R. 

Publicere (lat.), offentliggøre, forkynde. 
Publicist (fr.), Forfatter; den, der skriver om 

offentlige Anliggender. 
Publicitet (lat.), Offentlighed. 
Public SCllOOlS [pa'bliksku ! lz], højere Skoler 

i England, i hvilke særlig Adelens og de højere 
Klassers Drenge faa deres Opdragelse. De syv 
største og berømteste ere Skolerne i Eton, Har-
row, Rugby, Winchester, Schrewsbury, West-
minster og the Charterhouse, der bleve reorgani
serede ved P. s. Aet af 1868. Men ogsaa ad
skillige nyere Skoler (som Clifton, Haileybury, 
Malborough, Repton, St. Pauls, Yppingham, Wel
lington o. a.) regnes til P. s. Disse Skoler, der 
alle have Stiftelsesformue og ikke faa offentligt 
Tilskud, staa under Kontrol af et Tilsynsraad, 
der er valgt efter de enkelte Statutters særegne 
Bestemmelser, men Direktøren (Headmaster) har 
i Reglen en vidtgaaende Myndighed. Disciplene 
bo i umiddelbar Nærhed af Skolebygningen i 
10—12 Huse, i hvert under Tilsyn af en ældre 
Lærer. Disciplene optages efter fyldte 12 Aar, 
i Reglen dog først i en Alder af 13—14 Aar. 
Ophold og Skolepenge udgøre 100—150 L. St., 
men der gives ogsaa Fripladser. — I de fleste 
Skoler er der nu foruden den klassiske Afdeling | 
ogsaa en særlig Afdeling for Realfagene, og denne 
er undertiden igen delt i to Retninger, en mate
matisk og en naturvidenskabelig. Der lægges ved 
disse Skoler megen Vægt paa legemlige Færdig
heder: de sædvanlige engelske Lege, Eksercits 
og Skydeøvelser. (L i t t . : P a s c o e , Practical 
Handbook to the principal schools of England 
[Lond. 1878]; C a r t e r e t - B i s s o n , Our schools 
and colleges [2 Bd., 6. Opl., Lond. 1882 og 
1884]). Cl. W. 

PubllCUm, underforstaaet collegium, se K o l l e 
gium. 

Publikåndum (lat.), Bekendtgørelse. 
Publikånere se K a t h a r e r . 
Publikation (lat.), Offentliggørelse, trykt Skrift. 
Publikum (lat.), Almenhed,Folket; Indbegrebet 

af en broget, uensartet Mængde Mennesker, knyt
tede sammen ved en eller anden fælles Interesse 
(Teaterpublikum, det læsende P. eta). 

PublillUS, romersk Slægt, dels patricisk, dels 
plebejisk. Mest bekendt er Folketribunen P. Vo-
le ro , som 471 f. Chr. gennemførte en Lov {lex 
Publilia) om, at de plebejiske Embedsmænd 
skulde vælges paa Tribuskomitierne. H. H. R. 

PublillUS SyrUS se Syrus. 
p. U. C, Forkortelse af p o s t u r b e m condi -

tam (s. d.). 
Pucci [put'tsi], Car lo , italiensk Billedhugger, 

er født 1840 iLucca. Han har bl. a. skabt »Falke-
jæger«, »Page«, flere »Madonna«'er (Kirken i Ar-
liano ved Lucca, Kirken i Meati ved Lucca), 
Medailler og Basreliefs. Han har ogsaa vundet 
Navn ved sine kunstindustrielle Arbejder (Intar-
sia). A. Hk. 

Puccini [puttsilni], Giacomo, italiensk Kom
ponist, er født 22. Juni 1858 i Lucca, studerede 
i Milano og blev efter nogle uheldige Forsøg som 

Operakomponist (»Le Villi«, »Edgar«) bekendt 
ved Operaen »Manon Lescaut« og vandt derefter 
europæisk Navn med »La Boheme« [1897], der 
ligesom Leoncavallo's samtidige Opera har taget 
Stoffet fra Murger's Fortælling; i dette Værk har 
P., der nærmest hører til de italienske >Verister«s 
Gruppe, optaget nogle Træk af den franske opéra-
comique. JV. B. 

Puccinia Pe r s . ,Tvece l l e rus t , Slægt af Rust
svampe (s. d.) med torummede, stilkede, indbyrdes 
fri Basidiefrugter (Hvilesporer), der som oftest have 
tykke, mørkebrune Vægge; nogle Arter have kun 
Basidiefrugter, medens andre foruden disse udvikle 
baade Uredo-(Sommer-)sporer, Mikropyknider og 
Æcidier (Skaalrust); mellem disse to Ydertyper 
findes forskellige Mellemformer; flere Arter ere 
værtskiftende. De talrige (ca. 700) Arter ere ud
bredte over hele Jorden og angribe en Mængde 
forskellige Værtplanter; flere af dem høre til de 
farligste Fjender for Land- og Havebrug, derimod 
er der ingen, som hjemsøger Skovtræerne. 

Af Markens Kulturplanter angribes især Korn
arter og Fodergræsser af en Række Arter af P.; 
Rust paa Sæden har været kendt lige siden Old
tiden og har været Genstand for omfattende 
Undersøgelser, især i 1890'erne af Eriksson o. a. 
Man skelner nu mellem følgende Hovedformer: 
S o r t r u s t eller B e r b e r i s - G r æ s r u s t (P. gra-
minis Pers.) er den mest udbredte og mest skade
lige Form; dens Uredosporer vise sig paa 
Græsser (baade dyrkede og vildtvoksende) i Juni 
—Juli Maaned og brede sig med stor Hastighed over 
store Arealer, saa at hver eneste Plante paa Marken 
kan være angreben ved Høstens Tid; Angrebet 
viser sig som afsmittende gulbrune Striber og Pletter 
paa Straa, Avner og (sjældnere) Bladplader, der 
efterhaanden blive sorte, naar Basidiefrugterne 
udvikles; Halmen ødelægges ved Angrebet, og 
Kornudviklingen hemmes. Basidiefrugterne kunne 
ikke spire straks, men kræve Overvintring i det fri; 
de spire i Maj, og Basidiesporerne maa da overføres 
paa Blade af Berberis eller de unge Frugter af Ma-
honia Aquifolium, hvor der udvikles Mikropyknider 
og Æcidier i Løbet at Juni. Æcidiesporerne føres over 
paa Græsser og give der Anledning til Frem
komst af Uredosporer. Ved E r i k s s o n ' s o. a.'s 
Undersøgelser har det vist sig, at Sortrusten be-
staar af flere »smaa Arter«, af hvilke een angriber 
Rug, Byg, Kvik, Marehalm og Alm. Hejre, en 
anden Havre, Hundegræs, Engrævehale og Milie-
græs, en tredje Hvede og i sjældnere Tilfælde de 
andre Kornsorter o. s. fr.; hver af disse Arter har 
sin Skaalrust paa Berberis, og saavel Uredosporer 
som Æcidiesporer kunne kun spire paa de 
nævnte Grupper af Værtplanter; herved forklares 
f. Eks., at en Rugmark kan være meget stærkt 
befængt med Sortrust, medens en Nabohavremark 
er helt fri, og at Kvik er en farlig Nabo for 
Rug og Byg, men ikke for Havre. Medens Sort
rusten i de fleste Tilfælde overvintrer som Ba
sidiefrugter og maa have Berberis som nødvendigt 
Mellemled i sin Udvikling, maa den dog i visse 
Lande eller Egne, hvor Berberis mangler, have 
andre Muligheder for Overvintring; om dette 
Punkt er man for Tiden meget uenig, og forskel
lige Forklaringsforsøg ere gjorte (se R u s t s v am p e). 
— B r u n r u s t (P. dispersa Erikss. & Henn.) af
viger fra foregaaende ved at have kortere, rød-
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brune Uredohobe; den er mindre ondartet, i hvert 
Fald i Nordeuropa. Den hjemsøger mange for
skellige Græsser og kan ligesom den forrige deles 
i smaa Arter, af hvilke Rugens Brunrust er den 
eneste, hvis Værtskifte er kendt; Skaalrusten findes 
paa Rubladede, især Oksetunge, hvoraf Navnet 
O k s e t u n g e - G r æ s r u s t , der tidligere ogsaa 
brugtes om Gulrusten. De andre Former angribe 
henholdsvis Hvede, Hejre, Kvik, Fløjlsgræs 
og Guldhavre. Af andre værtskiftende Arter 
hos Græsser maa nævnes Vr ie to rn-Græs rus t 
eller K r o n r u s t (P. coronifera Kleb.) paa Vrie-
torn og Havre, Rajgræs, Svingel in. fl., T ø r s t e 
t r æ - G r æ s r u s t (P. coronata [Corda] Kleb.) paa 
Tørstetræ og forskellige vildtvoksende Græsser 
samt F ø l fod-Græs rus t (i3. Poarum P.Nielsen) 
paa Følfod og Rapgræs. Værtskifte er derimod 
ukendt hos Gu l ru s t (P. glumarum Schmidt), 
der er let kendelig ved, at de citrongule Uredo
hobe ere ordnede i Rækker paa blege, stribe
formede Felter af Bladene; den angriber ogsaa 
Avner og Korn og kan i visse Aar gøre megen 
Skade, især paa Vintersæd (navnlig Hvede); Bygget 
kan smittes, men i Reglen lider det ikke synder
lig; ogsaa denne Art er delt i flere, hver paa sin 
Gruppe af Værtplanter. B y g r u s t e n {P.anomala 
Rostr. = P. simplex [Keke]) er meget almindelig 
baade paa 2-radet og 6-radet Byg, men gør dog 
ingen betydelig Skade; den er let kendelig ved 
sine meget smaa, bleggule Uredohobe; man kender 
kun disse og Basidiefrugterne, af hvilke de fleste 
ere enrummede. 

Blandt /'.-Arter paa Havens Kulturplanter findes 
nogle faa værtskiftende, af hvilke Rib s-Star rus t 
(P. Pringsheimiana Kleb.) angriber Ribesarter, 
især Stikkelsbær, og R ø r r u s t (P. Phragmitis 
Schum.) Rabarber; i begge disse Tilfælde er det 
Skaalrusten, som er skadelig, medens Uredo og 
Basidiefrugter findes paa vildtvoksende Planter 
(Star og Tagrør). Af ikke-værtskiftende Former 
findes en Række forskellige paa L ø g (Løgrus t ) , 
A s p a r g e s , Vio le r , S e l l e r i , K r y s a n t e m u m , 
Ribs , Blomme, S t o k r o s e r (om denne Arts 
Vandring se R u s t s v a m p e ) og Ne l l i ke r (Nel
l ike rus t ) ; nogle af disse have anrettet stor Øde
læggelse. En Art af P., T i d s e l r u s t e n (P. sua-
veolens Rostr.), gør nogen Nytte ved at hemme 
Væksten af de angrebne Marktidsler og hindre 
deres Blomsterdannelse. 

Som Midler mod Angreb af P. kunne fremhæves 
Forsigtighed i Anvendelse af kvælstofrig Gødning, 
en tidlig Udsæd af Vaarsæden og Udvalg af mod
standsdygtige Sorter. I Haven maa man fjerne og 
brænde rustbefængte Stængler m. m. af syge 
Aspargesplanter o. a.; i enkelte Tilfælde har Be-
sprøjtning med Bordeaux-Vædske gjort god Nytte. 
De værtskiftende Arter kunne bekfempes ved Ud
ryddelse af den Værtplante, som ikke er til nogen 
særlig Nytte; særlig anvendes denne Forholdsregel 
mod Berberis-Græsrusten; Lovgivningsmagten er 
her fiere Steder traadt til ved at forbyde Dyrk
ningen 2$Berberis uden for botaniske Haver (saaledes 
i Danmark ved L. af 27. Marts 1903). (Lit t . : E. 
R o s t r u p , »Plantepatologi« S. 2408".). F. IC R. 

Pucelle [pysæ'l] (fr.), Jomfru, Mø. Udtrykket 
La P. anvendes om Jeanne d'Arc. 

Plicherit, et Mineral, som bestaar af Vismut-
vanadat (BiV04), har rombisk Krystalform, rød
brun Farve og gul Streg. Det findes i smaa 

i Mængder paa vismutførende Gange, saaledes ved 
Schneeberg i Sachsen. N. V. U. 

Puchta, 1) Wol fgang H e i n r i c h , tysk rets-
kyndig, (1769—1845). Af hans mest bekendte 
Skrifter kunne nævnes: »Beitrage zur Gesetz-
gebung und Praxis des burgerlichen Rechts-
verfahrens«, I—II [Erlangen 1822 og 1827], 
»Der Dienst der deutschen Justizamter oder Einzel-
richter«, I—II [smst. 1829—30]. Som Embeds
mand var han højt anset. Fz. D. 

2) G e o r g F r i e d r i c h , tysk retslærd, foreg.'s 
Søn, født 31. Aug. 1798 i Kadolzburg (Ansbach), 
død 8. Jan. 1846 i Berlin, 1820 Privatdocent i 
Erlangen, 1823 ekstraord. Prof. smst., 1828 
ord. Prof. i Miinchen, 1835 ' Marburg, 1837 i 
Leipzig, 1842 Savigny's Efterfølger i Berlin. I 

: filosofisk Henseende paavirket af Schelling blev 
I P. en af Førerne for den historiske Skole. Han 

var en skarp og klar Tænker, en farlig og over
legen Modstander i en videnskabelig Debat, hans 
Indflydelse baade som Docent og Skribent over
ordentlig. Stor Udbredelse og Anseelse vandt P.'s 
»Pandekten« [Leipzig 183S og senere Udg.], 
>Cursus der Institutionen«, I—III [Leipzig 1841 — 
47 og senere Udg.], »Vorlesungen iiber das heutige 
romische Recht«, I—II [ved Rudorff 1847—48 
og senere Opl.]. Endvidere maa nævnes P.'s 
»Einleitung in das Recht der Kirche« [Leipzig 
1840] og særlig hans berømte »Das Gewohnheits-
recht«, I—II [Erlangen 1828 og 1837]. Efter 
P.'s tidlige Død samlede og udgav hans Ven 
Rudorff »Kleine civilistische Schriften«; heri S. 
I—LII Biografier afStahl og Wetzell. Fz. D. 

Plld, russisk Handelsvægt s= l6,3805 Kg. N. J. B. 
Pnddefjorden, en ca. 3 Km. lang Arm af 

By fjor den i søndre Bergenhus Amt, der gaar 
ind mod Sydøst til Strandstedet S o l e i m s v i k e n 
med Bergen ' s By paa Fjordens østlige og 
Strandstederne L a k s e v a a g o g D a m s g a a r d paa 
Fjordens vestlige Side. 0. f. P.'s indre Del 
ligger s t o r e L u n g e g a a r d s v a n d , til hvilket 
mindre Skibe kunne sejle ind gennem S t r ø m m e n . 
P. benyttes delvis som Havn for Bergen, specielt 
naar det gælder Eskadrer eller større Skibe. P. N. 

Padder er Risstivelse, der er parfumeret paa 
forskellig Maade og undertiden farvet svagt rød
ligt med Karmin. K. M. 

Pndding [pu'diq] (eng.), Budding, Melspise af 
Mel, Æg og Smør. 

Pnddinggranit se Kuglegranit. 
Pnddingstone [pu'di>;sto!un] (eng.) kaldesen 

Stenart, der optræder som nederste Led af Eocen-
dannelseme i Sydengland, især i Hertfordshire og 
Hampshire, og som er et Flintkonglomerat. De 
enkelte Flintesten i Konglomeratet ere smukt af
rundede og vise i polerede Snit en smuk Farve
tegning : de ere oftest brune i det indre og have smalle 
sorte og hvide Zoner langs Randen. N. V. U. 

Pude (Søudtryk), Tømmer, der befæstes til et 
Skibs Sider, og som hviler (og glider) i Render, 
der løbe parallelt med den Beding (s. d.), hvorpaa 

I Skibet bygges. Naar Skibet skal løbe af Stabelen, 
hindrer P. det i at falde til Siden. C. L. W. 

Pudel se H u n d e S. 118. 
Pudici t ia , hos Romerne en Gudinde, Personi

fikation af Skamfølelsen. Hun dyrkedes oprindeligt 
af de patriciske Kvinder i en særlig Helligdom. 
Siden 297 fandtes tillige en Kultus af P., specielt 
for de plebejiske Husmødre. H. A. K. 
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Pudling (af eng.puddle, røre rundt i), Fersk-
ningsproces i Flammeovn, der forvandler Raajærn 
til smedeligt Jærn. Det karakteristiske ved P. er 
som alt anført under J æ r n Bd. IX S. 1071, at 
den foregaar paa malmklædt Herd med Stenkul 
som Brændsel. P. indførtes 1784 i England af 
Cort og Parnell paa et Tidspunkt, da Frem
stillingen af smedeligt Jærn var ved at gaa i Staa 
der, fordi man savnede Trækul til Herdferskning, 
da Landets Skove vare ødelagte ved Masovns-
driften. P. beror paa det paa Herden i en Flamme
ovn nedsmeltede Raajærns Afkulning ved atmo
sfærisk Luft, som vil ilte Jærnbadets Overflade, 
de derved dannede Ilter »pudles< ved en Kradser, 
et Syvtal, der bevæges ved Haand eller Maskine 
ned i Badet, og virke afkullende paa dette. Virk
ningen støttes ved, at Herden, som oprindelig 
var sandklædt, efter Roger's Opfindelse 1818 er 
malmklædt; i vore Dage anvendes hyppig Gas
fyring med Siemens'ske Regeneratorer (se Mart in-
Ovnen) i Stedet for Kulfyring. Den kemiske 
Proces foregaar paa lignende Maade og i samme 
Rækkefølge som ved Herdferskningen (s. d.); kun 
følge de enkelte Perioder, Raffineringen, Raafersk-
ningen og Garferskningen, her umiddelbart efter 
hverandre, medens Processen ved Herdferskningen 
er afbrudt. S t a a l p u d l i n g kræver, at Processen 
standses, naar Af kulningen har naaet en vis Grad; 
den frembød store Vanskeligheder, som dog ere 
overvundne af tyske, navnlig westfalske Værker. 
Efter 1850 har der fundet en regelmæssig Fabri
kation af Puddelstaal Sted, dette har en vigtig 
Anvendelse som Emne for Digelstaal til Kanon
fabrikation. Fig. viser Snit i en Puddelovn, hvis 

Hovedbestanddel er en Slaggeherd R at Jærn, 
til hvis Undei flade Luften har fri Adgang for at 
afkøle den, og som har Rande af Jærn ofte med 
Vandcirkulation. I Reglen er der kun paa den 
ene Side een — eller to — Arbejdsdøre, der 
føre ind over Herden, sjældnere ere Dobbeltovne 
med Døre paa begge Sider. Oftest har hver Ovn 
sit Fyr; fra dette skilles Herden ved Broen 0, en 
anden Bro i skiller den fra Sluget (Fuchsen) /, 
som gaar til Skorstenen s. En Tøndehvælving p 
spænder over hele Rummet, Trapperisten r af
sluttes med en lille Planrist q. Processen kræver 
stor Dygtighed og Omhu hos Arbejderen, der 
udfører den halvnøgen, idet dog ofte Hoved og 
Ben ere beskyttede med Hat og Støvler af Jærn. 
Raajærnet stables op med Skovlen som Piller 
langs Ovnens Sider, næsten til Hvælvingen med 
fri Mellemrum og saaledes, at Ovnens Midte 
holdes fri, for at Flammen kan spille om Jærnet 
fra alle Sider. Man lader saa Døren falde ned 
for Arbejdshuilet og fyrer kraftig med aabent 

Skorstensspjæld. Efter ca. 20 Min. er Jærnet i 
klar Glød, og Kanterne begynde at smelte og 
dryppe ned. Arbejderen søger da gennem et lille 
Hul paa Arbejdsdøren, ved at stikke en Kradser 
ind, at vende Jærnstykkerne for at forhale Smelt
ningen noget. Derpaa begynder den egentlige P. 
Arbejderen søger nemlig at blande det smeltede 
Jærn med den dannede og med tilsat Slagge og 
arbejder deri for at give Luften stadig ny An
grebspunkter. Der sker herved en Opsvulmnin-
af Jærnet, idet der danner sig Kulilte, som, sag 
snart den er kommen op paa Overfladen, tændea 
og brænder med blaa Flamme. Jærnet gennems 
arbejdes saa længe, til det bliver dejagtigt, Trækket 
i Skorstenen, som har været dæmpet noget, for
stærkes atter. Idet Temperaturen stiger, bliver 
Jærnet atter sejt, bager og svejser sig sammen i 

j smaa Klumper, som skulle formes til større Boller. 
Man triller derfor en Klump rundt, til den er 
vokset omtrent, som naar Snebolden triller, og 
har faaet en Vægt paa 30—50 Kg. Bollen bringes 

, hen i Ovnens varmeste Del nærmest Fyret og 
I klemmes, til Slaggen er flydt ud saa meget som 

muligt. Det tager ca. 20 Min. at lave alle Boller. 
Man lukker saa Arbejdshuilet, giver den størst 
mulige Hede og lader Bollerne svede lidt. 

Derefter tages de ud af Ovnen med en stor Tang 
og bringes hurtigst muligt under Hammer eller 
Presse, undertiden direkte under Valser: Processen 
varer il/g—2I/2 Time. Herden maa være for
varmet 12 Timer før Arbejdet. Om Lørdagen 
efter endt Ugearbejde smeltes ny Slagge med eller 
uden Jærnmalm paa Herden. Den beskrevne Proces 
kaldes P. paa Sene eller Smedejærn, P. paa Korn 
og Staalpudling er lidt forskellig derfra, den 
kræver mere Tid og Brændsel og foregaar under 
Slaggebadet. For at spare det meget anstrengende 
Arbejde med Kradseren (Haandpudling) har man 
indført mekaniske Røreapparater (f. Eks. Whi t -
ha m's Maskinpudling), men denne kan ikke i 
alle Tilfælde erstatte Haandpudling. Svenskeren 
Ø s t l u n d opfandt den roterende Puddelovn, som 
dog først blev praktisk i den Form, som Ameri
kaneren D a n k s gav den 1871 og Davnlig som 
Franskmanden B o u v a r d s 1876; den ligner 
meget S iemens 'es Rotator, men denne frem
stiller smedeligt Jærn direkte af Malmen. En 

i Puddelovn med horisontal roterende Herd, Ta l -
I l e r k e n o v n , er opfunden af E h r e n w e r t h , Per-
not 's Ovn fra St. Chamond har en Tallerken, der 

1 roterer om en lidt skraatstillet Aksel, hvorved 
1 stedse ny Dele af Badet paavirkes af Luften. 

De forskellige Raajærnsorter stille sig forskellig 
I ved P. Processen gaar hurtigere, jo mere dejagtig 
Raajærnet smelter (manganfattigt hvidt Jærn), og 

i langsommere, jo mere flydende det smelter (graat 
i Raajærn, Spejljærn). Luften ilter først Mangan 
og Silicium i Raajærnet, saa Kulstoffet; er dette 
som i graat Jærn til Stede som Grafit, overføres 
det, efter at Siliciet er forslagget, til bundet Kul-

I stof, som lettere brænder; herved bindes Varme, 
og graat Jærn forsinker derfor Ferskningen. Er 
Siliciumindholdet over 3 p. Ct., bør man helst 
ved en Forberedelsesproces, Affinering (s. d.) eller 

' Raffinering i en egen Ovn, udskille det meste 
! Silicium ligesom ogsaa Mangan; Svovl og Fosfor 
kunne bortgaa, og det graa Jærn foruden at renses 

I overføres til det for P. bekvemme hvide Raajærn 
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Ligesom P. efter 19. Aarh.'s Midte stærkt for
trængte Herdferskningen og blev praktisk talt 
omtrent den eneste Proces, ved hvilken Smedejærn 
fremstilledes, saaledes maatte den snart vige 
i Aarhundredets Slutning for Bessemer-Processen 
og Martin-Processen, som begge i kort Tid til
vejebragte store Mængder smedeligt Jærn, og det 
med forholdsvis mindre Brændsel endP., selv om 
den megen Spildevarme herfra gjordes nyttig til 
at varme Dampkedler med. En meget vigtig 
medvirkende Aarsag var det, at medens Arbejdet 
ved Puddelovnen baade er vanskeligt og meget 
strengt, er dette ikke Tilfældet ved Bessemer-
Pæren og i langt ringere Grad ved Martin-
Ovnen. F. W. 

Pudrétte d. s. s. P o u d r e t t e . 
Puds, et Mørtelovertræk paa Mure, Vægge og 

Lofter, dels til Beskyttelse mod Vejrligets Ind
flydelse, dels til Fremstilling af en smukkere og 
glattere Overflade. Til P. anvendes i Alm. Blan
dinger med Kalk, Cement og Gips; den første er 
den almindeligste, den anden den varigste, den 
tredje den fineste; man maa aldrig pudse i Frost
vejr, og man maa asfaltere Murfladerne før Puds
ningen, hvis de ere vaade. Naar man vil pudse 
paa Træværk, maa dette først røres med Sivrør, 
som befæstes ved Hjælp af Rørtraad og Rørsøm. 
Til meget fin P. anvendes Filtning, hvortil der 
benyttes et lille Rivebræt, beklædt med Filt, til 
Glitning et lille Rivebræt af Staal. E. S. 

Pudse, afgnide Metaller for at gøre dem rene 
og blanke; hertil anvendes Pudseklude, Pudseskind, 
Pudsefile o: Træstykker beklædte med Læder, 
Pudsepinde, Pudsekæder, Pudsepulvere, Pudse
salver o. s. v. Pudsningen foregaar nærmest som 
Polering, hvortil henvises. Rensningen af Støbe
stykker for vedhængende Formmateriale, Støbe
tapper, Støberande o. s. v., benævnes ogsaa Puds
ning. F. W. 

Pudsey [pa'ds*], Fabrikby i det nordlige Eng
land, Yorkshire, 5 Km. 0. f. Bradford, med be
tydelig Fabrikation af Bomuldsvarer og (1891) 
13,500 Indb. M.Kr. 

Pndsmejsel d. s. s. Dørslag, en Mejsel til at 
slaa Huller i varmt Jærn med. F. W. 

Ptldllkota ( P u t u n k o t t a i ) , indobritisk Vasal- J 
stat under Præsidentskabet Madras, ligger S. 0. f. | 
Tandshor og har et Areal af 2,851 • Km. med j 
(1891) 373,096 Indb., hvoraf 14,000 Kristne, j 
11,000 Muhamedanere, Resten Hinduer. Landet | 
er frugtbart og velvandet. Det betaler ingen 
Tribut, da Fyrsterne altid have været Eng
lændernes trofaste allierede. Hovedstaden P. tæller 
17,000 Indb. M. V. 

Pllébla, Stat i det mellemste Mejico, grænser 
mod Nord og Øst til Vera Cruz, mod Syd til 
Oaxaca, mod Sydvest til Guerrero og mod Vest 
til Morelos, Mejico, Tlaxcala og Hidalgo. Are
alet er 31,616 D Km. med (1900) 1,021,133 
Indb. eller 32 pr. • Km. P. omfatter dels den 
sydøstligste Del af Anahuac's Plateau, dels Par
tier af dettes Øst- og Sydskraaning. Over Pla
teauets snart jævne, snart bølgeformede Terrain 
hæver sig Vulkanerne Popocatepetl (5,420 M.) og 
Iztaccihuatl (4,790 M.), paa Grænsen til Tlaxcala 
ligger Sierra Malinque og mod Øst Orizaba 
(5.55° M.) og Cofre de Perote (4,090 M.). Af 
Søer nævnes Lagunerne Vicencio og Tepeya-

hualco paa Plateauet. Afvandingen sker dels 
gennem Tilløb til Rio Mexcala, dels gennem 
mindre Vandløb til den mejikanske Bugt. Paa 
Grund af Terrainforholdene veksler Klimaet fra 
tropisk i de lavere Egne til tempereret i de 
højere, og Planteverdenen viser tilsvarende For
skelligheder. Befolkningen er meget ulige fordelt 
og tættest paa Højsletten. Det spanske Sprog 
gør store Fremskridt, skønt 3/4 af Indbyggerne 
ere temmelig ublandede Indianere. Endnu tales 
dog 5 indianske Sprog i P., blandt hvilke nævnes 
de to vigtigste, Nahuatl mod Syd og i de centrale 
Egne, samt Totonakisk mod Nord. P. er en vigtig 
Agerbrugsstat, og foruden Majs og Hvede avles 
Sukkerrør, Bomuld og Tobak. Kvægavlen er 
ikke ringe. Bjærgværksdriften indskrænker sig til 
lidt Stenkulsudvinding, og Industri og Handel er 
knyttet til Byerne, blandt hvilke fremhæves 
Hovedstaden P. d e l o s A n g e l o s (s. d.). H. P. S. 

Pllébla de Don Fadrique, By i Sydspanien, 
Provins Granada, ligger 137 Km. N. 0. f. Gra
nada ved Foden af La Sagra. (1897) 7,057 Indb. 
P. d. D. F. har Vinavl samt Uld- og Lærredsindu-
stri. H. P. S. 

Puébla de Guzman, By i Sydspanien, Provins 
Huelva, ligger 18 Km. fra den portugisiske Grænse 
204 M. o. H. og har rige Kobberminer. (1897) 
3,976 Indb. H.P.S. 

Puébla de lOS Angelos, By i Mejico, Hoved
stad i Staten Puébla, ligger paa Anahuac i en 
frugtbar Sletteegn (2,170 M. o. H.), 106 Km. 
0. S. 0. f. Mejico og 43 Km. 0. f. Popocatepetl, 
hvis sneklædte Vulkanpyramide er synlig fra Byen. 
(1900) 93,521 Indb. P. d. 1. A. er en af Mejico's mest 
velbyggede Byer og har brede, renlige Gader 
samt vel vedligeholdte Huse i 3 Etager og talrige 
Kirker, blandt hvilke fremhæves Domkirken fra 
Midten af 17. Aarh., der er en af Mejico's smuk
keste Bygninger og indeholder flere Kunstværker, 
hvoriblandt Malerier af Murillo. Af Bygninger 
og Institutioner nævnes yderligere Raadhuset, det 
ærkebiskoppelige Palæ med et Bibliotek, det 1728 
stiftede Museum for mejikanske Oldsager med 
stort Bibliotek, en medicinsk Læreanstalt, 2 Se
minarier samt et Kunstakademi. P. d. 1. A. driver 
en Smule Tilvirkning af Bomuldsvarer og Skærf 
(rebozos); men dens Velstand skyldes det om
givende frugtbare Land. Som Handelsby har 
P. d. 1. A dog lidt et afgjort Knæk, da den 
kun ved en Sidebane blev knyttet til Mejico's 
Hovedjærnbanelinie Vera Cruz—Mejico. P. d. 1. A.'s 
nuværende Betydning ligger dels deri, at den nu 
som før er Gejstlighedens Hovedsæde, dels i dens 
behagelige Klima og talrige Mineralkilder, der 
synes at sikre den en stigende Betydning som 
Kursted. P. d. 1. A., der er anlagt 1530 af Spanierne, 
blev bekendt i Europa ved Franskmændenes Neder
lag 1862 og ved deres Indtagelse af Byen næste 
Aar efter en 2 Maaneders Belejring. B. P. S. 

Puéblo, By i U. S. A., Stat Colorado, ligger 
'i434 M. o. H. ved Sammenløbet af Fontaine 
Creek og Arkansas River. (1900) 28,157 Indb. 
P. ligger i et vigtigt Kvægavlsdistrikt og ikke 
langt fra Kul- og Jærnminer, hvorfor Colorado 
Coal and Iron Company her driver stor Jærn-
og Staalindustri. P. er Skæringspunkt for Bane
linierne Atchison—Topeka—Santa Fé og Den
ver—Rio Grande. H. P. S. 



Pueblo del Mar — Puerto Cabello. 745 

Pueblo del Mar, P u e b l o N u e v o de l Mar, 
By i det østlige Spanien, Provins Valencia, ligger 
ved Middelhavet 6 Km. N. 0. f. Valencia, har 
Søbade og driver Fiskeri og Kystskibsfart. (1897) 
11,290 Indb. H.RS. 

Puebloindianere, Betegnelse, der kommer af 
det spanske Ord Pueblo, By, og anvendes om de 
i New Mejico i U. S. A. fast bosiddende, ager-
dyrkende Indianerfolk, der bo i store murede 
Fælleshuse. Betegnelsen har ringe etnografisk 
Betydning, idet den kun betegner et bestemt Kul
turtrin og omfatter forskelligartede Stammer, hvor
iblandt flere uddøde. I en snævrere Betydning 
anvendes Navnet om tre smaa, sproglig isolerede 
Stammer, der leve omkring øvre Rio Grande del 
Norte. Den første af disse bor ved Rio Grande 
og San Juan River i 7 Puebloer med (1900) 3,496 
Beboere. Den største Pueblo er Laguna med 1,077 
Indb., og den mindste Zia med 116. Den anden 
Stamme bor ved Jemez River i 11 Puebloer med 
(1900) 3,106 Indb. Den største er Isleta med 
1,050 Indb., den mindste Tesuque med 80, og 
den bekendteste er den tit afbildede Taos Pueblo 
med 419 Indb. Endelig nævnes den tredje Stamme, 
Zufii, der bor i det vestlige New Mejico og tæller 
(1900) 1,525 Individer. En Pueblo bestaar enten 
af et enkelt stort Hus eller af 2—3 Bygninger, 
anlagte omkring en aaben Plads i en af de snævre 
Floddale paa et Sandstensplateau (Mesa) eller paa 
en vanskelig tilgængelig Højde, idet Hensynet til 
Forsvaret har været af en væsentlig Betydning for 
hele Anlægget. En saadan Bygning er opført af 
soltørrede Tegl eller af utilhugne Sten i solidt 
Murværk og bestaar af en Mængde sammenbyggede 
Boliger i to til fem terrasseformede Etager. I den 
nederste Etage mangler Døre helt, og ad Stiger 
kommer man op paa første Terrasse. Gennem 
meget faa Døre eller Luger kommer man fra 
Terrasserne ind til det indre, hvor hver Familie 
har to Rum til sin Raadighed. I hver Pueblo 
findes eet større Rum (Estufa), der til Dels ligger 
under Jorden og tjener til Forsamlingsrum og 
Tempel. P. ere udprægede Agerdyrkere, der an
vende kunstig Vanding og dyrke Majs og Bønner 
samt nu de fra Europæerne modtagne Hvede og 
Bomuld. I industriel Henseende staa Vævning, i 
Fletning og Pottemagerkunsten højt. De sociale | 
Forhold ere de almindelige indianske med klan- | 
mæssig Organisation og Afstamning efter Kvinde
linien. Den personlige Ejendomsret er stærkt be
grænset, og Stammen er Ejer af Jorden. Styrelsen 
besørges af Høvdinge, der vælges paa Livstid 
eller for et Aar. Straks efter Besættelsen af New 
Mejico paatvang Spanierne P. den katolske Reli
gion; men desuagtet lever den gamle Soldyrkelse 
og animistiske Naturopfattelse den Dag i Dag. 
Foruden i New Mejico findes forladte Puebloer 
spredte over Arizona, den sydlige Del af Utah 
og Colorado som Vidnesbyrd om denne Kultur
forms store tidligere Udbredelse. En anden Art 
Mindesmærker, der rimeligvis høre til samme 
Kulturform, ere de Klippehuse, der i stor Mængde 
findes i Colorado's, Gila's og Rio Grande's Dale. 
P.'s kulturvidenskabelige Betydning bestaar deri, 
at de kulturelt danne Overgangen fra de indianske 
Jægerstammer til Kulturfolkene i Anahuac og 
Mellemamerika. (L i t t . : F. H. C u s h i n g , The 
Hemenwcty south western archæological expedi~ 
tion i Congrés intern, des Amér. S. 151 [Berlin 

1888]; F e w k e s , A Journal of American ethno-
logy and archceology, I—III [Boston og New 
York 1891—92]; Afhandlinger i 4. og 5. »An-
nual Report of the Bureau of Ethnology« [Wa
shington 1886 og 1887]; S. K a b e l l , »America 
før Columbus« [Rønne 1892]; Y r j o H i r n , »Pueblo-
folkenes Konstlif« [Helsingfors 1902]). H. P. S. 

Puech [pyæ's], D e n y s P i e r r e , fransk Billed
hugger, er født 1854. Han er en meget elegant 
og ferm Kunstner, hvis store Hautrelief »Seine« 
(en ung nøgen hvilende Kvinde) gjorde Opsigt 
paa Salonen 1894 (et Gipseksemplar i Ny-Carls-
berg's Glyptotek i Kbhvn.). Andre Værker »La 
Sirene« (ofte reproduceret i Bronzestatuetter), 
Buste af Brouardel (1899), Monumentet »Défense 
du territoire en 1871« (Aveyron)m. m. A. Hk. 

Puéllte Genil [-#eniTJ, By i Sydspanien, Pro
vins Cordoba, ligger paa venstre Bred af Genil 
og har Lærreds-, Klæde- og Silkevæverier. (1897) 
11,645 Indb. H.P.S. 

Puente la Reina, By i Nordspanien, Provins 
Navarra, ligger ved Arga 20 Km. S. V. f. Pam-
plona. (1897) 2,283 Indb. P. 1. R. driver stor Vin
avl og har spillet en betydelig Rolle i Karlist-
krigene. H. P. S. 

Pllénte nacionål , By i den sydamerikanske 
Republik Colombia, Dep. Santander, ved Suarez, 
der 5 Km, oven for Byen strømmer gennem en 
200 M. dyb Slugt, som indrammes af Klipperne 
P. n. de P i e d r a . Byen ligger 2,000 M. o. H., 
har Jærngruber og sammen med sit Distrikt ca. 
12,000 Indb. M. Kr. 

Pueril (lat.), barnlig, barnagtig. 
Puerpéra (lat.), Barselkvinde;puerperal,hvad 

der hører til Barselseng (Pue rpe r ium) . 
PuértO (sp.), Havn. P. benyttes ofte i Navne 

paa Havnebyer i Spanien og forhenværende spansk 
Amerika. 

PuértO Belo eller P o r t o Bel lo , »den smukke 
Havn«, Havneby i den sydamerikanske Republik 
Columbia, Staten Panama, paa Nordsiden af Land
tangen ud mod det karibiske Hav. Den udmær
kede Naturhavn blev opdaget af Columbus (2. 
Novbr. 1502), og til Trods for det menneske
fjendske Klima var den Samlingspladsen for 
Spanien'sSølvflaader og paa den Tid en blomstrende 
By med en Domkirke og en pragtfuld Skatkam
merbygning. Byen led gentagne Gange, skønt 
beskyttet ved flere Forter, under Englændernes 
Angreb. Efter Fuldførelsen af Panama-Banen af
folkedes Byen i den Grad, at den nu kun har 
1,200 mest farvede Indb. M. Kr. 

PuértO CabéllO eller P o r t o C a b a l l o , Havne
by i Venezuela, ved en Bugt fra det karibiske 
Hav og paa en lav, fremspringende Halvø. Dens 
Havn er aldeles fortrinlig, da den ved nogle 
Smaaøer er beskyttet mod alle Vinde og er til
gængelig for endog de største Skibe. Omsæt
ningen er dog mindre end i La Guaira, skønt 
denne By kun har en aaben Red. Indførselen 
beløb sig 1893 til 30,3 Mill. Bolivares og Ud
førselen til 27,4 Mill. Der udskibes navnlig Kaffe, 
men ogsaa Huder, Kakao, Kokosnødder og Bana
ner. Byen har velbyggede Huse og offentlige An
læg med Springvand. Sundhedstilstanden har 
bedret sig betydelig, efter at man har udfyldt en 
smal Havarm, der adskilte den indre og den 
ydre Stad. Byen har Jærnbaneforbindelse med 
Valencia og beskyttes af et Fort. Blandt Indbyg-
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gerne, hvis Tal er 14,000, er der mange Euro
pæere, og de største Handelshuse ere engelske, 
franske og tyske. M. Kr. 

PuértO Cortez, tidligere P u e r t o C a b a l l o s , 
Havneby i Mellemamerika, Republikken Honduras, 
ved det karibiske Hav, 10 Km. N. 0. f. Omoa, 
har Jærnbaneforbindelse med Fonsecabay. Havnen 
kan rumme 500 Skibe, og Handelsomsætningen 
er ca. 20 Mill. Kr. pr. Aar. M. Kr. 

PuértO d'Espafia eller Po r t of Spa in , Hoved
stad paa den engelsk-vestindiske 0 Trinidad. Den 
er beliggende paa Øens nordvestlige Hjørne, ud 
mod Golfo de Paria, og er omgiven af Høje. Den 
er Sædet for Regeringsmyndighederne og Inde
haver af næsten hele Øens Handel, der deler sig 
i Udførsel af Øens Produkter, navnlig Rørsukker, 
Kakao og Kaffe, og Indførselen af europæiske 
Varer, hvoraf betydelige Mængder atter udskibes 
til Venezuela's lige overfor liggende Kyst. Ved 
en 87 Km. lang Jærnbane er der Forbindelse med 
den sydligere liggende By San Fernando. Be
folkningen, der er en Blanding af talrige Nationer, 
beløber sig til ca. 40,000. Husene ere lave og 
uanselige, men luftige, og Gaderne krydses under 
rette Vinkler; men de mange Haver og Træplant
ninger, deriblandt en smuk botanisk Have, give 
alligevel Byen et tiltalende Præg. M. Kr. 

PuértO de Islay, Havneby i det sydlige Peru, 
var tidligere den vigtigste By i denne Del af 
Landet, men er i den nyere Tid bleven overfløjet 
af det nærliggende Mollendo, der er Udgangs
punktet for Andes-Banen. Den tæller nu næppe 
2,000 Indb. M.Kr. 

PuértO de la CmZ d e O r o t a v a , By paa den 
kanariske 0 Tenerifa, ved Atlanterhavet, 4 Km. 
V. f. Orotava, har en aaben Red og var i Aarene 
omkring 1800 den vigtigste Handelsplads paa 
Kanarerne; nu tæller den kun 4,200 Indb. M. Kr. 

PuértO de Sauta Maria, By i Sydspanien, 
Provins Cadiz, ligger 9 Km. N. 0. f. Cadiz ved 
Mundingen af Guadelete. (1897) 20,630 Indb. 
P. d. S. M. er en meget gammel By med talrige 
gamle Klosterbygninger og Ruiner af et maurisk 
Citadel. Byen driver nu lidt Industri og udfører 
Vin. S. f. Byen paa Sletterne ved Guadelete stod 
711 det berømte Slag, hvorved Spanien faldt i 
Maurernes Hænder. H. P. S. 

PuértO la Libertad se L i b e r t a d . 
PuértO la Mar, hyppigere benævnet Cob ia , 

Havneby i det nordlige Chile, Provinsen Antofa-
gasta, er Udskibningssted for Guano og var tid
ligere den vigtigste Havneplads paa denne Del af 
Vestkysten; men Handelen er nu gaaet til Anto-
fagasta, og Byens Indbyggertal er sunket til 
under 3,000. M. Kr. 

PuértO MOUtt, tidligere M e l i p u l l i , Havneby i 
den mellemste Del af Chile og Hovedstad i Pro
vinsen Llanquihue, har et sundt om end fugtigt 
Klima, et Hospital, en Opdragelsesanstalt, et Ly-
ceum, et Jesuiterkloster, hvortil er knyttet en højere 
Skole, et meteorologisk Institut og et Bibliotek. 
Byen har Garnison og er et søgt Badested. 
Blandt de 3,000 Indb. er der en Del Tyskere, 
der drive Industri og Handel og have deres egen 
Kirke og Skole. I Omegnen findes flere tyske 
Kolonier. Der tilvirkes især Læder, 01, Brænde
vin og Mineralvande og udføres Tømmer, Smør, 
Læder og Honning. M. Kr. 

PuértO Plata, Havneby paa Nordsiden af den 
vestindiske 0 Haiti, hører under den dominikanske 
Republik og er Hovedstad i en Provins af samme 
Navn. Den har en aaben Red og Dampskibsfor
bindelse med St. Thomas og Habana samt for
skellige europæiske Søhandelsbyer. Der udføres 
Tobak, Kaffe, Sukker og Mahogni- og Gultræ; 
3,000 Indb. M. Kr. 

PuértO Principe (Ciudad del Principe), Hoved
stad i Provinsen P. P. i Republikken Cuba, ligger 
i den sydøstlige Del af Cuba i en fugtig Lav
ning og har (1887) 40,958 Indb. Husene ere 
byggede paa Pæle for at undgaa Regntidens Over
svømmelser. Byen har Fabrikation af Cigarer samt 
Handel med Tobak og Sukker. Med sin Havne
stad San F e r n a n d o de N u e v i t a s paa Nord
kysten er Byen forbunden ved en Jærnbane. M. V. 

PuértO Real, By i Sydspanien, Provins Cadiz, 
ligger 8 Km 0. f. Cadiz og har en lille Havn, 
(1897) 9,772 Indb. P. er Romernes Portus Ga-
ditanus. H. P. S. 

PuértO RiCO (_den r i ge Havn , fordrejet til 
P o r t o r i c o ) , 0 i Vestindien, tilhørende U. S. A., 
ligger 0. f. Haiti og har et Areal af 9,314 G 
Km. med (1899) 953>243 Indb., hvoraf noget 
over Halvdelen Hvide. Sproget er Spansk. Gennem 
Øen strækker sig fra Øst til Vest flere lave Bjærg-
kæder, af hvilke Sierra de Luquillo i det nord
østlige Hjørne kulminerer med El Yunque (1,128 
M.). Sydkysten dannes af en smal, sandet Slette, 
inden for hvilken Bjærgene hæve sig med stejl 
Skraaning. Mod Nord er Skraaningen gennem-
gaaende mere jævn. Klimaet er tropisk. San Juan 
har i Middeltemperatur for Febr. 24,4°, for Aug. 
27,5°. Passaten blæser med stor Stadighed og 
fremkalder paa Øens Nordside en stærk Brænding, 
saa at Havnene ere usikre. Til Gengæld bringer 
den til Nordsiden stor Luftfugtighed og megen 
Regn, medens Sydsiden ofte i Aarevis kan lide 
af Tørke. Paa denne Side af Øen er Plantevæksten 
derfor fattig og Agerbrug kun mulig ved Hjælp 
af kunstig Vanding. Mod Nord veksle derimod 
frodige Plantager med yppige Skove. Det vigtigste 
Produkt af Agerbruget er Sukker, dernæst Kaffe, 
Honning og Tobak. Af Korn og Rodfrugter dyrkes 
Majs, Ris, Jams, Kassava og Batater. Øen er rig 
paa Metaller og Kul, der dog ikke udnyttes. 
Handelen er i Opkomst. Indførselen havde 1900 
—01 en Værdi af 9,4 Mill. Dollars, Udførselens 
Værdi var s. A. 8,0 Mill. Dollars. I Havnene ind
gik 1,135 Skibe med 1,4 Mill. Tons. Der indføres 
især Kul, Maskiner og andre Fabrikater, Korn, 
Konserves etc. Der udføres Kaffe, Sukker, Tobak, 
Frugt og Kvæg. Jærnbanerne havde 1897 enLængde 
af 195 Km. H i s t o r i e . P. R. opdagedes 15. 
Novbr. 1493 af Columbus paa hans anden Rejse 
og fik af ham Navnet I s l a de San J u a n Bau-
t i s ta . 1510 grundede Ponce de Leon den første 
spanske Koloni paa Øen, men denne led meget 
under de stadige Opstande af den indfødte, ka
ribiske Befolkning. Under Kampene mellem Spa
nierne og de indfødte udryddedes til sidst disse 
eller blandedes med Spanierne. I lang Tid tjente 
Øen til Forvisningssted, og først i 19. Aarh. be
gyndte den at komme i Blomstring. 1898 blev 
P. R. erobret af U. S. A. M. V. 

Pufendorf, 1) Esa i a s , Diplomat, født 26. 
Juli 1628, død 26. Aug. 1689. Han tilhørte en 
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gammel sachsisk Præsteslægt og studerede først 
paa den berømte Fyrsteskole i Grimma, senere 
ved Universitetet i Leipzig, hvor han tog Ma
gistergraden 1649. Derefter virkede han en Tid 
som Docent ved dette Universitet og udgav flere 
latinske Afhandlinger, bl. a. om Druiderne og 
Platon's Teologi. Imidlertid var han bleven Præ-
ceptor for den unge svenske Greve Otto Vilhelm 
KSnigsmark og kom derigennem i Forbindelse 
med forskellige svenske Stormænd, hvilket havde 
til Følge, at han 1659 fik Ansættelse i den svenske 
Stats Tjeneste. Han brugtes i Begyndelsen som 
hemmelig diplomatisk Agent eller Spion i forskel
lige europæiske Lande, gjorde derefter en Tid 
Tjeneste i Kancelliet i Stockholm og fungerede 
1665—69 først som Legationssekretær og siden 
som Resident i Paris. Efter sin Tilbagekaldelse 
herfra blev han 1670 Regeringsraad i Bremen-
Verden, men tilbragte for øvrigt den meste Tid 
i diplomatiske Missioner, saaledes 1671—74 ved 
Kejserhoffet i Wien og senere ved forskellige 
tyske Hoffer. 1673 var P. bleven svensk Friherre 
og 1675 Kansler i Bremen-Verden. Fra 1680 op
holdt han sig mest i Stade, optagen af sine Kansler
forretninger. Hans Forhold til Magthaverne i Sve
rige var imidlertid blevet mindre godt; for sin 
Optræden ved en diplomatisk Forhandling i Celle 
1679 havde han faaet meget skarpe Bebrejdelser, 
og der klagedes over, at han drev Reduktionen i 
Bremen-Verden med alt for ringe Iver. I et, dog 
ikke udgivet, Skrift havde han tillige kritiseret 
den svenske Regering meget skarpt, særlig dens 
Optræden i Reduktionsspørgsmaalet. 1687 drog 
han til Sverige for at faa sine Pengefordringer 
paa den svenske Krone ordnede; hans Fordringer 
opfyldtes ogsaa, men alligevel besluttede han sig 
til at forlade den svenske Tjeneste. Han lod sit 
Bohave og sin Familie føre fra Stade til Ham
burg og drog selv til Bremen, hvorfra han sendte 
et meget skarpt Brev til den svenske Regering. 
Efter et kortere Ophold i Bruxelles og Paris drog 
han 1688 til Kjøbenhavn, da han havde faaet Til
bud om at træde i dansk Tjeneste. Uden endnu 
at have faaet Afsked af svensk Tjeneste overtog 
han Posten som dansk Gesandt i Regensburg, i 
hvilken Stilling han døde Aaret efter, et Par 
Maaneder før han i den Proces, der var anlagt 
mod ham af den svenske Regering, dømtes til at 
have Ære, Liv og Gods forbrudt. Han var en 
særdeles dygtig Diplomat, men ikke saa lidt af 
en Intrigant. Baade efter sin Hjemkomst fra Paris 
og fra Kejserhoffet aflagde han udførlige Beretninger 
om disse Landes politiske Forhold, hvilke give 
vigtige Bidrag til Tidens politiske Historie. L. L. 

2) Samuel , Statsretslærer, født 8. Jan. 1632, 
død 16. Oktbr. 1694. Han var Broder til foreg, 
og studerede ligesom denne først paa Pyrsteskolen 
i Grimma og siden ved Universiteterne i Leipzig 
og Jena. Han studerede oprindelig Teologi, men 
vendte snart dette Studium Ryggen og kastede 
sig over Jura, Filosofi, Historie og Filologi; han 
studerede ivrig Cartesius, Hobbes og Hugo Gro-
tius og tog Magistergraden i Jena. Da han med 
sine Anskuelser havde vanskeligt ved at finde en 
Ansættelse i Tyskland, fik han 1658 paa Broderens 
Anbefaling Plads som Huslærer hos Peter Julius 
Coyet, dengang svensk Gesandt i Kjøbenhavn. 
Da Sverige kort efter paa ny begyndte Krigen 

mod Danmark, blev han fængslet tillige med den 
anden svenske Gesandt Sten Bjelke. I Foraaret 
1659 blev han dog frigiven og fulgte derefter med 
Coyet til Holland. I Kjøbenhavn havde han fort
sat sine Studier, og 1660 udkom i Haag hans 
berømte Elementorum jurisprudentiae naturalis 
libri II, hvori han i Tilslutning til Hugo Grotius 
skarpt kritiserede den tidligere Retsopfattelse og 
i Modsætning til den opstillede den naturlige Rets 
Grundsætninger. Skriftet vakte stor Opsigt og 
indbragte ham det følgende Aar en Kaldelse til 
Universitetet i Heidelberg, hvor Kurfyrst Karl 
Ludvig af Pfalz, til hvem P. havde dediceret sit 
Værk, oprettede en ny Lærestol tor ham i Natur
ret, den første i Tyskland. Han virkede her til 
1667 og samlede en talrig Tilhørerskare om sig. 
Han var dog ogsaa Genstand for mange Angreb 
af den gamle Opfattelses Talsmænd, og disse An
greb bleve heftigere, da han 1667 under Navnet 
Severinus de Monzambano udgav sit bekendteste 
og mest omstridte Skrift De statu itnperii ger-
manici. Skriftet fingerer at være skrevet af en 
italiensk Adelsmand, der rejser i Tyskland, og 
indeholder en knusende Dom over det daværende 
tyske Riges Forfatning. Denne kan ikke henføres 
under nogen af de gamle Aristoteliske Kategorier, 
Demokrati, Aristokrati eller Monarki, ja kan ikke 
engang siges at være nogen Blanding af dem. 
Han benægter endog, at det tyske Rige i det hele 
taget kan kaldes en Stat, og ender med at defi
nere det som et irregulært, til det monstrøse 
grænsende Statslegeme og sammenligne det med 
de græske Staters Forbund under Agamemnon's 
Ledelse i Krigen mod Troja. Han mente dog, at 
det ikke mere var muligt at reformere Forfat
ningen; maaske kunde Huset Habsburg's Uddøen 
engang bringe Redning, men foreløbig var der 
ikke andet at gøre end at se at opretholde Status 
quo og saa vidt muligt sørge for Enighed mellem 
Kejseren ogRigsstænderne. Bogen vakte en umaade-
lig Forbitrelse ved Kejserhoffet, der forbød den 
og trængte stærkt ind paa Kurfyrsten for at faa 
ham til at fjerne P. Det personlige Forhold mellem 
P. og Kurfyrsten synes ogsaa at være blevet 
mindre godt, og 1667 modtog han en Kaldelse 
af den svenske Regering til det nyoprettede Uni
versitet i Lund som Professor i Naturret. Han 
virkede her 1668—77, da Krigen med Danmark 
tvang Universitetet til at indstille sin Virksomhed, 
udgav 1672 sit store Værk De jure naturae et 
gentium, en udførligere og mere systematisk Be
arbejdelse af de i hans første Værk nedlagte 
Tanker, samt forskellige mindre Stridsskrifter, som 
Kollegers og andres Angreb paa hans Teorier 
gav Anledning til. 1677 kaldtes han til Stock
holm som kgl. Haandsekretær og Historiograf og 
kastede sig fra nu af væsentlig over historiske 
Studier. 1686 udkom hans Commentariorum de 
rebus Suecicis libri XXVI ab expeditione Gu-
stavi Adolphi in Germaniam ad abdicationem 
Christinae, og han fortsatte saa med Karl Gustafs 
Historie; hans Værk over dennes Konges Re
gering De rebus a Carolo Gustavo gestis udkom 
dog først 1696. Forholdene i Stockholm tiltalte 
ham dog ikke rigtig; han afslog at skrive Karl XI's 
Historie, og 168S traadte han med den svenske 
Regerings Tilladelse i brandenburgsk Tjeneste, 
hvor han fik det Hverv at skrive den store Kur-
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fyrstes Historie. 1693 var hans Værk De rebus 
gestis Frederici Wilhelmi magni færdig, men 
udkom først 1695. Derefter tog han fat paa Kur
fyrst Frederik III's Historie, men fik kun en 
mindre Del færdig, der først udgaves 1784. P. 
indtager en fremragende Plads i Datidens Historie
skrivning; han behandler, som de fleste Historie
skrivere paa den Tid, kun de militære og diplo
matiske Begivenheder, derimod saa godt som slet 
ikke den indre Historie, men han fortæller grun
dig og klart, og da der af de respektive Rege
ringer stilledes et stort Materiale af officielle Akt
stykker til hans Raadighed, have hans Værker 
endnu den Dag i Dag stor Værdi som Kilde
skrifter. Derimod kan man ofte bebrejde ham En
sidighed ; han var officiel Historieskriver, der havde 
til Opgave at fremstille sit Lands Politik i saa 
gunstigt et Lys som muligt, og han benyttede til 
Udarbejdelsen af sine Værker saa godt som ude
lukkende kun svenske og brandenburgske Kil
der. L. L. 

Puffert, vulgært Udtryk for forældede, slet 
vedligeholdte Skydevaaben, navnlig til Jagtbrug. 
L o m m e p u f f e r t , godtkøbs Pistol, der er saa lille, 
at den kan bæres i en Lomme. 

Pugåtschev, J e mel jan, (ca. 1720—75), en 
simpel donsk Kosak, der udgav sig for den 1762 
myrdede Kejser Peter III af Rusland. P. tjente 
som Soldat i den russiske Hær under Syvaars-
krigen og senere under Tyrkekrigen 1768 ff., men 
forlod Tjenesten 1770 og tog Ophold hinsides 
den polske Grænse, bl. a. i et (græsk) Kloster, 
hvor han tilfældigvis fik at vide, at han lignede 
Peter III. Han fattede da den Plan at optræde 
som den fra sine Forfølgere 1762 undslupne 
Kejser. Efter at være vendt tilbage til sin Hjem
stavn fik han hurtig mange Tilhængere blandt 
Kosakkerne, der vare misfornøjede med det ny 
Uniformsreglement, og ved at love Raskolnikerne, 
til hvilken Sekt han selv hørte, fri Religionsøvelse 
og Bønderne i Alm. Ophør af Livegenskabet fik 
han et saa stort Tilløb, at han i Efteraaret 1773 
kunde rejse Oprørsfanen. Mangfoldige Mennesker 
troede i deres Uvidenhed, at han virkelig var 
Peter III, og da ogsaa de finske og tatariske 
Stammer 0. f. Volga rejste sig til Fordel for P., 
saa det en kort Tid ud til, at han kunde blive 
farlig for Katharina II. MenP., der havde Held med 
sig i de første Sammenstød med russiske Tropper, 
spildte Tiden ved en forgæves Belejring af Oren-
burg, og da han tillige gjorde sig ilde lidt ved 
Grusomhed og Drukkenskab, lykkedes det de 
russiske Hærførere Galitzyn og Michelson i Løbet 
af 1774 at bringe de vildledte Oprørere til Under
kastelse; dog var P. endnu ved godt Mod og 
vilde efter at have bemægtiget sig Kasan gaa over 
Volga og prøve sin Lykke i Vestrusland; men 
under dette Forsøg blev han omringet af russiske 
Tropper, til hvem hans egne Tilhængere udleverede 
ham, hvorpaa han 10. Jan. 1775 blev halshugget 
i Moskva. (Lit t . Paa Russisk findes flere Frem
stillinger af P.'s Opstand, f. Eks. af P u s c h k i n 
[tysk Overs. »Gesch. der Pugatschevschen Auf-
stande«, Stuttgart 1840] og af D u b ro vin, der 
har leveret Hovedværket [I—III, St. Petersborg 
1884]). CF. 

Puge, Nisse, s. d. (ogsaa brugt spottende om 
en Mandsling, senere Slægtsnavn); oldn. puki (i 
Middelalderen), lille Djævel. A. O. 

Puget (Pujet) [pyzæ'j, P i e r r e , fransk Billed
hugger, Bygmester og Maler, født 1622 paa Cha
teau-Foliet ved Marseille, død 1694 i Marseille. 
P., i Italien uddannet under P. da Cortona, var 
en alsidig, højst urolig Kunstnernatur. I Toulon 
var han knyttet til Skibsbyggeriet (fra 1643), ud
førte Modeller og leverede Skibsdekorationer (blev 
senere her Direktør for Skibsornamentik), i Mar
seille virkede han især som Arkitekt (Fiskehuset, 
Raadhuset m. m.), 1659 arbejdede han for Minister 
Fouquet, men faldt hurtig i Unaade. I Italien 
blev han som saa mange andre samtidige franske 
Kunstnere i høj Grad paaskønnet, saaledes under 
7 Aars rig Virksomhed i Genova som Billedhugger. 
Det er særlig i sidstnævnte Egenskab, hans Navn 
er blevet berømt. Han er en af Tidens mest ud
prægede Barokskulptører, paavirket af Bernini, 
men »mere Bernini'sk end Bernini selv«, dreven 
Virtuos i Faget og spillende paa de allerstærkeste 
Affekter. Karakteristisk i saa Henseende er hans 
berømte anatomiske Kunststykke: S. Sebastian 
(Sa. Maria di Carignano i Genova), der vrider sig 

I som en Orm af Smerte; i samme By ses den mis
lykkede »Beato Alessandro Sauli« og et Madonna-

j alter i Albergo de' Poveri; i Louvre i Paris: 
»Milon fra Croton«, »Perseus og Andromeda«, 
»Hvilende Hercules«, Basrelieffet: »Alexander hos 
Diogenes«. Malerier i Museet i Marseille (»Kon-
stantin's Daab«, »Frelseren«), Jesuiterkirken i Aix 
(»Bebudelsen«) m.m. S ø n n e n F. P. (1640—1707) 
efterlignede som Billedhugger Faderen; hans 
Værker forveksles ikke sjælden med dennes. (Li t t . : 
L a g r a n g e , P.P. [1868]). A. Hk. 

Pugets Sund [pju! dzet-], fjordagtig Indskæring 
paa Vestkysten at U. S. A., Stat Washington, ud-
gaar fra den inderste Del af Juan-de-Fuca-
S t r æ d e t og skærer sig som en stærkt forgrenet 
Fjord dybt imod Syd indtil 470 n. Br. Dens nord
ligste Del bærer Navnet A d m i r a l t y In le t . P. 
er 90—240 M. dybt og dækker 5,200 • Km. 
Kysterne og de talrige Øer hæve sig brat op af 
Havet og dækkes af tætte Naaleskove. Ved P., 
der er at betragte som een uhyre Naturhavn, ligge 
flere opblomstrende Havnebyer, der udføre Tøm
mer og Fisk. H.P.S. 

Puggaard, Hans , dansk Købmand, født i 
Kjøbenhavn 3. Septbr. 1788, død smst. 8. Apr. 
1866. Han var efter sin Konfirmation Skriver hos 
en Dispachør, tog derefter Landmaalereksamen og 
blev 1809 Kopist paa Frederiksværk's Kontor. 
i8 ioog 1812 ledsagede han Værkets Chef, Tscher-
ning, i hemmelige Missioner for Frederik VI til 
Sverige og benyttede Lejligheden til at udføre 
Kommissionsforretninger og knytte Forretnings
forbindelser. Efter en Rejse til England tog han 
1813 Grossererborgerskab og begyndte en For
retning, som udvidedes efter Krigen. P. ægtede 
1816 en Datter af Købmand C. F. Hage i Stege 
og kom ogsaa i Henseende til Forretninger i nær 
Forbindelse med Hage's Familie. 1832 oprettede 
P. en Filial i Nakskov, som bestyredes af hans 
Svoger Alfred Hage; men nogle Aar efter gik 
denne til Kjøbenhavn som Medbestyrer af Hoved
forretningen, medens Ledelsen af Forretningen i 
Nakskov overdroges til hans Broder Christoffer. 
Efter A. Hage's Tiltrædelse udvidedes Forret
ningen meget betydelig. Den bestod væsentlig i 
Indførsel af Kolonialvarer og Kornhandel, navnlig 
Udførsel af Hvede til England i Forbindelse med 
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Skibsrederi. Forholdet mellem de to Svogre, som 
begge vare vanskelige Personer, udviklede sig ikke 
heldigt, og Følgen deraf blev, at Ledelsen efter-
haanden gik over til Hage, som var den mest 
energiske og begavede af de to. P. trak sig mere 
og mere tilbage fra den aktive Ledelse og til
bragte en stor Del af sin Tid med lange Rejser 
til Italien. Forretningen gik senere over til hans 
Søn Rudolph P. I Kjøbenhavn og paa sit Land
sted ved Ordrup førte P. et meget gæstfrit Hus, 
der i hans kunstinteresserede og kunstforstandige 
Hustrus Levetid besøgtes af Tidens fremragende 
Kunstnere. Senere, navnlig efter at Orla Lehmann 
var bleven hans Svigersøn, samledes de ledende 
Politikere af alle Partier hos ham. Selv var P. 
1854—58 og 1861—64 Folketingsmand og 1864 
—66 Medlem af Rigsraadets Landsting, men han 
passede ikke til den politiske Virksomhed. Han 
samlede efterhaanden en stor Formue og anvendte 
en ikke ringe Del deraf til Godgørenhed. Han 
understøttede trængende studerende, Haandværkere 
og Arbejdere og skænkede 1853 200,000 Kr. til 
et Legat for kjøbenhavnske Drengebørns Opdra
gelse og ved Testamente et lignende Legat til 
Pigebørns Opdragelse. (Li t t . : H . L e h m a n n , »H. 
P.< [Kbhvn. 1888]). E.M. 

Puggaard, H a n s C h r i s t o p h e r Wi lhe lm , 
dansk Geolog, født i Kjøbenhavn 23. Maj 1823, 
død 14. Aug. 1864 i Caen (Normandiet). P. stu
derede ved Polyteknisk Læreanstalt i Kjøbenhavn 
og underkastede sig 1846 Eksamen i »anvendt 
Naturvidenskab c. Paa talrige Rejser besøgte han 
derpaa en stor Del af Europa. Som Forfatter var 
P. kun lidet produktiv; hans mest bekendte Ar
bejde er hans »Møen's Geologiet [Kbhvn. 1851], 
der fremkom som en med Universitetets Guld-
medaille belønnet Besvarelse af en 1849 udsat 
Opgave. Et Uddrag paa Tysk af dette Arbejde 
skaffede ham 1851 den filosofiske Doktorgrad ved 
Universitetet i Bern. Endvidere fremkom 1852 en 
noget ændret og forkortet Udgave paa Tysk. 
Særlig bekendt er dette Værk blevet ved det 
medfølgende store Profil af hele Møen's Klint. P. 
offentliggjorde desuden nogle Smaaafhandlinger i 
forskellige Tidsskrifter. J. P. R. 

Pligillåres (lat.), Skrivetavler. 
PugillllS (lat.), paa Recepter, hvad der kan 

tages mellem 3 Fingre; lille Haandfuld (af Urter 
o. 1.). A. B. 

Pugill [pjaldzin] er Navnet paa en engelsk 
Kunstnerslægt af Arkitekter og Akvarelmalere. 
A u g u s t e P., født i Frankrig 1762, død i London 
1832, var en fortræffelig Tegner og udgav flere 
store illustrerede, arkitektoniske Værker; hans 
Søn A u g u s t u s W e l b y N o r t h m o r e P. (1812— 
52) var ligesom Faderen en begejstret Dyrker 
af den gotiske Stil og har i denne bygget en 
Række engelske Kirker; blandt hans litterære 
Arbejder kan fremhæves: »Glossary of ecclesia-
stical ornament and costume« [1844J. Dennes Søn 
E d v a r d W e l b y P. (1834—75) fortsatte i samme 
Spor og opførte mange Kirker og Skolebygninger 
i gotisk Stil. E. S. 

PugiO (lat.), Dolk. 
Pugnani [puna'ni],Gaetano, italiensk Violinist, 

født 27. Novbr. 1731 i Torino, død smst. 15. 
Juni 1798, studerede under Somis, der var Elev 
af Corelli og Tartini, og førte igen Traditionerne 

i fra disse den gamle italienske Skoles Mestere 
videre gennem sine Elever, bl. a. Viotti. 1752 

i blev P. Violinist i Hoforkesteret i Torino, 1754 
I —70 foretog han talrige Koncertrejser og opholdt 
! sig længere Tid i Paris og i London, hvor han 

en Tid stod i Spidsen for Operaen. 1770 slog 
han sig ned i sin Fødeby som Hofkapelmester. 

i P. har ogsaa skrevet en stor Del Musik, 7 Ope-
j råer, 9 Violinkoncerter, Sonater, Kvartetter, Kvin-
i tetter o. s. v. S. L. 

Pligno [puno'], R a o u l , fransk Klaverspiller, 
! er født 23. Juni 1853 ved Paris. Fra 1892 var 

han Lærer i Harmoni ved Konservatoriet, men 
udviklede sig efterhaanden mere som Klaverspiller, 

i saaledes at han baade i Frankrig og paa talrige 
Koncertrejser i Europa fik Ry som en af Sam
tidens første Pianister. W. B. 

Puisaye [pyizæ'j, J o s e p h Genev iéve de, 
! fransk Partigænger, (1755 —1827), blev 1790 Of-
i ficer i den franske Hær. Da General Wimpffen 

efter Girondinernes Fængsling (31. Maj 1793) 
vilde rejse Modstand mod Konventet, sluttede P., 
der havde Godser i Normandiet, sig til ham. Han 
blev dog slaaet og maatte flygte til Bretagne, 

, hvor han organiserede Chouanernes Rejsning. 1795 
j bevægede han Englænderne til Ekspeditionen til 

Quiberon, der aldeles mislykkedes paa Grund af 
I Førernes Uenighed. Endnu i 3 Aar fortsatte han 
i dog Kampen og kaldte sig Kongens øverst-
j kommanderende i Bretagne. 1798 begav han sig 

til Canada, men vendte efter Freden i Amiens (1802) 
1 tilbage til London, lod sig naturalisere som engelsk 
\ Borger og blev i England Resten af sit Liv. Hans 
: >Mémoires du comte de P.< [1805—06] vakte i 

sin Tid megen Opsigt. J. L. 

Pujå (Sanskrit =r Æresbevisning, Dyrkelse) er 
! i Indien Betegnelse for de Offergaver (Føde, 
i Blomster o. 1.), som bringes til Gudebillederne i 
; Templerne eller i de buddhistiske Lande til Bud-
i dha's Billede. D. A. 

Pujol, Maler, se A b e l de P., A. 
Pilke, 1) E r i k K e t t i l s s o n , svensk Stor

mand, var højt i Gunst hos Kong Magnus Eriks
son og kaldes 1363 Marsk i Varmland. Han 
boede paa den af ham opførte Borg Amneholm 
ved Gullspångelvens Udløb i Vanern og var sand
synligvis hele Tiden under Albrecht's Regering 
Varmland's Regent paa Kong Håkon's og hans 
Efterfølgeres Vegne. I371 var P. med paa Kong 
Håkon's Tog til Stockholm og skulde derefter 
være indtraadt i Albrecht's Rigsraad, men holdt 
sig vedblivende paa Håkon's Side. Efter Bo 

i Jonsson's Død var P. med blandt dennes Testa-
menteksekutorer og var blandt de første af disse, 
som 1388 indkaldte Margrete til Sverige. P. 
blev derefter Sverige's Riges Marsk og døde 
1396. 

2) E r i k N i l s son , hørte paa fædrene Side til 
en Slægt med en Baad i Vaabenet, men havde 
efter sin mødrene Slægt antaget Navnet P. P. 
var Engelbrekt's mest fremragende Medhjælper, 
om end ham betydelig underlegen. Ved Rejs
ningen mod Erik af Pommern 1434 var P. den 
ledende i Nordland og erobrede ogsaa Åland 
med Kastelholm's Slot fra Fogeden Otto Pog-
wisch. September 1434 er han med i Rigsraadet. 
P. optraadte navnlig i bestemt Opposition mod 
Højadelen og dennes fornemste Repræsentant, 
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den unge Rigsmarsk Karl Knutsson Bonde, og 
efter Engelbrekt's Død blev Uvenskabet mellem 
dem stedse mere fremtrædende, og P. foretog sig 
forskellige fjendtlige Skridt mod Marsken. Over
hovedet søgte P. at træde i Spidsen for en ny 
stor Bevægelse blandt Almuen, som var mis
fornøjet med det tilsyneladende ringe Resultat 
af Rejsningerne og fjendtlig stemt mod Høj
adelen. Paa en eller anden Maade kom P. 
imidlertid i Karl Knutsson's Magt, sendtes til 
Stockholm og blev der halshugget (Febr. 1437). 

3) J o h a n , svensk Søkriger, født 27. Febr. 1751, 
død 21. Apr. 1816. Hans Fader var Kaptajnjohan 
P., der 1756 blev halshugget for Delagtighed i Adolf 
Fredrik's og Lovisa Ulrika's Forsøg paa at ud
vide Kongemagten. P. sejlede allerede 1761 i 
Koffardifart og indtraadte 1765 i Orlogsflaaden, 
var 1770—71 i hollandsk og derefter indtil 1774 
i engelsk Tjeneste, 1777 blev han Løjtnant og 
var 1778—83 i fransk Tjeneste, under hvilken 
han deltog i den herskende Krig med England; 
navnlig kæmpede han i Vestindien under Kom
mando af den senere Admiral Latouche-Tréville, 
var 1782 med ved Gibraltar's Belejring og i Sø
slaget ved Finisterre. 1783 blev P. Kaptajn og 
afgik 1784 med Fregatten »Sprengtporten« for at 
tage Sverige's ny Koloni St. Barthélémy i Be
siddelse. 1785 blev P. Major og vandt under 
Krigen med Rusland stor Berømmelse; i Slaget 
ved Hogland førte han Fregatten »Froja«, senere | 
som Oberstløjtnant Linieskibet »Dristigheten«, : 

med hvilket Skib han gik frem 3. Juli 1790, da j 
Gustaf III foretog den vanskelige Gennembrydelse | 
af den russiske Flaade, som spærrede Udløbet af ' 
Viborgsviken. P. blev 1793 Oberst, 1794 Kontre- i 
admiral, 1802 Viceadmiral og øverstbefalende i 
Karlskrona, 1808 Overadmiral. 1809 var han 
øverstbefalende for den kombinerede Hær- og | 
Flaadeekspedition som skulde sættes i Værk mod I 
den russiske Styrke, som stod i V'åsterbotten. At 
denne Ekspedition — Kampene ved Safvar og 1 
Ratan — mislykkedes, var ikke P.'s Skyld. 1814 j 
førte P. under Karl XIII's Overbefaling Flaaden i 
mod Norge. 1812—15 var P. Statsraad P. var 
1797 bleven adlet, blev 1809 Friherre og 1814 
Greve. Den friherrelige Slægtgren uddøde 1854, 
den grevelige 1857; paa Kvindesiden uddøde 
Slægten 1896. A.S. 

Pukkel kalder man i Naturhistorien en mere 
eller mindre udviklet Udvækst paa Ryggen af et 
Individ. Oftest dannes hos Dyrene denne P. af 
Fedtvæv, men har i øvrigt forskellig Bygning og 
Betydning hos Dyreklasserne, hvor den findes 
(smig. P. hos Dromedar og Kamel). Dernæst an
vendes P. i Lægevidenskaben om en Misdannelse 
af Ryggen, mindende om Dyrenes P. Denne Mis
dannelse bestaar i, at Ryggen skyder sig vinkel-
dannet eller bueformet bag ud. Som Regel er det 
Brystpartiet af Rygsøjlen, der danner P., men den 
kan i enkelte Tilfælde dannes i Halsdelen eller 
Lændedelen af Hvirvelsøjlen. Misdannelsen op-
staar ved Sygdom i Hvirvlerne, der blive bløde 
og derved ikke modstaa Legems væksten. De to 
hyppigste af disse Sygdomme ere Tuberkulose af 
een eller flere Hvirvler (se S p o n d y l i t i s ) og 
engelsk Syge (Rakitis). Den første af disse giver 
Anledning til spidsvinklede P. (Pott's P. efter Ki
rurgen P.), medens den anden medfører Dannelsen 

! af bueformede P. Men ogsaa Kræft kan i sjældne 
Tilfælde føre til Dannelsen af en P. Den bue
formede P. er ofte forenet med Skævhed og Side
drejning af Rygsøjlen; i saa Tilfælde dannes P. 
ofte mere af den ene Side af Brystvæggen med 
Skulderbladet, hvad enten det nu er engelsk Syge 

1 eller Muskel- og Nervelidelser eller Henfald af 
den ene Lunge, der ved Indsænkning af den ene 

I Side medfører Udvikling af den anden Side af 
Brystkassens bageste Væg, hvorved denne da 
kommer frem som en P. Ogsaa hos gamle kan 
den med Alderen følgende »runde Ryg« føre nær 
hen til Dannelsen af P. — P. har fra tidlig Tid, 
foruden den Rolle, den spiller som Sygdom, haft 
en vis kulturel Betydning, idet man forhen tillagde 
dem, der bare P., frastødende Egenskaber, som 
ikke fandtes hos de rankvoksne Mennesker. Saa-
ledes har man tillagt Hekse og Trolde den Sær
egenhed at bære P. I gammel Tid var den pukkel
ryggede Hofnar (s. d. og Gib bos i t et). E. A. T. 

Pukkelhval se F i n h v a l e r . 
Pukkelkvæg se Okser . 

Pukkellæbe (Herminium L.), Slægt af Or
kideer med udelte Rodknolde og mangeblomstrede 
Klaser af smaa Blomster, i hvilke Blosterbladene 
ere lige fremad rettede eller sammenbøjede; Læben 
er hul ved Grunden eller har en kortSpore og er 
udelt-, 2-eller 3-lappet, uleddet; Støvknappen er 
helt sammenvokset med Griffelstøtten. 4 Arter. 
G r ø n P. (norsk: H o n n i n g b l o m s t ) (//. Monor-
chis [L.]) er 8—20 Cm. høj; den unge og gamle 
Knold ere fjernede fra hinanden. Den har to grund
stillede Blade og grønne Blomster. Den vokser 
paa Enge, er ikke almindelig i Danmark, sjælden 
i Norge, og blomstrer i Juni—Juli. A. M. 

Pukkelokse d. s. s. Zebu se K v æ g S. 161. 
Pukværk er Maskiner til Finknusning af 

malmholdige Sten. Arbejdet bestaar i, at Puk
s t e m p l e r n e , som ere firkantede jærnskoede Træ
stænger eller runde Jærnstænger, hæves op for at 
falde ned paa Godset, der ligger udbredt paa et 
haardt Underlag, P u k s a a l e n , og foretage Knus-
ningen ved deres levende Kraft. Bevægelsen fore-
gaar ved, at Pukstemplerne, der ere ledede af 
P u k s ø j l e n , og som ere forsynede med Frem
spring, D y m l i n g e r , blive hævede af Hævarme 
eller Knas t e r , som ere anbragte paa en Valse 
eller Aksel. Konstruktionen kan udføres i Træ 
(det ældre P.) eller i Jærn (det kaliforniske P.). 
Pukningen foregaar enten vaad eller tør. I første 
Tilfælde ligger Puksaalen i en kasseformet Be
holder, P u k t r a u g e t , hvori der ledes en Vand
strøm med tilstrækkelig Styrke til at tage med 
sig de færdigknuste Korn, der enten over Traugets 
Kant eller gennem Sigt som en tynd Vælling 
blive førte til den videre Opberedning. Ved Tør-
pukningen, som især bruges for færdige Produkter, 
bruges ikke Puktraug. P. bruges ofte som Navn 
for det hele Opberedningsværksted. A. G. 

Pulavy se Nova A lexand r i a . 
Pulawara-Smør se Bassia-Smør. 
Pulcheria, Æ l i a Augus ta , den østromerske 

Kejser Theodosios II's Søster, førte Regeringen i 
sin 2 Aar yngre Broders Navn, ikke alene da han 
var Barn, men ogsaa senere, da han aldrig blev 
skikket til at regere. Hun udmærkede sig saavel 
ved Dygtighed som ved Fromhed og optraadte 
med Iver mod forskellige kætterske Bevægelser. 
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Efter Theodosios'es Død ægtede hun Marcianus, 
som derved opnaaede Kejserværdigheden. Hun 
blev senere gjort til Helgen. H. H. R. 

Plllci [pu'ltsi], toskansk Adelsfamilie, af hvis 
Medlemmer 3 Brødre gjorde sig bekendte i den 
italienske Litteratur paa Lorenzo de' Medici's 
Tid. B e r n a r d o P. (1438—88) digtede religiøse 
Sange (Laude) og Skuespil (Rappresentazioni)', 
det samme var Tilfældet med hans Hustru, An
tonia , født Giannotti. Som ung skrev Bernardo 
ogsaa verdslig Lyrik, navnlig ret smukke erotiske 
Digte, og oversatte Vergil's Hyrdedigte. Luca 
P. (1431 70) forfattede et Smigerdigt til Lorenzo 
om hans Turnering 1469 til Ære for en florentinsk 
Dame; »La Giostra« hedder det og danner et 
Sidestykke til Poliziano's glimrende Stanze til 
Giuliano de' Medici's Pris, men staar langt tilbage 
derfor. Heller ikke hans andre poetiske Arbejder 
— »Pistole«, d. e. poetiske Epistler, »Driadeo 
d'amore« og Heltedigtet »Ciriffo Calvaneo« — 
have synderligt Værd. Den betydeligste af Brødrene 
og en af de mest fremragende Personligheder i 
15. Aarh.'s Litteratur er ubetinget Lui gi P., 
født i Firenze 15. Aug. 1432, død i Padova 
Novbr. 1494. Man ved ikke meget om hans Liv. 
Lucrezia Tornabuoni, Lorenzo's Moder, var hans 
Beskytterinde, og da han 1465 forvistes fra Byen 
tillige med Broderen Luca som Følge af dennes 
mindre heldige Pengeforretninger, kaldtes han 
snart tilbage ved Lorenzo's Indflydelse. Han hørte 
nu til dennes stadige Omgang og benyttedes af 
Medici'erne til diplomatiske Hverv; paa en af 
disse Sendelser døde han og begravedes i uindviet 
Jord som »Kætter«. Skønt tungsindig af Naturen, 
hvad hans Portræt ogsaa røber, var han en af de 
livligste og vittigste i Lorenzo's Kreds, og hans 
Digterværker bære kendelig Præg af hans Vid. . 
Hans Lyrik er dels Sonetter, dels Strambotti' 
(Oktaver i Folkestil), undertiden dristige i Tanke 
og Udtryk, saa at Beskyldningen for Kætteri kan 
forstaas; en poetisk Strid mellem ham og Matteo 
Franco (i Sonetter) var af ret hadefuld Art. I 
P.'s ældre Dage tog hans Tankegang en kristelig- • 
religiøs Vending, og han lagde da megen Vægt 
paa at vise dette i sin Poesi. P.'s Hovedværk er 
det episke Digt »Il Morgante«, kaldet »Il Mor
gante Maggiore«, siden det 1483 kom i fuldstændig 
Udgave [Firenze], medens Stykker af Digtningen 
vare udkomne tidligere — saaledes menes der. 
Det er skrevet i Ottave Rime, i 28 Sange, og 
anlagt som en Art Efterligning af de lange For
tællinger paa Vers om Karl den Stores og hans 
Heltes Bedrifter, hvormed Oplæsere dengang 
morede Folk paa Gader og Stræder i Italien. Selv 
foredrog han (siges der) sit Digt, efterhaanden som 
det blev til — det var Lucrezia Tornabuoni, som 
havde givet ham Impulsen til det — ved il Mag-
nijico's Taffel. Emnet er taget fra den gamle 
karolingi&ke Sagnkreds med Kejseren som Midt
figur og Roland som fornemste Helt; men sit 
Navn har Digtet faaet af en fremtrædende Person, 
den burleske Kæmpe Morgante, der væbnet med 
Knebelen af en Kirkeklokke udfører vældige Be
drifter, ogsaa i Retning af at spise og drikke; 
hans Ledsager er en komisk saracenisk Hugaf, 
Margutte, der til sidst revner af Latter. Som i 
Datidens populære Ridderdigte begynder hver 
Sang med en from Bøn og ender med Taksigelse i 

til Himmelen; de sidste af det livlige og af
vekslende Digts Afsnit have et teologisk Anstrøg, 
som vidner om P.'s Omvendelse. »Il Morgante« 
er i den italienske Litteratur det første store 

i kunstneriske Epos over Middelalderens Sagnstof: 
I det er P., som har erobret dette Omraade, hvor 
' især Ariost skulde fejre store Triumfer. Seiv 

agerer han i det hele alvorlig lige over for de«, 
I men Ironien gør sig dog tydeligt nok gældende 
! hos den fintdannede Florentiner, endog lige over 

for selve Kejser Karl. Udgaver af Digtet (foruden 
den nævnte 1483): Margutte-Episoden 1480, de 
23 Sange 1482 [Venezia], endelig bl. a. Firenze 
1855, Strambotti ved A. Zenatti [2 Bd. Firenze 
1887. (Li t t . : S. Bongi , Lettere di Luigi P. [2. 
Udg., Lucca 1886]; P. Rajna's Afhandling om 

, P.'s Kilder i Propugnatore I I ; L. E ins t e in , 
I L. P. and the Morgante Maggiore [Berlin 
I 1902]). E. G. 

PulCiuella [pultsine'lla] se P o l i c h i n e l . 
Pulex se L o p p e r . 
Pillgada, den spanske Tomme = 1/JJJ Pié (Fod) 

— 23,22 Mm. N. J. B. 
Palicaria Gaertn. ( L o p p e u r t ) , Slægt af 

Kurveblomstrede (Astergruppen), en- eller fler-
aarige Urter med temmelig smaa til middelstore 
Kurve, der have taglagte Svøbblade og gule 
Blomster, undertiden meget korte, tungeformede 
eller næsten traadformede Hunblomster i Randen ; 
Støvknapperne have sylformede Vedhæng ved 
Grunden. Frugternes Fnok dobbelt, en ydre 
Kreds af smaa sammenvoksede Skæl og en indre 
af 7—00 Børster. Omtr. 30 Arter, især i Middel
havslande. P. prostrata (Gil.) Aschers. (— P. 
vulgaris Gaertn., A l m i n d e l i g L o p p e u r t ) er 
en enaarig, 10—30 Cm. høj, grenet og haaret 
Plante; Randkronerne ere korte, af Længde med 
eller lidt længere end Svøbbladene. Den vokser 
hist og her i Danmark i Nærheden af Byer paa 
de sydlige Øer og blomstrer i Juli—September. 
P. dysenterica (L.) Gaertn. ( S t r a n d - L o p p e u r t ) 
er fleraarig; dens 25—50 Cm. høje Stængel og 
de lancetdannede Blade ere uldhaaret-filtede; 
Randkronerne ere længere end Svøbbladene. Den 
findes hist og her paa de sydlige Øer i Danmark, 
i Norge ved Christianssand. Disse og andre 
Arter have Ord for at virke loppefordrivende; 
deraf Navnet Loppeurt. A. M, 

PllliCinae se L o p p e r . 
PllllCjO, D o m e n i c o , italiensk Maler, født 

1475 ( '49 2 ? ) i Firenze, død 1527, Elev af Andrea 
del Sarto og stærkt paavirket af ham, har bl. a. 
malet »Hellig Familie« og »Madonna« [Pitti i 
Firenze], »Madonna« [Pal. Corsini smst.] og 
»Hellig Familie« [Pal. Borghese, Rom]. A. Hk. 

Pulje se Pou le . 
Pulk er Navnet paa en af de ejendommelige 

Den halvlukkede Pulk. 
Slædetyper, hvori Lapperne køre paa deres Vinter
færder. Navnet er af finsk Oprindelse, pulka. 
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Den er baadformet og har ikke Meier. Den helt 
aabne Slæde, der almindeligst er i Brug, benævnes 
kerres. P. er overdækket paa den forreste Halv
del, hvorhos der gerne lægges mere Arbejde paa 
dens Udstyr. Helt overdækkede Slæder kaldes 
låkkek og anvendes til Transport af Lappernes Ejen
dele og til Opbevaringssted for saadanne. Y. N. 

Pulkovo, Rusland's fornemste Observatorium, 
liggende ca. 20 Km. ret S. f. St. Petersborg, er 
bygget af Briiloff efter W. Struve's Plan og blev 
taget i Brug 1839. (Lit t . : W. S t r u v e , Descrip-
tion de l'Observatoire astronomique Central de 
Poulkovo [St. Petersborg 1845]; O- S t ruve , »Zum 
50-jåhrigen Bestehen der Nicolai Hauptsternwarte« 
[smst. 1889]). J.Fr.S. 

PulkOVO'S Meridian er Hovedmeridianen for 
det russiske Kortværk. Foruden at referere til 
denne Meridian benyttes ogsaa f. Eks. ved Gene-
ralstabskortene Paris'es Meridian. y. Fr. S. 

Pul lar i i kaldtes hos Romerne de Mænd, som 
førte Tilsyn med de hellige Høns, af hvis Æden 
og Drikken man tog Varsler. H. H. R. 

Pulle, en Grund af meget lille Udstrækning, 
bestaaende af Sand, Grus eller Sten, paa alle Sider 
omgiven af dybere Vand og som Regel med saa 
liden Dybde, at den er farlig for Skibsfarten. 
Lignende Forhøjninger i Havbunden af større Ud
strækning benævnes Plader, men ere i Reglen ikke 
farlige for Skibsfarten. G. F. H. 

Pul le r t (Søudtryk), en kort opstaaende Støtte 
af Træ, Jærn eller Staal; sidstnævnte er hul. 
Den benyttes som Befæstelsessted for svære Tove, 
hvorpaa der gaar megen Kraft; ofte findes to P. 
tæt ved hinanden, forbundne med en Tværbjælke. 
De almindeligst forekommende P. benævnes: Be-
dings-, Kran- og Maste pullert. C. L. W. 

Pul lman [pu'lm'n], G e o r g e Mor t imer , er 
født 1831 i Staten New York og navnlig bekendt 
for Konstruktionen af de efter ham opkaldte Jærn-
banevogne (Sove-, Spise-, Salonvogne). Han be
gyndte 1859 i Chicago med som første Forsøg 
at omdanne to gamle Jærnbanevogne til Sove
vogne, og da Forsøget lykkedes, fortsatte han 
med Forbedringer af Konstruktionen, indtil han 
1863 naaede til den nu almindelig bekendte og 
efterlignede Model af Sovevogne. 1867 stiftedes 
P.-palace-car-Co. med P. som Præsident. Sel
skabet ikke blot fabrikerer Vognene (siden 1880 
i P. Ci ty nær ved Chicago), men er selv Ejer af 
en meget stor Vognpark; efter Overenskomst med 
Jærnbaneselskaberne løbe dets Vogne nu i de fleste 
vigtigere Tog i de forenede Stater. A. O—d. 

Pul lman City [pu'lm3nsi't»], Forstadskvarter af 
Chicago, er anlagt og tilhører Fabrikanten G. 
Pullman (s. d.), der her har sine Fabrikker og 
Arbejderboliger. P. har omkring 1500 Huse og 
ca. 11,000 Indb. H. P. S. 

Pllllman-Vogiie se J æ r n b a n e v o g n e . 
Pulmo d. s. s. Lunge (s. d.). Heraf Adjektivet 

pulmonalis, i. Eks. Arteria p., Lungearterien. 
Pu lmonar ia se L u n g e u r t . 
Pulmonåta se L u n g e s n e g l e . 
PulO Kondor, fransk 0 i det sydkinesiske 

Hav ved Kysten af Cochinkina. 
PulO Laut , 0 ved Kysten af det sydøstlige 

Borneo. 
Plllomå, Bhrigu's Hustru (s. d.) og Moder til 

Cyavana (s. d.). Medens hun var frugtsommelig, 

blev hun under sin Mands Fraværelse røvet af en 
Jætte, P., til hvem hun oprindelig havde været 
trolovet. Under Bortførelsen fødte hun pludselig 
Sønnen, og i Forskrækkelse slap Jætten hende og 
faldt selv til Jorden, forvandlet til Aske. Da 
Faderen vendte tilbage, forbandede han Agni 
(Ilden paa Arnen), der havde været Vidne til 
Kvinderovet. (Li t t . : V. F a u s b ø l l , Indian My-
thology [Lond. 1902, S. 176]). D. A. 

Pulo-Penang se Malaka . 
PulO Tenga se P a t e m o s t e r - Ø e r . 
Pulpa (lat.) d. s. s. Fingerbalde, se F i n g r e . 
Pulpa (bot.) er det saftige og bløde Frugtkød 

eller Frugtmarven, der udfylder Rummene i mange 
Frugter, og hvoraf Frøene ere omgivne. Eksempler: 
Frugtkødet hos Citrus, Tamarinde og andre 
Bælgplanter. A. M. 

Pulpe t t r aad , i Orgelet den Metaltraad, der 
forbinder Ventilen med Abstrakten. 

Pu lp i t i s , Betændelse i pulpa (>Tandnerven«), 
se T æ n d e r . 

Pulpi tum (lat.), Tribune, Skueplads, Scene. 
Pu l p i t u r (af lat. pulpitum, se Pul t ) , et Galeri 

eller et ophøjet og aflukket Rum med Stolestader 
i en Kirke. Ordet forekommer i Dansk fra 17. 
Aarh.'s Begyndelse; i Frederiksborg Slots Inven
tar af 1650 anvendes det om Trompeternes Ba
lustrade i Dansesalen. 

PulpøS (lat.), kødrig, marvfuld. 
Pu lque se Agave . 
Puls er den følelige og ofte tillige synlige 

Fremhvælving af Pulsaarerne, som finder Sted ved 
hvert Hjerteslag. Sammentrækningen af Hjertet 
driver Blodet ud i Pulsaaresystemet, og de enkelte 
Pulsaarer udvides da momentant, medens Blod
bølgen passerer dem. Da dette Fænomen under 
almindelige Forhold kun kan erkendes for de 
Pulsaarers Vedkommende, som ere overfladisk be
liggende, kan P. kun føles paa enkelte bestemte 
Steder, og da Radialarterien er en af de lettest 
tilgængelige Pulsaarer, forstaas ved P., naar ikke 
andet nævnes, den i denne ved Haandleddet 
liggende Arteries følelige Pulsbølge. 

P.'s Hyppighed svarer til Antallet af Hjerte-
sammentrækninger og er i Alm. omkring 70 i 
Minuttet, hos Kvinder lidt større, gennemsnitlig 
80; men selv under normale Forhold er Puls
hyppigheden meget forskellig hos forskellige 
Mennesker, varierer saaledes efter Alder, Køn, 
Højde, Stilling, Bevægelse o. s. v. Hos nyfødte 
Børn er P. 130—140 i Minuttet, hos spæde Børn 
120—130. I det 3.—4. Aar er P. omkring 100, 
gaar ned til omkring 90 ved 10 Aars Alderen, 
til 70 ved 15 Aars Alderen, hvor den saa holder 
sig til 60. Aar, da den atter begynder at blive 
hyppigere, indtil den ved 80 Aars Alderen er 
omtrent 80 i Minuttet. Hos høje Individer er P. 
langsommere end hos smaa. Under forskellige 
sygelige Tilstande tiltager P. i Hyppighed, især 
ved Feber, hvor den hurtige P. er et af de 
væsentligste Kendemærker. P. gaar ved Feber 
op til 100—120 eller mere, noget forskellig i 
de forskellige Sygdomme og i Reglen staaende i 
et bestemt Forhold til Legemstemperaturens Højde. 
Medens P. ved Febertilstand er hyppig (Pulsus 
frequens), er den ved andre Tilstande langsom 
(P. rarus), kan gaa ned til 60, 40, ja til 30, 20 

I og endog derunder; men det er dog kun meget 
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sjælden, at den gaar ned under 40. En langsom 
P. findes f. Eks. efter akutte febrile Sygdomme, 
ved Gulsot, ved Hjerte- og Hjernesygdomme. 
Foruden Hyppigheden af P. spille ogsaa dennes 
andre Kvaliteter og Egenskaber en Rolle under 
forskellige sygelige Tilstande. Man taler saaledes 
om en spændt P., en blød P., en stor eller lille 
P., en regelmæssig eller uregelmæssig P. 

Pulslæren har altid spillet en stor Rolle i 
Lægevidenskaben. Allerede i dennes første Tider 
var Kendskabet til P. og Forstaaelsen af dens 
Betydning ved Vurderingen af Sygdomstilstande 
almindelig blandt Læger. I Tidernes Løb ud
vikledes Pulslæren til stor Fuldkommenhed, og 
først i den nyere Tid er P.'s Betydning formindsket 
noget ved Fremkomsten af andre Undersøgelses
metoder, særlig Temperaturmaalingen,men hverken 
denne eller andre kan dog under visse Forhold 
give de Oplysninger som P. Det har været en 
Vinding, at man i Nutiden har lært at fremstille 
P.'s Forhold paa grafisk Maade ved Hjælp af de 
saakalde Sfygmografer , Apparater, der an
bringes paa Radialpulsen og formaa at skrive 
Pulskurven paa roterende Cylindre eller lignende. 

Under visse Forhold kan P. blive synlig ogsaa 
for de allerfineste Arteriers Vedkommende, for 
Kapillærerne, som den saakaldte K a p i l l æ r p u l s , 
der viser sig som skiftende Rødmen og Afblegen 
af Huden, naar denne irriteres lidt. Naar man i 
Alm. taler om P., menes altid Arteriepuls, men 
man har ogsaa en Pulsation i Blodaarerne, den 
saakaldte V e n e p u l s , men medens Arteriepulsen 
er et normalt Fænomen, er Venepuls altid pato
logisk, og findes kun ved visse sygelige Tilstande 
af Hjertet (se endvidere B l o d S. 149). A. F. 

Pulsaare d. s. s. Arterie (s. d.). 
Ptllsaaresvulst s eAneur i sma . 
Pulsån ter (lat.: »bankende«), katolsk Be

tegnelse for Ansøgere til et ledigt Præste
kald. A. Th. J. 

Pulsatilla se K o b j æ l d e . 

Plllsére (lat.), bevæge sig bankende, stødvis 
(som Pulsen). 

Puishamnier, et ombøjet, lukket Glasrør, hvis 
Ender ere udblæste til Kugler. Røret indeholder 
noget Spiritus, gerne farvet, og det er gjort luft
tomt ved Udkogning. Holder man den ene Kugle 
i Haanden, fordamper Vædskehinden paa dens 
Inderflade, Dampen baner sig Vej gennem For
bindelsesrøret og bobler op gennem Vædsken i 
den anden Kugle, saa det ser ud, som om denne 
Vædske kogte, hvad man ogsaa gerne kan sige, 
at den gør, skønt det ganske vist ikke lader sig 
gøre blot ved Haandens Varme at faa Dampbobler 
til at dannes inde i selve Vædsken, som det sker 
ved almindelig Kogning. K. S. K. 

Pulsion (lat.), Stød, Slag. 
Pnls ionssystem se V e n t i l a t i o n s a n l æ g . 
Pulslære se Puls . 
PulSOmeter se Pumpe . 
Pulszky, F r a n z , ungarsk Politiker, født 17. 

Septbr. 1814, død 9. Septbr. 1897. Han blev 
tidlig Medarbejder af Kossuth's Blad og støttede 
ham ligeledes paa Landdagen 1839—40. I Marts 
1848 blev han Understatssekretær og sendtes til 
Wien, hvor han i Oktober traadte i Forbindelse 
med de tyske Revolutionsmænd. Efter at være 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I undkommen herfra blev han ungarsk Handels-
I minister og Medlem af Forsvarsudvalget, samt 
I drog i Marts 1849 l ' l London for at paakaldc 

fremmed Indblanding. Til Straf blev han 1852 
1 dødsdømt og mistede sine Ejendomme. 1851 

fulgte han med Kossuth til Nordamerika og skrev 
i siden en Skildring af dette Land: »White, red 
i and black« [3 Bd., 1853]. 1860—66 levede han 

i Italien og ledsagede 1862 Garibaldi paa Toget 
til Syditalien. 1861 var han bleven valgt til den 
ungarske Rigsdag, men fik først 1866 Lov at 
komme tilbage; var 1867—75 og paa ny 1884 
—92 Medlem af Underhuset, hvor han hørte til 
det maadeholdne Parti. Han blev 1869—94 
Direktør for Nationalmuseet og 1872 General-
intendant for alle Statens Samlinger. Han havde 
tidlig drevet historiske og arkæologiske Studier 
og skrev 1884 »Die Kupferzeit in Ungarn« ; des
uden en historisk Roman »Die Jakobiner in 
Ungarn« [1851] og sin Selvbiografi [4 Bd., 1882]. 
Hans Hustru T h e r e s e P. (1819—66), Datter af 
en rig tysk Købmand i Wien, støttede ham tro
fast i hans politiske og litterære Virksomhed og 
skrev selv »Aus dem Tagebuch einer ungarischen 
Dame« [2 Bd., 1850] og »Sagen und Legenden 
des Ungarn« [2 Bd., 1851J. E. E. 

Pult (af Latin pulpitum, en sammentømret 
Forhøjning med skraa Overflade til offentlige Ud
stillinger og Foredrag, ogsaa et Kateder til Fore
drag og Recitationer) er gaaet over til at betegne 
et Møbel med skraa Overflade til at skrive eller 
læse paa. P. som transportabelt Møbel tjente 
som Bogstol i franske Kirker fra 7. Aarh., men 
forsvandt efter Reformationen. Bogpulten havde 
Form som en Nodestol, og dens Plads var foran 
i Kirkens Kor, og fra den læstes Teksterne for 
Menigheden. Af den Grund var den ofte prydet 
med en Ørn (St.-Johannes-Evangelistens Dyr). 
Middelalderens Bogminiaturer give mange Billeder 
af P. Den var indrettet til at løftes og sænkes, 
og undertiden gaves dens Opstander en knækket 
Form, saa at den kunde svinges til Siderne. Det er 
denne Slags P., som i Palladii Visitationsbog (ca. 
1540) kaldes Hi v g i p p e (af at hive, løfte i Vejret 
og g ippe , der er bevaret i vestjydsk Sømands-
sprog, om at tage Sejlet fra Skibets ene Side til 
den anden [kovende]): »Prædikestolen skal ikke 
være en Bogstol eller en Hivgippe nede paa 
Jorden«. Der. gaves Sammenstillinger af Bog- og 
Skrivepulte, det danske Nationalmuseum bevarer en 
Bogstol fra Borris Kirke (Ringkjøbing Amt). Det 
svenske har en hel Samling med Bibler fæstede 
til P. med Jærnlænker. Da Bøgerne efterhaanden 
bleve lette og haandterlige, gik Bogstolene ud 
af Brug, men som smaa P. eller lette Stel, der 
kunde sættes paa et Bord, bevaredes de længe. 
Som fast Møbel fik P. høje Ben, og der ar
bejdes ved den staaende eller siddende paa en 
Kontorstol med et lille rundt Sæde, der som de 
gamle P. kunne skrues op og ned. (Lit t . : Vi ol-
le t-1 e-Du c, Dictionnaire du mobilier fratifais, 
Art. Lutrin [Paris 1872]). Bernh. O. 

Pllltava d. s. s. P o l t a v a . 
PultOSt kaldes ogsaa Fadost eller Knaost. 

Den er ligesom Gammelost en Surmælksost, men 
den forhandles i smuldret Tilstand. I Udseende 
kan den ligne en groft reven Knapost, eller den 
kan vise sig som et hvidt, noget klumpet Pulver, 
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der helst maa være saa blødt, at det, om det 
ønskes, kan smøres paa Brødet. B. B. 

Pulttag er det samme som Halvtag og be-
staar kun af en enkelt Tagflade, som skraaner fra 
Formuren op imod Bagmuren; det anvendes [mest 
til mindre Udbygninger, men findes dog ofte i 
Syden paa Huse og Villaer. E. S. 

Pul tusk , By i russisk Polen, Guvernement 
Varszava, ligger ved Narev og driver Kornhandel. 
(1897) 15,878 Indb. Ved P. sejrede Karl XII 
1703 over Sachserne, og 1875 lagde en Ildebrand 
</8 af Byen i Aske. H. P. S. 

P u l u P inang (Pu lo Penang) se Malaka . 
Pu lve r . Stofferne bringes fra hel Tilstand i en 

mere findelt Tilstand ved Pulverisering. Der til
vejebringes ved denne Proces et P. Den Metode, 
som maa anvendes for at bringe Stoffet i Pulver
form, retter sig for en stor Del efter Stoffets 
fysiske Egenskaber og den større eller mindre 
Findeling, som tilsigtes. Medens nogle Stoffer, 
f. Eks. Kridt, Sukker o. a., meget let lade sig 
pulverisere, ere andre, f. Eks. haarde Mineraler, 
vanskelige at bringe i Pulverform. I det mindre 
udføres Pulveriseringen i Mortere, som efter Stof
fernes mindre eller større Haardhed kunne være 
af Porcelæn, Jærn, Staal eller Agat. Skal man 
have et ensartet, fint P., maa man sigte det fine 
P. fra og derpaa atter findele det grovere P. i 
Morteren. I det store foretages Pulverisering ved 
Hjælp af Kuglemøller. O. C. 

Pulve r i sa tø r , Apparat til at bringe Vædsker 
i meget fint fordelt Tilstand (som Damp eller 
Taage), f. Eks. for at bringe et opløst Medika
ment ind i Næsen, Munden, Svælget o. s. v. P. 
bestaar i Reglen af 2 fint tilspidsede Rør, der 
staa i ret Vinkel til hinanden, med de fine 
Mundinger tæt sammen. Det lodrette Rør munder 
ned i den Vædske, der skal pulveriseres. Naar 
der nu drives en kraftig Luftstrøm gennem det 
vandrette Rør (ved Hjælp af en lille Blæsebælg, 
eller ved at der drives Damp igennem det), vil 
Vædske suges op gennem det lodrette Rør og af 
Luften eller Dampen rives med i fint fordelt 
Tilstand. Lp. M. 

P u l v e r i s e r e , gøre til Pulver. 
P u l v l n a r (lat.), polstret Sofa. Særlig bruges 

Ordet om de Sofaer, hvorpaa Gudebillederne i 
Rom bleve lagte ved de saakaldte Lectisternier 
(s. d.). H.E.R. 

PulviS (lat.), Pulver. Fulvis aeropkorus, 
effervescens, Bruspulver; P. dentifricius, Tand-
pulver; P. digestivus, Digestivpulver; P. effer
vescens compositus, Seidlitzpulver;P. Glycyrrhizae 
compositus, afførende Lakritsrodpulver; P. Ja-
lapae compositus, Lakserpulver; P. Jpecacuanhae 
Thebaicus, Dovers Pulver; P. Magnesiae cum Rheo, 
Børnepulver; P. refrigerans, kølende Pulver; P. 
salicylicus compositus, Salicylsyrepudder. A. B. 

Puma eller Ku gu ar (Felis concolor), i de 
forenede Stater kaldet »Panteren«, i Bøgerne 
hyppig kaldet »amerikansk Løve«, er næst Ja
guaren Amerika's største Kat, i,3 M. lang. Den 
er ensfarvet ligesom Løven, men ellers er dette j 
Navn ganske misvisende, dens Bygning viser intet 
nært Slægtskab med dette Dyr. Hovedet er lille 
og rundt, Øjnene meget klare og store, Ørene 
brede og afrundede. Nakken er tyk, Kroppen 
lang og slank, men kraftig, Benene lave og stærke. 

Halen er lang, cylindrisk; Dusk i Halen findes 
lige saa lidt som Manke paa Forkroppen. Farven 
er graalig gulbrun, tit med et grønligt eller sølv
agtigt Skær, undertiden falder det hele mere i 
det rødlige. Ungerne have som Løvens mørkere 
Pletter og Striber og en mørkringet Hale, men 
disse Aftegn forsvinde med Alderen helt. Det 
er et meget smukt Dyr, hvis Udtryk synes at 
tyde paa Mildhed og Stolthed. Den bliver i 
Fangenskab let tam, viser sig kælen og spinder 
som en Kat uden dog helt at kunne tøjle sin 
Natur over for Fjerkræ o. 1. Som vild er den 
derimod ikke blot listende og grusom som en 
ægte Kat, men endog fej og blodtørstig. Større 
Dyr, dem den ifølge sin Størrelse vel kunde 
magte, Okser og Heste f. Eks., giver den sig 
ikke i Lag med; for Hunde og Mennesker flygter 
den straks, helst op i Træernes Toppe. Den 
holder sig i det hele helst til Skovene, hvor 
den klatrer med stor Behændighed, ja endog kan 
forfølge Aberne fra Gren til Gren; den gaar i 
Bjærgene op over 3,000 M.'s Højde, og jævnlig 
træffes den i de træbare Pampas- og Prærisletter. 
Kommer den her over en afsides Farm, kan den 
i Løbet af forbavsende kort Tid rydde frygtelig 
op mellem Faar og Kalve, idet den myrder løs 
og suger Blod uden at bryde sig om Kødet. 
Paa Grund af saadanne Ødelæggelser forfølges P. 
ivrig med Fælder og Snarer, med Lasso og Spyd, 
med Kugler og forgiftede Pile, kort sagt alle 

I Midler. Indianerne spise det hvide faste Kød. 
P. findes over den største Del af Amerika, fra 
Canada i Nord til Patagonien i Syd, fra Atlanten 
til Stillehavet. Civilisationen har dog nu for
trængt den fra store Strækninger; hyppigst er 
den nu i Centralamerika's Bjærgskove. M. Ml. 

Pumpe. Under denne Betegnelse sammenfattes 
ofte forskellige Maskiner og Apparater, der tjene 
til at løfte Vædsker eller befordre dem mod en 
Modstand. Ogsaa til Befordring af Luftarter og 
Sammentrykning af saadanne benyttes P. (se Lu ft-
pumpe) , og i det hele findes der mange særlige 
Arter beskrevne i specielle Artikler eller under 
de Artikler, til hvilke de naturligt høre. Der kan 
derfor henvises til K æ d e p u m p e , In jek tø r , 
Monte jus , Vandsneg l , Øseh ju l ; ved Damp
maskinen benyttes en særlig »Luftpumpe« (Bd. IV, 
S. 867), paa Gasværker flere Arter Luftpumper 
(Bd. VII, S. 525—526). I nærværende Artikel 
skal omhandles de forskellige Arter af P., der 
almindeligst benyttes til Løftning af Vædsker, 
navnlig naturligvis Vand, og der kan blandt disse 
skelnes mellem følgende Grupper: Stempelpumper, 
Kapselpumper, Vingepumper, Centrifugalpumper 
og Pulsometre. 

Ved enhver P. kaldes det Rør, der fører Vædsken 
til P., S u g e r ø r e t , det, hvorigennem den forlader 
P., S t ige - eller T r y k r ø r e t . Ved P.'s Suge
højde betegnes dens Højde over Overfladen af 
den Vædske, der skal løftes. Sugehøjdens maksi
male Størrelse afhænger af Vædskens Vægtfylde 
og er omvendt proportional ved denne. Det er 
den ydre Lufts Tryk, der løfter Vædsken op i 
P., naar denne »suger«, og er Talen f. Eks. om 
Vand, kan Luftens Tryk bære en Søjle af io)3gg 
M., og dette er den størst mulige Sugehøjde, som 
man kan give en aldeles tæt og fuldkommen Vand
pumpe. Paa Grund af, at der ofte findes Luft i 
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Vandet, naar man imidlertid i Praksis ikke en saa 
stor Sugehøjde, og man maa selv ved gode Stempel
pumper lade sig nøje med 7 å 8 M.; ved de 
andre Arter af P. naar man sjælden saa stor Suge
højde. Med T r y k høj de betegner man den lod
rette Højde, hvortil Vædsken hæves over P.; 
Trykhøjden kan have en hvilken som helst Stør
relse. Summen af Suge- og Trykhøjde kaldes P.'s 
L ø f t e h ø i d e . Vil man beregne en P.'s Arbejde, 
maa man ikke alene tage Hensyn til de nævnte 
lodrette Afstande, gennem hvilke Vædsken føres, 
men man maa ogsaa tage i Betragtning den Mod
stand, der fremkommer ved Vædskens Bevægelse 
gennem P. og navnlig gennem Rørledningerne; 
ere disse lange, kan Modstanden spille en meget 
stor Rolle. Modstandens Størrelse udtrykkes som 
Regel i Meter Vandsøjle. Befordrer P. Vædsken 
mod en Modstand uden egentlig at løfte den, 
f. Eks. Fødepumpen ved en Dampkedel, beregnes 
Trykhøjden efter Højden af den til denne Mod
stand svarende Vandsøjle; er saaledes Trykket i 
Kedelen 7 Kg. pr. Kvadratcentimeter, er Tryk

højden 7 x 1 0 , ;; M. 72,352 M. 
En S t e m p e l p u m p e bestaar af et Rør, Pumpe

cylinderen, hvori et Stempel kan bevæges, og 
til P. høre desuden forskellige Ventiler. Tryk-
ventilerne kunne være anbragte enten i Stempelet 
eller i Trykrøret, Sugeventilerne altid i Sugerøret 
eller i Bunden af Cylinderen. Der skelnes mellem 
enkelt- og dobbelt virkende P., og der anvendes 

Fig. a—g. 

forskellige Benævnelser, der til Dels staa i For
bindelse med P.'s Stilling i Forhold til Vædske-
overfladen. Benævnelserne og Anordningen vil let 
forstaas af hosstaaende skematiske Figurer. 

a viser en Sugepumpe, b en Løftepumpe, c en 
Suge- og Løftepumpe; disse have Trykventilen 
siddende i Stempelet (ofte kaldet »Hjertet«), d er 
en Trykpumpe, e en Suge- og Trykpumpe, begge 
med Trykventilerne i Trykrøret. Alle disse P. 
ere enkeltvirkende og aflevere kun Vædsken, naar 
Stempelet bevæger sig i den ene Retning — ved 
de tre førstnævnte naar det gaar opad, ved de to 
sidste naar det gaar nedad, f viser en dobbelt
virkende Suge« og Trykpumpe, og endelig frem
stiller g en enkelt sugende, men dobbelt trykkende 
P. Den sidste har et sammensat Stempel; den 
nederste Del er gennembrudt og bærer Tryk
ventilerne, virker altsaa som en Løftepumpes 
Stempel; den øverste Del er et saakaldet »Plunger-
stempel« (et Stempel, der selv gaar gennem Stop
bøssen, medens eller kun Stempelstangen gaar 
gennem denne), og det fortrænger under sin Ned
gang en Del Vædske, saa at P. afleverer denne 
saavel under Stempelets Opgang som under dets 
Nedgang. For at gøre Vædskens Udstrømning 

jævn anbringer man ofte, navnlig naar Trykhøjden 
er nogenlunde betydelig, en »Vindkedel« (s. d.) i 
Trykrøret; ligeledes kan en saadan anbringes i 
Sugerøret for at undgaa de Stød, som Vædskens 
Standsning i dette ved Sugeventilens Lukning 
frembringer, og som navnlig ved store eller hurtig-
gaaende P. kunne være uheldige. Ventilernes rig
tige Konstruktion er meget vigtig, og der findes 
en Mængde forskellige Former, mellem hvilke 
Valget maa træffes efter P.'s Anvendelse (se i 
øvrigt Vent i l ) . De her anførte Hovedformer af 
Stempelpumper optræde i mange forskellige Varia
tioner, der finde en udstrakt Anvendelse til mange 
forskellige Formaal lige fra de største P. i Vand
værker og Bjærgværker til de almindelig kendte 
»Poste«. Ofte anbringes flere Cylindre sammen, 
og der opstaar da Tvilling- eller Trillingpumper. 
Som Drivkraft anvendes saavel Haand- og Heste
kraft som alle Arter af Maskinkraft, og Kraft
overførselen sker enten direkte eller gennem Tand
hjul, Skruer uden Ende, Remtræk, Friktion o. s. v. 

Ved de saakaldte »Damppumper« er Stempel
stangen forlænget og bærer foruden Pumpestempelet 
et i en Dampcylinder arbejdende Dampstempel. 
Undertiden findes en Krumtapaksel, der bærer et 
Svinghjul for at gøre Bevægelsen jævn, ofte til
lige Ekscentrikken for Dampcylinderens Glider, 
men hyppig findes der ingen roterende Dele, og 
Bevægelsen holdes da i Gang ved Ventiler eller 
Glidere, der automatisk bevæges af Stempelet eller 

af særlige med dette eller 
Stangen forbundne Styre
arme og aabne og lukke for 
Dampen. Saadanne Damp-
pumper anvendes navnlig 
som Fødepumper for Damp
kedler, men i øvrigt ogsaa 
til alt andet Brug. Ved store 
Damppumper er for Økono
miens Skyld Dampcylinderen 
indrettet efter Compound-
eller endog efter Triple-
Ekspansionssystemet. 

Indeholder Vædsken Sand eller andre Urenheder, 
der kunne beskadige Pumpecylinderen, benyttes ofte 
Membranpumper (Fig. h~). 
Cylinderen har her ingen 
Suge- ellerTrykventiler,men 
staar forneden i Forbindelse 
med et større Rum, der ved en 
elastisk Plade, Membranen, 
er delt i to Afdelinger. I 
den øverste er der Vand 
eller en anden Vædske, som 
fylder Cylinderen og Rum
met mellem Stempel og 

Membran fuldstændig. 
Under Membranen udmunde 
Suge- og Trykrøret, der ere 
forsynede med Ventiler, og 
ved Membranens Sving
ninger fyldes og tømmes 
Rummet under den afvekslende, som en almindelig 
P.'s Cylinder. Ventilerne bestaa ofte af Metal
kugler, der ere overtrukne med Gummi, saa at 
Vædskens Urenheder ikke kunne beskadige dem. 

K a p s e l p u m p e r eller r o t e r e n d e P. bestaa 
af et Hylster, i hvilket der findes eet eller flere 

48* 

Fig. h. 
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roterende Legemer, saaledes formede, at der 
mellem dem og Hylsteret eller mellem Legemerne 
indbyrdes opstaar Hulrum, hvis Størrelse under 
Omdrejningen forandres, og som afvekslende staa 
i Forbindelse med Suge- og Trykrøret. Fig. i 
viser skematisk en saadan P. Hylsteret a er her 
cylindrisk, og i dette er ekscentrisk anbragt en 
anden Cylinder d, der har Udsnit, i hvilke der 
findes Skiver, som af Fjedre trykkes ud mod 

Fig. *, fr, ;. 

Fig. j -

Hylsterets Væg. Gennem Sugerøret b føres Vædsken 
ind i et Rum mellem Hylsteret, den indre Cy
linder og 2 Skiver; under Omdrejningen af den 
indre Cylinder vokser Rummet stadig og fylder 
sig fra Sugerøret, indtil den ene Skive har passeret 
dette; et Øjeblik efter aabner den anden Skive 
for Trykrøret c, og Rummet aftager nu stadig i 
Størrelse, hvorved Vædsken drives ud gennem 
Trykrøret. En anden Form er vist i Fig. / ; den 
har to roterende Legemer, der gribe ind i hin

anden, og densVirke-
maade vil let for-
staas af Figuren selv. 
Ventiler ere ikke nød
vendige ved denne 
Slags P., af hvilke 
der i øvrigt findes 
en Mængde forskel
lige Former. Kap
selpumper anvendes 
fortrinsvis til Cirku
lation af Vædsker, 
der ikke ere ganske 
rene, f. Eks. Saltvand 
gennem de lange Rør
ledninger i et Køle

anlæg, og som altsaa kunne gøre det vanskeligt 
at holde almindelige P.'s Stempel og Ventiler i 
Orden; især benyttes disse P., naar Løftehøjden 
er ringe. 

V i n g e p u m p e r (Fig. k og V) have et cylin
drisk Hylster, hvis Hulrum ved en Skillevæg er 
delt i to Dele; paa en Aksel sidde to Vinger, 
een i hvert Rum, og Vingerne have ved Akselen 
et Nav, der slutter tæt imod Skillevæggen. 
Vingerne ere forsynede med Ventiler, og virke, 
naar de af Akselen sættes i en svingende Be
vægelse, ganske som Stempeler i to enkeltvirkende 
Stempelpumper; foroven findes to Trykventiler, 
forneden to Sugeventiler. Disse P. ere oftest 
smaa og bevæges ved Haandkraft, sjældnere ved 
Maskinkraft. 

En C e n t r i f u g a l p u m p e er skematisk vist 
i Fig. ni. Den har en hurtig omdrejende Aksel, 
der bærer et Skovlhjul, og uden om dette findes 
et Hylster, hvis Vidde tiltager hen imod Tryk
røret. Sugerøret er anbragt inde ved Akselen, 
helst saa Indstrømningen sker mod begge Sider 

af Skovlhjulet, og Vædsken drives dels ved 
Centrifugalkraften, dels ved Skovlenes Tryk ud 
i Trykrøret. Skovlenes Form er af stor Betyd
ning for P.'s økonomiske Arbejde. Disse P. an
vendes i alle Størrelser og ere næst efter Stempel
pumperne de mest anvendte. De ere lette at 
holde i Orden, da de ingen Ventiler have og 
intet tætsluttende Stempel, hvorfor de ogsaa 
kunne bruges ved meget urene Vædsker; lige
ledes ere de lette at anbringe, 
hvorfor de ofte anvendes til 
interimistiske Anlæg, uagtet 
de — navnlig de mindre — 
staa langt tilbage for Stempel
pumperne i Nyttevirkning. Ved 
store Anlæg med ringe Løfte
højde kan Nyttevirkningen dog 
forbedres væsentlig, og da disse 
P. ere langt billigere end 
Stempelpumper og lettere at 
anbringe, ser man dem ikke sjældent anvendte til 
Løftning af betydelige Vandmasser og udførte i 
meget store Dimensioner. 

P u l s o m e t e r e t er en P. med direkte Damp
virkning, som først er opfundet af Savery 1698, 
men først efter at være forbedret af Amerikaneren 
Hall omkring 1870 fandt praktisk Anvendelse. 
Fig. n viser et Pulsometer i to lodrette Snit, der 
indbyrdes danne en Vinkel paa go". Apparatet 
bestaar af 2 pæredannede Kamre K, der foroven 
mødes ved den fælles Damp ventil R\ i denne 
er anbragt en „. 
Klap — eller en 

i Kugle — der af-
j vekslende lukker 
1 for Adgangen til 
, det ene eller det 
{ andet af Kam-
I rene. Forneden 
, findes i hvert 
\ Kammer en Su-
: geventil. Mellem 

Kamrene og 
Trykrøret D 

\ findes ligeledes 
Ventiler. Appa
ratet arbejder automatisk paa følgende Maade. 
Gennem Ventilen R træder Damp ind i det ene 
Kammer, der tænkes fyldt med Vand, der drives ud i 
Trykrøret. I Begyndelsen er Dampen kun i Be
røring med en lille Vandoverflade, og der finder 
derfor ingen stærk Fortætning Sted; men naar 
Vandfladen er naaet ned til Overkanten af den 
til Trykventilen førende Aabning, kommer der 
en stærk, hvirvlende Bevægelse i Vandet, og 
Dampen fortættes straks. Trykket i Kammeret 
synker derved saa stærkt, at Klappen i Ventilen 
R svinger over og lukker for yderligere Damp
tilstrømning til dette Kammer, medens Vandet 
strømmer ind gennem Sugeventilen og fylder 
Kammeret paa ny. Idet Klappen svinger om, 
aabner den for Damptilstrømning for det andet 
Kammer, der tømmes og fyldes som beskrevet, 
og saaledes arbejde de to Kamre afvekslende. 
Dampens Virkning forbedres ved, at der paa 
hvert Kammer og paa Sugerøret anbringes en 
Snøfteventil, hvorigennem der under Sugningen 
trænger lidt Luft ind, som lejrer sig over Vandet 
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og vanskeliggør Dampens Berøring med Vand
overfladen, saa længe denne er rolig. Derved for
mindskes Fortætningen, hvilket atter vil sige, at 
man faar mere Arbejde udrettet med samme 
Mængde Damp. Dampens Spænding bør af Hen
syn til Bekostningen ved Driften ikke være 
meget større, end hvad der svarer til Tryk
højden, og erfaringsmæssig bør Sugehøjden ikke 
tages over 5 M., helst mindre. 

Pulsometeret er ikke noget økonomisk Vand-
løftningsapparat, men det er billigt at anskaffe 
og let at anbringe, hvorfor det særlig egner sig 
til interimistiske Anlæg. 

Nærmere Enkeltheder om P. findes bl. a. i 
C. Borch's »Maskinisere«, og af den betyde
lige udenlandske Litteratur om P. fremhæves 
Hartmann und Knoke: »Die Pumpen« [Berlin 
1897]. H.H.S. 

Pumpe (i Skibe). Af saadanne findes: Gal-
l i o n s p u m p e i Reglen af Kobber, er anbragt i 
Gallionen o: forude ved Skibets Stævn, bruges 
til at pumpe Søvand op til Spuling; L a s t p u m p e 
kan ved Rør sættes i Forbindelse med Fersk-
vandsbeholderne i Lasten og herfra skaffe fersk 
Vand op til Brug; en mindre Art (af Kobber) 
bruges til Oppumpning fra Fadene af Brændevin, 
Eddike o. 1. L æ n s p u m p e : i nyere Skibe bruges 
hertil almindelig B r o a d f o d s- eller D o wn to ns-
p u m p e , der drives ved Haand- eller Dampkraft; 
tidligere brugtes de saakaldte K æ d e p u m p e r 
eller K o n g e p u m p e r ; medens førstnævnte bestod 
af en Række buede Klapper, fæstede til en Kæde
bugt, der vandrede over 2 Hjul foroven og for
neden i et Rør, som førte fra Batteriet ned i 
Lasten, og hvormed Vandet hævedes op, var 
sidstnævnte konstrueret som en almindelige Suge
pumpe (Post). S l a g p u m p e anvendtes i meget 
fladbundede Skibe i Skibssiderne (Slaget) som 
Lænspumpe; S p u l e pumpe , transportabel Haand-
kraftspumpe, der pumper Vand fra Søen ind paa 
Dækket under Rengøring; Pumpef i sk , Huller i 
Dækkene, hvorigennem Pumperøret gaar ned til 
Lasten; P u m p e k r a v e , en Sejldugkrave, der fast
spigres til Dækket og Pumperøret over Pumpe
fisken for at hindre Vand fra at løbe ned i 
Skibet; P u m p e k u r v , et Jærngitter, der om
slutter Pumperørets nederste Ende og hindrer 
Snavs fra at tilstoppe denne, P u m p e m a r m e r i n g , 
kort Sejldugsslange foroven paa Pumperøret, hvor
igennem Vandet løber ud. P u m p e s o d , en Kasse, 
anbragt i Lasten paa et Sted, hvortil der er Fald 
fra begge Skibets Ender; i denne udmunder Læns-
p u m p e n ; P u m p e s ø m , smaa Jærnsøm med store 
Hoveder. U k l a r e P. betyder forstoppede eller 
utætte P. C. L. W. 

Pumpedamper, Damper, forsynet med stærke 
Pumper. Den bruges ofte til at lænse Skibe, der 
ere fyldte med Vand, ved Stranding, Havari e. 1. 
I den senere Tid har man f. Eks. ved Indløbet 
til Limfjorden indrettet saakaldte S a n d p u m p e r e , 
der oppumpe Sand paa saadanne Steder, hvor 
Sejlløb ofte sande til. Sandet føres derefter ud 
paa dybt Vand og kastes ved en simpel Meka
nisme over Bord. C. L. W. 

Pumpefisk se P u m p e (i Skibe). 
Pumpemester, Betegnelse paa den Under

officer af Søværnets Maskinkorps, hvem der om 
Bord i et Orlogsskib er overdraget det særlige 

Tilsyn med Sprøjtematerialet, Læns- o. a. Pumper 
og de Rørledninger i Skibet, hvormed Vand kan 
indlades fra Søen eller udpumpes i Søen fra 
Skibets forskellige vandtætte Rum. C. L. W. 

Pumpernickel se Brød S. 787. 
Pumpesod se P u m p e (i Skibe). 
Pun, japansk Vægt, d. s. s. F u n (s. d.). 
PlUia se B j æ r g s y g e . 
Puna (Punai , eng. Poona) , By i det syd

vestlige Forindien, Præsidentskabet Bombay, Hoved
stad i Kollektoratet P., ligger 543 M. o. H. i 
ufrugtbare Omgivelser ved Jærnbanen mellem 
Bombay og Madras og har (1901) 111,385 Indb. 
P. var forhen Hovedstad i Mahratternes Rige og 
har fra den Tid mange gamle Huse, samt Ruiner 
af Mahratterkongens Palads. Om Sommeren er 
P. paa Grund af sit kølige Klima Sæde for Præsi
dentskabets Regering. Byen er i stadig Tilbage
gang baade i Henseende til Indbyggerantal og Er
hverv. Betydeligt er endnu Væveriet, ligesom der 
forfærdiges gode Guld- og Sølvvarer. M. V. 

Puna, 0 ved Sydamerika's Vestkyst, i Guayaquil-
Bugten, hører til Ecuador, har en Længde 
af 55 Km., en Bredde af 25 Km. Den adskiller 
Kanalerne Jambeli og Morro, der danne Afløbet 
fra Guayaquil-Flodens Æstuarium. M. Kr. 

Punai se Puna. 
Punamusten er en Slags Nefrit, som an

vendes af Maorierne paa New Zealand. A>. V. U. 
Punas, højtliggende Sletter mellem de syd

amerikanske Cordillerer, særlig i Bolivia og Peru 
(s. d.). Man skelner mellem den e g e n t l i g e P. 
(3.300—3>90° M.), hvor der baade kan dyrkes 
Byg, Kartofler og Grønsager og holdes Hjorde af 
Faar, Lamaer og Vikunjaer, og den højere liggende 
P. b r ava , hvor Vegetationen paa Grund af Klimaets 
Barskhed er endnu sparsommere, men dog i Stand 
til at ernære Hjorde af vilde Lamaer. Klimaet 
er vinterligt og i den begunstigede Del af Aaret 
efteraarsagtigt. Fremmede hjemsøges af Bjærg-
sygen, Soroche, der er en Følge af den tynde 
Luft. P. er beslægtet med de ecuadorske Pa ra -
m o s (s. d.), der ligeledes ligge oven for Træ
grænsen. M. Kr. 

Punch [pa'n(t)s], eng., i andre germanske Sprog 
almindelig skrevet Pun s ch, tidligere populært dansk 
»Puns«,en Art Drik. Navnet og selve Drikken har sin 
Oprindelse fra Asien: det indiske pantscka be
tyder »fem«, og ligesom Inderne antog 5 Elementer 
i Naturen, saaledes var der ogsaa 5 saadanne i 
denne deres Blandingsdrik. Men hvilke disse 
oprindelig vare, derom ere Vidnesbyrdene for
skellige. Nogle nævne Ariak, Vand, Citronsaft, 
Sukker og Te, andre Arrak, Te, Citron, Sukker 
og Kanel, atter andre Arrak, Vand, Citron, Sukker 
og Krydderi (vel Kanel eller Nelliker). Mandelslo 
fik paa sin Orientrejse (henimod Midten af 17. 

I Aarh.) i Goa en Drik, hankalder »Palepuntschen«, 
I og som bestod af »stærk Brændevin, Citronsaft, 
I Sukker og Rosenvand«. Til Europa bragtes P., 

synes det, i Slutningen af 17. Aarh. ved Eng
lændere, der kendte den fra Ostindien. I 18. Aarh. 
blev Drikken mere og mere almindelig og har 
bevaret sin Yndest til Dato. At tillave den varm 
med Te er endnu brugeligt, f. Eks. i Frankrig; 
men for øvrigt har man hyppig — og allerede 
tidlig — udeladt denne Bestanddel. Man fik saa
ledes, overensstemmende med den ældre europæiske 
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Naturbetragtning, de »4 Elementerc, som Schiller 
- har besunget i sin »Punschlied«, og det ene af 

dem plejede da at være Rom. Den tidligste 
litterære Kilde, som nævner P. i Danmark, synes 
atværeHolberg's »Moralske Tanker« [i744,I,S.6o], 
smig. hans Indledning til Oversættelsen afHero-
dian [1746, S. 9]. Derefter Norske Selskabs Vers-
protokol, hvori en Sang af Joh. Wibe omtaler Drikken 
som Selskabets sædvanlige og specielt »Tolv-
skillingsbollen«. »Bollec eller »Bowle«, eng. bowl, 
er endnu Navnet paa den Terrin eller Skaal, hvori 
P. tillaves. Den vedblev at være et Attribut for 
danske Klubber, lige fra Klublivets Udfoldelse hen-
imod 18. Aarh.'s Slutning: man sang dengang 
nok om Vin, men man mente sædvanligvis P. 
Studenterlivet i 19. Aarh. tog P. i Arv, men den 
dampende »Bolle P.« blev efterhaanden ikke ene
regerende ved Studenternes Lag (i Norge endog 
helt afskaffet fra 1903); den afløstes hyppig 
af den kolde svenske P. paa Flasker, som 
især tidligere gik under Navnet »svensk Banco« 
(efter en vis Art i Sverige indtil 1863 brugelige 
Seddelpenge, se B a n c o ; Prisen for en Flaske 
siges oprindelig at have været en saadan Rigs
dalerseddel) og endnu er meget yndet hos 
Svenskerne. Den fremstilles ved at man hælder en 
næsten kogende Sukkersirup i en Blanding af Arrak 
og Alkohol, til hvilken undertiden er tilsat en 
ringe Mængde Rhinskvin og Kognak. Den inde
holder sædvanlig ca. 25 Vol. p. Ct. Alkohol og 
ca. 28—30 p. Ct. Sukker. Særlige Arter P. ere 
Mælkepunch, Vinpunch, Ananaspunch, Ispunch, 
Kaffepunch m. fl. Ingredienserne til P. fremstilles 
ofte i Form af »Punchekstrakt*, eller »Punchessens«, 
som da opspædes med Vand, naar Drikken skal 
nydes. E. G. 

PliriCh [pa'n(t)s] (»or the London Charivari«), 
verdensberømt engelsk Vittighedsblad, stiftet 1841 
og endnu til Dato (1903) meget læst og indflydelses
rigt. Gennem næsten 30 Aar redigeredes det af 
Mark Lemon (død 1870); ham fulgte Shirley 
Brookes som Redaktør til 1874, derpaa Tom 
Taylor; derefter, fra 1880, F. C. Burnaud. 
Thackeray hørte i sin Tid til dets faste Med
arbejdere. Dets Satire er dels politisk, dels 
almenmenneskelig, navnlig dog tagende Sigte paa 
udpræget engelske Forhold, Sports- og Salonliv 
o. desl. P.'s xylografiske Illustration har altid 
været fortrinlig, og en Række ypperlige Tegnere 
have arbejdet for det: vi nævne John Leech, 
Charles Keene, Jack Tenniel, George Du Maurier, 
Linley Sambourne; Leech's og senere Tenniel's 
fantasifulde politiske Billeder, Keene'sFremstillinger 
af den londonske Borgerstand og Du Maurier's 
af slanke, elegante Salondamer, tyske Musikere, 
opblæste Parvenuer og »æstetisk« sværmende 
Ynglinge ere af stort Værd. Bladets Navn er en 
Forkortelse af »Punchinello«, den engelske Form 
for fransk Polichinelle, og den bekendte komiske, 
puklede Marionetfigur ses ogsaa paa dets For
side. — I Lighed med denne P. og med samme Navn, 
men ifølge sin Titelvignet med Hentydning til den 
kendte Drik, grundlagdes 1873 et kjøbenhavnsk 
Vittighedsblad; fra en ringe Begyndelse hævede 
det sig efterhaanden til at blive et ofte virkelig 
morsomt Blad med gode, til Dels farvetrykte 
Illustrationer. Udgiver var Litograf C. Simonsen, 
og som Tegnere virkede ved det saa talentfulde I 

Kunstnere som Hans Tegner og siden Alfred 
Schmidt; de politiske Billeder besørgedes, tit med 
Held, af K. Gamborg. »P.«'s Standpunkt var ud
præget konservativt, baade politisk og litterært, 
og det Estrupske saavel som Studenterforeningens 
Højre havde en god Støtte i det. 1886—93 re
digeredes det af Angelo Haase og hensygnede 
derefter til 1895 under L. Kragballe's Redaktion. 
Imidlertid havde Haase 1893 stiftet et nyt Vittig
hedsblad, »Puk«, som bestod til Udgangen af 
1899 °S e n Tid lang fortsatte »P.«'s Tradition 
med Held, støttet af et Par af dets bedste Illu
stratorer. E. G. 

Punche OH. [pa'nrøsm], eng. Maal for flydende 
Varer = 2 Tierces == 38i,661 Lit.; ved 01 og 
Ale = 2 Barreis = 327,138 Lit. N. J. B. 

Puncta dolorosa d. s. s. Points doulou-
reux (s. d.). 

Punctaria se Alger S. 520. 
Punctio d. s. s. P u n k tur. 
Punctum s a l i ens (lat.), det springende Punkt, 

det, som det kommer an paa. H. H. P. 
Pund (tysk Pfund, eng. Pound, fr. Livre, ital. 

Libbra, sp. Libra o. s. v.), Vægtenhed af for
skellig Størrelse i mange Stater. I Danmark 
ifølge kgl. Resol. af 20. Aug. 1839, indført 1853, 
= 500 Gr. (det tidligere Normalpund = 500,45 
Gr.); tidligere i Norge = 498,113, i Sverige 
(Skaalpund) = 425, i Preussen 468, i Bayern 
560, i Østerrig 561 samt fremdeles endnu i 
Tyskland (Halbkilogram, Miinzpfund) = 500, i 
England og Nordamerika == 454, i Rusland (Funt) 
= 409 Gr. N.J.B. 

Pundfod d. s. s. F o d p u n d (s. d.). 
Pundit (P an dit), i Forindien Betegnelse for 

lærde Mænd. Specielt anvendes Navnet paa ind
fødte fra Forindien, der af Englænderne have 
faaet videnskabelig Uddannelse med det Formaai 
under forskellig Forklædning at anstille Under-

I søgelser og tegne Kort over Egne, der ere util
gængelige for Europæerne. Særlig have saadanne 
P. gjort sig fortjente af Tibet's Udforskning. 
Blandt de bekendteste P. kunne nævnes Nain 
Sing (s. d.), Mirza Sudja (Pamir) og Haider Schah 
(Afghanistan, Østturkestan). M. V. 

PundSChab d. s. s. P a n d s h a b . 
Pung se K ø n s o r g a n e r . 
Pung, P. Guld , i Tyrkiet Regningsenhed ved 

store Udbetalinger, — 500 tyrkiske Pjastre, ved 
Gaver fra Sultanen dog = 30,000 tyrkiske 
Pjastre. N. J. B. 

Pungabe rnes Familie {Phalanger idae) er 
meget artsrig. Det er uldhaarede Dyr, som Regel 
med brede Hoveder og store Øjne. Lemmerne 
ere omtrent lige lange med brede Fødder; Bag
tommelen kan modsættes de andre Tæer og bærer 
Negl, medens de andre Tæer og Fingre have 
store krumme Kløer. 2. og 3. Taa ere forenede 
lige til Kløerne. Halen er lang, tit en Snohale. 
Antallet af Tænder veksler en Del, da nogle snart 
ere rudimentære, snart helt mangle selv hos samme 

Art. Tandformel: i Z-, c - , * ^ ^ - m ( 3 ~ 4 ) . 
1 o (0—2), (3—4) 

Tarsipes har rudimentære Kindtænder; hos de 
andre ere de hyppigst knudrede, undertiden dog 
med skarpe Kamme. Det er Natdyr, der mest 
færdes i Træerne. De leve af Frugter, Blade og 
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Blomster, for enkeltes Vedkommende mere af In-j 
sekter; Æg, Fugleunger o. 1. tage de alle, naar 
det tilbyder sig. 

Navnet P u n g abe eller Kusu bruges om en 
hel Række Former uden Flagrehud mellem 
Lemmerne. Den mest typiske Slægt er Phalanger 
eller Phalangista, kattestore, tunge Former med 
bredt Hoved og smaa haarede Øren. Fod
fladerne ere store med Trædepuder og tillige ved 
kraftige Kløer vel indrettede til at holde sig fast 
i Træerne. Halen er en kraftig, i sin yderste 
Del nøgen Snohale. De bo paa de indiske Øer 
fra Celebes og imod Øst, ere de eneste Pungdyr 
V. f. Ny-Guinea. P. orientalis var det første 
Pungdyr, der blev kendt fra den østlige Halv
kugle. R æ v e k u s u e n (Trichosurus vulpinus) 
ligner en Del de forrige, men Ørerne ere mod 
Spidsen mindre haarede, og Halen er tyk og \ 
busket, kun nøgen paa en Del af Undersiden. I 
Størrelse og Ydre ligner den en lille Ræv; den I 
er brungraa med rødlig Glans over Ryggen, har [ 
en lysere Bug, rustrød Strube, lyse Øren og sort j 
Hale. Den findes næsten over hele Australfast- I 
landet, en brun Varietet paa Tasmanien. Den I 
færdes næsten altid i Træerne, lever af Blomster j 
og Insekter. Dens Kød spises, og dens Pels 
skattes højt af de indfødte, til Dels ogsaa af 
Europæerne. Af Slægten Pseudochirus lever en 
halv Snes Arter paa Fastlandet, Ny-Guinea og 
Tasmanien. Deres Forfødder ere Gribefødder om
trent som en Kamæleons, i. og 2. Finger kunne 
sættes mod de andre. Halen er lang, korthaaret, 1 
tyndere udefter og nøgen under Spidsen. Al
mindeligst er P. peregrinus, allerede opdaget af 
Cook. Slægten Dactylopsila er navnlig mærke
lig ved, at den fjerde Finger er umaadelig lang, 
rimeligvis indrettet til at hale Insekter ud af 
Sprækker og Revner med som hos Ai-Aien. 

En haaret Hud omtrent som Flyveegernets er ; 
udspændt mellem For- og Baglemmer hos ad- j 
skillige Former. Af disse F l a g r e p u n g a b e r | 
høre de fleste til Slægten Petaurus. Det er 
mindre Former med silkeblødt Skind. Yderste I 
Finger, der hjælper med til at støtte Flagrehuden, ! 
er længst, Kløerne meget krumme og stærke, j 
Halen lang og busket lige til Spidsen. De ere I 
udmærkede Klatrere, overordentlig behændige og | 
kunne ved Flagrehudens Hjælp gøre forbløffende 
lange Spring. I Levemaade ligne de aldeles de i 
omtalte P. Petaurus sciureus er almindelig i 
Ny-Syd-Wales; den er graa med hvid Bræmme 
langs Flagrehudens Kant og hvid Underside. 
Den lever selskabelig, er ret altædende, men 
holder navnlig af søde Sager. Den gule P. au-
stralis er større, lever navnlig af Blomster og 
er ogsaa almindelig i Ny-Syd-Wales. Af herhen I 
hørende Former kan endelig mærkes den lille , 
P u n g m u s (Acrobates pygmaeus), mindre end 
en Mus, med en smal Flagrehud, frynset med 
lange Haar. Den er meget livlig og gør lange 
Spring; den lever af Honning og Insekter, som 
den opsøger i Blomsterne. Dens Hjem er det 
sydøstlige Australfastland. 

En meget ejendommelig Form er Pung
b j ø r n e n Koala 'en (Phascolarctos cinereus), et 
stort, plumpt, langhaaret Dyr med tykt Hoved, 
hvis store Øren ere skjulte i tætte Haarduske, og 
uden ydre Hale. Lemmerne ere korte og stærke; 

i. og 2. Finger kunne modsættes de andre 3 ; Bag
tommelen er meget kraftig, mangler Negl og kan 
alene eller sammen med de to næste Tæer sættes 
mod 4. og 5. Taa. I Tandforhold kommer den 
ligesom i flere anatomiske Forhold til at ligne 
Vombatten en Del. Det første Par Fortænder i 
begge Kæber ere gnaveraglige, og efter dem 
følger et langt Rum, foroven kun besat med 2 

Koala (Phascolarctos cinereus). 
meget smaa Fortænder og en lille Hjørnetand, 
forneden helt tandløst; herefter følger i hver 
Kæbehalvdel 5 knudrede Kindtænder, aftagende i 
Størrelse bagtil; den har Kæbeposer. Det er 
et sløvt Dyr, der om Natten klatrer langsomt, 
men sikkert omkring i Træernes, navnlig Euca-
lypternes højeste Grene for at æde Knopper og 
unge Skud; af og til kommer den dog ogsaa ned 
paa Jorden. Den findes i det sydøstlige Australien. 
Ikke mindre mærkelig paa sin Vis er Tarsipes 
rostratus, et Dyr af Musestørrelse fra Vest
australien. Den har en lang spids Snude, en 
lille Mund med en lang stærkt udstrækkelig Tunge. 
Fortænderne i Undermunden ere lange, tynde, 
spidse, rettede lige fremad; alle de andre Tænder 
ere kun smaa rudimentære Spidser. Halen er en 
meget lang, næsten nøgen Snohale. Det lille 
spidsmuseagtige Dyr klatrer i Træer og Buske 
og lever af Honning, som den med Tungen henter 
op af Blomsterne; den spiser ogsaa Insekter. 

Af de u d d ø d e Former, der ere i Familie med 
P., er P u n g l ø v e n (Thylacoleo carnifex) den 
mærkeligste. Det var et anseligt Dyr, der i 
Tandforhold staar de her nævnte Former nær; 
men der var kun den forreste Fortand og en 
Præmolar udviklet i hver Kæbe; medens alle de 
andre Tænder vare ubetydelige, vare disse to 
store og skarpe, hvorfor man har ment, at det 
var et udpræget Rovdyr. Herom kan der dog 
tvivles, da de Former, den ellers staar nær, ere 
absolutte Planteædere, og da man intet andet 
Dyr kender med saadanne Tænder. M. Ml. 

Pungbjørne se P u n g a b e r . Diprotodon se 
P u n g e l e f a n t . 

Pungdjævel (Sarcophilus ursinus) s ePung-
maar. 

Pungdyr (Marsupialid). Blandt Pattedyr
ordenerne indtager P.'s Orden en Særstilling. 
Medens man i en saadan Gruppe ellers kun ind
befatter Former, der have nogenlunde ens Byg
ning og Levemaade, findes inden for P. de for
skelligste Typer repræsenterede, saa at de Zoo-
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loger egentlig have Ret, der opfatte denne Orden 
som en egen lavere Underklasse {Metatheria, 
Didelphia) og dernæst dele denne i Ordener, der 
svare til de øvrige Pattedyrs. Paa samme Maade 
skilles saa Kloakdyrene ud som en egen, endnu 
lavere, Underklasse {Prototheria, Ornitodelphia), 
medens de højere Pattedyr danne Underklassen 
Eutheria eller Monodelpkia, hyppigst, dog i Mod
sætning til begge de foregaaende, kaldet Placen-
talia. — P. indtage i mange Punkter en Mellem
stilling mellem de to andre Grupper. Som Kloak
dyrene mangle de Placenta, og dem ligne de og-
saa i Hjernens Bygning og i at have Pungben 
{epipubes) o: Seneforbeninger, der ligge i Bug
hulens Forvæg og støtte sig til Skambenenes For-
rand. I Skulderpartiets Bygning, i Mælkekirtlernes 
Beskaffenhed, som omdannede Fedtkirtler, og i at 
have Pattevorter, stemme de derimod med de 
placentale Pattedyr, medens de i Kønsorganernes 
Bygning indtage en Mellemstilling (se K l o a k d y r 
og P a t t e d y r ) . Mest karakteristisk er Forholdet 
med Ungernes Opamning; da de nemlig ikke 
gennem nogen Placenta staa i Forbindelse med 
Moderdyret, maa de for Ernæringens Skyld fødes 
meget tidlig, følgelig meget ufuldkomne og smaa. 
Af Moderen anbringes de straks paa Pattevorterne, 
der svulme op i Ungens Mund og derved holde 
denne fast, medens egne Muskler drive Mælken 
ud; da Struben hos Ungerne omfattes af den 
bløde Gane, sker Andedrættet stadig uhindret, 
selv om Munden fyldes med Mælk. For at be
skytte de spæde Væsener ere Pattevorterne næsten 
altid omgivne af den saakaldte Pung, en sæk-
formet, af en stor Hudfold begrænset Hulhed 
paa Bugvæggen. Aabningen vender fortil og 
nedentil og kan lukkes ved særegne Muskler. 
Mangler Pungen, som hos mange Pungmaar- og 
Pungrottearter, beskyttes Ungerne af lange Haar, 
der udgaa fra en lav Hudfold, der omgiver Patte
vorterne. 

Som hos de placentale Pattedyr er der hos P. 
tydelig Forskel paa For-, Hjørne- og Kind
tænder, men i øvrigt er der netop i P.'s Tand
forhold flere karakteristiske Ejendommeligheder. 
Med Undtagelse af den gnaveragtige Vombat have 
alle P. flere Fortænder foroven end forneden, og 
Antallet kan stige til 5 oventil, medens ingen 
andre Pattedyr have mere end 3 i hver Kæbe. 
Det typiske Antal Kindtænder, 7, findes ganske 
vist hos P., men de tre ere Præmolarer, de fire 
Molarer, medens det hos de øvrige Pattedyr er 
omvendt. Mærkeligst er det dog, at Mælketand
sættet er reduceret til en eneste Tand, der tidlig, 
før nogen anden Tands Frembrud hos Thylaci-
nus, eller sent, efter at alle Tænder ere komne — 
hos Potorous, erstattes af den sidste Præmolar. 
Hos Vombat {Phascolomys"), Myrmecobius og 
Dasyurus kendes slet intet Tandskifte. I øvrigt 
ere Tandforholdene hos de forskellige Familier 
af P. meget afvigende alt efter Levemaaden, uden 
at Tændernes Tilpasning til Føden dog paa nogen 
Maade er saa fuldkommen som hos de placentale 
Pattedyr. — Af andre Ejendommeligheder hos P. 
kunne mærkes, at Kranieknoglerne vise mindre 
Tilbøjelighed til Sammenvoksning, at Ganebenene 
ere svage, og at Underkæbevinkelen bøjer indad — 
dog ikke hos Tarsipes. Pungben, der i øvrigt 
intet have med Pungen at gøre, findes hos begge 

Køn hos alle, men ere ikke forbenede hos Thy-
lacinus. Hjernen er altid lille i Forhold til 
Dyrets Størrelse; kun hos de store Former er 
dens Overflade foldet. — Med Undtagelse af Pung
rotterne {Didelphyidaé), der høre hjemme i Ame
rika, findes alle P. S. 0. f. den saakaldte »Wal-
lece's Linie«, paa Australfastlandet og de nær
meste Øer. I tidligere Jordperioder vardetander-
ledes. Uddøde Pungrotter kendes fra eocene og 
miocene Lag i Amerika og Europa, og højst sand
synligt vare Amphiterium og lignende Former (se 
P h a s c o l o t h e r ium), der kendes fra engelsk Jura, 
ogsaa P. — Efter Fortændernes Bygning deles P. 
i to store Grupper, de p o l y p r o t o d o n t e og de 
d i p r o t o d o n t e . Hos dem, der høre til den første 
Gruppe, er der et større Antal, smaa, omtrent ens 
Fortænder; store Hjørnetænder; spidstakkede, 
spidse eller savtakkede Kindtænder. De leve 
mest af andre Dyr. Herhen høre Familierne 
P u n g r o t t e r , Opossum-Familien {Didelphyidaé), 
P u n g m a a r e {Dasyuridae) og P u n g h a r e r {Pe-
ramelidaé). Hos de diprotodonte P. er det 
midterste Par Fortænder stærkt udviklede, de, der 
sidde mere til Siden, og Hjørnetænderne smaa 
eller manglende. I Underkæben findes der aldrig 
mere end den ene Fortand i hver Kæbehalvdel. 
Kindtænderne ere knudrede eller foldede. Det er 
fortrinsvis Planteædere. Herhen høre ogsaa 3 
Familier: Vomba t {Phascolomys), Pung ab er, 
Kusuer {P'halangeridaé) og K æ n g u r u e r {Ma-
cropodidae). I øvrigt henvises til Art. om de 
nævnte 6 Familier og om den uddøde, mærkelige 
P u n g e l e f a n t {Diprotodon). Om det nylig fundne 
muldvarpeagtige P., Notoryctes, s. d. M. Ml. 

Pung elefant {Diprotodon australis) er et 
uddødt, kolossalt Pungdyr; Kraniet er 1 M. langt. 
Lemmerne vare ret høje og svære. I Tandforhold 
er den en Mellemting mellem Kænguru og Vom-
bat. Den er funden i australske Pleistocenlag. 
Beslægtet med den, men mere vombatagtig er 
Nototherium, lidt mindre, funden smst. M. Ml. 

Plliigfru se Løvf rø . 
Punggrævling se P u n g h a r e r . 
Pungharer, P u n g g r æ v l i n g e r , i Australien 

kaldet B and i ku t (Peramelidae), ere Pungdyr, 
der kunne grave og ere insekt- eller altædende. 
Hovedet er langt, Snuden stærkt tilspidset. I 
Tandforhold ligne de Pungrotterne; Formel: 
(4—5) + ' + 3 + 4 F o r t æ n d e r n e oventil ese 

3 + 1 + 3 + 4 
smaa, i Underkæben længere, fremadrettede; 
Hjørnetænderne ere vel udviklede, Præmolarerne 
skarpe og spidse, Molarerne knudrede. Bag
fødderne ligne Kænguruernes, ere lange og smalle; 
4. Taa er meget kraftig med en vældig Klo, 5. 
mindre stærk, danner Pendant til 2. og 3., der 
ere forenede i en Hud lige til Kløerne, Tommelen 
er rudimentær eller mangler. Forføddernes Byg
ning er meget ejendommelig; de midterste Tæer 
ere meget længere end de andre og have lange 
kraftige Gravekløer. Dels paa Australfastlandet, 
dels paa Ny-Guinea og Øerne deromkring, leve 
adskillige Arter af Slægten Perameles. Det er 
smaa Dyr, hvis For- og Bagben ere omtrent lige 
lange; der er 3 lange Tæer paa Forfødderne. 
Pelsen er kort- og stivhaaret. Halen er ikke saa 
lang som Dyret, har korte tiltrykte Haar. De 
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findes mest i kølige Bjærgegne, hvor de danne 
sig lune Reder i Huler i Jorden. De leve af 
saftige Rødder, Frø, Insekter og Orme. — Til 

Punghare (Perameles gunni). 

den lidt afvigende Slægt Peragale hører Vest-
australien's »indfødte Rotte«, P. lagotis. Snuden 
er meget lang, Ørerne ligesaa; Baglemmerne ere 
ikke lidt længere end Forlemmerne; Halen er 
lang, hen imod Spidsen med en Kam af lange 
Haar paa Oversiden; Pelsen er silkeblød. — En 
meget mærkelig Form er endelig den svinefodede 
P. {Choeropus castanotis) fra Australfastlandets 
Indre. Den er næppe saa stor som en Rotte; 
Lemmerne ere meget tynde, Baglemmerne dobbelt 
saa lange som Forlemmerne. Disse have kun 2 
Tæer udviklede, og i Bagfoden er kun 4. Taa 
af Betydning. Snuden er spids, Ørene lange og 
spidse, Kroppen ret tyk, Halen middellang, 
Skindet blødt. Den kendes navnlig fra Egnene 
omkring Murray-Floden, bygger sig Rede af 
Kviste og lever navnlig af Insekter. M. Ml. 

Pungløve se P u n g a b e r . 
Plingmaareiies Familie {Dasyuridae) er en 

ret talrig Gruppe af kød- og insektædende Pung
dyr. De have smaa Fortænder, 4 foroven, 3 for
neden og store Hjørnetænder. Kindtænderne have 
spidse Takker. Alle fire Ben ere lige lange og 
have almindelige Poter uden nogen Syndactyli. — 
Til de æg te P.'s Gruppe hører P u n g u l v e n 
(Thylacinus cynocephalus), der i Ydre og Tand-

Pungulv (Tftylacinus cynocephalus). 

bevæbning minder overordentlig meget om en 
Hund. Den er graabrun med sorte Striber tværs 
over Ryggens bageste Del, har smaa opstaaende 
Øren og lang Hale. Det er det største Pungrov
dyr; den findes paa Tasmanien, hvor den dog 
nu er udryddet i alle mere beboede Egne paa 
Grund af den Skade, den anrettede paa Faare-
flokkene. — Smst. lever P u n g d j æ v e l e n (Sar-
cophilus ursinus), et grimt, klodset, sort Dyr, 
der bider fra sig med et djævelsk Raseri, naar 
den angribes af Mennesker og Hunde. Hovedet 
er uforholdsmæssig stort og tykt med en stump 
Snude og korte, brede Øren. Kroppen er svær, 
Benene lave og tykke, Halen, der ligesom hele 
Dyret er ret langhaaret, er knap halv saa lang 

som Kroppen — i alt er den 1 M. lang. Kind
tænderne ere skarpe, men tillige svære, saa at 
den bider baade gennem Kød og Ben. Den gør 
stor Skade paa Fjerkræ og Faareflokke. Hule
fund vise, at begge de nævnte Arter eller meget 
nærstaaende Former have levet paa Australien's 
Fastland. — Slægten P. (Dasyurus) omfatter nogle 
smaa Rovdyrformer, der minde mest om Desmer-
dyr. De tre første ægte Kindtænder ligne Insekt
ædernes, der have mange Takker, de andre ere 
spidse og skarpe. Hovedet er spidst med temme
lig lange, tilspidsede Øren. Kroppen er lang
strakt, Benene lave, Halen ret lang og haaret. 
Om Natten gaa de paa Jagt efter smaa Fugle og 
Pattedyr, Dagen tilbringe de i hule Træer og 
Klippehuler. — Langt talrigere ere P u n g v æ s l e r n e 
(Pkascologale), mere Insektædere end Rovdyr; 
hermed stemmer Tændernes Bygning. De have 
spids Snude, afrundede, næsten nøgne Øren. De 
mangle Pung. Alle ere de mindre end en Rotte. 
Nogle leve paa Jorden, andre i Træer; nogle 
have en busket Hale, andre en Kam af Haar 
hen ad dens øverste Kant hen imod Spidsen, 
andre endelig en nøgen Hale. Disse sidste op
føres undertiden i en egen Slægt, P u n g m u s 
(Antechinus). Pungvæseler leve dels paa Austral-
fastlandet, dels paa Ny-Guinea og omliggende 
Øer. — I en Afdeling for sig maa man sætte 
M y r e p u n g d y r e t (Myrmecobius fasciatus), et 
Dyr af Egernstørrelse med et langt, spidst, bagtil 
bredt Hoved. Der findes indtil 9 Kindtænder i 
hver Kæbe, flere end hos noget andet Pungdyr, 
anbragte med et lille Mellemrum. Tungen er 
lang, tynd og kan strækkes langt ud. Ørene ere 
temmelig lange, tilspidsede. Benene ere lave, 
Halen lang og langhaaret. Den er kastanjebrun, 
bagtil næsten sort med hvide Tværstriber, lys 
underneden, Haarene ere meget stive. Pungen 
mangler. Den findes i Vest- og Sydaustralien i 
tørre, sandede Egne, hvor den opholder sig paa 
Jorden og lever af Myrer, som den tager med 
den klæbrige Tunge. Ved sine Tandforhold synes 
den at vise et nærmere Slægtskab med forskellige 
af Juratidens Pungdyr. M. Ml. 

Pungmej se (Remizuspendulinus) se Mejser . 
Pungmnldvarp d. s. s. Notoryctes. 
Pungmus. Med dette Navn betegner man 

snart smaa spinkle Former af Pungdyr som Acro-
bates (se P u n g ab er) eller Antechinus (se Pung« 
maa re), snart ogsaa Vombatten paa Grund af 
dens Bygning som en Gnaver. M. Ml. 

Pungro t te r . Naar der i Australien tales om 
Rotter blandt Pungdyrene, mener man dermed 
forskelligt, saaledes Peragale lagotis (se Pung
h a r e r ) eller hyppigere de forskellige større 
Pungvæseler, R o v p u n g r o t t e r n e (Pkascolo-
gale), se P u n g m a a r . Ved P. tænkes imidlertid 
næsten altid paa den amerikanske Pungdyrfamilie, 
Didelphyidae, den eneste, der bor uden for 
Australien og de nærmeste Øer. De spille navn
lig i Sydamerika, hvor ægte Insektædere helt 
mangle, disses Rolle. Det er klatrende Natdyr, 
højest af en Kats Størrelse, hyppigst meget 
mindre. Hovedet er langt og spidst; Tandformel: 
5 4 - 1 -1- 3 4 - 4 

• . :—-. Fortænderne ere meget smaa, 
4 + 1 + 3 + 4 S 

spidse, Hjørnetænderne store. Præmolarerne ere 
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skarpe og spidse, Molarerne med mange Spidser, 
rigtig Insektædertænder. Ørene ere store og 
nøgne, Øjnene ret smaa. Kroppen er lang, Benene 
lave. Der er 5 fri Tæer paa hver Fod, og de 
have alle skarpe Kløer undtagen Bagtommelen, 
der er stor, frit stillet, kan sættes mod de andre 
Tæer, og hvis yderste Led er stort og rundt 
uden nogen Klo eller Negl. Halen er en næsten 
nøgen Snohale. De findes over det meste af 
Amerika fra Canada til Patagonien, navnlig hyp
pig i de varmere Egne. — Den typiske Slægt 
Didelphys omfatter en Mængde Arter. Den vir-

Opossum {Didelphys dorsigera). 

g i n s k e P. (D. marsupialis), den oprindelige 
Bærer af Navnet Opossum, der nu bruges til 
dem alle, er den største og almindeligste af dem 
alle. Det er et kraftigt Dyr med spidst Hoved 
og tyk Hals. Ansigt og Øren ere hvidlige; ellers 
er den brun med hvide, lange Børster spredt i 
den tyndhaarede Pels. Den kan tage Planteføde, 
men holder mest af Fugle og Æg. Den er en 
Skræk for Amerikanernes Hønsehuse; selv midt 
inde i Byerne kan man finde den, her tilbringer 
den Dagen paa Lofter og i Kloaker og gaar om 
Natten paa Rov. Den forfølges meget; Kødet 
smager af Løg og spises kun af Negre. Efter 
14 Dages Drægtighed føder Hunnen 6—16 ærte
store Unger, der først efter ca. 50 Dages Forløb 
vise sig uden for Pungen; denne er her vel ud
viklet. Den findes lige fra New York og langt 
ned i Sydamerika. Her er det en egen Varietet, 
K r æ b s e æ d e r e n (/?. cancrivora), der repræ
senterer Arten. Navnet har den faaet, fordi den 
holder meget af at fiske Kræbs, medens den i øvrigt 
som sine Artsfæller mest klatrer om i Træerne 
og tager Fugle, mindre Pattedyr, Insekter o. s. v. 
Paa Jorden ere alle Opossumer ret ubehændige. 
Med Navnet Æ n e a s r o t t e (D. dorsigera) be
tegnes adskillige Arter af P., der føre deres 
større Unger med sig paa Ryggen, da de mangle 
Pung; Ungerne holde sig fast i Moderens Pels og 
stive sig af ved at sno deres Hale om Moderens. 
Smaa museagtige Former som D. murina. leve 
i Central- og Sydamerika. — D e n s v ø m m e n d e 
P. ell. Y a p o c k (Chironectes variegatus) har 
Svømmehud mellem Tæerne paa Bagfødderne. 
Den er lidt større end en Rotte, mærkelig broget, 
sølvgraa med kastanjebrune Bælter tværs over 
Ryggen; Bugen er hvid; Pelsen er silkeblød. 
Halen er kun haaret lige ved Grunden, for øvrigt 
skællet. Den opholder sig ved skovklædte Flod

bredder i hele Sydamerika, undtagen det syd
ligste og lever af Fisk, Kræbs og andre Vanddyr, 
som den søger om Natten; den har Hule i 
Jorden. Den har en fuldt udviklet Pung. — I 
europæiske Eocen- og Miocenlag findes adskillige 
P., saa nær beslægtede med Nutidens, at de kunne 
henføres til Slægten Didelphys. Over Europa er 
det altsaa, at de to Pungdyromraader have staaet 
i Forbindelse med hinanden. M. Ml. 

Pungrovdyr. I ældre Zoologi deles Pung
dyrene i 4 Hovedgrupper: Rhizophaga o: Rod
æderne d. s. s. Vombatten, Poephaga o: Blad
æderne d. s. s. Kænguruerne, Carpophaga o: 
Frugtæderne d. s. s. Pungaber og endelig Rapa-
cia o: Rovdyrene omfattende Pungharer, Pung
rotter og Pungmaare. Blandt Pungdyrene er 
Grænsen mellem Rovdyr og Insektædere meget 
vag; selv inden for den mest kødædende Gruppe, 
Pungmaarene, findes helt insektædende Smaa-
former som de saakaldte Pungmus {Antechinus) 
o.l. (se P u n g m a a r ) ; for saa vidt kunde Fælles
betegnelsen P. altsaa godt anvendes, men andre, 
mere fundamentale, Forskelligheder have gjort, 
at den ikke bruges mere, saa at hver Familie 
behandles som en Enhed for sig. M. Ml. 

Pungulv se Pungmaar . 
Pungvæsel se P u n g m a a r . 
Puni se Ket . 
Punica L., Slægt af Myrtefamilien (Granatæble

gruppen), smaa Træer eller Buske med i Begyndel
sen firevingede, senere trinde Grene, der ofte ende 
i en Torn (paa tørre Voksesteder) og oftest mod
satte Blade uden Akselblade; de mangle Oliekirtler. 
Blomsterne sidde 1—5 sammen i Spidsen af Gre
nene og ere kortstilkede. Blomsterbunden er 
purpurrød, de 5—8 
blivendeBægerblade 

ligeledes; Kron
bladene, der veksle 
med Bægerbladene, 

ere purpurrøde 
(sjælden gule); tal
rige Støvblade, der 
uden Orden sidde 
paa Indersiden af 
den øverste, tragt

formede Del af 
Blomsterbunden. 

Bestøvning ved In
sekter. I Frugt
knuden findes 2 
Kranse af Frugt
blade, en øvre med 
i Reglen 5 Rum, en 
nedre med 3; i denne 
sidde Frøstolene i 
den indre Krog af Rummene og vende udefter, i 
den øvre Krans have Frøstolene oprindelig været 
orienterede paa samme Vis, men ved en stærk 
Vækst af Frugtknudens Væg ere de krængede 
over paa Rummenes Ydervæg. Frugten er et Bær 
med læderagtig Skal; Frugtkødet dannes af de 
talrige Frøs ydre Frøskal. Frøene mangle Frø
hvide; Kimbladene ere sammenrullede. 2 Arter. 
Mest kendt er G r a n a t æ b l e t r æ eller G r a n a t 
t r æ (P Granatum L.), der vokser vildt fra 
Balkan-Halvøen til Himalaya, men fra Oldtiden af 
har været dyrket og nu i flere Varieteter er ud-
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bredt i alle subtropiske og tropiske Egne. Det er 
5—8 M. højt og har lancetdannede, helrandede og 
glatte Blade. Den røde (eller gule) Frugt (Granat 
æ b l e , P u n i s k Æble ) har en forfriskende, syrlig 
sød Smag og betinger mest Træets gamle Kultur. 
Rodbarken (Grana tba rk ) og i fremmede Lande 
Frugtskallen ere officinelle; de indeholde begge 
store Mængder Garvesyre og anvendes ogsaa til 
Garvning. I vore Dage har Træet nok saa megen 
Betydning som Prydtræ; Frugterne ere fortrængte 
af Oranger. Granatæblet omtales flere Gange i 
Bibelen under Navn af Rimmon. Hos Fønikerne 
havde det forskellig religiøs Betydning. Det omtales 
i Odysseen og spillede i Grækernes og Romernes 
Gudelære en vis symbolsk Rolle. Navnet, der hen
tyder til Nordafrika, stammer fra en fejlagtig Op
fattelse af Træets Hjemsted der. A. M. 

Punie re (eller P o n e r e ) d. s. s. K a r t h a g e r ; 
pun i sk , karthagisk. H. H. R. 

Pliniske Krige kaldte Romerne de tre Krige, 
som de førte med Karthagerne om Verdensherre
dømmet. 

i) Den første Krig (264—41 f. Chr.) drejede 
sig væsentlig om Herredømmet over Sicilien, hvoraf 
Karthago ved Krigens Begyndelse besad den større, 
vestlige Del, medens den østlige Del tilhørte 
Syrakus og andre græske Stæder. Anledningen 
til Krigen var Syrakusanernes Angreb paa Ma-
mertinerne i Messana, som bad baade Romerne 
og Karthagerne om Hjælp, hvorfor de begge kap
pedes om at komme i Besiddelse af dette vigtige 
Punkt. Kampen førtes især paa Sicilien, som 
Romerne efterhaanden erobrede, og desuden 
stræbte disse at vinde Herredømmet paa Søen. 
Med en nybygget Flaade sejrede Duilius ved Mylæ 
(260), men Regulus'es Angreb paa selve Karthago 
mislykkedes (255). Senere led Romerne endnu 
flere Uheld, og den dygtige karthagiske Hærfører 
Hamilkar, som havde besat Bjærget Herkte ved 
Palermo, forstod i lang Tid at holde dem Stangen. 
Først Catulus'es Sejr ved de ægatiske Øer afgjorde 
Krigen (241). Karthagerne maatte afstaa hele 
deres Del af Sicilien til Romerne. 

2) Den anden Krig (218—01) skyldtes den 
store Fremgang, Karthagerne efter Tabet af Sici
lien og Sardinien (238) havde i Spanien, især 
under Hamilkar's Søn Hannibal (s. d.). Dennes 
Angreb paa Saguntum bragte Krigen til Udbrud. 
Hannibal's Overgang over Alperne overraskede 
fuldstændig Romerne, hvis Herredømme i Italien 
viste sig at staa paa temmelig svage Fødder. 
Sejrene ved Po og Trebia (218) gjorde Hannibal 
til Herre i Norditalien, hvor Gallerne sluttede sig 
til ham, og efter Sejrene ved Trasimener-Søen 
(217) og ved Cannæ (216) faldt ogsaa mange af 
de syditaliske Folk fra Romerne. Men disse for
stode med stor Energi at skaffe sig Fremgang 
paa ny og førte Krigen over til Sicilien og Spa
nien. Marcellus erobrede Syrakus (212), som havde 
sluttet sig til Karthagerne, og i Spanien udmær
kede Scipio sig, medens selve Hannibal i Italien 
blev trængt mere og mere tilbage. Da endelig 
Scipio gik over til Afrika med en Hær (204), 
maatte ogsaa Hannibal vende tilbage (203), men 
blev slaaet af Scipio ved Zama (202). Karthago 
maatte afstaa alt Land uden for Afrika og for
pligte sig til ikke at føre Krig uden Rom's Til
ladelse. 

3) Den tredje Krig (149—46) skyldtes de 
romerske Statsmænds og Købmænds Frygt for 
Karthago's atter voksende Magt og Rigdom. Ro
merne brugte som Paaskud til Krigen Karthagernes 
Stridigheder med Numiderkongen Masinissa, som 
Følge af hvilke de havde grebet til Vaaben uden 
Hensyn til Fredstraktatens Bestemmelse. Kampen 
drejede sig især om selve Karthago, som efter 
en haardnakket Modstand blev erobret af den 
yngre Scipio og fuldstændig ødelagt. H. H. R. 

Punisk Sprog (lat. Punica ell. Poenica [lin-
gua\) kalder man den Mundart af det gamle 
fønikiske Sprog, som fordum taltes i Karthago og 
i andre af Fønikerne anlagte Stæder paa Afrika's 
Nordkyst, særlig i Egne, der høre til det nu
værende Tunis. Da Karthagerne vare i Besiddelse 
af en langt højere Civilisation end de indfødte i 
de tilstødende Landskaber, lode disse sidste 
sig meget paavirke af den karthagiske Kultur, og 
unge Mænd af de højere Stænder i disse Lande 
kom ofte til Karthago for at blive der en Tid og 
tilegne sig den højere Civilisation, som Karthagerne 
vare i Besiddelse af. P. S. kom snart til at brede 
sig ud over Nabolandene, ikke blot i de Egne, 
som Karthago helt havde underlagt sig, men 
ogsaa i Numidien og Libyen. Særlig synes p. S. at 
være blevet Talesprog i de større Byer i disse 
Lande ; men da Romerne fik Magten, trængte, som 
let forstaaeligt, det latinske Sprog sig frem paa 
Bekostning af p. S. og fik Magten i Byerne. Men 
p. S holdt sig dog igennem hele Kejsertiden som 
Talesprog i mange Egne, som det fremgaar af 
Augustinus og andre kristne Forfattere fra 5. Aarh. 
I Karthago og Omegn er der fundet en Del Ind
skrifter i p. S., af hvilke nogle af de ældste og 
interessanteste ere i Antiksamlingen i Kjøbenhavn. 
Et højst interessant Stykke p. S. fra 3. Aarh. f. 
Chr. findes i Poenulus af Plautus (s. d.). V. S. 

Punisk Troskab {fides Punica) var hos Ro
merne en Betegnelse for Troløshed. H. H. R. 

Punisk Æble se Punica . 
Punkt (mat.) defineres af Eukleides som det, 

hvis Udstrækning er Nul; moderne Forfattere for
klare dette nærmere saaledes, at P. er Grænse for et 
Legeme, hvis Dimensioner aftage til Nul. Chr. C. 

Punkt. I Nodeskriften finder P. forskellig- An
vendelse. Anbragt til højre for en Node eller en 
Pause forlænger det dennes Værdi med Halvdelen 

af den oprindelige: I ' = | | ' | = I \,' 

føjes endnu et P. til, forlænges Varigheden yder-
| ligere med Halvdelen af det første P.'s Værdi: 

P ' * — 1 j f. P. anbragt over eller under 

en Node er Tegn for Udførelsesmaaden s t a c c a t o 
(s. d.). S. L. 

Punktation (lat.), Udkast til et skriftligt For
lig, indeholdende dettes Hovedpunkter. 

Punktere, udføre et eller andet Arbejde ved 
Anbringelse af eller støttende sig til Punkter, se 
saaledes B o g t r y k S. 267 og M a r m o r h u g n i n g . 
Punktering benyttes f. Eks. ved Mønstertegning 
paa den Maade, at Tegningen gennemprikkes og 
derefter overføres paa Tøj, Træ e. 1. ved Over-
støvning med Farve, der trænger ind gennem Hul
lerne. Man benytter hertil sædvanlig en lille 

Maskine, i hvilken en Naal føres op og ned 
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medens Mønsteret samtidig forskydes neden under 
den. K. M. 

Punktering kaldes i Billedhuggerkunsten den 
tekniske Fremgangsmaade, der almindelig bruges 
for at fastslaa, hvor dybt man skal arbejde sig 
ind i Marmorblokken for at naa det Punkt paa 
den paatænkte Statue, der paa Modellen er mar
keret som tilsvarende. Se for øvrigt Marmor-
hugn ing . S. M. 

Pnnktérknnst ogsaa kaldet Geomantik (s. d.), 
en mantisk Metode, der har været kendt allerede 
af Kaldæerne, men senere blev udviklet videre 
og sat fuldstændig i System af de lærde euro
pæiske Magere i 15. Aarh. Metoden hører til de 
Spaadomskunster, der bero paa Lodkastning; 
Princippet er det samme, som anvendes, naar 
man spiller Plat eller Krone, eller tæller paa 
Knapperne for at tage en Bestemmelse. Men i 
sin fuldstændige systematiske Form blev P. en 
> Videnskab«, der i Komplikation ikke stod meget 
tilbage for Astrologien. Fremgangsmaaden var 
den, at man i Sand anbragte et større Antal 
Punkter i 16 Rækker. Af disse blev der, alt 
efter som Antallet af Punkter i hver Række var 
lige eller ulige, lavet 12 Figurer, »Mødrene«, 
>Døtrene« og de fire Hjælpefigurer, der efter 
bestemte Regler anbragtes i det astrologiske 
Skemas 12 Huse. Hver af de 16 mulige Former, 
som en Figur kunde have, fik en særlig Betyd
ning ved det Hus, den kom til at staa i, og heraf 
kunde saa tages Varsel om fremtidige Begiven
heder. (Li t t . : A g r i p p a , Opera in duos tomos 
digesta [1.—2. Bd., Lugd. s. a., ca. 1600]; Leh 
mann, »Overtro og Trolddom« [2. Del, Kbhvn. 
1894]). Alfr. L. 

Punkternianér, en særegen Slags Kobberstik 
(s. d.), der fremkommer ved, at Billedet i Kobber
pladen dannes af fordybede Punkter og ikke af 
Linier. Punkterne kunne frembringes ved Gravering 
eller ved Ætsning eller ved begge Dele i For
ening. F. R. F. 

Punktion d. s. s. P u n k t u r . 
Punktskrift, Skrift, der er dannet af ophøjede 

i Papir optrykte Punkter og kan læses af blinde 
ved at beføles med Fingerspidserne (se B l inde 
u n d e r v i s n i n g S. 130). F.R.F. 

Pnnktum se S k i l l e t e g n . 
Punktur, Indstik med en Naal eller skarp 

Hulnaal, særlig for at udtømme Vædske fra en 
Legemshulhed eller fra et sygelig dannet Rum 
(f. Eks. Paracentesis, P. af Bughulen; Thora-
centesis, P. af Brysthulen o. s. v.). Lp. M. 

PUUO, 1) D e p a r t e m e n t i det østlige Peru, 
grænser mod Syd og Øst til Bolivia og omfatter 
106,731 • Km. med (1896) 537,345 Indb. ellers 
Indb. pr. • Km. Departementet deles af Andes-
Kæden Caraboya, der i Nudo de Apobamba naar 
5,370 M., i Skraaningen paa Bjærgenes Østside og 
Højsletten N. f. Titicaca-Søen. Paa Højsletten, 
der hører til Puna-Regionen, drives Kvægavl og 
i Dalene (Sierras) tillige Kornavl. Desuden er 
Landet rigt paa Sølv og Stenkul og Bjærgværks-
driften derfor en Hovedbeskæftigelse. 2 ) H o v e d s t a 
den P., C o n c e p c i o n de P., ligger paa Vestsiden 
af Titicaca-Søen, 3,860 M. o. H. Ved Andes-
Banen over Arequipa er P. forbundet med Hav
nen ved Mollendo. Banen gaar videre mod Nord 
til Santa Rosa og Cuzco, og desuden anløbes P. 

af Damperne paa Titicaca-Søen. P. har betydelig 
Handel, navnlig Mellemhandel med det fra Kysten 
udelukkede Bolivia. Byen har (1890) 5,000 Indb., 
en smuk Domkirke, et Universitet, en Art højere 
Skole {Colegio) og et Hospital. M. Kr. 

Punsch se Punch. 
Punsel (af fr. poingon), lille Staalstang paa 

ca. 50—100 Mm.'s Længde, hærdet og ofte forsynet 
med et Præg i den ene Ende, uhærdet i den 
anden Ende, paa hvilken man under Arbejdet 
slaar med en Hammer. Der frembringes derved 
Fordybninger i det Metal, hvoraf Arbejdsstykket 
bestaar. P. kan enten danne et Element af en 
større sammensat Figur eller give en hel Figur, 
f. Eks. et Bogstav, et Tal, en Krone, et Hjerte 
o. s. v., hvormed Genstanden stemples enten til 
Forsiring, for at betegne Fabrikanten, eller som 
Kontrol. En Hovedanvendelse af P. er til Driv-
ning, se C i s e l e r i n g . F. W. 

Punta, la P., spansk Ord, der betyder Spids 
og anvendes om Forbjærge, f. Eks. La P. de 
E u r o p a om Sydspidsen af Gibraltar og La P. 
M a r r o q u i om Sydspidsen af Tarifa. H.P.S. 

Punta Arenas, By i Costa Rica i Mellem
amerika, ligger 73 Km. V. f. San José ved Nicoya-
Bugten paa den yderste Spids af en sandet Land
tunge. P., der har ca. 5,000 Indb., besørger næsten 
udelukkende Costa Rica's Handelsomsætning fra 
Stillehavskysten, skønt den kun har en aaben Red. 
Der udføres Kaffe, Kautsjuk, Huder og Farvetræ, 
og den anløbes regelmæssig af Dampere. H. P. S. 

Punta Arenas (»den sandede Spids«) eller 
Vi l la de Punta , Havneby ved Magalhaes-Strædet, 
hører til Chile og er beliggende paa en lav Sand
tunge, der har givet Byen Navn, paa Østsiden af 
Brunswick-Halvøen. Her anlagdes 1843 a f d e n 

chilensiske Regering en Koloni, der dog ikke 
trivedes. Siden var Byen Forvisningssted indtil 
1877. Skønt Havnen ikke er beskyttet mod øst
lige Vinde, har den dog faaet ikke ringe Betyd
ning og er siden 1880 Frihavn. Den anløbes aar-
lig af over 200 Skibe og har en Handelsomsæt
ning paa godt 2 Mill. Kr. Der udføres Pelsværk, 
Sælskind, Strudsfjer, Uld og Guld, og Oplandet, 
derunder Falklands-Øerne, forsynes derfra med 
Korn og Kartofler, Stenkul og Tømmer. Byen 
har 1,600—1,800 Indb. og minder med sine lave 
Bjælkehuse og ubrolagte Gader om en Guldgraver-
by. Omegnen er smuk og skovrig. M. Kr. 

Punto de Galle d. s. s. Po in t de Gal le . 
Puntormo d. s. s. P o n t o r m o . 
Pupa se P u p p e s n e g l e . 
Pupiénus, romersk Kejser, se Maximus. 
Pupil se Øje. 
Pupipara, Lusf luer , karakteriserede ved, at 

de tre Brystringe ere sammensmeltede, at Bag
kroppen er bred og fladtrykt, og at Vingerne ofte 
ere rudimentære eller mangle helt. De kraftige 
Ben ende med tandede Klamrekløer; Munddelene 
ere indrettede til at suge Blod med. Afkommet 
fødes som Pupper; Udviklingen, der særlig er 
studeret af Leuckardt, er bedst kendt hos Melo-

\ phagus ovinus. De ejendommelige Æggestokke 
producere kun faa Æg og kun eet Æg ad Gangen; 

I dette kommer til Udvikling i Moderdyret; Larven, 
i der ikke har noget tydeligt Hoved, og som er 

udstyret med 3 Par Aandehuller i de bageste Seg
menter, lever af Sekreter, der afsondres af store 



Pupipara — Purcell. 765 

Kirtler i Uterus; efter adskillige Hudskifter for
vandler den sig og bliver derpaa født umiddelbart 
før Forpupningen. P. leve som Snyltere paa varm
blodige Dyr, sjælden paa Insekter. De inddeles 
i 4 Familier, af hvilke Hippoboscidae er den bedst 
kendte; hertil høre H e s t e fluen Hippobosca 
tquina, F a a r e f l u e n Melophagus ovinus, der er 
vingeløs, samt talrige Former, der leve paa Fugle, 
særlig Svaler. Familien Nycteribiidae indbefatter 
vingeløse paa Flagermus snyltende Fluer. Om 
Familien Braulidae se Bilus . C. W.-L. 

Puppe se I n s e k t e r . 
Puppefødende Fluer d. s. s. Pupipara. 
Pupperøver se Ca losoma. 
Puppesnegle, en Gruppe af Lungesnegle, let 

kendelige paa den i Omrids cylindriske eller æg
dannede Skal med de ofte talrige, næsten lige 
brede Vindinger samt en snæver, i Reglen tand
besat Munding. Skallen er hos de fleste højre-
snoet, dog findes ogsaa venstresnoede Arter. Det 
er gennemgaaende smaa, ja endog meget smaa 
Former, der opholde sig mellem Græs, under 
Stene, i Mos eller paa lignende skjulte Steder. 
Der kendes talrige Arter, udbredte i alle Verdens
dele, især i tempererede, bjærgrige Egne. En af de 
største er den 25 Mm. lange Pupa uva, der stammer 
fra Vestindien, men hvis Skal otte ses benyttet i Kon
kyliearbejder. I Skandinavien træffes over 20 Arter, 
af hvilke et Par høre til de venstresnoede Former 
(Underslægten Vertigo) ; en af Danmark's alminde
ligste Arter er P. muscorum L., der bliver j*tø 
Mm. lang. Til P. hører en af de ældste Lunge
snegle, man kender, nemlig P. vetusta fra Kul
formationen. (Lit t. s eLungesneg le ) . R.H.-P. 

Puppesvamp d. s. s. Cordyceps militaris, se 
C o r d y c e p s . 

PuppiS (lat), »Bagstavn«, den nordvestlige 
Del af det gamle Stjernebillede »Argo«, se for 
øvrigt Sej le t . J. Fr. S. 

Pur (lat.), ren, uber.ørt. 
Pura eller Pur (eng. pore) betyder paa flere 

indiske Sprog By og er derfor en hyppig Endelse 
paa Bynavne i Forindien. M. V. 

Puracé, Vulkan i den mellemste af Columbia's 
Andes-Kæder, 30 Km. S. 0. f. Popoyan, har en 
Højde af 4,700 M., udsender stadig en Dampsøjle 
og havde Udbrud 21. Aug. 1878. Af. Rr. 

Puråna (egl. gammel, antik; Subst. = «t gam
melt Sagn, Legende) er i Sanskrit-Litteraturen 
Navnet paa en særlig Klasse af Værker fra Middel
alderen og til Dels endnu senere Tider. Purana'erne 
ere af Form episke Digte med didaktisk Karakter 
og sekteriske Formaal; de indeholde, foruden 
Kosmogoni og mytiske Beskrivelser af Jorden, 
Læren om de kosmiske Perioder, gamle Guders 
Bedrifter, Heroers og hellige Mænds Levneds
beskrivelser, Vishnu's Avatårer (s. d.), Genealogier 
af Sol- og Maaneslægterne i Sagnhistorien, For
tegnelser over Tilnavne til Vishnu eller Civa, 
Regler for Gudsdyrkelse (Bønner, Faste, Ofringer, 
Fester og Pilegrimsrejser) og ere derfor af stor 
Betydning som Kilder til den religiøse Udviklings 
Historie i Indien under Hinduismen. Navnet P. 
bruges i den ældste brahmanske Litteratur om 
kosmogoniske Undersøgelser i Alm. og betegner 
i Mahabharata alt gammelt legendarisk Stof, idet 
der hentydes til ældre Samlinger af Gudehistorier 
og gamle Vismænds Genealogier. Saadanne Sam

linger ere dog ikke bevarede, og alle de eksi
sterende Puråna'er ere yngre end Mahabharata og 
have delvis dette Digt selv og Manu's Lovbog til 
Kilde (jfr. I n d i s k L i t t e r a t u r ) . De fleste af 
Purana'erne henhøre til forskellige Sekter af 
Vishnuismen, men nogle ogsaa til Qivaismen. En 
af de ældste synes at være Vayu-P., men de 
største og betydeligste i Indhold ere B h å g a v a t a -
og Vishnu-P. (s. d. Art.). I Padma- og Mår-
le ånde ya-P. fremstilles udtrykkelig Læren om 
den indiske Treenighed (Iri-?nurti, s. d.), medens 
Brahma-Vaivar ta -P . særlig knytter sig til 
Dyrkelsen af Krishna (s. d.). Matsya- , Karma- , 
Våmana- og Varaha-P. behandle Vishnu's for
skellige Avatarer. Om G ane 9 a- og Garuda-P . 
s. d. Art. Agni- , Brahma- og Naradiya-P . ere 
meget sene vishnuitiske Kompilationer. De P., 
som særlig knytte sig til Civa-Dyrkelsen, ere 
Skanda- , Civa-, L inga- og Bhavishya-P . De 
fleste af disse Værker ere udgivne i Indien i den 
store Samling Bibliotheca Indica; men foruden 
de her nævnte eksisterer der et stort Antal sekun
dære Værker af lignende Type, de saakaldte Upa-
P. (Bi-P.), i hvilke dog det rituelle Element er 
langt det overvejende. (Li t t . : H. H. Wi lson , 
Translation of Vishnu-P. udg. af F i t z e d w a r d 
H a l l [5 Bd., Lond. 1864—70]; A. H o l t z m a n n , 
»Das Mahabharata« [4. Bd., Kiel 1895]; A. A. 
Macdone l l , A History of Sanskrit Literature 
[Lond. 1900]). D. A. 

Purbach, G., d. s. s. P e u r b a c h . 
Purbeck [pa!bck], I s l e of P., Halvø ved den 

engelske Kanalkyst, Dorsetshire, begrænses paa 
Nordsiden af Poole-Bugten. Kysterne ere stejle, 
og flere Steder vidne Strandklipper af Kalk i 
Lighed med Skarreklit om Havets ødelæggende 
Angreb. Der brydes en Del fortrinlige Bygnings-
stene og Marmor. Halvøen var tidligere kgl. Skov. 
Den har 6,500 Indb., der for største Delen ere 
samlede i de to Smaabyer Corfe Castle og Swa-
nage og Landsbyen Kimmeridge. At. Kr. 

Purbeck-Lag [pa! bek-] kaldes nogle Brak-og 
Ferskvandslag fra det allersidste Afsnit af Jura-
perioden. De forekomme især i England (f. Eks. 
paa Halvøen Purbeck, Dorsetshire) samt i Han
nover. Undertiden dannes de af en sort, jordartet 
Masse, der opfattes som gammel Skovbund og 
indeholder talrige Stubbe og væltede Stammer af 
Naaletræer samt Levninger af Cycadeer, Bregner 
o. s. v. Andre Steder finder man en Blanding af 
daarlig udviklede Havdyr og af Ferskvandsmollusker. 
Særlig interessante ere disse Lag blevne ved Fund 
af en Mængde mærkelige Pattedyr. Baade i Eng
land og i Hannover gaa P. umærkelig over i 
Wealden-Lagene, som tilhøre den allerældste Af
deling af Kridtsystemet. J. P. R. 

Purcell [palsel], Henry , engelsk Komponist, 
(1658—95). Allerede som ganske ung blev han 
Sangerdreng i det engelske Chapel royal, hvor 
han fik Undervisning som Musiker først af Cooke, 
senere af Humphrey og John Blow. Sin Kompo • 
nistkarriere begyndte P. kun 18 Aar gi. med at 
sætte Musik til en Række Teaterstykker, ja før 
den Tid havde han komponeret endog en hel 
Opera »Dido and Æneas«, den første egentlige 

i Opera af en engelsk Komponist. 1680 blev han 
I Organist ved Westminster-Abbediet, 1682 ved 
'Chapel Royal og fik derved Anledning til at vise 
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sig som Komponist af Kirkemusik (»Anthems«), 
Festkantater (til Hertugen af York, til Jakob II's 
Kroning o. a.) og Kammermusik. Senere tog han 
atter fat paa at komponere Musik for Teateret, 
deriblandt til >Timon of Athens«, »The sturm«, 
»The fairy queen«, »Don Quixote« o. a. I alt 
regner man 39 dramatiske Arbejder fra hans Haand 
(blandt disse Dryden's »King Arthur« som hans 
Hovedværk), alle en Slags Halvoperaer paa hint 
første Arbejde nær. Hans ualmindelige Begavelse, 
særlig hans friske og frodige Melodier, gjorde 
ham snart til Nationens Yndling, Orpheus Brit-
tanicus, som han kaldtes. Blandt P.'s Kirkemusik 
mærkes særlig hans sidste Cecilia-Ode, et Te deum 
og Jubilate, der, ligesom P.'s Musik i det hele, 
aabenbart har tjent Håndel til Mønster. P. var i 
det hele en højt begavet, ja genial Kunstner, den 
største Komponist, England har ejet. Enkelte Ting 
af hans Arbejder ere senere udgivne paa ny, en 
samlet Udgave af hans Værker foranstalter det 
1876 stiftede P.-Society. A. H. 

Pure (lat.: »rent«), uden videre, ganske og 
aldeles, rent og skært. 

Purée [pyre'j (fr.) er efterhaanden bleven den 
almindelige Benævnelse for alle Slags Mos, f. Eks. 
Tomatpurée o: Tomater, der først ere godt udkogte 
og derefter gnedne gennem en Sigte. Ogsaa af Kød 
kan tilberedes P. Kødet hakkes da, inden det gnides 
gennem Sigten. I Frankrig bruges P. ofte som for
kortet Navn paa potage å la P., og dermed for-
staas Suppe jævnet med P. af Grønsager. R. H. 

Pnrfleet [palfli.t], Landsby i det sydlige Eng
land, Essexshire, ved den sydlige Bred af Themsen 
oven for Gravesend, -har Krudtmøller og Kridt
brud. I Nærheden er der udlagt Hospitalsskibe 
for Koppe- og Feberpatienter. M. Kr. 

Purtja se Buran. 
Purgatio (lat.), Renselse, p. morae, Udjæv

ning, Udslettelse af Moraens Retsvirkninger der
ved, at den forsømmelige Debitor tilbyder Kredi
tor Betaling af det skyldige i den Skikkelse, det 
har faaet ved Moraen, se Mora. K. B. 

PurgatlV (lat.), Afføringsmiddel. 
PurgatOrium [ignis purgatorius), S k æ r s i l d , 

er Betegnelsen for en romersk-katolsk Forestilling 
vedrørende Tilstanden efter Døden. De Sjæle, 
der ikke dø i Dødssynd og derfor ikke komme 
i Helvede, men som heller ikke ved deres over
skydende gode Gerninger have gjort sig fortjente 
til straks at komme i Himmelen, komme i P., i hvis 
rensende Ild de maa lide de timelige Straffe, som 
de ved deres Synder have gjort sig skyldige til, 
for saa vidt de ikke her paa Jorden have afbødet 
dem med særlige gode Gerninger, eller faaet dem 
eftergivet ved Aflad (s. d.). Denne Forestilling, 
som i Romerkirken har spillet og endnu spiller 
en meget betydelig Rolle, begyndte allerede at 
opkomme i Oldkirken (Origenes og Augustin), og 
hos Gregor den Store finde vi Tanken om P. 
bragt i Forbindelse med Læren om Messeoffer 
og Aflad. Den blev fastslaaet som kirkelig Lære 
1439 i Firenze og paa Tridentinerkoncilet. Men 
den græske Kirke forkaster denne Lære, og 
Reformationen maatte naturligvis ligeledes afvise I 
den paa Grund af den Forbindelse, hvori den i 
var bragt med en saa iøjnefaldende falsk Lære som j 
Afladslæren. Alligevel har Tanken om et saadant | 
Renselsessted for Sjælene, aandelig opfattet og I 

i befriet for Forbindelsen med de vrange romerske 
; Forestillinger, haft en vis Tiltrækning ogsaa for 

Protestanter (se f. Eks. Paludan Muller's »Adam 
Homo«, Slutningsstroferne). y. P. B. 

Purgére (lat.) benyttes baade aktivt i Betyd
ningen at fremkalde rigelig Afføring og passivt 
om at have rigelig Afføring. Lp. M. 

Puri, Indianerstamme i Brasilien, hører til 
i Gés-Folkenes Gruppe, men udgør nu kun en 
I ubetydelig Folkerest, der lever omkring nedre 

Parahyba N. 0. f. Rio Janeiro. P. har tidligere 
boet længere inde i Landet, men er af Boto-
kuderne trængt ud til Kysten. H, P. S. 

Puri (Puri D s c h a g a n n a t ) , Hovedstad i Di
striktet P. i Orissa i det østlige Forindien, har 
(1891) 28,794 Indb. Byen har snævre Gader og 
smaa Huse. Den lever ganske af Pilegrimsfarterne 
til det i hele Indien højt ansete Tempel for 
Guden Dschagannat (eller Jagannath, s. d.). M. V. 

PurificaciOU, By i den sydamerikanske Re
publik Columbia, ved Magdalena-Floden, i en Egn 
med Majsmarker, Plantninger af Sukkerrør og Ba
naner samt Bjærgværksdrift, har sammen med sit 
Distrikt 9,000 Indb. M. Kr. 

Purificére (lat.), rense. 
Puriform se P u r u l e n t . 
Pur im, jødisk Fest, der fejredes 14. og 15. 

Adar (nærmest Marts) som national Glædesfest 
til Minde om de i Esther's Bog fortalte Begiven
heder; nævnte Skrift forelæstes i Synagogerne 
ved Festen. Om virkelig P. skylder disse Be
givenheder sin Oprindelse, er uklart; Festen 
trængte fra de persiske Jøder frem mellem Jøderne 
andre Steder — dog ikke uden Modstand. V. O. 

Purisme (nylat.), Sprogrenseri, Stræben efter 
at befri et Sprog for fremmede Ord og Vendinger. 
Pur i s t , Sprogrenser. 

Puritanere kaldtes Tilhængerne af en stærkt 
udpræget protestantisk Retning i England. Her 
tog nemlig Reformationen en dobbelt Retning. 
Dels førte den til den engelske Episkopalkirke, 
der vel var kalvinsk i Læren, men katolsk i 
Opfattelsen af Kirkens Forfatning og ret kon
servativ over for Kirkeskikkene, og dels udviklede 
der sig en intransigent, antikatolsk Retning, der 
vilde forny Kirken i dens fuldstændige evange
liske Renhed (puritas, deraf Navnet), umiddel
bart efter den hellige Skrifts Forbillede, med 
Afskaffelse af alt, hvad ikke deri kunde tilgrundes, 
med Krav om stærk Kirketugt, Kirkens Ad
skillelse fra Staten og den tarveligst mulige Guds
tjeneste. Den engelske Reformationshistorie er 
opfyldt af Kampen mellem disse Retninger. De 
forenede sig snart med de aandsbeslægtede Pres-
byterianere i Skotland, og forfulgte af Regeringen 
(Uni fo rmi te t sak ten , N o n k o n f o r m i s t e r , s. d.) 
tilkæmpede de sig til sidst under Cromwell en fore
løbig Magtstilling, der særlig tilfaldt den radi
kaleste Retning blandt dem, Independenterne. 
Men ved Restaurationen 1660 forandredes dette 
atter ganske. Først ved Toleranceakten 1689 fik 
Dissenterne Religionsfrihed. En af de mest be
kendte puritanske Retninger blev Kvækerne 

(s. d.). y. P. B. 
Puritet (lat.), Renhed, Uskyldighed, Sæderenhed. 
Purke er i Norge en Benævnelse for »So«. 

Ordet stammer fra lat. porca, Hunkøn til porcus, 
»Svin«. Hj. F. 
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Purkillje (Purkyhe) , J o h a n Evange l i s t a , 
fremragende Fysiolog og Anatom, født i Libocho-
vic i Bohmen 1787, død i Prag 1869. Han 
virkede først som Professor i Anatomi og Fysio
logi i Breslau (1823—49), senere (til sin Død) i 
Prag. Han har indlagt sig Fortjenester saavel af 
den mikroskopiske Anatomi, hvor hans Opfattelse 
af Organernes Bygning i flere Henseender minder 
om Cellelæren, som af Fysiologien, hvor navnlig 
hans Undersøgelse af de subjektive Synsfornem-
melser har blivende Værdi. S. T. 

Purløg se Løg. 
Purmerend , By i den nederlandske Provins 

Nordholland, 16 Km. N. f. Amsterdam ved den 
nordhollandske Kanal og Jærnbanelinien Amster
dam—Enkhuizen, har (1890) 5,700 Indb. P. ligger 
mellem de udtørrede Søer Beemster, Wormer og 
Purnier og har Handel med Kvæg og Ost. Joh. F. 

Purohita (sanskr. == sat i Spidsen, Forstander) 
var i det gamle Indien Betegnelse for Kongens 
Huspræst, der ikke blot fungerede som religiøs 
Vejleder og Opdrager for Prinser, men ogsaa (som 
en Slags Kansler) havde betydelig verdslig Ind
flydelse. Embedet synes at have været arveligt 
inden for visse Brahman-Slægter. (Li t t . : R. F i ck , 
»Die sociale Gliederung im nordostlichen Indien 
zu Buddha's Zeit< S. 107 [Kiel 1897]). D. A. 

Purpur kaldtes oprindelig den pragtfulde, rød
violette Farve, som i Oldtiden fremstilledes af 
forskellige Havsnegle, navnlig Mur ex- og Purpur a-
Arter. Den ved Udpresning eller ved Maceration 
af Sneglene med Saltvand udvundne Saft er guld
gul, men udskiller ved Henstand i Lyset et rødt, 
i Vand, Alkohol og Æter uopløseligt Stof, Puni-
cin, der er meget modstandsdygtig mod Sæbe 
og Syrer. Det farver baade Uld, Silke, Bomuld 
og Hørgarn smukt rødviolet uden Anvendelse af 
Bejdse, men findes i saa ringe Mængde, at der til 
Farvning af 1 Kg. Uld medgik 4—5,000 Snegle. 
— Nu fremstilles den samme Nuance ved Hjælp af 
Tjærefarvestoffer, hovedsagelig Alizarin. K. M. 

Purpura, en Sygdom eller maaske rettere en 
Sygdomsgruppe, der indbefatter Affektioner, ved 
hvilke der finde Blodudtrædninger Sted i Huden, 
ofte ogsaa i Slimhinderne eller i indvendige Or
ganer. P.'s mest fremtrædende Symptom er 
Fremkomsten af røde eller blaalige, større eller 
mindre Pletter paa Huden. Sygdomsbilledet er i 
øvrigt noget forskelligt, men med mange Over-
gangsformer, og man skelner i Reglen mellem 
almindelig P. (Purpura simplex), hvorved der 
fremkommer, i Reglen temmelig smaa, Pletter, | 
flest paa Benene, og Peliosis rheumatica, ved I 
hvilken der samtidig er Ledaffektioner, samt ! 
We r i h o f s Sygdom (Morbus maculosus Werl-\ 
hofii), ved hvilken der tillige finder Blødning 
Sted fra Slimhinderne (Mund, Næse, Svælg, Mave, 
Tarm) eller fra andre indvendige Organer, f. Eks. 
fra Nyrerne. A. F. 

Purpura, prosobranch Havsnegl, hvis Konkylie 
er ret lavspiret samt har en stribet og noget 
knudret Yderside. Mundingen er ret stor, oval 
og forsynet med en Rende til Aanderøret. Slægten 
tæller omtrent 50 Arter, navnlig fra de varme 
Egne; en enkelt (P. lapillus L.) træffes dog i 
de nordiske Have. Efter Navnet kunde man for
mode, at det fornemmelig var denne Slægt, der i 
Oldtiden blev brugt til Purpurfabrikationen, saa 

I meget mere som man ved, at den i Kappehulen 
i siddende Kirtel afsondrer et Sekret, der ved at 
j udsættes for Lyset bliver violet. Imidlertid viser 
I det sig, at Navnet P. i Oldtiden anvendtes paa 
I et Par Murex-Axtei, og at disse leverede Hoved
massen af Farvestoffet; dog har ogsaa P. været 
noget benyttet, idet man af og til brugte dens 
Farvestof som Tilsætning til Murex-Jfarven for 
derved at frembringe visse Farveafskygninger. 
(Li t t . : H. de L a c a z e - D u t h i e r s , Mémoire sur 
la Pourpre, Ann. scienc. nat. Zool. [IV, Bd. 12, 

I 1859]; A. D e d e k i n d , La pourpre ver te. Arch. de 
Zool. exp. etgén. [III, Bd. 6, 1898]). R. H.-P. 

Purpurbakterier kaldes en Gruppe af Svovl
bakterier, som udmærke sig ved Cellekroppens 
Indhold af det røde eller violette Farvestof 
Bakteriopurpurin. Det er for Tiden (1903) endnu 
ikke klart, om de netop ved dette Stofs Hjælp 
formaa at assimilere Luftens Kulsyre. P. fore
komme i det røde, raadnende Tangmudder ved 
Havets Kyster, og mange af Formerne formaa at 
bevæge sig ved polære Svingtraade. De vigtigste 
Slægter ere Thiocystis Winogradsky, Lampro-
cystis Schroter med den i Danmark saa alminde
lige Art L. roseo-persicina (Kiitzg.) Schroter 
( = Protococcus r.-p. Kiitzg., Bacterium rubes-
cens Lancaster, Chlathrocystis r.-p. Cohn), Chro-
matium Perty (med Arten Chr. Okenii [Erenhb.j 
Perty == Monas Okenii Ehrenb.) og Thiospiril-
lutn Winogr. med T. sanguineum (Ehrenb.) Winogr. 
= Ophidomonas sanguin. Ehrenb. V, A. P. 

Purpurhavet se K a l i f o r n i s k e H a v b u g t . 
Purpurhejre (Ardea purpurea) se H e j r e r . 
Purpurhøne se S u l t a n s h ø n s . 
Purpurln, T r i o x y a n t r a c h i n o n , C6H4(CO).2 . 

C6H(OH)3, et Farvestof, som blev opdaget 1826 
af Robiquet og Colin i Kraprod samtidig med 
Alizarin (s. d.). Stoffets rigtige Sammensætning 
blev dog først fastslaaet af Strecker og af Gråbe 
og Liebermann. Sandsynligvis findes i Kraproden 
et til Rubierythrinsyre svarende Glykosid, som 
ved Spaltning giver P. P. kan faas kunstig ved 
Iltning af Alizarin med Brunsten og Svovlsyre 
eller ved Ophedning af p'-Nitroalizarin med Svovl
syre. Ligeledes dannes det analogt med Alizarin 
ved Ophedning af Tribromantrachinon med Na
tron. P. krystalliserer af sin Opløsning i for
tyndet Vinaand med 1 Molecule Vand og danner 
da lange, glinsende, orangerøde Naale; af en 
Opløsning i stærk Alkohol udkrystalliserer det i 
smaa, vandfri, mørkerøde Naale; ved 150° be
gynder det at sublimere, og ved 253O smelter 
det. I Alkalier, Ammoniak og Alkalikarbonater 
opløses det med højrød Farve; med kogende 
Baryt- eller Kalkvand giver det en purpurfarvet 
Lak. Med Lerjordhydrat i alkalisk Vædske giver 
P. en rosenrød Lak. P. farver Tøjer, som ere 
bejdsede med Lerjord, skarlagenrøde eller mørke
røde. — Navnet P. blev tidligere ogsaa benyttet 
for Tjærefarvestoffet Mauvein , K r o m v i o l e t eller 
Roso lan . O. C. 

PurpurinSVOVlsyre. Under dette Navn be
skrev Berzelius i sin Tid et Spaltningsprodukt 
af Indigosvovlsyren, som dannedes ved Indvirk
ning af Kalkvand paa denne. O. C. 

Purpurkappe, Kappen af purpurrødt Stof, var 
et Udmærkelsestegn for Fyrster, Kardinaler og. 
andre høje Personer. 
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Purpurlak d. s. s. Kraplak, se Krap . 
Purpurlys er et andet Navn for den første 

og anden Farvning, der er beskreven under Art. 
»Alpeglød«. P. bruges dog, foruden om Farvning 
af Bjærgtoppe (se A l p e g l ø d ) , ogsaa i Alm. om 
den rødlige Farvning af Himmelen, der ofte ses, 
naar Solen staar nogle Grader under Hori
sonten, w. y—n. 

Purpursuegl se Murex og P u r p u r a . 
PurpursVOVlsyre d. s. s. P u r p u r i n s v o v l -

syre. 
Purpursyre, C8H5N506. Denne Syre kan ikke 

bestaa i fri Tilstand. Dens sure Ammoniumsalt, 
C sH4(NH4)N506 -f- H 2 0 , opstaar ved Blanding af 
ammoniakalske Opløsninger af Syrens to Spalt-
ningsprodukter Alloxan og Uramil eller ved Ind
virkning af Ammoniak paa en Blanding af Al
loxan og Alloxantin, hvorfor det ogsaa opstaar 
ved Inddampning af Urinsyre med Salpetersyre 
og Befugtning af Inddampningsresten med Am
moniak ( M u r e x i d p r ø v e n ) . Bedst faas P.'s sure 
Ammoniaksalt (Murexid) ved Kogning af en 
ammoniakalsk Opløsning af Uramil (Amidobarbi-
tursyre) C4H3(NH2)N203 med Kvægsølvilte og 
derpaafølgende Filtrering af den varme Opløsning; 
denne afsætter da Saltet ved Afkøling i granatrøde 
Prismer med grøn Overfladerefleks. O. C. 

Purpurtræ se A m a r a n t t r æ . 
Purre (norsk) se Løg. 
Purre kaldes i Skovbruget en træagtig Plante, 

naar den har en særlig tæt Forgrening af korte, 
ofte og stærkt vinkeldannende Skud; disse hidrøre 
for en stor Del fra sovende Knopper, idet de op
rindelige Langskud ere ødelagte af Vinden, Natte
frost, Vildtbid, Insekter eller Svampe. C. V. P. 

Purre eller p. ud (Søudtryk), vække op af 
Søvne. »Slaa pur!«, en Kommando om Bord, der 
efterfølges af et Slag paa Skibsklokken, og som 
betyder: »Den Vagt (l/2 eller x/4 af Besætningen), 
hvis Tur det er at være paa Dækket, skal vækkes 
og komme op«. C. L. W. 

P. er laant fra nedertysk »purren« (holl. 
»porren«), der egentlig betyder »stikke«, »støde« 
og dernæst »sætte i Bevægelse«, »faa til at rejse 
sig«, »vække«. Hj.F. 

Purulént (lat.), hvad der afsondrer eller hører 
sammen med Pus (Materie). Man kalder en Be
tændelse af en eller anden Art p., naar den fører 
til Pusafsondring. Man kalder en Vædske p., 
naar den ser helt og holdent ud som Pus og har 
alle dettes Egenskaber (ved p u r i f o r m forstaar 
man, at Vædsken har nogen Lighed med Pus, 
men dog antagelig maa kunne skilles herfra). 
(Smig. Pus, S u p p u r a t i o n ) . E. A. T. 

Puru ravas , en indisk Sagnkonge, som optoges 
blandt Gandharverne (s. d.). Legenden om hans 
Kærlighed til Apsasasen UrvacI (s. d.) omtales 
allerede i Rigveda og fortælles mere detailleret i 
Catapatha-Brahmana (s. d.); denne Legende er 
det Emne, hvorover Kalidasa (s. d.) byggede sit 
berømte Drama Vikramorvaci. D. A. 

P u m s , Flod i Sydamerika, hørende til Ama-
zonas'es Strømsystem. Den udspringer i Peru paa 
Østsiden af Åndes-Bjærgene, og efter et nordøstligt, 
stærkt krummet Løb gennem Peru, Bolivia og 
Staten Amazonas (Brasilien) udmunder den gennem 
Arme i højre Side af Amazonas. Længden fra 
Kilde til Munding er 1,440 Km., men med alle 

Krumninger 3,100 Km. Den er sejlbar for store 
Dampere indtil 70 4' s. Br. og for mindre endnu 
videre. Fra Bolivia modtager den i højre Bred 
den sejlbare Araca . Da den efter Regntiden over
svømmer sine lave Bredder, ere disse næsten ube
boede og ubeboelige. De gæstes af P.-Indi
ane rne , som her udvinde Kautsjuk. M. Kr. 

Purusha er i den indiske Mytologi Betegnelse 
for et kæmpemæssigt Urvæsen, i hvilket Skaber
kraften først legemliggjorde sig, og som skildres 
i den berømte P u r u s h a - S u k t a (P.-Hymne i Rig
veda X, 90): Dette Urvæsen var hele Universet 
og en Del deraf Jorden; fra de enkelte Dele af 
hans Legeme udsprang de 4 Kaster, Brahmanerne 
fra hans Mund, Kshatriya'erne fra hans Arme, 
Vaicya'erne fra hans Ben og Cudra'erne fra hans 
Fødder (det ældste Sted i den indiske Litteratur, 
hvor vi høre Kasterne nævne). I den panteistiske 
Filosofi er P. identisk med Skaberguden, Praja
pati, eller med hele Universet, senere ligefrem 
med Brahman eller Vishnu, som P e r s o n l i g h e d e n 
i den absolutte Guddom (saaledes i Bhagavad-
gita [s. d.], hvor Krishna fremstilles som Legem
liggøreisen af Guddommens Personlighed). Medens 
Ordet P. ellers i den alm. Sprogbrug betyder 
Person (ogsaa i grammatisk Forstand), Menneske 
eller specielt den mandlige Person, har det i den 
dualistiske Filosofi (Sankhya-Læren, s, d.) en 
særlig Betydning som Betegnelse for Sjælen i 
Modsætning til Materien. (Li t t . : Muir, Original 
Sanskrit Texts, Bd. I og V, jfr. B r a h m a n 
og I n d i s k Fi losof i ) . D. A. 

Pflrva-Himåmså. Mimamsa (egl. = Under
søgelse) er Fællesbenævnelse for to indiske filo
sofiske Systemer, som antages at være opstaaede 
omtrent ved vor Tidsregnings Begyndelse (se 
I n d i s k Fi losof i ) . Det bruges dog hyppigst 
om Ja imin i ' s System (P.-M., »første Mimamsa«, 
eller Karma-MimamsS, »Gernings-Mimamsa«) 
alene. Dette Systems Formaal er at opstille ekse-
getiske Grundsætninger for Forstaaelsen af Pligten 
( d h a r m a ) , særlig hvad de vediske Offerhand
linger angaar. Grundskriftet ( Ja imini -Sntra) i 
12 Bøger blev først kommenteret af Cabara SvS-
min og denne igen ca. 700 af den berømte Ku-
m ar i la, til hvis Kommentarer senere en Række 
yngre ere komne. Mimamsa-Systemet gaar ud fra 
Veda eller »Ordet« som Aabenbaring, som noget 
evigt, uskabt og i sig selv bestaaende. De ældre 
Haandbøger i Offerritualet (Ka lpa -Sn t ra og 
G r h y a - S a t r a ) have ingen selvstændig Autoritet, 
men behandles med Kritik. Ved Behandlingen, 
der træder tydeligst frem i Kommentarerne, op
stilles ved de enkelte Emner 5 Punkter: 1) Frem
stilling af Emnet, der skal behandles, 2) Pro
blemet, 3) Diskussion af utilfredsstillende Løs
ninger , 4) den rigtige Løsning og 5) Emnets 
Stilling i det hele. Mimamsa er altsaa ikke noget 
alm. filosofisk System, skønt det kan komme til 
at berøre »filosofiske« Emner, men da det giver 
de alm. formelle Principper for Tekst forklaring, 
som spiller en stor Rolle i al indisk Videnskab, 
egner det sig til at danne Indledningen til mere 
positive Videnskaber; særlig anvendes dets Me
tode i Retsvidenskaben ( D h a r m a c a s t r a ) , som 
baade ved sit Indhold (Dharma) og ved den Be
handling, den kræver (Tekstforklaring), staar Mi-
mamsa's egentlige Genstand nær. — Da Anskuel-
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serne om Guderne her ingen Rolle spille, idet 
Ofrets Virkning kun afhang af dets rette Ud
førelse, vare Dyrkerne af Mimamså tilbøjelige til 
at behandle Guderne som blotte Navne og bleve 
til Dels erklærede for Ateister. Om det andet 
Mimamsa-System se V e d a n t a . (L i t t . : Cole 
b ro o k e, Essays on the Religion and Philosophy 
of the Hindus [2. Udg. Leipzig 1858]). D. A. 

Pus (Mater ie) er en Vædske, der afsondres 
under visse Stadier af Betændelsen (s. d.\ Den 
almindeligste Form for Afsondring af P. er ved 
Saar, der hele langsomt. P. udvikles da paa den 
Maade, at de røde Saarflader udsondre en hvid
lig, flødelignende Vædske, der flyder hen over 
Saaret eller opsuges i Forbindingsstofferne. Paa 
lignende Maade udvikles P. af Væggene af Ab
scesser. Men her samler det sig i større Masse 
og kan enten af sig selv eller ved Indsnit faa 
Udgang til Overfladen. Man faar i øvrigt ogsaa 
Afsondring af P. (Suppuration) fra Slimhindeover
flader (Hals, Næse, Øjne o. s. v.). Det, der er fælles 
for alle disse Suppurationer, er Betændelsen, 
særlig Betændelse fremkaldt ved Infektion af 
bestemt Natur. P. har man fra gammel Tid ind
delt i godt P. (P. bonum et laudabilé) og P. 
malwn (Ichor, putridt P.). Det gode P. er hvid
liggult, svagt fadtlugtende, flødelignende og hører 
hjemme ved Suppurationer, der gaa imod Hel
bredelse. Derfor den gamle Forestilling om Sup-
purationens heldbringende Virkning. Ichor er brun
lig, rødlig, smudsig farvet, mere tyndtflydende, til
blandet med Fnok og Klumper, ofte ildelugtende ; 
det forekommer ved Suppurationer af mere ond
artet Natur eller ved Begyndelsesstadiet af Sup
purationer, der maaske senere gaa over til at vise 
godt P. Ichor viser sig bl. a. ved Koldbrand, ved 
Kræft, ved forskellige Svækkelsestilstande hos 
Patienten. — P. bestaar af en farveløs, klar Vædske, 
Serum, hvori der svømmer Celler af svag 
Farve, rund Form, de saakaldte Puslegemer (Pus
celler), der ere identiske med de hvide Blod
legemer. Efter Cohnhe im ' s Betændelseslære 
komme disse Celler ved Udvandring fra de 
fineste Kar. Men man er dog nu hældende til 
den Anskuelse, at de stedfaste Celler ogsaa 
kunne danne runde Celler, identiske med Pus
legemerne, saa at Puslegemerne opstaa ad begge 
Veje. Foruden disse Celler indeholder P. ofte 
Celler fra de Organer, hvori Suppurationen har 
sit Sæde, og endelig Bakterier af forskellig Art 
(under eet gaa de under Navnet Suppurations-
bakterier). — Medens denne Beskrivelse særlig 
passer paa det gode P., er Ichor mindre ens
artet. Cellerne ere ofte delvis ødelagte, der fore
kommer ofte Blodceller, mere eller mindre øde
lagte Vævrester fra de Væv eller Organer, hvori 
Suppurationen foregaar. Desuden findes i Ichor 
en Del Bakterier, dels de samme som i godt P., 
dels tillige en rigelig Masse Forraadnelses-
bakterier, der give det ikorøse P. den ejen
dommelig stinkende Lugt og foranledige Celle
ødelæggelserne. — Medens Pusudskillelsen er en 
Form for Naturhelbredelsen, volder dets Nær
værelse oftest Smerte, Feber og Svækkelses
tilstand ved, at der opsuges Giftstoffer derfra i 
Blodet. Desuden kan P. foranledige Udbredning 
ved Vandring (Sænkning) eller Spring (Meta- 1 
staser), hvorved Blodforgiftninger kunne opstaa. ! 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

j Derfor gælder nu som før den gamle Sætning, 
at hvor P. er til Stede, skal man udtømme det 

j {ubi pus, evacua); dette naas ved Operationer, 
i som Regel Indsnit og ofte Indlæggelse af Dræn

rør eller Mécher (s. d.). E. A, T. 
PUSletnaL. (Entada Adams.), Slægt af Mimose-

familien, klatrende Buske med dobbelt finnede 
Blade og smaa børsteformede Akselblade. Blom-

; sterne sidde i Aks og ere meget smaa. 11 Arter, 
de fleste i det tropiske Afrika. P. scandens (L.) 
O. K. lever i Ostindien og i det tropiske Amerika ; 
Bælgene udmærke sig ved deres kolossale Størrelse, 
de naa 1 M. i Længden og have et Gennemsnit 
af indtil 10 Cm. De store Frø, der i Plantens 
Hjemlande forarbejdes til forskellige Genstande, 
føres undertiden med de store oceaniske Strømme 
op til de nordeuropæiske Kyster. A. M. 

PllSCllkar, Valfartssted i det nordvestlige For
indien, Provinsen Adschmir-Mervara, ligger ved 
Foden af Aravali-Bjærgene ved en lille Sø. P. er 
det eneste Sted i Indien, hvor der findes et 
Tempel for Brahma. Til dette valfarte aarlig ca. 
100,000 Pilegrimme. M. V. 

PllSCllkin, A l e k s a n d e r S e r g i e j e v i t s c h , 
russisk Digter, født i Moskva 7. Juni 1799, død 
i St. Petersborg 10. Febr. 1837. P.'s Fader var 
af gammel russisk Adel, men hans Godser vare 
i slet Tilstand; paa mødrene Side stammede P. 
fra den abessinske Høvdingesøn Hannibal, der 
opdroges af Peter den Store og naaede Generals-
rang. P.'s Udseende forraadte hans afrikanske 
Blod. I det letlevende, ydre forfranskede Hjem 
havde den unge Dreng dog een Ven, som fik 
Betydning baade for ham og hele Rusland, Barne
pigen Anna Rodionovna, hun blev det levende 
Led mellem Digterspiren i det adelige Hus og 
det Folk, han tilhørte. De Sange og Sagn, som 
hun glædede Drengen med, fyldte hans Tankeliv 
med de samme Forestillinger, som de bedste i 
Smaafolket ejede. Som 11-aarig sendtes P. til 
Lyceet i Tsarskoje-selo, ustyrlig og ilde lidt som 
han var i Hjemmet. Med ringe Kundskabsudbytte 
forlod P. 1818 Lyceet, men allerede som en 
navnkundig Lyriker, prist af Samtidens største, 
plejende Venskab med Zukofski og Karamzin. 
Som femtenaarig fik han sit første russiske Digt 
trykt i >Vjestnik Jevropy« — allerede som lille 
Dreng skrev han franske. P.'s Digt »Minder fra 
Tsarskoje selo« gjorde ham til poetiske Sjæles 
Yndling. Vel ude af Skolen, skrev han sig ind 
til Tjeneste i Udenrigsministeriet, men styrtede 
sig samtidig ind i det vildeste Liv; Dans, Spil, 
Elskovseventyr, letvunden Beundring for sine 
ydre og indre Gaver, alt fyldte ham nogle Aar, 
men her blev han ogsaa greben af Tidens bedste 
Tanker, kom i Berøring med de uforsonligste og 
kækkeste Mænd, og med den romantiksvangre 
Luft. 1820 udkom P.'s første store Digt: »Rus-
Ian og Ludmila«, et Eventyr i regelløst svirrende, 
glimrende Vers, uroligt og umodent, men dugget 
af ungdomsfriskt Geni. Før Digtet udkom, var 
P. forvist for sit vilde Liv og sin voksende poli
tiske Upaalidelighed, hans skarpe udfordrende 
Spottevers over Samfundets Støtter havde fældet 
ham. For at forbedre ham sendte den faderlige 
Regering ham til Tjeneste i Syden. Arbejde i 
Statens Kontorer duede P. ikke til, men han fik 
i sin første Ungdom Kaukasus og Krim at se, 
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og de gav ham en Regn af Skønhedsindtryk, 
der slog ud i dejlige Digte; samtidig læste han 
Byron, og snart laa han i indbildt Tankefælles
skab tilbedende for Lordens Fod. Det kom frem 
i Digte som: >Kavkazski plénnik« (»Fangen i 
Kaukasus«) [1821] og »Bagdjisarais Vandspring« 
[1822]. Uden at ændre sin kaade, udskejende 
Levevis, ligegyldig i sit Arbejde fik han Maalet 
gjort fuldt ved nogle ateistiske Hjertesuk i et op
snappet Privatbrev, og afskediget af Tjenesten blev 
han desuden som Straf indespærret paa sit fædrene 
Gods Michailofskoje under Politiopsyn (1824). 
P. skumlede først, men som en ægte Russer fandt 
han sig snart til Rette, og de følgende to Aar 
under hans Forvisning lagde Alen til hans aande-
lige Vækst. Her først begyndte han at føle sig 
som sit Lands Barn, vandt sig ud af Byron's 
Favn, blev troende kristen, gav sig til at læse 
Russisk og opskrev russiske Sagn, som Barne
pigen fortalte. 1826 blev han paa sin egen yd
myge Bøn benaadet. Hans tidligere Venners og 
Tankefællers Knusning efter Decemberrejsningen 
1825 brød det sidste Baand med hans stormende 
Ungdom. Kejser Nikolaj modtog naadig den 
angrende Digter, og P. fik Kejseren som Censor, 
Gaver og al Slags Bevaagenhed. Men skønt 
P. ærlig mente sin Opgiven af alle Drømme 
om at skabe Frihed og Folkelykke, led han 
dog til sin Død under det, at han, der 
i Ord og Tanker havde staaet de ulykkelige saa 
nær, hel og frelst var kommen ud af Stormen. 
P. var- ikke saa stolt en Sjæl, som han var en 
stor Digter, mangen Gang har vistnok hans Hjerte 
krympet sig, naar den Haand, der havde under
skrevet Rylejef's Dødsdom, hvilede venligt paa 
hans Skulder. Der lagde sig fra nu som en 
uspredelig, tung Sky over P.'s Himmel. Hans 
Tragedie »Boris Godunof« var et fuldlødigt Værk. 
Den blev skreven paa Godset. P.'s Skildring af den 
samvittighedssyge Hersker, der med sine »blodige 
Hænder« intet formaar at rejse, er en Tribut, men en 
Digters, til hans ændrede Syn paa sit store Fædre
land. Trods »Folkeviljen«, bøjer Gud i sin Vrede 
den usalvede Hersker i Støvet. Store episke Digte 
og Fortællinger, alle »russiske«, komme nu frem, 
som »Poltava« og »Peter den Stores Mor« (P.'s 
Forfader Abessinierens Historie). Digtene ere 
storladne i Form, plastisk skønt skaarne, som en 
Mesters Værker bør være, men Hengivelsen i 
Emnet er mere villet, mindre følt. For at søge 
Aandsadspredelse rejste P. 1829 med Hæren til 
Armenien; herfra stamme et ufuldendt Digt 
»Galub« og en tankerig, kristent farvet Skildring 
af Færden. Som røde Valmuer og lysende Korn
blomster skinne i hans Digtnings Ager de mang
foldige lyriske Vers, som han sang fra sig paa 
alle Livets Trin; hans Lyrik alene, altid klar og 
ærlig, kan fortælle hans Sjælehistorie, hans Elskovs 
Forlis i »Skilsmissen«, hans Had til Hoben og 
Kærlighed til det rene og skønne for dets egen 
Skyld i »Cern'« (»Pobelen«) [1828]. Hans koturne-
baarne Fædrelandskærlighed i »Til Rusland's For-
haanere« [1831]. 

Allerede 1823 lagde P. Grundstenen til sin 
Digtnings Storværk, det 1830 fuldendte Digt: 
»Jevgeni Onégin«, en stor Roman paa Vers. Det 
er hans eget, hans Samtids, hans Tankers Billede, 
ja mere endnu, det er en Side af den russiske 

I Folkekarakter, han levendegør i Helten. Verset 
behersker P. her som en Konge. P.'s sidste Aar 

! svarede lidet til hans første. Han var ansat i 
Udenrigsministeriet, Medlem af Akademiet, for
nemt gift, Kammerjunker og stadig tjenstgørende 
ved Hoffet. Storm og Solskin var forbi, graa og 
lang laa Dagen, opfyldt af Smaaydmygelser og 
bitre Pengesorger, der indviklede ham i bundløs 
Gæld. Rusland's Historie optog ham, han skrev 
uden Held det Pugatschevske Oprørs Historie 1834, 
men dertil knyttede sig »Kapitanskaja docka» 
(»Kaptajnens lille Datter«), en i sin Enkelhed 
herlig og helstøbt lille Fortælling. For at skabe 
sig et poetisk Talerør og en sikker Indtægtskilde 
oprettede P. Tidsskriftet »Sovremenik« [1836} 
(»Den samtidige«). Aaret efter blev han dræbt 
i en Duel om sin ægteskabelige Ære med sin 
Svoger, en letfærdig Franskmand, Dantes. P.'s 
samlede Værker i 7 Bd., »Polnoje sobranie soci-
nenii P'a«, udkom i St. Petersborg 1887. (Li t t . : 
Annenkof , A. S. P. Materialy dia jego bio-
grafit [St. Petersborg 1873—74]; V. G. Bie-
l insk i , A. S. P. [En Vurdering af P.'s kunstneriske 
Betydning]; A. J e n s e n , »Ryska skaldeportratt« 
[Stockholm 1898]). A.M.B. 

Pusclikinia Adams, Slægt af Liljefamilien 
(Hyacintgruppen), Løgvækster med Blade omtrent 
som hos Scilla. I Blomsterne ere de flade Støv
dragere forenede. 2 Arter. P. scilloides Adams. 
(Kaukasus og Lilleasien) dyrkes som Prydplante; 
dens Løg bærer kun 2 Blade, Blomsterne ere 
hvide med lyseblaa Linier midt ned ad hvert 
Blosterblad. ' A. M. 

P. formeres ved Sideløg, sjældnere ved Frø. 
De fordre en solrig Vokseplads og omplantes 
hvert 4. Aar. L. H. 

Pnschlav se P o s c h i a v o . 
Pusey [pjulzi], E d w a r d Bouver i e , teo

logisk Professor i Oxford, født 22. Aug. 1800, 
død 14. Septbr. 1882. Efter sin Studietid i 
Oxford, hvor han navnlig lagde sig efter semitiske 
Sprog, rejste han til Tyskland, hvor han studerede 
under Schleiermacher og Eichhom og sluttede 
Venskab med Tholuch og Neander. Hans første 
Bog (»An historical Enquiry into the probable 
causes of the Rational Character lately predominant 
in the Theology of Germany« [1827]) viste, at 
han var stærkt paavirket af Tyskerne. Denne Bog 
blev modtagen med stor Kølighed, og P.'s Ud
vikling kom til at gaa i helt andre Baner, end 
man efter hans første Fremtræden skulde for
mode. Han var Fellow af Oriel College fra. 
1824 og blev 1828 Professor i Hebraisk. 1827 
havde han lært Newmann nærmere at kende og 
var af denne bleven vunden for den unge Ox
ford Bevægelse, hvor han snart traadte frem som 
Leder ved Siden af Newmann. En teologisk 
Forening blev stiftet og holdt Møder i hans 
Hus, og Foredragene, som bleve holdte her, danne 
Begyndelsen til de berømte »Tracts for the Times«. 
Til disse gav ogsaa P. væsentlige Bidrag; han 
skrev om Sakramenterne (»Scriptural Views of Holy 
Baptism« [1835] og »Tract on the Holy Eucharist« 
[1836]), hvor han forsvarede en Opfattelse, der 
nærmer sig stærkt til den romerske, og navnlig. 

, fremkaldte stor Forargelse ved at paastaa, at de 
39 Art.'s Udtryk gav Plads for en anden Op-

| fattelse end den kalvinske. Efter Manning's og; 
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Newmann's Overtrædelse til den romerske Kirke 
var F. ubestridt Høvdingen for det højkirkelige 
Parti, og han forandrede aldrig sit Standpunkt, at 
den anglikanske episkopale Kirke indtog den 
rette Midtestilling over for Rom paa den ene Side 
og Protestantismen paa den anden. Flere Gange 
udstedte han, hvad han kaldte et Eirenicon, som 
var et Forsvar for Høj kirkens Lære og Praksis 
og Kirkepolitik; det første var »The Church of 
England, a Portion of Christs one, holy, Catholic 
church and aMeans of restoringvisible Unity« [1865]. 
Om Forholdet til den græsk-katolske Kirke og 
Gammelkatolikkerne, som han haabede sig meget 
af, skrev han 1876: >On the Clause »and the 
Son« in regard to the Eastern Church and the 
Bonn Conference«. Han var Fører, og ingen 
Mand i England var i 19. Aarh. i den Grad Gen
stand for sine Tilhængeres Kærlighed og sine 
Modstanderes Had. Hans Karakter var uplettet, 
og egentlig var han en tilbageholdende Natur, 
hvem det kostede Overvindelse at træde stærkt 
frem. Foruden de allerede nævnte Skrifter har 
han udgivet: »Lectures on Daniel, the Profet< 
[1864]; »Minor Profets with a Commentary, 
Explanatory and Practical, and Introduction to 
the Several Books« [1861], »Sermons« [1848— 
53], »Parochial and Cathedral Sermons« [1883]. 
(Li t t . : C. E. F l ø j s t rup , »Den anglokatolske 
Bevægelse i det 19. Aarh.« [Kbhvn. 1891]; 
C a n n o n L i d d o n , LifeofE. B. P.). H. O—d. 

Puseyisme [pjuzii'zme] kaldes efter Pusey den 
højkirkelige Bevægelse, som begyndte i Oxford 1820 
med Keble, Froude, Newmann, Rose, Perceval og 
Palmer. Da de betydeligste af disse traadte over til 
Romerkirken, blev Pusey Lederen. Retningen 
kaldtes i Begyndelsen ogsaa Tractarianisme efter de 
berømte 90 »Tracts for the Times« [1833—41]. P. 
vil i Lære og Liturgi reagere mod den yderlig 
gaaende Protestantisme og indtog en mæglende Stil
ling •— Oldkirkens Stilling, som man ofte paa-
staar, at det skal være. Det er for Øjeblikket den 
i England stærkeste Retning, og den har trods 
energisk Opposition fra det evangeliske Partis 
Side bredt sig mere og mere. P. eller det ritu
alistiske Parti gør Propaganda gennem forskel
lige Organisationer, af hvilke English Church 
Union, Confraternety of the Blessed Sacrament 
og The Rock ere de vigtigste. Dog maa det 
ikke opfattes som et afsluttet Parti, men som en 
Retning med utallige Afskygninger i Meninger og 
Arbejdsmetoder. H. O—d. 

Pashan (o: Ernæreren), i den ældste indiske 
Mytologi en Særgud for Kvægets Trivsel og som 
saadan dyrket især af Hyrder og de lavere 
Stænder. Oprindelig skal han være en Personi
fikation af Solens Varme (»Solens Sendebud«) og 
forbindes derfor med Solguden S u r y a (smig. 
Helios) som den, der ser og vaager over alt, eller 
med Maaneguden Soma (s. d.) som Verdensaltets 
Vogter. Man forestillede sig ham kørende paa en 
med Geder forspændt Vogn, tandløs og grød-
ædende, ikke nydende Soma som de andre Guder. 
Ligesom han beskytter Hjorderne og tilbedes som 
den, der giver Velstand og Lykke, saaledes er 
han ogsaa specielt de vejfarendes Beskytter, ja 
ledsager endog de døde paa Vandringen til den 
anden Verden (smig. He rmes ) . (L i t t . : Muir, 
Original Sanskrit Texts, Bd. 5). D. A. 

Pusllto [udt. Paschto], Navn paa Sproget i 
I Afghanistan (se Afghan i s t an , S. 224—25, Ra-

ve r ty og T r u m p p ) . D.A. 
Pastel kaldes en mindre Blære eller Frem-

hvælving af Overhuden, hvorunder findes Pus 
(»Materie«). E. P—n. 

Pustelsalve, Autenrieth's Salve, en Blanding 
af Brækvinsten og Fedt, finder nutildags kun 
ringe Anvendelse som afledende Middel. A. B. 

Pusterthai, Dal i det østlige Tyrol, begrænses 
mod Nord af Hohe Tauern, mod Syd af de kar-
niske Alper og gennemstrømmes af Drau, der i 
østlig Retning løber til Donau, og for sin mindre 
vestlige Dels Vedkommende af Rienz, der gennem 
Eisach udmunder i Adige. Vandskellet ligger kun 
i en Højde af ca. 1,225 M. Dalen har en Længde 
af ca. 100 Km. fra Franzensfeste ved Eisach til 
Lienz (ca. 3,000 Indb.), der ligger i en af Tyrol's 
smukkeste Egne. Befolkningen er hovedsagelig 
tysk. Joh. F. 

Pustiila maligna, en Byld med Koldbrand, 
der er et Udslag af Miltbrand hos Mennesket (se 
M i l t b r a n d ) . E. A. T. 

Puszta'erne benævnes oprindelig i det un
garske Lavland de udstrakte træløse Græsstepper, 
paa hvilke de ungarske Hestehyrder, de ofte be
sungne Csikos, færdedes. Nu ere P. for en stor 
Del opdyrkede, Hvede- og Majsmarker og Træ
plantager træde i Stedet for de tidligere øde 
Strækninger. Ved Ordet Puszta forstaas nu ofte 
et ungarsk Gods, der drives fra en Gaard (Tanya). 
Om Sommeren hersker paa P. en brændende 
Hede, om Vinteren streng Kulde; voldsomme 
Orkaner ere hyppige ligesom de mærkelige Fata 
Morgana.f^ Joh. F. 

PutatlV Forbrydelse 0: formentlig For
brydelse, omfatter Forsøg med utjenlige Midler 
(f. Eks. at ville forgive et Menneske med Sukker) 
og Forsøg mod utjenligt Objekt (f. Eks. Indtagelse 
af Abortivmidler i fejlagtig Tro paa Besvangrelse). 
P. F. straffes efter dansk og norsk Ret som For 
søg (s. d.), i Modsætning til de fleste fremmede 
Straffelove, men maa som Genstand for Straf nøje 
adskilles fra den imaginære Forbrydelse, hvor 
Gerningsmanden vil udføre en Handling, som han 
med Urette antager for en Forbrydelse (f. Eks. i 
Tro paa at Samleje med Søskendebarn er Blod
skam), idet saadan Tro aldrig er nok til at be
lægge Handlingen med Straf. A. GI. 

Patativægteskab, formentligt Ægteskab, d. e. 
et tilsyneladende Ægteskab, der af den ene eller 
begge Parter antages for gyldig bestaaende, 
medens det i Virkeligheden er ugyldigt, f. Eks. 
fordi den ene Parts tidligere Ægtefælle, der for
mentes død, i Virkeligheden lever. E. T. 

Patbas var Navnet paa en gammel, nu uddød 
rygensk Adelsslægt, som førte et tværdelt Skjold, 
i øverste Felt en halv kronet sort Ørn med ud
slagne Vinger i Guld, nederste Felt skaktavlet af 
Sort og Guld, paa den kronede Hjælm en halv 
Ørn som i Skjoldet. Den hidleder sin Herkomst 
fra de gamle vendiske Fyrster over Rugen og 
har siden 12. Aarh. været i Besiddelse af Øens 
sydøstlige Del. I Danmark kaldtes den P o d e 
busk . H e n n i n g P. traadte 1350 i Kong 
Valdemar's Tjeneste og tjente ham saa vel, at 
han 1365 blev Rigets Drost og under Kongens 
fleraarige Fraværelse styrede Riget som »Høveds-

49* 
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mand«. Freden i Stralsund 1370, hvorved Faren 
for Rigets Sønderlemmelse fjernedes, skyldes ene 
bans diplomatiske Kløgt. Ogsaa Dronning Mar
grete tjente han trofast til sin Død 1388. Hans 
Næstsøskendebarn V a l d e m a r P. blev 1376Biskop 
i Odense og efterfulgtes 1392 af Henning P.'s 
yngste Søn Te tz P., som døde 1400. Dennes 
ældste Broder Predbjørn P.'s Sønnesøn P r e d 
b j ø r n P. til Vosborg (død 1541), Rigsraad, del
tog i den jydske Adels Opstand imod Christian II. 
Hans Søn C l a u s P. til Kjørup (død 1540) sad 
ligeledes i Rigsraadet, og dennes Søn M o u r i d s 
P. til Kjørup (død 1593) havde flere Forleninger. 
For hans to Sønnesønssønner R u d o l p h A b r a 
ham P. (død 1716) og M o r i t z P. (død 1700), der 
1672 vare optagne i dansk friherrelig Stand under 
Familiens oprindelige Navn Pu t bus, oprettedes 
1676 Baronierne Kjørup og Einsidelsborg. Den 
sidstnævntes Søn M a l t h e P. (død 1750), som 
havde tilgiftet sig Slægtens Godser paa Rugen, 
tog, efter at den ældre Linie var uddød, Ophold 
her og blev 1727 tysk Rigsgreve. Hans Søn 
Mor i t z U l r i k P. (død 1769) optoges 1731 i 
den svenske Grevestand, og dennes Søn M a l t h e 
F r e d e r i k P. (død 1787) solgte 1781 de 2 
fynske Baronier. Hans Søn W i l h e l m M a l t h e 
P. optoges 1807 i den svenske, 1817 i den 
preussiske Fyrstestand, og efter hans Død 1854 
gik Fyrstetitelen over til hans Dattersøn W i l h e l m 
Greve af Wylich og Lottum (født 1833), d e n 

nuværende Fyrste af Putbus. Slægten uddøde 9. 
Febr. 1858 paa Mandslinien med Fyrst Wilhelm 
Malthe's yngre Broder, Grev Mor i t z Car l . JJ.-L. 

Pll teanus, E r y c i u s , nederlandsk Historiker 
og Hellenist, (1574—1646). Efter at have studeret 
i Koln og Louvain blev han 1601 Prof. i Vel
talenhed i Milano og 1606 Prof. i klassisk Litteratur 
i Louvain. P. har bl. a. skrevet: Theatrum hi-
storicum Imperatorum Austriacorum etc. [Brux
elles 1642] og Historiae insubricae libri, VI 
[Louvain 1614, Leipzig 1678], foruden en Del 
Afhandlinger udgivne i Gronow's og Gr'åvius'es 
Samlinger. Hans egentlige Navn var Hendrik 
van de Putte. V. S. 

Pll teanus, P e t e r , egl. Pierre du Puy, fransk 
retslærd og Historiker, (1582—1651), Bibliotekar 
i Paris, har især gjort sig bekendt ved >Trakés 
des droits et libertés de l'Église gallicane« [3 
Bd., 1699]. Andre Arbejder: »La condemnation 
d. Templiers«, >L'hist. d. schisme d'Avignon«, 
»Hist. d. plus ill. favoris anciens et modernes«. 

Pu teaux [pyto'J, bylignende Landsby, 10 Km. 
V. f. Paris, tæt uden for Boulogne-Skoven, 
ved Foden af Mont Valérien og venstre Bred af 
Seinen, har betydelig Industri, navnlig kemiske 
Fabrikker, Farverier og Artilleriværksteder, er 
Knudepunkt paa Versailles'es og Moulineaux's 
Banerne og har (1896) 19,935 Indb. M. Kr. 

Pntedli, en oprindelig græsk By paa Kysten 
af Campanien i Oldtiden (nu Pozzuo l i ) . Senere 
blev den romersk Koloni. Det var en rig Handels-
stad med en udmærket Havn. H. H. R. 

Puticttlae kaldtes en Begravelsesplads for 
fattige og Slaver tæt ved den esquilinske Høj i 
Rom. Rester af den ere i den nyere Tid blevne 
fundne. H. H. R. 

PutignailO [putina'no], By i Syditalien, Provins 
Bari, ligger 36 Km. S. 0. f. Bari i en Egn med 

I Vin- og Sydfrugtavl og driver Væveri samt Til-
I virkning af Skosøm. (1901) 13,997 Indb. H. P. S. 

Plltivl, By i det sydlige Rusland, Guverne-
ment Kursk, ligger ved Seim, har Levninger af 
en gammel Jordbefæstning og driver Handel med 
Landbrugsprodukter. (1897) 8,965 Indb. H. P. S. 

PutlitZ, G u s t a v H e i n r i c h Gans , E d l e r , 
H e r r zu, tysk Digter, født paa Godset Retzien 
i Mark Brandenburg 21. Marts 1821, død smst. 
5. Septbr. 1899. Han studerede Jura og var 
administrativ Embedsmand 1846—48; 1863—68 

I var han Intendant ved Hofteateret i Schwerin, 
1867—68 Hofmarskal hos Kronprinsen afPreussen, 
hvorefter han levede i Berlin, udelukkende be
skæftiget med sin Forfattervirksomhed ; 1873—89 
var han Generaldirektør for Hofteateret i Karls-

| ruhe og levede efter den Tid paa sit Gods. Sit 
Digterry grundlagde P. med det kønne Eventyr 
>Was sich der Wald erzahlt« [1850, 48. Opl. 
1892] og »Vergissmeinnicht« [1853, 19. Opl. 
1890]. Fremdeles leverede han en lang Række 
Lystspil, der udkom i 2 Serier å 4 Bd. [1850— 
55 og 1869—72], og af hvilke særlig kunne frem
hæves: »Der Salzdirektor«, »Spielt nicht mit dem 
Feuer«, »Gut giebt Mut«, »Die alte Schachtel« 
og »Die bose Stiefmutter«. Hans Skuespil »Rolf 
Berndt« [1879], som er synlig paavirket af B. 
Bjørnson, har gjort stor Lykke paa mange tyske 
Scener; desuden kunne nævnes Skuespillet »Das 
Testament des grossen Kurfursten« [1858] og 
Tragedien »Don Juan d'Austria« [1860]. Han 
har desuden skrevet »Brandenburger Geschichten« 
[1862], »Novellen« [1863]; Romanerne »Die 
Halben« [1868], »Walpurgis« [1869J, »Funken 
unter der Asche« [1871], »Die Nachtigall« [2 
Bd., 1872], »Croquet« [2 Bd., 1878], »Eisen« 
[2 Bd., 1879]; »Theatererinnerungen« [2 Bd., 
»873] °g »Biographie Immermanns« [2 Bd., 1870]. 
»Ausgewåhlte Werke« [6 Bd., 1872—78; Suppl. 
1888]. (Li t t . : »Gustav zu Putlitz, ein Lebensbild. 
Aus Briefen zusammengestellt und erganzt von 
Elisabeth zu Putlitz« [1. Del 1894]). C. A. N. 

Putna, Flod i Rumænien, udspringer i Kar-
patherne, strømmer med sydøstlig Retning gennem 
Moldau og udmunder i Sereth efter et Løb paa 
130 Km. H. P. S. 

Putnam [pa'tn«>m], By i U. S. A., Stat Con
necticut, ligger ved Quinnebang River og har 
Tilvirkning af Uld- og Bomuldsvarer samt Skotøj. 
(1900) 6,667 Indb. H. P. S. 

Putney [pa'tni], Forstad paa Vestsiden af 
London, siden 1888 indlemmet i Grevskabet 
London, ligger paa Themsen's Nordbred lige over 
for Fulham, er kendt som Samlingsstedet for de 
londonske Roklubber, der i Maj Maaned afholde 
deres berømte Kaproninger. Her fødtes Thomas 
Cromwell og Historikeren Gibbon. P. havde 
1891 17,771 Indb. M.Kr. 

Putor lus se Maar. 
PutrescéllS (lat.), Raadnen, Forraadnelse. 
P n t r e s c i n , T e t r a m e t y l e n d i a m i n , NH2-

(CH2)4NH2, er en kvælstofholdig organisk Base, 
som dannes under Forraadnelsen af dyriske Stoffer 
(se P t o m a i n e r ) , og som ogsaa er til Stede i 
ældre Renkulturer af Kolerabakterier. Det kan 
fremstilles syntetisk ved Reduktion af Ætylen-
cyanid i vinaandig Oplysning med Natrium. I 
fri Tilstand er P. en klar, tyndflydende Vædske, 
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som reagerer stærkt alkalisk og har en ejen
dommelig Lugt; det koger ved 158—1600. P. 
kan ogsaa faas i krystallinsk Tilstand. Det til
suger Kulsyre fra Luften og omdannes derved til 
krystallinsk Karbonat. I Vand er det letopløse-
ligt. Det undergaar ingen Forandring ved De
stillation med stærk Kalilud. Med Syrer danner 
det Salte, som krystallisere godt. Angaaende dets 
Giftighed ere Angivelserne forskellige. O. C. 

Putrid (lat.), forraadnet, bruges om Betændelser, 
hvor Afsondringen viser sig stinkende (smig. 
I c h o r , Pus). P. anvendes derfor som Tillægs
ord for saadanne Sygdomme, hvor slige p. Af
sondringer optræde. Derfor P. F e b e r , P. In
f e k t i o n o. 1. Saadanne Lidelser have gennem-
gaaende et ondartet Forløb, ofte dødeligt. Det, 
der ved den p. Komplikation er det farlige, er 
Opsugningen af de ved Forrådnelsesprocessen 
dannede Giftstoffer, der som Tillæg til Sygdoms-
giften medføre en Forværring af Lidelsen. Ogsaa 
ved Lig opstaar ved Forraadnelsen saadanne Stoffer 
(sePtomainer),af hvilke kunne nævnesPutrescin, 
S e p s i n . E.A. T. 

Putrid BronChitiS se B r y s t k a t a r r . 
Putrid Feber se P u t r i d . 
Putrid Infektion se Putrid. 
Putten, den østlige Del af den til den 

nederlandske Provins Sydholland hørende, i 
Maas-Mundingen liggende 0 Voorne en Putten 
(s. d.). Joh.F. 

Puttgarden-Rev skyder sig fra Femern's Nord
side i Nordnordøst ud fra Kysten. Den inderste 
brede Del er næsten tør, og endnu i 2 Km.'s 
Afstand fra Land er der mindre end 2 M.'s 
Dybde. Revet bestaar af fint Sand og Sten, 
falder stejlt af til dybt Vand og er godt af
mærket. " G. F. H. 

Puttkamer, R o b e r t V i c t o r von, tysk Stats
mand, født 5. Maj 1828, død 15. Marts 1900, 
hørte til samme Slægt som Fyrst Bismarck's 
Hustru. Han indtraadte 1854 i den preussiske 
Statstjeneste og blev 1860 Landraad; ansattes 
1867 i det nordtyske Forbundskancelli og blev 
1871 Regeringspræsident i Gumbinnen, 1875 i 
Lothringen og 1877 Overpræsident i Schlesien. 
Juli 1879 afløste han Falk som Kirke- og Under
visningsminister og gjorde de første Skridt for at 
opnaa Forlig med den katolske Kirke; indførte 
1880 den forbedrede Retskrivning i Skolerne. 
Juni 1881 blev han Indenrigsminister og kort 
efter Vicepræsident i det preussiske Ministerium; 
understøttede villig Bismarck's Politik og gennem
førte med Strenghed Lovene imod Socialister og 
Polakker; var meget upopulær, hvorfor hans 
Fjernelse i Juni 1888 af Kejser Frederik III 
hilsedes med Tilfredshed. Siden 1891 var han 
Overpræsident i Pommern. — Hans Fætter Max-
i m i l i a n v. P., født 1831, blev 1861 Kreds
dommer i Posen, 1871 Appellationsretsraad i 
Colmar og 1877 Generaladvokat smst. 1879 blev 
han Understatssekretær i Elsass-Lothringen for 
Rets- og Kultusvæsenet og 1887—1901 Stats
sekretær i dette Land. 1867—71 var han Land
dags- og 1867—81 Rigsdagsmand, hørende til 
det national-flberale Parti. E. E. 

Putumayo se Ica. 
Puvis de Chavannes [pyvidøsava'n], P i e r r e 

Céc i l e , fransk Maler, født 14. Decbr. 1824 i 

Lyon, død 24. Oktbr. 1898 i Paris. I P.'s Fødeby 
er det dekorative Monumentalmaleri, der netop 
skulde blive Kunstnerens Livsgerning, blevet 
dyrket med Forkærlighed; det var dog ikke der, 
han direkte fik Impulserne, heller ikke hos sine 
Lærere i Paris: H. Scheffer, Couture (hvis graa 
Farvetoner dog vel nok have indvirket paa P.'s 
Farvesyn) eller Delacroix, hos hvem han arbejdede 
en kort Tid. Han uddannede sig delvis paa egen 
Haand. Hos de primitive Toskanere (vel særlig 
Ghirlandajo), i Pisa's Camposanto-Fresker o. 1. 
fandt han paa sin Studierejse i Italien den naive 
Enfold og den fine Harmoni i Figurernes Sammen
stilling, som for ham vare Grundpillerne i den 
store dekorative Kunst. Det varede noget, inden 
han fik Indpas paa Salonen. Det dekorative 
>Hjem fra Jagten« [1859], Debutarbejdet, gik 
upaaagtet hen. Med de store »Krig« og »Fred« 
[1861] have vi allerede P.'s Stil klar og maalbevidst. 
Disse to danne med »Arbejde« og »Hvile« [1863], 

I »Ave Picardia« [1865] og et af P.'s allerskønneste 
og ædleste Værker, »Ludus pro patria« [1882] 
Udsmykningen af Amiens-Museets Vestibule. Her 
som i P.'s øvrige Kunst er det væsentlig idylliske 
og heroiske Emner, Fremstillingen kredser om, 
ingen stærkt dramatisk Handling, lidet Sammen
spil mellem Figurerne; de staa der mere i Kraft 
af linieharmoniske Love: tyste og enkle, op
højede og typiske. Bag hver Skikkelse ligger 
der et betydeligt Naturstudium, men før den staar 
færdig i Billedet, er Lag paa Lag af den ydre 
Virkelighed skrællet af den, Skikkelsen forenklet 
og løftet op i en ideal Sfære; som P. selv siger 
om sin Kunst: den skal, »resumer, reduire les 
choses å leur plus simple expression«. Selv 
Tegningens Korrekthed maa til Tider vige for 
Hensynet til »Stilen«, det dekorative Liniespil 
understreges gennem Figurernes skarpt tegnede 
Konturer. Farven, asketisk, kølig graa (hvad 
den efterhaanden bliver mere og mere i P.'s 
Kunst, Spottere kalde ham derfor »peintre de 
caréme«) lægger sig harmonisk om Figurerne og 
de dejlige, monumentale Landskaber og bidrager 
sammen med Liniedragene til den fine højtidelige 
dekorative Virkning. Det er en stor Mængde 
Monumentalværker P., har udført (ikke i Freske, 
men med Olie paa Lærred): »Massilia« [1869] 
og »Sommer« [1873] til Museet i Marseille, Væg-
billeder til Lyon-Museet (Antik Vision etc), Raad-
huset i Poitiers (Karl Martel), Museet i Rouen 
[»Inter artes et naturam«, 1890—92], Pantheon 
[to Genoveva-Billeder, 1876—98], den ny Sor
bonne i Paris, Hotel de ville smst. (»Sommer« 
[1891], »Vinter« [1892], »V. Hugo's Apoteose« 
[1893]), Biblioteket i Boston (Filosofi, Historie, 
Fysik, Kemi [1896]) m. fl. Forholdsvis faa Staffeli-
billeder, f. Eks. »Fattig Fisker« [1887, Luxem
bourg-Saml.]; paa den internat. Kunstudstil, i 
Kbhvn. 1897 saas »Medlidenhed« [1887] og 
»Kvinde ved Toilettet«. Museet i Lyon ejer en 
stor Mængde af P.'s Kartoner til hans-Væg
malerier. P.'s Betydning for moderne Kunst har 
været overordentlig vidtrækkende. Selv sluttede 
han sig med Iver til den unge Kunsts Bestræbelser 
(for hvem ogsaa hans let arkaiserende, stiliserende 
Kunst ofte var Ledestjernen), han udstillede paa 
det uakademiske Champs de Mars, var Æres
præsident for Société nat. de beaux-arts. (L i t t . : 
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Gaz. d. beaux-arts [Bd. 23. 37 m. m.]; M. Va-
chon ; P. de C. [Paris 1896, ny Udg. 1900]; L. 
R i o t o r, L'art et idée. Essai sur P. de C. [Paris 
1896]). A. Hk. 

Puy, du se Du Puy. 
Pny, Le [lØpJl], Romernes Anicium, By i 

det sydøstlige Frankrig, Hovedstad i Dep. Haute-
Loire, ligger V. f. Loire-Dalen , 630 M. o. H., 
paa Skraaningen af Mont Anis, ved Lyon-Banen 
og den lille Flod Borne. Den bestaar af en 
gammel Bydel med snævre, mørke Gader og et 
nyere, mere venligt Kvarter, hvor dog Gaderne 
for det meste ere stejle og ved Trappetrin satte 
i Forbindelse med hverandre. Paa et højt Punkt 
ligger Katedralen, en smuk, imponerende Bygning 
(12. Aarh.) med et 52 M. højt Klokketaarn, 3 
Skibe, 6 byzantinske Kupler og en prægtig Kors
gang. Kirkens Maria-Billede tilfører hvert Aar 
Byen mange Pilegrimme. Til de øvrige mere 
fremtrædende Bygninger høre den gamle Daabs-
kirke St. Jean (6. Aarh.), St.-Laurent-Kirken (14. 
Aarh.), Præfekturet og Justitspaladset. Paa Place 
du Breuil er der en smuk Fontæne, skænket af 
Crozatier, hvem Byen ogsaa skylder sit Museum. 
Desuden har P. Mindesmærker for Lafayette og 
faldne Krigere fra 1870—71. Paa Toppen af Mont 
Anis troner en kæmpemæssig Statue (16 M.) af 
Vor Frue. Byen tæller (1896) 20,400 Indb., der 
drive betydelig Fabrikvirksomhed (Kniplinger og 
Blonder, Possementvarer, Brænderier) og nogen 
Handel med Landbrugsprodukter (Korn, Kvæg 
og Uld). Af Skoler har P. adskillige, saasom et 
Seminarium af højere og et af lavere Grad, et Ly-
ceum, en Uddannelsesanstalt for Lærere og Lærer
inder; endvidere en Sindssygeanstalt samt et Bibliotek 
paa 20,000 Bd. Byen har en Præfekt, en Biskop, 
en Under- og Assiseret, en Handelsdomstol og et 
Agerbrugs- og Erhvervskammer. Større Lands
byer i Nærheden ere A i q u i l h e (400 Indb.) med 
en Kirke paa Toppen af en 85 M. høj Klippe 
°g e n gammel Kirkebygning (13. Aarh.) ved 
Foden, E s p a l y - S t . - M a r c e l (1,600 Indb.), hvor 
der findes mærkelige, orgelformede Basaltklipper, 
og P o l i g n a c (700 Indb.), der har Slots-
ruiner. M. Kr. 

Pny-de-Ddme [pyid»*do!m], Departement i det 
sydøstlige Frankrig, omfatter nedre Auvergne og 
Dele af Bourbonnais, i alt 8,016 • Km., grænser 
mod Vest til Dep. Creuse og Corréze, mod Syd ; 
til Cantal og Haute-Loire, mod Øst til Loire og 
mod Nord til Allier. Det hører til Nordskraa-
ningen af Centralhøjlandet. I Midten ligger 
Limagne's frugtbare Sletteland, hvis Jordbund er 
en Ferskvandsdannelse. Mod Øst strækker sig et 
Bjærgland hen til Forez-Bjærgene og Bois Noirs, 
og mod Vest hæve sig Mont Dore (s. d.), der i Puy 
Sancy (1,886 M.) har det højeste Punkt i det 
indre Frankrig, og Puy-de-D6me (se nedenfor), 
begge Granitmassiver med talrige udslukte Vulkan
kegler. Floderne Dordogne og Allier med Couze, 
Dore og Sioule have frembragt dybe Dale, og 
det tørre, stenede Land oplives af talrige Bjærg-
søer, hvoraf flere ere Kratersøer. De smuldrede 
vulkanske Stenarter danne de frugtbareste Strøg. 
Klimaet er kontinentalt med stærk Temperatur
veksling og for Bjærgegnenes Vedkommende 6—7 
Maaneders Snedække. Indbyggertallet var 1896 
541,669 eller 22,597 færre end 5 Aar tidligere. 

Af Arealet udnyttes de 47 p. Ct. som Agerland, 
5 p. Ct. til Vinplantninger og 13 p. Ct. som 
Eng, desuden ere 11 p. Ct. Skov, jmen 22 p. Ct. 
Hede. Hovederhverv ere Agerbrug og Kvægavl. 
Der avles mest Rug, omtrent lige meget Hvede 
og Havre, desuden Kartofler og andre Rodfrugter. 
Mindre Betydning have Frugt- og Vinavlen, og 
den udførte Vin er af daarlig Kvalitet. Blandt 
Husdyrene ere Faarene de talrigste. Af Bjærg-
værksprodukterne er Stenkul (1895 310,000 Tons) 
det vigtigste. Der hugges ogsaa sølvholdigt Bly 
og Lava til Bygningssten. De talrige Mineral
kilder have frembragt flere Badesteder, f. Eks. 
Mont Dore (s. d.) og La Bourboule. Fabrik
virksomheden er særlig indrettet paa Fremstilling 
af Knive, Uldvarer, Possementartikler, Kautsjuk og 
Lervarer samt Papir og Læder. Departementet 
deles i 5 Arrondissementer: Ambert, Clermont-
Ferrand, Issoire, Riom og Thier. Hovedstaden 
er Clermont-Ferrand. M. Kr. 

Puy-de-D6me [pyidødolm], Bjærgdrag i Au
vergne i det sydøstlige Frankrig, gaar mod Syd 
over i Mont Dore (s. d.) og bestaar ligesom denne 
af Granit gennembrudt af vulkanske Stenarter. 
Der findes henved 70 afstumpede Vulkankegler, 
som betegnes Puy og nu alle ere udbrændte. 
Blandt disse er det egentlige P. d. D. (1,465 M.) 
den mest bekendte Top i Auvergne. I Midten 
af 17. Aarh. paabegyndte Pascal og Périer her 
deres Forsøg over Lufttrykkets Aftagen med 
Højden, og 1876 byggedes en meteorologisk 
Station tæt ved Ruinerne af et gammelt Merkur-
Tempel. Omkring P. d. Corne (1,255 M.), der har 
2 Kratere, er Omegnen i vid Afstand dækket af 
Slaggemasser. Puy de P a r i o u har et mægtigt 
Krater, der maaler3io M. i Tværmaal og har en 
Dybde af henved 100 M. Lavaen anvendes i 
stor Udstrækning til Bygningssten, saaledes i Le 
Puy og Clermont-Ferrand, hvorved disse Byer 
faa et mørkt og trist Udseende. M. Kr. 

Puy Sancy [pyisasi1], udslukt Vulkankegle i 
Auvergne, hører til Mont-Dore-Gruppen og er 
det indre Frankrig's højeste Punkt (1,886 M.). 
Fra Toppen er der en vid Udsigt, og i dets Nær
hed har Dordogne sine Kilder. Ligesom de om
givende Vulkaner er den dannet ved Udbrud i 
Slutningen af Tertiærtiden. M. Kr. 

Puzol, By i det østlige Spanien, Provins 
Valencia, ligger ved Middelhavet og ved Bane
linien Valencia-Tarragona og er bekendt fra Fransk
mændenes Sejr 1811. (1897)3,259 Indb. H. P. S. 

Puzzolånjord er Navnet paa en lys, porøs og 
løs, vulkansk Tuf, som forekommer i Nærheden 
af Napoli og antages at stamme fra de nu ud
slukte Vulkaner paa de flegræiske Marker. P. 
anvendes til Fabrikation af Cement. J. P. R. 

Puzzuol i se Pozzuo l i . 
Pwllhel i [pulhel'li], By paa Vestsiden af 

Wales, Carnarvonshire, ved Cardigan-Bugten, 
har en Havn og Bade, driver Østers- og Hummer
fangst, har (1891) 3,231 Indb. M. Kr. 

pwt, Forkortelse af Pennyweight. 
Pxt. d. s. s. P i n x i t (s. d.). 
Pyanepsion var i det antikke Athen Navnet 

paa Aarets 4. Maaned, svarende til Oktober— 
November. H. H. R. 

Pyarthron se Pyon. 
Pyat [pya'], F e l i x , fransk Politiker og 
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Forfatter, født 4. Oktbr. 1810, død 3. Aug. 1889. 
Skønt Søn af en rig royalistisk Advokat tog han 
allerede 1829 Del i revolutionære Demonstrationer 
cg 1830 i Gadekampen i Paris. 1831 blev han 
indskreven som Sagfører, men hengav sig alene 
til at skrive i Blade og Tidsskrifter, saa meget 
hellere som han arvede en stor Formue. Desuden 
forfattede han en Række Skuespil, der i et vold
somt Sprog og med meget effektfulde Midler søgte 
at prædike Radikalisme og Socialisme; flere af 
dem gjorde stormende Lykke paa Forstadsteatrene, 
især >Les deux serruriers« [1841] og »Le chif
fonnier de Paris« [1847]. Efter Februarrevolu
tionen 1848 blev han Regeringskommissær i sin 
Hjemstavn, Departementet Cher, og valgtes her til 
Nationalforsamlingen; hørte til Bjærget og krævede 
Retten til Arbejde godkendt i den ny Forfatning. 
Genvalgt 1849 tog han Del i Ledru Rollin's Op-
raab til Oprør og maatte derfor flygte til Ud
landet; levede 1852—69 i London. Han for
svarede 1858 i et Flyveskrift Orsini's Mordforsøg, 
blev derfor tiltalt, men frikendt af de engelske 
Nævninger. Efter Amnestien 1869 vendte han 
tilbage til Frankrig, skrev i det radikale Blad 
»Rappel« og blev snart dømt til en længere 
Fængselsstraf, men undgik den ved at holde sig 
skjult. Fra sit Skjulested sendte han til en politisk 
Fest 21. Jan. 1870 en Skaaltale, som blev op
læst, for »den lille Kugle, som kunde redde alle«, 
og flygtede i Maj tilbage til London. I September 
kom han igen til Paris og udgav Bladet »Com-
bat«; ved at offentliggøre Efterretningen om 
Metz'es Overgivelse, som Regeringen holdt hemme
lig, fremkaldte han Oprøret 31. Oktbr., der skulde 
have gjort ham selv til Medlem af Regeringen. 
I Febr. 1871 valgtes han til Nationalforsamlingen, 
men vilde ikke give Møde, fordi den havde ved
taget Freden. Derimod var han ved sit ny Blad 
»Vengeur« en af Hovedophavsmændene til Op
røret i Paris 18. Marts og derefter en af Kom
munens Ledere. Da Oprøret var undertrykt i 
Maj, undgik han for tredje Gang Politiet, holdt 
sig skjult i flere Maaneder og undkom til London. 
Efter Amnestien 1880 vendte han tilbage til Paris 
og grundlagde Bladet »La Commune«, men maatte 
efter 3 Maaneders Forløb flygte paa ny for en 
idømt Fængselsstraf. (I Aarene 1849—70 fik 
han idømt omtr. 30 Aars Fængsel og over 200,000 
frc. Bøder). Han søgte flere Gange forgæves 
Valg til Deputeretkammeret i sin oprindelige 
Hjemstavn, men blev 1888 valgt i Marseille; 
kom dog ikke til at spille nogen Rolle. E. E. 

Puckler-Muskau, H e r m a n n L u d w i g H e i n 
r ich, Fyrste, tysk Forfatter, født paa Adelsgodset 
Muskau i Niederlausitz 30. Oktbr. 1785, død paa 
Godset Branitz 4. Febr. 1871. Han studerede 
Jura i Leipzig 1801—03, indtraadte derefter som 
Løjtnant i Garde du Corps i Dresden og tog 
sin Afsked som Ritmester 1804. 1811 succederede 
han sin Fader og gik 1813 i russisk Krigstjeneste 
som Major og Adjutant hos Hertugen af Sachsen-
Weimar; efter at være bleven forfremmet til 
Oberstløjtnant var han en Tid Militær- og Civil
guvernør i Briigge. 1822 blev han ophøjet i 
Fyrstestanden, og efter en Rejse i England, Hol
land og Frankrig vendte han tilbage til sit Gods, 
hvor han foretog overordentlige Forskønnelser, 
navnlig kostbare Have- og Parkanlæg. 1828 

rejste han atter til England og Frankrig, 1835 
til Algérie og Nordafrika, 1837 til Ægypten, 
Lilleasien og Grækenland, hvorfra han vendte 
hjem 1840. 1845 solgte han Godset Muskau og 
valgte Branitz ved Cottbus til sit Sæde, hvor han 
ogsaa lod udføre storartede Haveanlæg. 1861 
fik han Prædikat af »Durchlaucht« og udnævntes 
1863 til arveligt Medlem af Herrehuset. Som 
Forfatter debuterede P. med de i en flot og elegant 
Stil skrevne »Briefe eines Verstorbenen« [4 Bd., 
1830—31], som indeholde en Dagbog over hans 
første Englands-Rejse; af ringere Værd ere »Tutti 
frutti, aus den Papieren eines Verstorbenen« [1834] 
og »Jugendwanderungen« [1835]. Som Følge af 
sin indgaaende Beskæftigelse med sit Godses For
skønnelse udgav han »Andeutungen iiber Land-
schaftsg'årtnerei« [1836]. Frugterne af de senere 
store Rejser har han nedlagt i »Semilassos vor-
letzter Weltgang; Traum und Wachen, aus den 
Papieren eines Verstorbenen« [3 Bd., 1835], 
»Semilasso in Afrika« [5 Bd., 1836], »Der Vor-
laufer« [1838], »Sudbstlicher Bildersaal« [3 Bd., 
1840], »Aus Mehemed Alis Reich« [1844] og »Die 
Ruckkehr« [3 Bd., 1846—48]. (Li t t . : L u d m i l i a 
Assing, »Fiirst Hermann v. P.« [2 Bd., 1873— 
74] og »P.'s Briefwechsel und Tagebucher« [9 Bd., 
1874—76]; P e t z o l d , »P. in seiner Bedeutung fiir 
die bildende Gartenkunst« [1874]). C. A. N. 

Pycnodontflr se G a n o i d e r S. 489. 
Pycnogouidae se H a v e d d e r k o p p e r . 
Pydna, By i det sydlige Makedonien (Land

skabet Pierien) i Oldtiden. Den var oprindelig 
en græsk Koloni, som laa tæt ved Havet, men 
den blev tidlig erobret af Makedonerne og efter 
et Oprørsforsøg flyttet et Stykke ind i Landet. 
Senere var den en stærk Fæstning. Her vandt 
Romerne 168 f. Chr. en stor Sejr over Kong 
Perseus af Makedonien. H. H. R. 

Py el it is , Betændelse af Nyrebækkenet, er 
sjældent en selvstændig Lidelse, forekommer ofte 
i Forbindelse med Nyrebetændelse, som Pyelo-
nephritis, eller sammen med Blærebetændelse, 
som Cysto-py elitis, idet P. som oftest udgaar fra 
den sidstnævnte Affektion, ligesom paa den anden 
Side Tilstedeværelsen af P. let medfører, at Be-
tændelsesprocessen fra Nyrebækkenet,breder sig 
til selve Nyresubstansen. 

P. skyldes formentlig altid en Infektion, men 
denne Indvirkning lettes ved forskellige Mo
menter, saaledes en Stagnation af Urinen paa 
Grund af Forsnævringer og Tilstopninger i Urin
vejene neden for Nyren eller Tilstedeværelse af 
Nyresten i Nyrebækkenet (P. calculosa). I det 
hele taget har den Maade, hvorpaa P. udvikler 
sig, meget tilfælles med den, hvorpaa Blære
betændelse (s. d.) opstaar. Ved Vanskelighed for 
Urinens og Sekreternes Udtømmelse af Nyre-
bækkenet opstaa Pyo- og Hydronefrose (s. d.). 

Symptomerne ved P. ere Smerter i den paa
gældende Nyreegn, hyppig, ofte lidt smertefuld 
Vandladning, af og til Feber, og i Urinen findes 
større eller mindre Mængde af Slim og Materie. 
Om Sygdommens Udfald lader sig lige saa lidt 
sige noget i Alm. som om dens Behandling, der 
i Nutiden jævnlig bliver kirurgisk. A. F, 

PyelonefritiS, Betændelse af Nyrebækkenet 
samtidig med Betændelse af Nyren (se Py e l i t i s ) . 

Pygmalion, Konge paa Cypern, Fader til 
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Metharene. I Ovid's Metamorfoser fortælles, at 
han blev betagen af Kærlighed til et af ham selv 
udført Elfenbensbillede af en ung Kvinde. Paa 
hans Bøn gav Afrodite Billedet Liv; han ægtede 
hende og havde med hende Sønnen Pafos. H. A. K. 

Pygmalion, Søn af Fønikerkongen Agenor og 
Søster til Dido, blev efter sin Fader Konge over 
Fønikerne. Da han dræbte Akerbas, der havde 
ægtet Dido, flygtede denne, først til Cypern, 
senere til Afrika, hvor hun grundlagde Kar-
thago. H. A. K. 

Pygmé (græ.), Nævekamp. Den var en af 
Kamparterne ved de store græske Nationalfester. 
Der anvendtes ved den Remme, som vikledes 
om Hænderne, undertiden ogsaa Metalstykker, 
hvorved Slagene bleve af stor Virkning. H. H. R. 

Pygmæer var et mytisk Dværgfolk, som om
tales af Grækerne. Allerede Homer fortæller om 
deres Kamp med Tranerne; senere fortaltes det, 
at de boede i det indre Afrika. H. H. R. 

Pygopågus (græ.) kaldes et Dobbeltmisfoster, 
hvor de to Individer ere sammenvoksede med 
den nederste Del af Ryghvirvelsøjlen, navnlig 
Krydsbenet. De ere i Reglen levedygtige og i 
øvrigt normalt udviklede. S. B. 

Pygopodes, Gumpfodede, et Navn, benyttet 
af Illiger 1811, for en Gruppe Fugle bestaaende 
af Lappedykkere, Lommer og Alkefugle, hvis 
fælles Kendemærke var de langt tilbagesiddende 
Fødder; noget nærmere Slægtskabsforhold be-
staar i Virkeligheden ikke mellem Alkefugle og 
de to øvrige Grupper. O. H. 

Pyk, Lou ise , svensk Sangerinde, er født ved 
Helsingborg 20. Marts 1846, studerede ved 
Stockholm's Konservatorium og under Arlberg, 
senere hos Mme. Viardot i Paris og Stockhausen i 
Frankfurt, debuterede 1874 P a a Stora teatern 
som Agathe i >Jægerbruden« og Elvira i »Don 
Juan<, var en Tid lang ansat ved Coventgarden 
Theater i London, oplraadte paa Scenen og ved 
Koncerter hjemme og i Udlandet (1882 paa det kgl. 
Teater i Kjøbenhavn bl.a. som Norma) og giftede sig 
1884 med en engelsk Officer, Wi l l i am Newson, 
hvorefter hun kun har koncerteret i de forenede 
Stater i Amerika. S. L. 

Pyklllder se L a v e r S. 583 og S v a m p e . 
Pyknit se T o p a s . 
Pyknokonldier se L a v e r S. 583 og Svampe. 
Pyknometer, en lille Flaske til Bestemmelse 

af Vædskers og undertiden ogsaa faste Legemers 
Vægt fy lde . Den lukkes gerne af en tilsieben 
Glasprop, gennem hvilken der gaar et snævert 
Rør, som bærer en Tværstreg, til hvilken man 
sørger for, at Vædsken kommer til at staa. Man 
har da, ved en given Temperatur, et meget nøj
agtigt og bestemt Rumfang af Vædsken og kan 
ved Vejning sammenligne dette med Vægten af 
samme Rumfang Vand. En særlig god Form for 
et P. er forsynet med et snævert S i d e r ø r med 
Mærke, til hvilken Vædsken skal staa, medens 
den videre Hals lukkes af en Glasprop, gennem 
hvilken der gaar et T e r m o m e t e r , hvis Be
holder kommer til at staa omtrent midt i den 
Vædske, der fylder P. Et fast Legemes Vægt
fylde bestemmes ved P. paa den Maade, at det 
bringes ned i P., der for Resten fyldes med 
Vand eller en anden passende Vædske. Af 
Legemets Vægt og P.'s Vægt i tom Tilstand, 

fyldt med Vædske alene og fyldt dels med' 
Vædske, dels med Legemet, kan Forholdet 
mellem Legemets og Vædskens Vægtfylde be
regnes. Se for øvrigt under Vægt fy lde . K. S. K. 

PykliOStylOS (adj. græ.: »tætsøjlet«), en Søjle
stilling, hvor Afstanden mellem Søjlerne kun 
andrager l/g Søjlediameter. &• S. 

Pyknotrop er en Slags Serpentin fra Wald
heim i Sachsen. 

Pylådes, Søn af Kong Strofios i Fokis, den 
bekendte Ven og Vaabenfælle for O r e s t e s (s. d.). 
Han ledsagede Orestes, da han flygtede for 
Furierne, og var bl. a. sammen med ham i Taurier-
landet, hvor de skulde ofres, men frelstes af 
Ifigeneia. Senere ægtede han Orestes'es Søster 
Elektra og havde med hende Sønnerne Medon 
og Strofios. H.A.K. 

Pylaiélla se A l g e r S. 520. 
PyleflebitiS, Portaarebetændelse (s. d.). 
Pul ina, en lille Landsby i Kongeriget Bohmer, 

med en mineralsk Kilde, hvorfra P.-Vand, et 
afførende Bittervand (s. d.), deri 1,000 Dele inde
holder 12 . I svovlsurt Magnesia og 16 . 1 svovl
surt Natron. Lp. M. 

Pylon kalder man de to sammenhørende mæg
tige taarnagtige Bygninger, der i de ægyptiske 
Templer vare anbragte hver paa sin Side af den 
Hovedport, der førte ind til et ægyptisk Tempel. 
Grundfladen af P. er altid rektangulær, Vægge-

! fladerne, saavel de to bredere som de to smallere, 
have derimod Form af Trapezer. De ere nemlig 
ikke lodrette, men danne spidse Vinkler med 
Grundfladen, idet P., pyramidalsk, efterhaanden 
bliver smallere opad. Foroven afsluttes P. med 
en vandret rektangulær Flade, der paa alle Sider 
er forsynet med en stærkt fremspringende Gesims 

I med en Hulkehl under den udstaaende Flade. 
De fire Hjørner af P. dannes af fremspringende 

! Rundstave. Paa Forsiden af P. var der ofte 
! anbragt et Par lodrette Fuger eller Fordybninger, 
; bestemte til at optage en Art Mastetræer eller 

Stænger, som foroven vare prydede med Vimpler 
e. 1. Foran P. var ofte anbragt kolossale Figurer 
og Obelisker (se Af b. af P. i Tempelet i Luksor, 
Bd. XI, S. 1070). I store Templer var der 
undertiden flere P., parallelle med hinanden, og 
som man maatte passere, naar man vilde gaa ind 
i det egentlige Tempel. Dette er saaledes Til
fældet med det store Amonstempel i Theben (i 
Karnak). Det gamle Theben var i det hele meget 
rigt paa mægtige P. Det er derfor ikke urimeligt 
at antage, at, naar der hos Homer tales om 
»Theben's 100 Porte«, saa tænkes der paa de 
mange P. P. ere næsten helt massive, idet de 
kun indeholde faa Rum. Dog findes der ofte en 
indvendig Trappe, der fører helt op til det flade 
Tag, passerende oven over Porten mellem de to 
Dele af P. Væggefladerne ere undertiden uden 
Indskrifter og Billeder, men som oftest er der 
paa dem anbragt forskellige Figurer, ledsagede af 
Indskrifter. Hyppig ses Kongen svingende sit 
korte Sværd for at hugge Hovedet af en Hob 
Fjender, som han har grebet i Haaret. — I nogle 
mægtige Gravbygninger i Theben fra den saitiske 
Tid dannes Indgangen af temmelig mægtige P. 
Men disse P. ere ikke som Templernes P. opførte 
af hugne Sten; de ere af ubrændte Mursten og 
ere derfor nu alle yderst forfaldne. I vore Dage 
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kaldes de to solide Støtter eller Konstruktioner, 
der findes ved Indgangen til Broanlæg, og hvori 
Broen undertiden hænger, stundom P. Udtrykket 
bruges saaledes om Støtterne eller Konstruk- ' 
donerne ved Enderne af den ny Alexander-Bro 
over Seinen ved Champs-Elysées i Paris. V. S. 

Pyloroplastik, en Metode, hvor man ved pla
stisk Operation paa Pylorus (se Ta rm) søger at 
gengive denne dens naturlige Vidde, naar den er 
bleven forsnævret. Det er især ved Arsammen-
trækninger efter Mavesaar, at man foretager P. ; 
sjældnere har man søgt at naa samme Maal ved 
Kræft. E. A. T. 

PyldrUS d. s. s. M a v e p o r t , se T a r m . 
Pylomsresekt idn, Fjernelse af Pylorus paa 

Grund af Sygdom i denne. De to Sygdomme, for 
hvilke P. udføres, ere Kræft og Mavesaar. Bill-
roth har Fortjenesten af at have bragt denne 
Operation i Anvendelse. Operationen bør ud
føres paa tidligt Stadium af Sygdommen. E.A.T. 

PyloruSStenose, Forsnævring (stenosis) af 
Pylorus, opstaar oftest ved Kræft, sjældnere ved 
Mavesaar; i nogle Tilfælde er P. medfødt (Hirsch-
sprung) som en Misdannelse. Tilfældene, der 
bestaa i ustandselige Opkastninger, helbredes 
ved Pylorusresektion (s. d.), Pyloroplastik (s. d.) 
eller ved at bringe Mavesækken i Forbindelse 
med Tyndtarmen (Gastroenteroanastomose) og der
ved lade Fødemidlerne passere til Tarmen uden 
om den forsnævrede Pylorus. E. A. T. 

PylOS, Navn paa flere græske Stæder i Old
tiden. Allerede Homer nævner P. som Nestor's 
Hovedstad. Den laa paa Vestkysten af Peloponnes, 
men det er usikkert, paa hvad Sted den skal 
søges. I senere Tid var det messeniske P. det 
vigtigste (i Nærheden af det nuværende Nava-
rino). Det kom til at spille en stor Rolle under 
den peloponnesiske Krig, da det 425 blev besat 
af Athenerne. — Ogsaa i Elis og i Trifylien 
fandtes Byer af Navnet P. ff. H. R. 

Pym [pi.'m], John , engelsk Statsmand, født 
1584, død 8. Decbr. 1643. Han var af vel
havende Slægt og valgtes allerede 1614 til 
Underhuset, hvor han siden 1621 var en af 
Oppositionens Talere og som udpræget Puritaner 
lige skarp Modstander af Katolicismen og af 
Kongens Enevælde; særlig rettede han 1626—28 
gentagne Anklager imod Buckingham og andre 
af Kongens Hjælpere. 1637 havde han tænkt paa 
at unddrage sig Tyranniet ved at drage til Nord
amerika, men hindredes ved Regeringens Forbud. 
1640—43 var han utvivlsomt Oppositionens dyg
tigste og tillige uforsonligste Leder. Allerede i 
det »korte Parlament« fremsatte han 17. Apr. 
1640 alle Folkets Klagemaal i en da usædvanlig 
lang Tale, og i det »lange< var han Hoved
ophavsmanden til Anklagen mod Jarl Strafford 
og til den senere Lov om hans Henrettelse. Nu 
satte han det som sin Opgave at bryde Kongens 
Enevælde og at sikre Underhusets Overmagt 
(Hoffet kaldte ham derfor »Kong Pym«). Den 
Alvor og Kraft, hvormed han førte sin Kamp, 
drev Kongen til det voldsomme Forsøg 4. Jan. 
1642 paa at fængsle ham og 4 andre af Lederne 
i selve Underhuset; men de undkom til City, 
hvor London's Borgere rejste sig til deres For
svar, og Karl I opnaaede kun at gøre en Ud
soning umulig. Tidligere havde der endda været 

Tale om at gøre P. til Skatkammerkansler. Det 
var ogsaa ham, som først knyttede Forbindelse 
med Skotterne. Novbr. 1643 fik han det Hverv 
at udruste Artilleriet, men døde kort efter af Over
anstrengelse. Underhuset lod Statskassen dække 
hans Gæld (10,000 L. St.) og bekoste hans Jord
fæstelse i Westminster-Abbediet. E. E. 

Pynacker, A., se P i j n a c k e r . 
Pyntekaal se Kaal. 
Pyntenet-Stræber (Søudtryk), en Træstage, 

foroven kloformet, anbragt nedefter paa Under
kant af Bugsprydet. Fra dens nederste Nok (o: 
Ende) udgaa Tove dels forefter til Nokkerne af 
Klyverbommen og Jagerbommen, dels agter-
efter hen til Siderne af Forstævnen. P. tjener til 
at støtte og afstive Sprydrejsningens to yderste 
Afdelinger: Klyver- og Jagerbommen. C. L. W. 

Pyogén se P y o n . 
Pyoktanin, Me ty l vi ol et, et Tjærefarvestof, 

som væsentligst bestaar af Klorhydrater af Penta-
metyl- og Hexametylpararosanilin. Det fremstilles 
ved Iltning af Dimetylanilin med Kobberklorid. 
P. danner metalglinsende, grønligglinsende Stykker 
eller et blaaviolet Pulver, som opløses i Vand 
med violet Farve. Ogsaa i Alkohol er det op
løseligt. Det farver Silke og Uld violet; Bomuld 
bejdses først med Tannin. Under Navnet P. 
finder P. Anvendelse som Antiseptikum. O. C. 

Py6n, græsk Ord for Pus, benyttes i Læge
videnskaben i Formen Pyo- som Forstavelse 
til en hel Del Ord for at betegne, at Pus og 
Pusafsondring spille en Hovedrolle i en Sygdoms
proces, særlig paa den Maade, at der er Pus op
hobet i et Organ. Saaledes: Pyonef rose , Pus
nyre (af P. og Nefron, Nyre), en Ophobning af 
Materie i Nyrebækken og Nyre, ligesom Vand
ophobningen kaldes Hydronefrose (s. d.); P y o s a l -
pinx, Materieansamling i Modertrompeten (sal-
pinx); P y o m e t r a , Materieansamling i Liv
moderen; P y o c e l e , samme Tilstand uden om 
Testikelen ligesom Hydrocele, Vandbrok; P y o p e r i-
k a r d i u m , Materie i Hjerteposen, P y o t h o r a x , 
i Brysthulen; P y a r t r u s eller P y a r t h r o n er det 
samme som en Suppuration i et Led. — Ved 
Py o g en forstaas pusdannende, hvilket bruges om 
saadanne Overflader, som i A b s c e s s e r (s. d.) 
og andre Pushulheder afsondre Pusse t . Over
fladerne dækkes i Reglen af en Hinde af Granu
lationer (s. d.), og denne Hinde betegnes som 
den p y o g e n e Membran. P y e æ m i eller Pyæmi 
(s. d.). E. A. T. 

Pyonefrose se Pyon. 
Pypin, A l e k s a n d e r N i k o l a j e v i t s c h , rus-

I sisk Litteraturhistoriker og Kritiker, er født i 
\ Saratof 1833. P. studerede i Kasån og St. Peters-
j borg og fortsatte længe sine litterære Studier i 
Vesteuropa. I Begyndelsen gav han sig mest af 

i med gammel russisk Litteratur, men han har 
I senere udvidet sit Kendskab ud over al slavisk 
j og en Del af den vesteuropæiske Litteratur. 
I 1860 blev han Lærer i alm. Litteraturhistorie 
ved Universitetet i St. Petersborg, men stærkt 
frisindet og vesteuropæisk i sit hele Syn ned
lagde P. sit Embede og holdt sig siden tilbage under 
den indtrædende Reaktion. I Tidsskrifter, især i 
»Vjestnik Jevropy«, har P. kundgjort Resultaterne 
af sine Studier, senere ere de udkomne i særlige Bind. 
Europæisk kendt og oversat paa flere Sprog er 
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P.'s »Istorija slovianskich litteratur« [1879—81 ; 
Bd. II—I om Polen's Litteratur er skreven af 
W. Spasowicz]. Blandt andre af P.'s Værker ere 
de betydeligste: »Obscestvennojedvizenije za Aleks
andra I« (Samfundsrørelser under AI. I«), >Istorija 
russkoj etnografii« (»Den russiske Etnografis Hi
storie«) [4 Bd., 1890—91], et mægtigt Flids-
arbejde, der fremstiller den gradvise Kendskab 
til Rusland's Folk i det ledende russiske Samfund, 
>Istorija litteratur« (»Litteraturernes Historie«), 
et Forsøg paa at udlede Dannelsen af litterære 
Strømninger overhovedet og deres Veje [4 Bd., 
1898—99]. P.'s sidste Arbejde er en russisk 
Litteraturhistorie, den fyldigste, som er til, og en 
Art Afslutning paa hans Værk: »De slav. Litte
raturers Historie«, hvor den storrussiske mang
lede. A. M. B. 

Pyr se L æ d e r S. 49. 
Pyralldae, Halvmøl, indbefatter Smaasommer-

fugle af ret anselig Størrelse. Følehornene ere 
børsteformede, Øjnene nøgne, Forvinger med 11 — 
12 Ribben, af hvilke 5. og 6. ligge stærkt adskilte 
fra hinanden. Larverne ere 16-fodede. Til P. 
høre adskillige økonomisk vigtige Skadedyr. 
Forstlig Betydning har særlig Phycis abietella, 
hvis Larve lever i Naaletræer og foraarsager en 
ikke ringe Skade, dels paa Grankogler, dels paa 
Topskuddene, der udhules, krumme sig og dø. 
Angrebet angives af Ekskrementhobe. Fyr an
faldes sjældnere; Forpupningen sker uden for 
Planten; Flyvetid Juli. Virksomme Midler til 
Bekæmpelse ere ukendte. Betydning for Landbruget 
have særlig Melhalvmøllet Asopia farinalis, Kaal-
balvmøllet, Pionea farinalis, Græshalvmøllet 
Anerastria lotella samt adskillige andre Former. 
Galleria mellonella se Bi møl. C. W.-L. 

Pyrallolit, en Mineralsubstans fra Finland, 
«r en til Talk helt eller delvis omdannet Pyr-
oxen. N. V. U. 

Pyramidålsk, formet som en Pyramide. 
Pyramidaltal se Figurtal. 
Pyramide (mat.) er et Legeme, begrænset af 

-enPolygon, G r u n d f l a d e n (paa Fig. ABCD), og 
af Trekanter, S i d e t r e k a n t e r n e , der have en j 
fælles Vinkelspids, P.'s T o p p u n k t (T), medens 

deres modstaaende Si
der ligge i Grund
fladens Sider. P. kaldes 
«-sidet , hvis der er 
n Sidetrekanter. H 0 j-
den er Toppunktets 
Afstand fra Grundfla
den; de fra Toppunktet 
udgaaende Kanter kal-

- des S i d e k a n t e r n e . 
P. er r e g u l æ r , hvis j 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Grundfladen er en 
regulær Polygon og 

Toppunktet ligger i Linien vinkelret paa denne i 
dens Centrum. Antallet af Kubikmeter i en P. 

-er = Produktet af Antallene af Meter i Højden 
og Kvadratmeter i Grundfladen divideret med 3. 
Et plant Snit (EFGH) i P. parallelt med Grund
fladen er ligedannet med denne. Den Del af P., 
der ligger mellem Snittet og Grundfladen, kaldes 
en Py ram i de s t u b ; de to ligedannede Poly
goner ere dens Endef l ade r , deres Afstand dens 
H ø j d e , og den er regulær, hvis P. er det. Hvis 

de to Endeflader indeholde G og g Kvadratmeter, 

Højden h Meter, vil — h (G-\~ y^--\-g) være 

Antallet af Kubikmeter i Pyramidestubben. Over
skærer Snittet Kanternes Forlængelser ud over 
Toppunktet, opstaar et af to P. sammensat Legeme, 
der kaldes en Pyramidestub af a n d e n A r t ; Rum
fanget er da udtrykt ved — h {G— | / ^ •+• g). 

Chr. C. 

Pyramide, Navn paa Bygninger med en fir
kantet Grundflade, og hvis fire Sider, af hvilke 
hver enkelt danner en Trekant, løbe sammen for
oven i en Spids. De ældste og bekendteste P. 
findes i Ægypten paa Nilen's vestlige Side langs 
Randen af den libyske Ørken. De nordligste ses 
ved Abu-Roasch, omtrent V. f. Kairo; derpaa 
følge P. ved Giseh, og derefter bl. a. P. ved 
Abusir, Sakkara, Daschur, Lischt, Medum, hvortil 
endnu komme P. ved Illahun og Havara ved 
Indløbet til Landskabet Fajjum. En Del P. ere 
endnu ret godt bevarede, men mange ere saa 
sammenfaldne og ødelagte, at det endog enkelte 
Gange er tvivlsomt, hvorvidt forskellige Ruiner 
i Nærheden af P., og som antages for P., virke
lig ere det, og ikke Levninger af helt andre 
Bygninger. Antallet af P. anslaas til 70—80. 
Alle ægyptiske P. ere Gravminder, idet eet eller 
flere Gravkamre enten findes inde i Bygningen 
eller under den, hugget ud i Klippegrunden. 
Alle de P., om hvilke det med Sikkerhed kan 
bestemmes, hvem de have tilhørt, have været 
Kongegrave, men heraf kan man dog ikke slutte 
med Sikkerhed, at ingen P. har været bestemt 
til Grav for andre end Konger. P. ere næsten 
helt massive, idet Kammeret, naar et saadant 
findes inde i P., kun indtager forholdsvis ringe 
Plads; de Gange, der føre til Kammeret, ere 
ligeledes lave og snævre. Efter at Kongens Lig 
var blevet bisat i P., tilstoppedes Tilgangen med 
Sten. Undertiden vare de Gange, der førte til 
Gravkammeret, desuden forsynede med solide 
Falddøre af haarde Sten, som sænkedes, efter at 
Begravelsen havde fundet Sted. P. vare enten 
opførte af tilhugne Sten, der gerne have en be
tydelig Størrelse, eller af soltørrede Mursten, 
dannede af Nil-Dynd. Uden omP. var der gerne 
anlagt en fri jævn Plads, og til P. sluttede der 
sig eet eller flere Kapeller, bestemte til Grav
ceremonier eller til Gudstjenester til Minde om 
den afdøde. Disse Kapeller ere i Reglen nu helt 
forsvundne. I det højeste kan man paavise, hvor 
de have ligget. Den ældste P. er uden Tvivl den 
saakaldte »Trin-P.« ved Sakkara. Den er henved 
60 M. høj. Siderne af denne P. danne ikke hele 
Flader, men se ud som Trappetrin, der have en 
Højde fra 8V2 til i i i / 2 M. I denne P. bisattes 
uden Tvivl Kong Zozir af det tredje Dynasti. I 
denne P. findes nu flere Rum, men oprindelig var der 
kun eet, hvortil en Gang førte ned. Næst i Alder 
er P. ved Medum; den er nu 38 M. høj. Siderne 
danne en Vinkel af 740 med Grundfladen. Denne 
P. er vistnok opført af Kong Snofru, men om 
han er begravet i den, er tvivlsomt; han havde 
efter Indskrifterne ogsaa en anden P. Efter 
Alderen kommer dernæst den bekendteste af alle 
P., den saakaldte »store P. ved Giseh«(Fig. 1), der 
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allerede undersøgtes og beskreves af Herodot , og som 
siden er bleven besøgt af utallige rejsende, ikke 
mindst i de senere Aar. Herodot siger, at den 
opførtes af Kong Cheops, hvad der stemmer godt 
med Indskrifterne. Et tilsvarende hieroglyfisk 
Navn (som man læser Chufu e. 1.) er nemlig 

Fig. 1. 

Gennemsnit af den store Pyramide. O Kongens Kammer 
{med Sarkofagen), A og B tomme Kamre, D Konstruk-

tionskamre, a—h Gange og Galerier. 

fundet malet paa Stene inde i den. Denne P. 
stammer fra det fjerde Dynasti. Den var oprinde
lig i 4 6 1 / 2 M. høj (nu 137 M., da Spidsen er 
b rud t af)." Sidefladen havde en Højde af 186 M. 
(nu 173 M.). Grundfladens Sider maalte op
rindelig 233 M. (nu 227V2 M.). Hældnings
vinkelen mod Grundfladen er 520 . Naar man 
fradrager Klippekernen og de indre Rum, 
indeholdt denne P. oprindelig 2,521,000 Kbm. 
(nu 2,352,000), i alt omtrent 2,300,000 Kalk-
stensblokke, der alle ere hentede fra Stenbrud 
0. f. Nilen, og som tilsammen have en Vægt af 
over 200 Mill. Kg. I denne P. er der 3 Kamre, 
de t nederste 180 M. under Spidsen. I det ene 
Kammer, >Kongens Kammer« (B), staa Resterne af 
Kongens Sarkofag; de to andre Kamre ere tomme 
( C og D). Den »anden P.« (Fig. 2), der er opført af 
K o n g Chefren, er nu maaske lidt højere end den 

Fig. 2. 

Næststørste Pyramide (Kong Cheops). B Gravkammeret, 
A mindre Kammer, a—c Gange og Galerier. 

»store«. I øvrigt ere Sidernes Længde 172 M. og 
Længden af Grundfladens Side 211 M. Denne P. har 
endnu bevaret en stor Del af sin oprindelige ydre 
Beklædning, hvad de andre alle have tabt, saa-
ledes at man overalt ser de Blokke, hvoraf de 
ere opførte. I Oldtiden frembød derimod de fuld
førte P. til alle fire Sider helt glatte Flader , 
dannede af vel sammenføjede Stenfliser. Den 

»anden« P, er som den »første«, bygget af Ka lk 
sten, men forneden var den omsat med Granit
beklædning. Den aabnedes 1818 af Belzoni (s. d.). 
Den »tredje P.«, opført af Mykerinos, stammer, 
ligesom de to største, fra det fjerde Dynasti, men 
den er en Del mindre. Den var oprindelig 66 M. 
høj (nu 62 M.) ; Sidefladerne have nu en Højde 
af 80 M. (før 85 M.). Grundfladen er en Kvadrat , 
hvis Side er 108 M. Den »tredje P.« havde o p 
rindelig en ydre Beklædning af Granit . Denne 
P. undersøgtes af Perring, der i Gravkammeret 
fandt en Trækiste , som nu er i London, og en 
Basaltsarkofag, der gik tabt ved Skibbrud under 
Far ten til England. Ved Abusir ses tre P. , o p 
førte af Konger af det femte Dynas t i ; den ene 
var 50 M. (nu 36 M.), den anden 70 M. (nu 50 
M.) høj . Ved Sakkara findes flere P. , i hvilke 
der er indhugget længere hieroglyfiske Indskrifter. 
Alle ovenfor omtalte P. ere nemlig uden egent
lige Indskrifter. Indskrifterne i P. ved Sakkara 
ere alle af rituelt Indhold. De ere udgivne og 
tolkede af Maspero. Den ældste af disse P. 
skyldes den sidste Konge af det femte Dynasti , 
Unnas; de andre ere opførte af Konger af det sjette 
Dynasti. Ved Daschur findes P. fra det mellemste 
Rige (12. Dynasti). De ere undersøgte af J. de 
Morgan, som her har gjort højst mærkelige Fund. 
P. ved Illahun og Havara ere undersøgte af P e 
trie, som her fandt Kongebegravelser fra det tolvte 
Dynasti . Disse senere P. ere ofte opførte af sol
tørrede Mursten. Efter det tolvte Dynasti synes 
det at være gaaet af Brug at begrave Kongerne 
i P . ; til Gengæld prydedes Privatfolks Grav
bygninger oftere med et Tag i Form af en P . , kun 
at disse T a g vare mere langstrakte og spidst 
tilløbende end de gamle P. Langt hen i Tiden 
opførtes der adskillige P. i Æthiopien (vel efter 
Aar 800 f. Chr.) . Saadanne P. ses f. Eks . ved Gebel 
Barkai (Napata), ved Nuri og e l -Kurru og ved 
Begeravije. De sidste høre til Omegnen af det 
gamle Meroe (s. d.). Alle disse P. ere langt 
slankere end de gamle ægyptiske P. I Græken
land ses ogsaa et P a r P . , men de ere ikke videre 
store og ikke massive som de ægyptiske. 
Kammeret indtager i dem største Delen af Byg
ningen. De ere bestemte til at være Gravkamre. 
En af disse P. findes S. f. Argos, en anden ved 
Ligurio. I Rom er der ligeledes en P. , et Grav
minde rejst over C. Cestius. Den er ogsaa langt 
slankere end de ægyptiske P. I nyere Tiders 
Arkitektur anvendes P. stundom som Ornament 
e. 1. Om Bygningen af P. i Ægyp ten søgte al le
rede Herodot Oplysninger, da han besøgte de 
store P. , og han meddeler (II , 125) hvad man 
sagde ham. I vore Dage have flere lærde under
søgt Spørgsmaalet, bl. a. Lepsius, der opholdt 
sig længere T id ved P. i Ægypten . Hans F o r 
klaringer nyde dog ikke længere saa megen Ti l 
tro som tidligere. P. bleve først undersøgte af 
Medlemmerne af Napoleon's videnskabelige E k s 
pedition (i Description de VEgypte), siden 
af Arkitekten Perr ing og Oberst V y s e ( s e V y s e , 
»Pyramids of Gizeh« [Lond. 1839—4 2])- D e 
nøjagtigste Undersøgelser skyldes Fl inders Pe t r i e : 
»The Pyramids and Temples of Giseh« [Lond. 
1885]. V. S. 

Pyramidebaner se Rygmarv. 
P y r a m i d e f i n e r , Finer af masret Mahognitræ 
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i Modsætning til glat eller stribet Finer af dette 
Træ, finder navnlig Anvendelse til Fyldninger paa 
Døre. F. W, 

Pyramidehexaéderd.s.s.Pyramideterning. 
Pyramideoktaéder se Krystalformer. 
Pyramidepoppel se Asp. 
Pyramidespi l , en Slags Billardspil. 
Py ramides tub se Py ramide . 
PyramldeSØ, P y r a m i d L a k e [pi'r»midle!ik], 

Sø i U. S. A.,Stat Nevada, ligger paaØstskraaningen 
af Sierra Nevada (1,173 M. o. H.), er 50 Km. 
lang, 15 Km. bred og har vilde, bjærgrige Om
givelser. H. P. S, 

Pyramidetelt se Lejr. 
Pyramideterning se Krystalformer. 
P y r a m i d e t r æ , et Træ, hvis Stamme fra ca. 

50 Cm. fra Jorden i hele sin Længde er besat med 
Sidegrene, der aftage i Længde opefter. L. H. 

P y r å m o s og Thisbe vare efter et græsk 
Sagn, som bl. a. er behandlet afOvid, et elskende 
Par i Babylon, som, da Forældrene modsatte sig 
deres Forbindelse, traf Aftale om hemmelig at 
mødes uden for Byen. Thisbe, som kom først, 
flygtede forskrækket ved Synet af en Løve, men 
efterlod sit Tørklæde, som Løven, der lige havde 
ædt en Ko og derfor var blodig i Munden, til
smudsede med Blod. Da Pyramos fandt det blodige 
Tørklæde, troede han, at Thisbe var omkommen, 
og dræbte sig selv, hvilket ogsaa Thisbe gjorde, 
da hun ved sin Tilbagekomst fandt ham 
døende. H. H. R. 

Pyrantimonsyre se Pyroantimonsyre. 
Pyrargillit se Cordierit. 
Pyrargyrit se Rødgylden. 
PyraZlner ere svage, kvælstofholdige orga

niske Baser (ensyrede), som have en intensiv 
narkotisk Lugt. Med fortyndede Syrer danne de 
to Rækker Salte, som reagere svagt surt og let 
dissocieres. — Pyraz in , C4H4N2, faas af Ami-
doacetaldehyd, CH2(NH2) . CHO, ved Destillation 
med Sublimatopløsning, hvorved 2 Moleculer 
Aldehyd forene sig under Udtrædelse af HoO og 
H 2 : 2CH.2(NH2). CHO = C4H4N2 + H 2 0 + H2. 
Det danner en hvid Krystalmasse; af vandig Op
løsning udkrystalliserer det i store Prismer. P. 
smelter ved 550 og koger ved 1150; det subli
merer allerede ved almindelig Temperatur; dets , 
Lugt minder om Fennikel eller Heliotrop. Ved I 
Reduktion med Natrium giver det P i p e r a z i n 
( H e x a h y d r o p y r a z i n ) , C4H10N2. O. C. 

P y r e k s l se F e b e r . 
Pyrén , C16H10, en Kulbrinte, som findes i den 

højestkogende Del af Stenkulstjæren. Det danner 
monokliniske Tavler, som smelte ved 148—1490. 
P. koger under 60 Mm.'s Tryk ved 2600. O, C. 

Pyrenées , Bas se s - se Basses-P. 
P y r é n é e s , H a u t e s - [otpirene'], Ø v r e p y r e 

næerne , Departement i det sydvestlige Frankrig, 
omfatter den Del af Pyrenæernes Nordskraaning, 
der ligger 0. f. Basses-P. og V. f. Haute-Ga-
ronne. Desuden grænser det mod Nord til Gers 
og mod Syd til den spanske Provins Huesca i 
Aragonien. En Del af Departementet henregnedes 
i ældre Tid til øvre Armagnac; men største Parten 
dannede det til Gascogne hørende Landskab Bigorre. 
Af Arealet, 4,534 D Km., ere de to Tredjedele 
Bjærgland og skraane fra Pyrenæernes Kam mod 
Nord, indtil de ved Tarbes gaa over i Lav-

! sletten. I Bjærglandet ligge flere af Pyrenæernes 
I højeste Toppe, saaledes Vignemale (3,290 M.), 
j Martoré (3,253 M.) og det længere mod Nord 

fremskudte, let tilgængelige Pie de Midi de Bi
gorre (2,877 Sf')1 ^ n Modsætning til de sne
klædte Bjærgknuder danne de talrige Floddale, 
der ofte ere henrivende smukke. De betydeligste 
Bjærgfloder ere Neste, en Biflod til Garonne, og 
Adour med dens Tilløb Arros og Gave de Pau. 
Ikke langt fra Grænsen og det paa den spanske 
Side liggende Mt. Perdu ligger en ejendommelig 
Cirkusdal, Cirque de Gavarnie, over hvis terrasse
formet opstigende Sider talrige Kaskadevandfald 
styrte sig, et af dem endog fra en Højde af 422 
M., for at forene sig med Gave de Pau. Paa den 
spanske Side aabner sig en øde Fjældovergang 
til Aragonien, den fra Sagnet bekendte Rolands-
breche. — N. f. Tarbes ligger et frugtbart og 
veldyrket Lavland, vandet af Garonne's Tilløb 
Ba'i'se med Ba'fsole, Gers og Save, med et mildt, 
dog temmelig omskifteligt Klima. Befolkningen 
var 1896: 216,296, mod 234,775 Indb. 1886. 
Der er altsaa en betydelig Tilbagegang i Ind
byggertallet, og Tætheden beløber sig kun til 
49 Indb. pr. • Km. Der avles navnlig Hvede, 
men desuden Rug og Havre, Kartofler, Hør og 
Frugt samt ca. 150,000 Hektoliter Vin pr. Aar, 
hvad der mere end dækker Befolkningens egen 
Vinforbrug, hvorfor en Del udføres eller finder 
Anvendelse til Fremstilling af Brændevin. I 
Bjærglandets Dale og Skraaninger er der gode 
Græsgange, og der holdes navnlig mange Faar 
og udføres betydelige Mængder Smør og Ost. 
Bjærgværksarbejdet er ikke meget omfattende 
(Jærn, Skifere, Marmor). Blandt de mange Mineral
bade findes de mest besøgte i Bjærglandet: saa
ledes Bagnéres de Bigorre, Baréges, Cauterets, 
Capvern og Siradan; Svovlkilder ved St. Saveur. 
Lavlandet gennemskæres af Banelinien Toulouse -
Bayonne og Sidelinien til Mont-Marsan; desuden 
flere Sidelinier op gennem Bjærgdalene. Departe
mentet deles i de tre Arrondissementer Argelés 
de Bigorre, Bagnéres de Bigorre og Tarbes, 26 
Kantoner og 480 Kommuner. Blandt Byerne 
mærkes de tidligere nævnte Badesteder, den 
bekendte Valfartsby Lourdes og Hovedstaden 
Tarbes. M. Kr. 

Pyrénées-Orientales [pireneåriata'l], øst-
p y r e n æ e r n e , det sydligste af de franske De
partementer, grænser mod Øst til Middelhavet, 
mod Vest til Andorra, mod Syd til den spanske 
Provins Gerona i Katalonien og mod Nord til 
Dep. Aude og Ariége. Disse Egne udgjorde tid
ligere Grevskabet Roussillon og det 1659 til 
Frankrig knyttede Cerdagne frangaise. Arealet 
er 4,144 • Km, og Folkemængden (1896) 206,553 
eller 50 Indb. pr. • Km.; 1886—96 er Befolk
ningen gaaet tilbage med 4,634 Indb. Departe
mentet bestaar mod Nord af Corbiére-Bjærgene, 
hvis tørre, sønderrevne Kridt- og Skifermasse 
danner Vandskellet mellem Aude's og Tet's Flod-
omraader. I Midten ligger Roussillon-Sletten, en 
gammel Havbugt, der er udfyldt af Flodaflejringer 
og langs Havet har Strandsøerne (Etangs) ved 
Nazaire og Leucate. S. f. Sletten hæve sig mørke, 
skovrige Bjærge, Udløbere fra Pyrenæerne, der i 
Montes d'Albéres danne Grænsen mod Spanien. 
De største Højder findes mod Vest, i den Del af 
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Mellempyrenæerne, som nærmer sig Andorra, saa-
ledes Mont de Maranges (2,914 M.) og i et mod 
Nordøst strygende Bjærgdrag Predroux (2,828 M.), 
Carlitte (2,921 M.), Prique (2,810 M.) o. a. 
Hovedfloden Tet har rivende Tilløb og munder 
ligesom den nordligere Agly og Tech i Syd i 
Middelhavet. I de vestlige Egne have Aude og 
den til Ebro strømmende Segre deres Kilder. 
De frugtbare Dale have et sydeuropæisk Klima, 
og foruden Korn (Hvede, Rug og Havre) dyrkes 
udmærket Frugt, navnlig Oranger, Citroner, Oliven 
og Meloner. Vinavlen er betydelig, gennemsnitlig 
1,126,000 Hektoliter om Aaret, og Kvaliteten er 
fortrinlig. De bedst kendte Mærker af Roussillon-
Vine ere Rivesaltes, Colleoure, Grenaches og Salces. 
Græsgangene ere magre, og der holdes navnlig 
Geder og Merinosfaar (25,000 Stkr.). Muldyr 
ere halvt saa talrige som Heste. Silkeavl og 
og navnlig Biavl giver Befolkningen gode Ind
tægter. Blandt Mineralerne er Jærnet det vigtigste, 
derefter Bly, Alun, Marmor, til Dels i smukke 
Kvaliteter, og Alabast. Der udføres Vin, Oliven
olie, Silke og Jærn, og Tun- og Sardelfiskeri 
-er af Betydning for Kystboerne. Handelen støttes 
ved flere Havne, af hvilke Port Vendees er den 
bedste, og Banelinier. Langs Kysten gaar Banen 
Narbonne—Perpignan—Portbou til Spanien, og 
Sidelinier gaa ad Tech-Dalen til Aries og ad 
Tet-Dalen til Prades. Godt besøgt ere Søbadet 
Canet og Mineralbadene Aries og Bains de Prats 
ved Tech og Villefranche og Olette i Tet-Dalen. 
Departementet deles i de 3 Arrondissementer 
Geret, Perpignan og Prades, 17 Kantoner og 232 
Kommuner. Hovedstaden er Perpignan. M. Kr. 

Pyrenolichénes se Laver S. 584. 
Pyreiiomycétes se K e r n e s v a m p e . 
Pyrenæer-Freden kaldes den mellem Frank

rig og Spanien 7. Novbr. 1659 paa Fasanøen i 
Bidassoa-Floden (ved den spanske Grænse) af
sluttede Fred, der gjorde Ende paa den siden 
1635 førte Krig mellem de to Stater. Traktatens 
Bestemmelser vare følgende: i) Spanien afstaar 
til Frankrig af sine nederlandske Besiddelser 
Artois og Dele af Namur, Hainaut og Luxem
burg samt ved sin Nordgrænse mod Frankrig 
Grevskaberne Roussillon og Conflans, saaledes 
at Pyrenæerne blive Skillelinien mellem de to 
Stater. 2) Amnesti for Katalonierne, der havde 
gjort Oprør til Fordel for Frankrig. 3) Frankrig 
lover ikke at ville hjælpe Portugal i dets Kamp 
mod Spanien. 4) Frankrig slutter Fred med Her
tugen af Lothringen, der afstaar nogle Distrikter 
til den franske Krone. 5) Spanien slutter Fred 
med Hertugen af Savojen. 6) Ordning af Handels
forholdet mellem Frankrig og Spanien. 7) Lud
vig XIV ægter Filip IV's Datter Maria Theresia, 
der giver Afkald paa Arveret til Spanien eller 
nogen som helst Del af det spanske Monarki og 
bringer sin Gemal, der ogsaa fo*r sin Del fra
siger sig al Arveret til den spanske Krones 
Lande, en Medgift paa 500,000 Gulddalere, der 
skulde udbetales i tre Terminer inden en bestemt 
Tidsfrist. 8) Condé genindsættes i sin Værdighed 
som fransk Prins. C. F. 

Pyrenæerne, Bjærgkæde paa Grænsen mellem 
Frankrig og Spanien, strækker sig fra Øst til 
Vest mellem Middelhavet og Atlanterhavet fra 
•Cabo de Creus indtil Bidassoa-Mundingen i den 

inderste Del af den biscayiske Bugt. Længden 
er i lige Linie ca. 430 Km., og Bredden varierer 
mellem 50 og 120 Km. Arealet udgør ca. 33,000 
• Km. P. ere en udpræget Foldebjærgkæde, der 
danner en temmelig afgrænset Helhed for sig. 
Mod Nord og Syd begrænses P. af Lavlandene 
omkring Garonne og Ebro, hvilke Floder i om
trent samme Afstand løbe parallelt med Bjærg-
kædens Hovedryg. P. ere fuldstændig adskilte fra 
Cevennerne, men med Katalonien's Bjærgland mod 
Sydøst have P. i hvert Fald orografiske Fælles
træk, selv om den geologiske Bygning er for
skellig. Og mod Vest staar Bjærgkæden saavel 
geologisk som orografisk i Forbindelse med de 
kantabriske Bjærge i Asturien. P. hæve sig 
umiddelbart op fra de foran mod Nord og Syd 
liggende Lavsletter og Bakkelandskaber og danne 
et skarpt Skel mellem den pyrenæiske Halvø og 
det øvrige Europa, idet deres Kam saavel geo
grafisk som politisk er Grænselinien. For Sam
færdselen ere P. lidet gunstige, idet det tætsluttede 
Bjærgland udmærker sig ved smaa og besværlige 
Passer, stor Middelhøjde og ringe Bebyggelse. 
Mellem Nord- og Sydskraaningen er der i næsten 
alle Henseender en meget væsentlig Forskel. 
Medens den smalle franske Nordskraaning hæver 
sig stejlt op til Bjærgkammen, er der paa den 
spanske Side udviklet virkelige Parallel- og For-
kæder, der adskilles fra Hovedkæden ved brede 
Længdedale. En af Grundene til dette Forhold 
maa utvivlsomt søges deri, at Erosionen er langt 
stærkere fremskreden mod Nord, og hermed 
stemmer det ogsaa, at den gamle krystallinske 
Kerne og de palæozoiske Bjærgarter nærmest til
høre den franske Skraaning, medens de sydlige 
Forkæder ere byggede op af mesozoiske Lag
følger. Selve Dannelsen af Bjærgkæden falder i 

\ den tidlige Tertiærtid, og de sidste Foldebevægelser 
synes at have fundet Sted ved Overgangen fra 
Eocen til Miocen. De nyere Eruptiver, paa hvilke 
P. ere temmelig rige, findes særlig mod Syd langs 
de talrige Brudlinier. Med Hensyn til Over
fladens Udformning er Sydsiden følgelig langt 
rigere udviklet end Nordsiden. Medens denne 
kun har korte Tværdale, er Sydsiden med sine 
Forkæder og talrige Sidekæder og de derimellem 
strømmende Floder udstyret med et udstrakt Sy
stem af lange Dale. Ser man dernæst paa den 
landskabelige Karakter, er der en endnu stærkere 
Forskel, der betinges ved de klimatiske For
skelligheder mellem Nord- og Sydsiden. Medens 
den førstnævnte har en rigelig Nedbør og en 
deraf følgende tæt Vegetation og skønne Natur
scener, der hver Sommer hidlokke Tusinder af 
Turister, er Sydsiden derimod tør, og Landskabet 

i minder i flere Retninger om den spanske Høj-
I slette. Dalene ere snævre med stejle Vægge, idet 
! Nedbøren ikke har formaaet at afrunde Formerne. 
I Skovmængden er ringe, og Plantefattigdommen saa 
i stor, at et Plantedække stedvis mangler. Til 
: disse Forhold svarer Bebyggelsen, idet Halvdelen 
I af det spanske Bjærgland ligger uopdyrket hen 
I uden Beboere, medens Nordsidens korte Dale ere 
tæt befolkede og frembyde en rig Kultur. 

Den sædvanlige Inddeling af P. er i Øst-, Central-
og Vestpyrenæerne. Af disse ere Vestpyrenæeme, 

j der strække sig fra Atlanterhavet til Passet Can-
franc, de laveste, idet Højden stedse ligger under 
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1,500 M. Bjærgkædekarakteren er lidet frem
trædende. Landskabet har bløde Linier, idet Over
fladen hovedsageligst dannes af mesozoiske Kridt
lag, der hvile paa Skifer, Sand- og Kalksten fra 
Silur, Devon og Karbon. Hist og her hæver sig dog 
en granitisk Bjærgtop skarpt i Vejret. Tilgænge
ligheden er temmelig stor, og af vigtige Passager 
nævnes Roncesvalles (1,207 M.), over hvilket 
Vejen fører fra Bayonne til Aragonien, og Betale 
(Port de Vélate, 870 M.), der benyttes af Vejen 
Bayonne-Pomplona. Jernbanelinien Bayonne—San 
Sebastian gaar derimod længst mod Vest langs 
Kysten. Skønt Vestpyrenæerne over for de øvrige P. 
udmærke sig ved deres regnrigere og mere oceaniske 
Klima, danner Hovedkæden her alligevel en kli
matisk og plantegeografisk Grænse. N. f. Betale-
Passet har Landskabet et mellemeuropæisk Præg 
med grønne Enge og Bøgeskov og med vel
havende Landsbyer i Lunde af Æble- og Val
nøddetræer. S. f. Passet træffer man en fattig 
Vegetation med aromatiske Tørhedsplanter, Bu
skadser af Buksbom og Fyr og fattige Lands
byer. Med det 2,054 M. høje Pie d'Anie paa 
Grænsen af Aragonien og Navarra begynde 
Vest fra Central- eller Høj-P., der mod Øst naa 
til Segre-Dalen og indtage 3/5 af hele Bjærg-
landet. Middelhøjden er 2,500 M., og de højere 
Toppe ligge mellem 3,000 og 3,400 M. De fra 
Hovedkæden udgaaende Tværkæder ere paa Nord
siden korte, men paa Sydsiden forbundne ved 
mægtige Bjærgmassiver, der bære nogle af P.'s 
højeste Toppe. Øst paa nævnes Pie Carlitte 
(2,921 M.) og Pie de Montcalm (3,080 M.), S. 0. f. 
hvilken ligger Republikken Andorra's Dal. Vest 
herfor hæver sig den 350 Q Km. store, granitiske 
Bjærggruppe Maladetta (Montes Malditos), der 
helt ligger paa spansk Omraade og i Pie d'Anethou 
(3,404 M.) besidder P.'s Kulminationspunkt. Paa 
sydlige Sidekæder ligge saaledes Pie des Posets 
(3i367 M.) og Mont Perdu (3,352 M.); Vignemale 
(via mala), der bestaar af kambriske Kvartsiter, 
bærer derimod den højeste franske Pyrenæertop 
(3,290 M.). Yderligere nævnes Pie du Midi 
d'Ossau (2,885 M-)> P i c d e l'Escarpuru (2,605 
M.) samt den langt mod Nord fremskudte Pie du 
Midi de Bigorre (2,877 M.), hvis Top bærer et 
Observatorium. Overgangene over Central-P. ligge 
i en Middelhøjde af 2,327 M., og de af Sam
færdselen benyttede Veje ligge kun 600 M. under 
Middelkamhøjden og 1,000 M. under Middeltop
højden. De vigtigste ere Port de Gavarnie (2,283 
M.), der fører mellem Mont Perdu og Vignemale, 
samt Port de Venasque (2,323 M.) mellem Pie 
d'Anethou og Pie Perdigheer. I Central-P. træffer 
man den mest storslaaede Bjærgnatur med Veksel 
mellem snævre, dybe Fjældslugter og bredere, op
dyrkede eller øde Dale, blandt hvilke de ejen
dommelige Cirkusdale ere de vigtigste. Af saa-
danne nævnes den paa Nordsiden liggende Cirque 
de Gavarnie, der ligger i Kalksten 1,640 M. o. H. 
med en Omkreds paa 3I/2 Km., og hvis Vægge 
hæve sig amfiteatralsk 1,400—1,700 M. i 3 store 
og flere mindre Etager, ned over hvilke styrte 
17 Fjældbække, der have Afløb gennem Gave de 
Pau. Med Vandfaldene og de omgivende vældige 
Snetoppe frembyder Cirque de Gavarnie et stor
artet Bjærgpanorama. Af Cirkusdale nævnes yder
ligere Troumouse, der ligger i Granit i,8oo M. o. H. 

med 800—1,200 M. høje Vægge og med Afløb 
gennem Gave de Héas, samt den paa Sydskraa-
ningen liggende Panticosa. Østpyrenæerne bestaa 
for en stor Del af Granit og have Middelhøjder 
paa 2,000—2,300 M. Af betydeligere Højder 
nævnes Puigmal (2,909 M.) samt i de nordlige 
franske Udløbere Canigou (2,785 M.), hvis sne
klædte isolerede Top virker storslaaet. Syd paa 
gaa flere Udløbere, hvoriblandt Sierra de Cadi 
(2,535 M.) S. V. f. Segre-Dalen. I østlig Ret
ning fortsættes Østpyrenæerne af Monts Albéres,. 
der med en Højde paa 650 M. ender i Kap Cer-
bére. Hen imod Cevennerne ligger endelig Monts 
Corbiéres, der opløser sig i flere adskilte og 
lavere Grupper og Kæder. Sammenlignet med 
Central-P. ere Østpyrenæerne ikke vanskelige at 
passere, og af vigtige Pasovergange nævnes Col 
de la Perche, der fører fra Prades til Puigcerda, 
samt Col de Perthus (290 M.) med Jærnvejen 
fra Perpignan til Barcelona. 

Omtrent 4/5 af den samlede Vandmængde, der 
strømmer fra P., gaar Nord paa for gennem 
Adour og Garonne at løbe til Atlanterhavet eller 
gennem Aude, Tech og Tet til Middelhavet. Paa 
Sydsiden føre Segre, Gallego og Aragon til Ebro 
og Ter og Llobregat direkte til Middelhavet. Af 
Søer findes i P. temmelig mange, der dog alle 
ere smaa og ligge mellem 1,550 og 2,600 M. o.H. 
i de gamle Bjærgarter, hvorimod de ganske mangle 
i Kalkstensregionerne. Nordsiden af P. er ual
mindelig rig paa Mineralkilder, og man regner, 
at der i alt findes 1,000, hvoraf de 250 ere varme 
med Temperaturer fra n ° til 77O. Flere Steder 
findes derfor vigtige Bade- og Kursteder. I 
klimatisk Henseende er der den største Forskel 
mellem Nord- og Sydskraaningen samt væsentlige 
Forskelligheder fra Vest til Øst. Medens Syd
siden har stadig Sol, tør Luft og korte, vold
somme Regnskyl, har Nordsiden mindre Sol og 
jævnere Regnforhold. Endelig have Østpyrenæerne 
et varmt Middelhavsklima i Modsætning til Vest
pyrenæernes fugtige Øklima. Som Følge af disse 
Forhold gaar Plantevæksten højere mod Øst og 
Syd end mod Vest og Nord. Paa Sydsiden stiger 
saaledes Trægrænsen fra 1,400 M. ved Canfranc 
til 1,800 M. ved Panticosa og 2,240 M. i Øst
pyrenæerne. Paa Nordskraaningen gaar Eg og 
Bøg Vest paa til 1,400 M., Øst paa til 1,600 M. 
I Østpyrenæerne gaar Oliven til 420 M., Vin til 
550 M., Kastanjen til 800 M., Kartofler til 1,565 
M. og Rugen til 1,625 M. Indtil 1,600—1,700 
M. o. H. er Løvskoven herskende; derefter følger 
Naaleskoven indtil 22—2,400 M. og de subalpine 
og alpine Regioner indtil Snegrænsen. I Alm. 
er dog Skovbestanden, hvis fornemste Skovtræer 
ere Bøg og Gran, temmelig ringe, og de alpine 
Græsgange ere langtfra saa frodige og saftige som 
i Alperne. Paa Grund af Forskellen i Nedbør 

i l 'gger Snegrænsen lavere paa Nordsiden end paa 
I Sydsiden, og den har førstnævnte Sted en Middel-
I højde paa 2,530 M., men sænker sig Vest paa 
j til 2,500 M. og stiger Øst paa til 2,800 M. Paa 
j Sydsiden ligger Snegrænsen ved ca. 3,100 M. I 
I Istiden var Snegrænsen for Nord- og Sydsiden 

henholdsvis 1,700 og 2,000 M., og Gletscherne 
gik ned til en Højde af 1,000 M. Som ejen
dommelige Virkninger af denne Isbedækning kunne 

foruden Skurstriber, erratiske Blokke og Moræner 
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nævnes de fleste' Søer og Cirkusdalene. P.'s 
Dyreverden har Fællestræk baade med Alperne 
og Bjærgene paa den spanske Halvø. Kronhjort, 
Vildsvin og Los ere nu udryddede; men Vild
katten , Ulven og den brune Bjørn forekomme 
endnu. Ligeledes findes en Gemseart, hvorimod 
Stenbukken er sjælden. Med Hensyn til Befolk
ningen gøres særlig opmærksom paa Baskerne 
(s. d.) i Vestpyrenæerne. Den franske Del af 
P. deles i Dep. Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées, 
Aude, Ariége og Pyrénées-Orientales. Paa spansk 
Side ligge Provinserne Guipuzcoa, Navarra, Huesca, 
Lerida, Barcelona og Gerona. (Li t t . : Pe r re t , 
Les Pyrénées frangaises [3 Bd., Poitiers 1881 — 
84]; P r ar o n d , Les Pyrénées [Paris 1877]; E. 
T r u t o t , Les Pyrénées [Paris 1896]; A. P e n c k , 
»Die Eiszeit in den Pyren'åen« [Leipzig 1885]; 
P h i l i p p e , Flore des Pyrénées [2 Bd., Bagnéres 
de Bigorre 1860]; H. Ta ine , Voyage aus Pyré
nées [Paris 1855; dansk Oversættelse Kbhvn. 
1876]). H.P.S. 

Pyrenæiske Halvø, Navn, der efter Bjærg-
kæden Pyrenæerne undertiden anvendes om Europa's 
sydvestlige Halvø som Fællesbetegnelse for Por 
t u g a l og S p a n i e n (s. d.). Synonymt anvendes 
ogsaa den i b e r i s k e H a l v ø og den s p a n s k e 
H a l v ø . H.P.S. 

Pyréthrum se C h r y s a n t h e m u m . 
Pyretlka, Stoffer, der forhøje Legemstempera

turen, fremkalde en feberlignende Tilstand. En 
Del Bakteriegifte ere P. Lp. M. 

PyrgaS, Bjærgtop i de østerrigske Alper paa 
Grænsen af Øvreøsterrig og Steiermark N. f. Enns-
Dalen ved Admont, naar en Højde af 2,244 
M. Joh. F. 

Pyrgom d. s. s. Fassait, se Pyroxen . 
PyrgOS, P y r g o , By paa Peloponnes, ligger 

67 Km. S. S. V. f. Patras paa en sumpet Slette 
omkring Alpheios-Flodens Munding, hvor der 
dog dyrkes Sydfrugter og en udmærket Vin. 
(1896) 12,708 Indb. P. er ved Jærnbane for
bunden med sin Havneby Ka t a ko lo, der driver 
Fiskeri og nogen Handel. P. var tidligere en 
meget smuk By, men har aldrig forvundet Øde
læggelsen ved Tyrkerne 1825. H. P. S. 

Pyrgotéles, en af Oldtidens bekendteste Mestere 
i Gemmeskærerkunsten. Det berettes, at han 
var den eneste, der maatte skære Alexander den 
Stores Billeder. De allerfleste af de til vor Tid 
bevarede Gemmer, der bære hans Navn, ere 
uægte. E. A. K. 

Pyrheliométer, Redskab til at maale Solens 
Varmestraaling. P o u i l l e t ' s P. bestaar af en 
flad Metaldaase, der fyldes med Vand, og som 
er opstillet saaledes paa et Stativ, at dens forreste 
sværtede Flade kan vendes vinkelret mod Sol-
straalerne. Beholderen af et Termometer, der 
rager ud af Daasen, befinder sig midt i Vand
massen og angiver dennes Temperatur. Lægger 
man Mærke til, hvor meget denne Temperatur 
stiger i en vis Tid, f. Eks. fem Minutter, og 
kender man Arealet af den bestraalede Flade samt 
Vægten af det Vand, Daasen indeholder, tillige 
med Vægten af selve Daasen og dens Varmefylde, 
vilde man heraf ved en simpel Regning finde den 
Varmemængde, Solen i hvert Minut sender til en 
Kvadratcentimeter af Daasens Forflade, hvis ikke 
Daasen i samme Tid havde tabt Varme til Om

givelserne. Dette Tab maa findes ved Forsøg 
over den Hastighed, hvormed Daasens Temperatur 
synker, naar man skygger for den opvarmede 
Daase. I nyere Tid har man især interesseret 
sig for Maalingen af den Varmemængde, der til
føres gennem de forskellige Straalearter i Sol
skinnet, og hertil maa bruges andre Redskaber 
(se B o l o m e t e r ) . K.S.K. 

Pyridin, C5H5N, en kvælstofholdig organisk 
Base, Modersubstans for en Række vigtige For
bindelser, særlig for mange Alkaloider. P. svarer 
i sin Bygning til Benzol; dets Konstitutionsformel er 

CH 

H C / \ ' C H 

HC .̂ CH 

N 
Det opstaar ved tør Destillation af mange kvæl-
stofholdige organiske Stoffer og findes derfor i 
Bentjære. I mindre Mængde forekommer det 
ogsaa i Stenkulstjære og i raat Ammoniakvand. 
Syntetisk kan det faas paa flere Maader. Saa
ledes giver saltsurt Pentametylendiamin ved tør 
Destillation Piperidin, som ved Iltning med kone. 
Svovlsyre ved 300° gaar over til det brintfattigere P. 

NH(CH2)5 + 3 0 = 3H 2 0 - j - C5H5N 
Piperidin P. 

P. danner en farveløs, olieagtig Vædske, som 
lugter ubehagelig. Det koger ved 116° og har 
ved oO Vægtfylden 1,0033! med Vand, Alkohol og 
Æter kan det blandes i alle Forhold. I vinaandig 
Opløsning reduceres det af Natrium til Piperidin. 

Ved Erstatning af eet eller flere Brintatomer i 
P. med Metyl, CH3, opstaar andre P y r i d i n b a s e r ; 
saaledes dannes ved Indtrædelse af een Metyl-
gruppe Pik o lin (Metylpyridin), C5H4(CH3)N, af 
hvilken Formel der eksisterer 3 isomere. Ind
træde 2 Metylgrupper, faas de saakaldte L u t i -
d'iner (Dimetylpyridiner), C5H3(CH3)2N, af hvilke 
6 isomere ere mulige; tre af disse findes i Ben-
tjære. Trimetylpyridinerne, C5H2(CH3)3N, kaldes 
C o l l i d i n e r . Alle disse Substitutionsprodukter 
have basiske Egenskaber. O. C. 

Pyridinbaser se Pyridin. 
Pyriflegéton se F l e g e t h o n . 

Pyrimidln, C4H4N3ell. N: CH. N :CH. CH :CH, 
er en organisk Base, som har en narkotisk Lugt 
og kan opløses i Vand. Den danner en langtraadet 
Krystalmasse, smelter ved ca. 2 2° og koger ved 
124°. P. danner talrige Derivater, som kunne 
fremstilles syntetisk; saaledes er K y a n m e t i n 
det samme som A m i d o d i m e t y l p y r i m i d i n , 
C6H9N3, og er en stærk Base. K y a n æ t i n er en 
Amidomethyldiætylpyrimidin, C9H15N3, og er lige
ledes en Base. O. C, 

Pyrit se S v o v l k i s . 
Pyritoéder d. s. s. Pentagonal-Dodekaeder, 

se K r y s t a l f o r m e r . 
PyritZ, By i preussisk Provins Pommern i en 

frugtbar Egn 40 Km. S. 0. f. Stettin, har (1900) 
8,200 Indb., Gymnasium, Seminarium; Maskin-
og Sukkerfabrikation, Gartneri og Kornhandel. 
P. er en af de ældste Byer i Pommern og har 
endnu gamle Taarne og Mure. Joh, F. 

Pyrker, J o h a n n L a d i s l a v v . F e l s o Eor , 
østerrigsk Digter, født i Langh i Ungam 2. Novbr.. 
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1772, død i Wien 2. Decbr. 1847. Han indtraadte 
1792 i Cistercienserordenen, blev 1812 Abbed, 
1818 Biskop, 1820 Patriark af Venezia og 1827 
Ærkebiskop i Erlau og »Erbgespan« i Komitatet 
Heves. Hans episke Digtninger, som »Tunisias« 
og »Rudolph von Habsburg<, ere oversatte paa 
Italiensk og Ungarsk, men besidde ikke noget 
større Værd. Højere naar han i sine lyriske 
Digte , som »Lieder der Sehnsucht nach den Alpen< 
og »Bilder aus dem Leben Jesu und der Apostel«. 
»Samtliche Werke« [3 Bd. 1855]. C.A.N. 

Pyrmont [pirmo'], Badested i Fyrstendømmet 
Waldeck, smukt beliggende i en af skovklædte 
Højder omgiven Dal, 120 M. o. H. Der findes 
talrige mineralske Kilder, der navnlig falde i 3 
Grupper: Kulsyrevande, Kogsaltvande og rene 
Jærnvande. I den saakaldte »Dunsthohle« er der 
en rigelig Udvikling af Kulsyre. Kogsalt- og 
Jærnkilderne benyttes baade til Drikke- og Bade
kure ; navnlig bruges ofte Saltludbade samtidig med, 
at Jærnvandet drikkes, saaledes ved en Del Ka
tarrer i de kvindelige Kønsorganer, ved Blod
mangel, især hos Børn, ved forskellige Nerve
lidelser. I den senere Tid laves ogsaa Moor-
Bade. P. er Jærnbanestation. Lp. M. 

Pyro (af græ. nvg, Ild), Forstavelse, der benyttes 
ved Benævnelsen af flere Stoffer, som opstaa af 
andre ved Ophedning, f. Eks. Pyrofosforsyre, 
Pyroslimsyre, Pyrogallussyre, som opstaa henholds
vis af Fosforsyre, Slimsyre og Gallussyre ved 
Ophedning. O. C. 

Pyroantinionsyre (Frémy's M e t a a n t i m o n -
syre), H4Sb207 , findes i det hvide Bundfald, som 
dannes ved Sønderdeling af Antimonpentaklorid 
med Vand. Det saakaldte metaantimonsure Natron, 
Na2H2Sbo07-|-6H0O, er et surt Salt af denne 
Syre. O. C. 

Pyroarsénsyre. Ved Ophedning af Arsensyre, 
H3ASO4, i længere Tid til 140—1800 dannes P. 
af Sammensætningen H4As207. Den danner haardé, 
glinsende Krystaller, som opløses i Vand under 
Varmeudvikling, idet der gendannes Arsen-
syre. O. C. 

Pyroaurit, et Mineral, bestaar af Hydroxyder 
af Jærn og Magnesia; det findes i smaa guldglin-
sende Skæl ved Långban i Vermland. N. V. U. 

Pyrodin se H y d r a c e t i n . 
PyroelektriCitét, Elektricitet, der udvikles 

ved Opvarmning af visse Krystaller, f. Eks. Tur
malin. Den viser sig kun, medens Krystallens 
Temperatur stiger eller synker. Den Pol, der er 
positiv, medens Temperaturen stiger, negativ, medens 
den synker, kaldes efter G. Rose for den a n a l o g e 
Pol; den, der viser modsat Forhold, for den 
a n t i l o g e . Smgl. K r y s t a l e l e k t r i c i t e t . K. S. K. 

Pyrof 6n (Flammeorgel), et Instrument, op
fundet af Kastner 1875, i hvilket Tonen frem
bringes ved Gasflammer, der brænde i Glasrør 
af forskellig Længde. Instrumentet spilles ved 
Hjælp af et Klaviatur. S. L. 

Pyroforiske kaldes let iltelige Stoffer, som 
paa Grund af deres fint fordelte Tilstand ere 
selvantændelige i Luften, (se S e l v a n t æ n d e l i g 
hed). O. C. 

PyrofOSfåter se F o s f a t e r . 
Pyrof OSforsurt Natron se N a t r i u m f o s f a t e r . 
Pyrofosforsyre se F o s f o r s y r e . 
Pyrofyllit, et Mineral, bestaar af et Alu

miniumsilikat (HAlSi206), danner bløde, finskæl-
lede eller kompakte Masser af hvid eller lys Farve. 
P. er et ikke sjældent Forvitrings- eller Omdan-
nelsesprodukt af lerjordholdige Silikater; den 
findes ved Vestanå i Skaane, HorsjOberg i Elfdalen, 
i Ural o. m. a. St. N. V. U. 

Pyrofysalit se T o p a s . 
Pyrogallol, P y r o g a l l u s s y r e , C6H3(OH)3, 

fremstilles ved Ophedning af Gallussyre i Auto
klaver med Vand til 210—220° C6H2(OH)3COOH= 
C02-r-C6H3(OH)3; det herved udskilte Pyrogallol 
destilleres i luftfortyndet Rum. P. danner hvide 
Krystalnaale eller Krystalblade og smelter i uren 
Tilstand ved ca. 1150, men efter O mkrystallisation 
af Toluol først ved 132O. Det opløses i 2 Dele 
Vand og er ligeledes opløseligt i Alkohol og Æter 
P. er giftigt. Dets alkaliske Opløsning absorberer 
hurtig Ilt fra Luften og bliver brun; en saadan 
Opløsning anvendes til Iltbestemmelse ved Luft-
analyser. P. reducerer Guld-, Sølv- og Kvægsølv-
salte og benyttes derfor i Fotografien. O. C. 

Pyrogallussyre d. s. s. Pyrogallol. 
Pyrogén se F e b e r . 
Pyro g én (i Bjærgartlæren) betyder opstaaet 

ved Størkning fra ildflydende Tilstand. 
Pyrografl (græ.) d. s. s. B r a n d m a l e r i . 
Pyrokatechln, C6H4(OH)2, Orthodioxybenzol. 

Det opstaar ved tør Destillation af Katechin og 
af Protokatechinsyre. Syntetisk fremstilles det ved 

I Ophedning af Orthofenolsulfonsyre eller af Ortho-
I klorfenol med Kali. Ogsaa ved Ophedning af 

Kulhydrater til 200° saavel som ved tør Destilla-
I tion af Træ dannes noget P.; det kan derfor faas 

af Bøgetjære, idet man af denne først vinder Gu-
ajakol, C6H4(OCH3)OH; leder man Jodbrinte til 
kogende Guajakol, faas Jodmetyl og P. — P. dan
ner farveløse Krystaller, smelter ved 104° og 
koger ved 240O, er let opløseligt i Vand, Alkohol, 
Æter og Benzol og reducerer neutrale Sølvop
løsninger. Dets vandige Opløsning farves grøn ved 
Tilsætning af Jærnklorid. P. er isomer med Re-
sorcin og Hydrokinon. O. C. 

Pyroklor, et Mineral med regulær Krystalform, 
bestaar af et Niobat af Kalcium og Ceriummetal
ler med nogenTitan, Thorium o. a. Det er brunt 
og næsten uigennemsigtigt; det findes paa Peg-
matitgangene i Augitsyenitten ved Fredriksværn, 
Larvik og Langesundfjorden; endvidere ved Miask 
i Ural. N. V. U. 

Pyrokroit, et Mineral, som bestaar af Man
gan Hydroxyd, Mn02H2; det har romboedrisk 
Krystal form og i frisk Tilstand hvid Farve, men 
bliver hurtig bronzefarvet og derefter sort, naar 
det udsættes for Luften. Det findes i ganske smalle 
Aarer i Magnetjærnsten, ved Pajsberg o. a. St. i 
Sverige. N. V. V. 

Pyroksen se P y r o x e n . 
Pyrfila, Pyrolacéae se V i n t e r g r ø n f a m i 

l i en . 
Pyrolatri (græ.), I l d t i l b e d e l s e , religiøs Dyr

kelse af Ilden, forekommer i rent umiddelbar Form 
(Ilden som helligt Element) hos de fleste Natur
folk, men holder sig med forbavsende Sejhed op 
i høje Religioner. I det mytologisk udformede 
Hedenskab fører P. dog i Reglen til en Dyrkelse 
af mere eller mindre personliggjorte I l d g u d e r . 
Grunden til at holde Ilden hellig er oprindelig 
praktisk: det primitive Menneske ærer som helligt, 
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hvad han erkender som nyttigt, og Ilden er det 
nyttigste af alt. Dertil kommer, at Husilden jo 
maa b e v a r e s som en Livsbetingelse for Hus og 
By, og at det derved naturlig bliver en hellig 
Pligt at holde den vedlige. Derfor er Arnen en 
Helligdom og A l t e r e t i Virkeligheden kun en 
til Kultus indviet Arne. Indere og Persere, Grækere 
og Romere, Kinesere og Negerfolk have i lige 
Grad kendt denne Arnedyrkelse. Den græske 
Hestia (lat. Vesta) var i Virkeligheden kun Arne
ilden, som fra først af dyrkedes i Husets Forstue 
{atrium), senere paa Raadhuset, hvor Byens Arne
sted holdtes stadig vedlige, og hvorfra udvandrende 
Nybyggere toge Ild med til deres ny Hjem. Denne 
Arnens Hellighed er en af Hedenskabets smukkeste 
Sider, og den har gjort uberegnelig Gavn som 
samlende og bevarende Samfundsmagt. 

Men ogsaa en anden Side af Ildens Magt har 
givet den Hellighed: Baalet, som skræmmer de 
vilde Dyr, forjager ogsaa onde Aander, og i denne 
djævlefordrivende Kraft har man vistnok i tidlig 
Tid set Ildens allerstørste Betydning. Af de tre 
Baal, Inderne tændte til Ofring, var det sydlige, 
det, der vendtes mod Djævlene, det ældste. Heraf 
udvikler sig vistnok den l u t r e n d e Magt, som 
man bestandig vil tillægge Ilden, ogsaa paa Om-
raader, hvor der ikke kan være Tale om en Des
infektion ved Ild. Persernes Dyrkelse af Ilden 
Atar er det store Eksempel herpaa; den var det 
Renhedens Grundelement, hvorved Verden skulde 
bevares mod Djævleverdenens Besmittelse, og den 
Dag i Dag kalder man Parsertie (s. d.) for Ild
tilbedere (»Gebere«), fordi de overhovedet ikke 
kunne tilbede Ormudz uden at tænde Ild. 

En tredje, hellig Brug har man gjort af Ilden 
som A l t e r i l d til Opbrænding af Ofre. Denne 
Form af Ofring indtraadte først sent (se Offer), 
men faar en overordentlig Magt, hvor den faar 
Indpas. En meget fremtrædende Form af Ild
dyrkelse se vi i Indernes Kultus af Offerilden 
Agni (s. d.), der snart svang sig op til at blive 
den mægtigste af alle Guderne, en alt omspændende 
og alt bærende Verdensmagt. — Med den offer-
løse Kristendom er Ilddyrkelsen trængt tilbage 
og næsten forsvunden. Dog brænder Lampen endnu 
stedse i det katolske Kapel som et lille, sidste 
Minde om denne lutrende, besværgende og be
varende Helligdoms gamle Magt. (Li t t . : Art. 
»Prometheus« (af A n d r e w Lang) i Encycl. 
Britt.; H. F. F e i l b e r g , >Ilden, Arnen, Hjemmet« 
[»Aarb. f. dansk Kulturhist.« 1899, S. 36—95]; 
Vodskov , »Sjæledyrkelse og Naturdyrkelse om 
Agni«; Edv . L e h m a n n , »Zarathustra I om 
Atar«). Edv. L. 

Pyroléum, branket, empyreumatisk Olie (s.d.); 
P. animale, Dippelsolie; P. animale crudum, 
stinkende Hjortetakolie; P. Betulae, Birketjære; 
P. Juniperi, Enebærtjære; P. Lithantkracis, 
Stenkulstjære; P. Petrae, Petroleum; P. Pint, Træ-
tjære ; P. Succini, rektificeret Ravolie. A. B. 

PyrolUSft ( G r a a b r u n s t e n , B l ø d b r u n s t e n ) 
er en vigtig Manganmalm, der forekommer i sorte, 
ofte afsmittende Masser af meget ringe Haardhed 
og med metallisk Glans; Pulverfarven er sort. 
Mineralet findes jævnlig i rombiske Krystaller, ! 
men disse ere sandsynligvis kun Pseudomorfoser 
efter Manganit. Den kemiske Sammensætning er ; 
Manganoverilte (Mn02), i Reglen med lidt Vand; ' 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Vægtfylden er 4,§. P. er et Omdannelses- (Iltnings-) 
produkt af andre Manganmalme; den forekommer 
og brydes i et 2—5 M. tykt Lag i Eocændannel-
serne i Transkaukasien, endvidere ved Ilmenau i 
Thuringen og ved Ilefeld i Harzen, hvor den 
danner Gange i Porfyr, o. m. a. St. Navnet Brun
sten anvendes om alle Manganmalme, ofte dog 
specielt om denne. — Det rene krystalliserede 
Manganoverilte Po l i an i t har stor Haardhed (6) 
og tetragonal Krystalform (isomorf med Tin
sten); det træffes kun sjælden (ved Platten i Boh-
men). N. V. U. 

Pyromagnétiske Maskiner. Jæm, og i endnu 
mere udpræget Grad Nikkel, har den Egenskab 
temmelig brat at miste sin Evne til at magneti
seres, naar dets Temperatur naar over en vis 
Værdi (ca. 8oo° for Jæm, 3500 for Nikkel). Her
ved bliver det muligt at frembringe vedvarende 
Bevægelser ved Hjælp af Magnetisme og Varme. 
Stiller man f. Eks. en tynd, cirkelrund Nikkel
plade paa en Spids, saa Pladen svæver vandret, 
og anbringer man en Magnetpol ud for et Sted 
paa dens Rand, i Pladens Plan, vil Pladen ikke 
dreje sig, men opheder man samtidig Pladen med 
en Flamme paa et Sted, der ikke ligger lige over 
for Magnetpolen, vil Pladen begynde at dreje sig, 
saa snart den Del af den, der ligger over Flam
men, kommer over 3500, idet den ene Side af 
Pladen nu tiltrækkes stærkere end den anden. 
Drejningen vedvarer, saa længe Magneten og 
Flammen blive paa Plads, idet Nikkelet afkøles 
og atter bliver magnetisk, naar det kommer bort 
fra Flammen, medens ny Dele ved Ophedning 
tabe deres Magnetisme. Jo brattere Overgangen 
mellem magnetisk og umagnetisk Tilstand er, desto 
hurtigere kan Drejningen blive. P. M. have dog 
kun Kuriositetens Interesse, da Forbruget af Varme 
er meget for stort i Forhold til det Arbejde, de 
kunne frembringe. K. S. K. 

Pyromani (græ.), Lyst til at sætte Ild paa, i 
Reglen blot for at se, hvorledes en Ildebrand 
tager sig ud, ikke for Hævns eller Vindings Skyld, 
er som oftest Udslag af Sindssygdom. P. træffes 
hyppigst hos unge, degenererede Individer og er 
beslægtet med Kleptomani og ligesom denne 
hørende til de saakaldte Monomanier. A. F. 

PyromantI (græ.), Kunsten at spaa af Offer
ilden. 

Pyromerid se K u g l e p o r f y r . 
Pyrométer se V a r m e m a a l e r . 
Pyromorfit se Apatit. 
Pyronln, C17H19N20C1, et Tjærefarvestof, Klor

hydratet af Tetrametyldiamidooxydifenylkarbinol, 
danner grønlig glinsende Krystaller, opløses i 
Vand og i Alkohol med rød Farve og gul Fluor
escens og farver Bomuld, Uld og Silke karmesin-
rød. O. C. 

Pyrop se G r a n a t . 
Pyrophoms se S m æ l d e r e . 
PyrOpiSSlt, en blød kulagtig Substans, mat 

og af graabrun Farve, som danner et I å 2 Dem. 
tykt Lag i Brunkul ved Weissenfels nær Halle; 
den smelter let og giver ved Destillation en stor 
Mængde Parafin. N. V. U. 

Pyrortit, et ortitagtigt Mineral fra Kårarfvet 
ved Falun. 

Pyrosin d. s. s. Erythrosin, se F l u o r e s c e i n . 
PyrOsiS, Halsbrynde (s. d.). 
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PyrOSlimsyre, a - F u r fur an k a r b o n s y r e , 
C 4 H 3 0 . COOH, opstaar ved Iltning af Furfurol 
med Sølvilte og fremstilles ved tør Destillation 
af Slimsyre eller ved Indvirkning af vinaandig 
Kali paa Furfurol. P. krystalliserer i farveløse 
Naale eller Blade, der smelte ved 134,5°, og kan 
sublimere; den er opløselig i 4 Dele kogende 
Vand; ved 15° opløses den i 28 Dele Vand. Den 
er enbasisk og danner Salte, som krystallisere 
godt. O. C. 

Pyrosmalit se F r i e d e l i t . 
Pyrosoma se I l d p ø l s e r . 
Pyrostibft d. s. s. A n t i m o n b l e n d e . 
Pyrostilpnit, et sjældent Mineral fra Andreas

berg i Harzen o. a. St., bestaar af Svovlantimon-
sølv (Ag3SbS3) ligesom mørk Rødgylden og ligner 
sidstnævnte Mineral i Farve og Glans, men ad
skiller sig ved at have monoklin Krystal
form. N.V.U. 

Pyrosulfåter se Sulfater. 
PyrOSVOVlsyre se Svov l sy re . 
Pyroteknik (græ.), egl. Ildkunst, i almindelig 

Forstand anvendt Varmelære, omfattende saaledes 
alle Anlæg til Smeltning, Glødning o. s. v., i 
snævrere Forstand Læren om og Tilberedelsen af 
Krudt og Fyrværkeri; en P y r o t e k n i k e r er saa
ledes oftest en Fyrværker. F. W. 

Pyrotln, et Tjærefarvestof (Azofarvestof), 
C^oHigNgOySgNag, danner et brunrødt Pulver, som 
opløses i Vand med gulrød Farve og farver Uld 
rødt i surt Bad. O. C. 

Pyroxén se P y r o x e n g r u p p e n . 
Pyroxengruppen indbefatter en lang Række 

af vigtige Mineraler, som alle ere Silikater og 
have en ret betydelig Haardhed (5 å 6) og en 
Vægtfylde af 3—31/-2. Gruppens enkelte Led falde 
inden for forskellige Krystalsystemer — det rom
biske, det monokline og det trikline —, men have 
dog adskillige Vinkelforhold fælles; saaledes have 
de alle et Grundprisme paa ca. 87°, parallelt med 
hvilket der er en mere eller mindre fremtrædende 
Spaltelighed. I kemisk Henseende opfattes P.'s 
Mineraler efter Tschermak som isomorfe Blandinger 
af flere Silikater; vigtigst blandt disse ere Meta
silikater (RSi03), hvor Metallet er divalent (Kal
cium, Magnium, Jærn eller Mangan); dernæst Sili
katerne MgAl2Si06 og NaAlSi206 (begge ofte 
med Aluminium erstattet af Jærn). P., som i 
mange Henseender viser Analogi med Hornblende-
gruppen, inddeles efter Krystalformen i 3 Under
afdelinger. 

I. R o m b i s k e Py roxene r . De herhenhørende 
Mineraler ere isomorfe Blandinger af Magnium-
og Jærnmetasilikat: (Mg,Fe)Si03. En s ta tit, som 
er hvid, gullig eller grønlig graa, er den næsten 
rene Magniumforbindelse; B r o n c i t (Bronzit) er 
mere jærnholdig, derfor graagrøn eller brun og 
undertiden halvmetallisk glinsende. Begge ere ud
bredte Bestanddele i basiske Eruptivbjærgarter, 
især i Peridotit og deraf opstaaet Serpentin; de 
findes jævnlig i Meteorsten (Chladni t ) . Hyp er
s ten eller Paul i t indeholder næsten lige saa 
meget Jærnsilikat som Magniumsilikat og har mørk, 
oftest brun Farve, jævnlig med ejendommelig, 
metalagtig Glans; den er en almindelig Bestanddel 
i Norit, i Hyperit og i mange Slags Andesit. 

II. M o n o k l i n e P y r o x e n e r . Disse ere dels 
alkalifri (Pyroxen i snævrere Forstand), dels 

alkaliholdige. De første indbefatte atter dels ler
jordfri, dels lerjordholdige Mineraler. L e r j o r d 
fri P y r o x e n e r i snævrere Forstand ere følgende: 
D i o p s i d bestaar af Metasilikat af Kalcium og 
Magnium (CaSi03. MgSi03) med lidt Jærn (FeSiOg); 
den er farveløs, hvid eller lys grønlig; den fore
kommer især i kornet Kalksten, men ogsaa i 
krystallinske Skifere og undertiden i Eruptivbjærg
arter; særlig smukke Krystaller faas fra Mussa i 
Ala-Dalen i Piemont (saakaldet Al al i t) og fra 
Nordmark i Vermland. H e d e n b e r g i t er en 
Kalciumjærnpyroxen (CaSi03 . FeSi03) fra Tuna-
berg i Sverige, Arendal i Norge o. a. St.; den har 
graagrøn Farve. Varieteter, som baade indeholde 
Kalcium, Magnium og Jærn, og hvis Farve er 
grøn eller sortegrøn, ere: M a l a k o l i t og S a l i t 
(begge fra Sala i Sverige), Ba ika l i t (fra Baikal-
Søen), K o k k o l i t (i kornede Masser, fra Aren-
dal). — Visse Varieteter indeholde foruden ,de 
ovennævnte Bestanddele ogsaa det tilsvarende 
Mangansilikat, saaledes Sche f fe r i t (brun eller 
rødligbrun, fra Pajsberg i Vermland); mindre 
Mængder Mangan findes i Viol an (mørkviolet, 
fra Piemont), A n t o k r o i t (lys violet, fra Jakobs-
berg i Vermland) og A s t e r o i t (graa, radial -
straalede Masser fra Nordmark i Vermland). — 
De følgende to Varieteter indeholde noget Ler
jord og staa saaledes paa Overgangen til den 
næste Underafdeling: Omfacit , grøn, er Bestand
del i Eklogit (Hof i Bayern); D i a l l a g udmærker 
sig ved iøjnefaldende Skilleflader efter det første 
Pinakoid og har paa denne Flade ofte en metal
agtig Glans, som hidrører fra mikroskopiske (se
kundære) Interpositioner; den har grøn eller brun 
Farve og er væsentlig Bestanddel i Gabbro. — 
De l e r j o r d h o l d i g e P y r o x e n e r i snævrere 
Forstand bestaa af Metasilikater af Kalcium, Mag
nium og Jærn, blandede i vekslende Forhold med 
Silikatet MgAl2Si06, i hvilket begge Metallerne 
kunne være delvis erstattede af Jærn. Herhen høre 
F a s s a i t (Pyrgom), som er grøn og udbredt i 
kontaktmetamorfoseret Kalksten, og den oftest helt 
sorte Augi t . Den sidste er paa Grund af sin 
Udbredelse som Bjærgartbestanddel det mest al
mindelige Mineral i hele Gruppen; den er Hoved
bestanddel i Basalt, Diabas og mange andre ba
siske Eruptiver; i Tuf og i Porfyrer træffes den 
ofte i veludviklede Krystaller. — Den vigtigste 
alkaliholdige Pyroxen er Æ g i r i n (A i gir in), som 
er et Natronjærntveiltesilikat (NaFeSi^Og), grøn 
eller sjældnere brun af Far ve og forekommer alminde
lig som Bestanddel i alkalirige Eruptiver; smukke 
Krystaller findes ved Langesundsfjord i Norge og 
ved Kangerdluarsuk i Grønland; ved Rundemyr i 
Eker nær Kongsberg findes i en granitisk Pegma-
titgang tilspidset prismatiske, undertiden flere 
Decimeter lange Krystaller af dette Mineral (ofte 
betegnede som Akmit) . Sjældnere Alkalipyroxener 
ere Natronlerjordsilikatet J a d e i t (s. d.) og den 
analogt sammensatte Litiumforbindelse Sp o du-
men, LiAlSigOg. Den sidste findes bl. a. paa Uto 
i Sverige med hvid eller graa Farve; Varieteten 
H i d d e n i t fra Nordcarolina er smaragdgrøn. 

III. T r i k l i n e P y r o x e n e r . Hertil hører Rho-
doni t (Kise lmangan , Pa j sberg i t ) , som be
staar af Mangansilikatet MnSi03; den danner Kry
staller og kornede Masser med smuk rosenrød 
eller brunrød Farve; den findes bl. a. ved Pajs-
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berg og Nordmark i Sverige og ved Jekaterinburg 
i Ural, paa hvilket sidste Sted den brydes som 
Prydsten (til Bordplader, Vaser o. a.). En kalk
holdig Varietet af dette Mineraler Bustamit f ra 
Mejico, en zinkholdig er F o w l e r i t fra Franklin 
i New Jersey. — Endvidere hører til denne Af
deling den sjældne Bab ing ton i t , som findes i 
smukke, grønlig sorte Krystaller ved Arendal; 
den bestaar af Metasilikater af Kalk, Jærnforilte, 
Mangan og Jærntveilte. N. V. U. 

Pyroxenft kaldes kornede Eruptivbjærgarter, 
hvis Hovedbestanddel er et Pyroxenmineral; disse 
Bjærgarter ere magnesiarige Endeled af Gabbro-
rækken; de slutte sig nær til Peridotit og op
træde oftest underordnet i Forbindelse med Gab
bro. N. V, U. 

Pyroxylin se Skydebomuld. 
Pyrrha se Lesbos. 
Pyrrhiche kaldtes hos Grækerne en Art 

Vaabendans, som ogsaa vandt Indpas hos Romerne. 
I senere Tid fik den en mere mimisk og mindre 
krigersk Karakter og søgte bl. a. at anskuelig
gøre Dionysos'es Hændelser. H. H. R. 

PyrrhichlOS kaldtes i den græsk-romerske 
Metrik en Forbindelse af to korte Stavelser (ikke 
nogen egentlig Versfod). H. H. R. 

Pyrrhoarsenit se Berzeliit. 
Pyrrhocoris se Tæger. 
Pyrrhén, græsk Filosof, født i Elis, levede 

omkring 350 f. Chr., studerede oprindelig Demo-
krit og sluttede sig siden en Tid lang til den 
megariske Skole. Sofisternes Dialektik blev han 
ogsaa fortrolig med. Da det syntes ham, at Me
ning stod mod Mening, og alt var usikkert, kastede 
han sig over Studiet af Naturen og Mennesket. 
Han fulgte med paa Alexander den Stores Tog 
gennem Asien. Men alt bidrog kun til at fylde 
ham med Overbevisningen om det tilværendes 
Mangfoldighed og Umuligheden af at komme til 
en udtømmende Erkendelse deraf. Det er Livets 
Mangesidethed, som skaber hans Skepsis, og hans 
Lære har derfor en stor Betydning for den em
piriske Forsken, der stadig søger nyt Materiale 
og ikke slaar noget fast som absolut og udtøm
mende undersøgt. »Som Træernes Blade fødes og 
dø, saaledes opstaa og forgaa de dødeliges Me
ninger«. Men P.'s Skepsis gaar langt dybere end 
til at grunde i Mangfoldigheden og Rigdommen 
af Erkendelsens Genstande; den bygger ogsaa paa 
selve Erkendelsens Natur, der synes P. at rumme 
en Antinomi. Erkendelse er intet, naar den ikke 
er absolut, men en absolut Erkendelse kan ikke 
naas. Heller ikke det kan erkendes, at Erkendelsen 
er umulig, thi det vilde jo selv være en absolut 
Erkendelse. Opgaven for den vise bliver derfor '• 
at afholde sig fra faste Meninger. Denne Er
kendelsesteori, som i meget minder om Kant's og j 
Nutidens, faar en praktisk Rækkevidde, som ! 
hænger sammen med den græske Filosofis hele j 
Tendens gennem Visdommen at vinde Sjælefred 
og at opfatte Sjælefred som Sindets Uforstyrrelig
hed af Livets forskellige Tilskikkelser. Usikker
heden af al Erkendelse bliver til Ligegladhed, 
Indifferentisme over for alt, hvad der kan hænde. 
Pyrrhonismen udøvede i de følgende Aarhundreder 
den betydeligste Indflydelse paa græsk Aandsliv. 
(Lit t . Foruden de sædvanlige Fremstillinger af 
græsk Filosofi se Ja var y, De la certitude [Paris 

1847]; S t a u d l i n , »Gesch. u. Geist des Skepti-
cismus« [1—2, Leipzig 1794]; Tafel , »Gesch. u. 
Kritik des Skepticismus u. Irrationalismus« [Tu-
bingen 1834]). C. St. 

Pyrrhbs, Konge af Epeiros, blev som Barn 
fordreven fra sit Rige og maatte søge Tilflugt 
hos Demetrios Poliorketes, sammen med hvem 
han deltog i Slaget ved Ipsos (301 f. Chr.). 
Senere blev han sendt som Gidsel til Ægypten, 
hvor han vandt Ptolemaios I's Venskab, og denne 
hjalp ham til Kongemagten i Epeiros (296). Han 
kom nu i Strid med Demetrios, som 294 blev 
Konge i Makedonien. I Fællesskab med Lysima-
chos fortrængte han Demetrios (287), men op-
naaede ikke, som han havde ønsket, en Del af 
Makedonien, da Lysimachos snart fortrængte ham. 
P., hvis urolige Natur ikke lod ham være 
uvirksom, fattede da den Plan at optræde som 
Beskytter af Grækerne i Italien, hvor Romerne 
stadig trængte mere frem. Som foregiven Ætling 
af Achilleus følte han det som et naturligt Kald. 

1 Paa Opfordring af Tarentinerne, der vare komne 
i Krig med Rom, gik han 280 til Italien med 
en veludrustet Hær. Især ved Hjælp af sine Ele
fanter vandt han en Sejr over Romerne ved Floden 
Siris i Nærheden af Heraklea. Han rykkede der
efter frem imod Rom, som han dog ikke vovede 
at angribe. Efter nogle mislykkede Fredsunder-
handlinger, hvorunder P.'s Sekretær Kineas (s. d.) 
og Romeren Fabricius (s. d.) spillede en Rolle, 
aabnedes Kampen paa ny, og P. sejrede atter 
ved Asculum, men led store Tab (279). Han gik 

; derefter til Sicilien, hvor han kæmpede med Kar-
l thagerne, der havde sluttet Forbund med Rom 

og angrebet Syrakus. P. blev Herre over omtrent 
hele Øen; men da den græske Befolkning blev 
misfornøjet med hans Herredømme, vendte han 
tilbage til Italien og fornyede Kampen med Ro
merne. Han blev imidlertid fuldstændig slaaet af 
disse ved Beneventum (275) og drog da tilbage 
til sit Fædreland. Her vendte han sig straks mod 
Kong Antigonos Gonatas af Makedonien og slog 
ham. Indkaldt af den landflygtige spartanske Prins 
Kleonymos drog han kort efter til Peloponnes 
for at angribe Sparta, men forsømte det rette 
Øjeblik. Endelig forsøgte han et Angreb paa 
Argos, men faldt under Stormen (272). H. H. R. 

Pyrrliosiderit d. s. s. Gothit. 
Pyrrhotln se M a g n e t k i s . 
Pyrrhula se Dompap . 

Pyrrol, C4H4NH, opstaar ved tør Destillation 
af Stenkul eller af Ben; det dannes ogsaa, naar 
en Blanding af Acetylen og Ammoniak ledes 
gennem et svagt glødende Rør: 2G,H2 4- NH 3 = 
C4H4NH -f H2. I Reglen fremstilles "P. af Ben-
tjære. Succinimid reduceres i øvrigt af Zinkstøv 
ved højere Temperatur til P. 

P. danner en farveløs Vædske af kloroform
agtig Lugt; det har Vægtfylde o,975 og koger ved 
131°. I Luften farves det brunt. Det opløses ikke 
i Vand, heller ikke i fortyndede Alkalier; op
varmes det med fortyndede Syrer, dannes det saa-
kaldte P y r r o l rødt . P. er letopløselig i Alkohol 
og i Æter. En med Saltsyre befugtet Fyrrespaan 
farves efterhaanden karminrød (TIVQQOS, ildrød) i 
Pyrroldamp. Med Isatin og fortyndet Svovlsyre 
giver P. et mørkeblaat Bundfald. Salpetersyre ilter 
P. til Oxalsyre. O. C. 
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PyiTOS, Achilleus'es Søn, der ogsaa og hyp- ; 

pigere kaldes N e o p t o l e m o s (s. d.). H.A.K. 
PtirSChning bruges af Jægeren for at betegne 

en særegen Art Jagt, den nemlig, ved hvilken han til 
Fods eller til Vogns søger at liste sig ind paa 
Kron-, Daa- eller Raavildt, for at kunne nedlægge 
det med Kuglebøssen, og dette sker saavel ad 
bestemte, smaa Stier (de saakaldte Piirsch-Veje) 
som ogsaa uden for disse, paa Enge eller Lysninger ! 
i Skovene, mindre Bevoksninger o. s. v. H. F. J. 

PyrUS (Pi rus) Tourn., Slægt af Kernefrugt
familien, løvfældende, meget sjælden stedsegrønne 
Træer eller Buske af forskelligt Ydre. Bladene ere i 
Knoplejet rullede. De temmelig store Blomster 
sidde i faablomstrede Skærme eller Halvskærme 
og have smaa og paa Frugten henvisnede Bæger
blade og en i Knoplejet taglagt Krone. Frugten 
er ikke haaret og har et 5-rummet Kernehus med 
pergamentagtige Vægge og 2 Frø i hvert Rum. 
Henved 50 Arter, der falde i to Underslægter 
P æ r e t r æ og Æ b l e t r æ (s. d.). A. M. 

Pystjan se P is t j an . 
Py thagoras , græsk Filosof, født ca. 580 paa 

Samos, Mnesarchos'es Søn, hører til de berømteste 
af Oldtidens Tænkere. Fra sin Fødeø ud
vandrede han af Uvilje mod Polykrates'es Herre
dømme og tog Ophold i Italien i Byen Kroton 
ca. 530. Som Repræsentant for det gamle ridder
lige Aristokrati stiftede han et Broderskab, der 
skulde øve sine Medlemmer i alle de Dyder og 
Færdigheder, som vare ejendommelige for de 
gamle adelige Slægter. I meget minder dette 
pythagoræiske Broderskab om Middelalderens gejst
lige Ridderordener,desenere Frimurerordener. Der 
var højere og lavere Grader, og kun de højeste 
fik den fulde Kundskab til Ordenens Hemmelig
heder og de Ideer, hvorpaa den begrundede sine 
Krav til den enkelte. En Tid lang vandt dette 1 
Broderskab en stor Udbredelse, og Krotonienserne . 
skulle have haft det at takke for deres Sejr over 1 
Sybaris. Men det var for meget i Strid med den i 
almindelige demokratiske Udvikling og vakte ved 
sine hemmelighedsfulde Ceremonier Mistro, saa at j 
det til sidst med Magt blev sprængt. Hvornaar | 
og hvorledes dette skete, er usikkert, nogle mene, i 
at det allerede fandt Sted i P.'s Levetid, og at ; 
han omkom ved den Lejlighed. P.'s Filosofi, som 
den senere udvikledes i hans Skole af Filolaos, 
bygger paa et abstrakt Princip som Udtryk for 
Tingenes Væsen, i Stedet for paa Stoffet. Dette 
Princip er Tallet, og man antager almindelig, at 
det var Opdagelsen af de simple Talforholds Be
tydning for Tonerne, som laa til Grund for P.'s 
Lære. Alle Tings Væsen bestaar i deres Tal, og 
deres Forbindelse indbyrdes afhænger af For
holdet mellem deres Tal. At finde og udvikle 
Talharmonierne er Verdens Maal. Mennesket har 
sin Plads i denne Harmoni som alt andet, og dets 
sædelige Opgave bestemmes netop i Overens
stemmelse hermed. Den mystiske Talsymbolik, 
som spiller saa stor en Rolle i Kiromantien, ud
viklede sig selvfølgelig snart paa Grundlag af 
denne Lære. Særlig vare Tallene 3 og 10 be
tydningsfulde og hellige Tal. For 1 o-Tallets Skyld 
forestillede man sig Verden bestaaende af 10 
Kredse, yderst Fiksstjernekuglen, der drejer sig 
fra Vest til Øst, inden for den de 5 Planeter, 
Sol, Maane, Jord og endelig en Modjord, som vi I 

ikke se, og inderst i Midten en Centralild, som 
vi heller ikke se, da vi leve paa den Side af 
Jorden, som vender fra Centralilden. Alle disse 
svingende Himmellegemer frembringe en Tone
række, som Visdom og Sjæletugt kunne sætte 
Mennesket i Stand til at høre og leve efter. Ved 
Menneskets Død gaar Sjælen over i et andet 
Væsen, hvis Tal stemmer med dens, altsaa højere 
eller lavere efter det Liv, Sjælen har ført. At 
Studiet af Matematikken blev drevet med Iver i 
denne Skole, forstaar sig næsten af sig selv. P. 
selv skal have ofret Guderne en Hekatombe efter 
at have opdaget den efter ham opkaldte Lære
sætning, at Hypotenusens Kvadrat er lig Summen 
af Katedernes Kvadrater. (Li t t . : B r e t t s c h n e i d e r , 
>Die Geometrie und die Geometer vor Euklid< 
[Leipzig 1870]; C h a i g n e t , P. et la philosophie 
pythagorienne, 1—2 [2. Opl. Paris 1875]; Z e l ler , 
»Phil. d. Griechenc [1. Del, 5. Opl. Leipzig 
1892]; Bywa te r , On the fragments of Philolaos 
[Journ. of philology, 1, 1868J; H i n t , De pri-
orum pythagorearum doctrina et scriptis [Paris 
1873])- v C. St. 

Py thagoras , græsk Billedhugger, ældre sam
tidig af Feidias. Han synes ligesom den be
kendte Filosof af samme Navn at stamme fra 
Samos, men senere at være draget til Rhegion. 
Hans Virksomhed har i det hele tilhørt Vest
grækerne. Pausanias nævner som udførte af ham 
7 Sejrsstatuer i Olympia, 1 i Delfoi. Han synes 
at have været af de betydeligere Kunstnere og 
har mest arbejdet i Bronze, saaledes at nu vist
nok alle Arbejder af ham ere tabte. H. A. K. 

Pythagoræere kaldtes i Oldtiden en Art 
hemmeligt Selskab eller Broderskab, der var stærkt 
paavirket af Pythagoras (s. d.), og som dannede 
sig i græske Byer i Syditalien, særlig i Kroton, 
enten endnu medens denne Vismand levede eller 
efter hans Død. Det er at antage, at P. særlig 
have haft det Formaal at føre deres Liv i Over
ensstemmelse med Mesterens Lærdomme, men 
uheldigvis er der ingen som helst nøjere Oplys
ning at finde om P. og deres Færd i noget Skrift, 
som ligger deres Fremtræden nær. Vi maa lade 
os nøje med løst henkastede Bemærkninger. Først 
hen i den romerske Kejsertid meddeles nænnere 
Oplysninger om P. (saaledes hos Diogenes fra 
Laerte), men uheldigvis savne vi Midler til at 
dømme om den fulde Paalidelighed af det, der 
fortælles. P. synes ikke egentlig at have arbejdet 
for politiske Formaal, men derimod vel for religiøse 
og sædelige. De skulle ogsaa have dyrket Musik 
og Gymnastik. Da de, der optoges blandt P., 
vist mest tilhørte aristokratiske Kredse, bleve P. 
rimeligvis snart mindre vel sete af Demokraterne. 
Det skal endog været kommet til blodige For
følgelser. Saaledes fortælles det, at (efter Kro-
ton's Sejr over Sybaris) blev der stukket Ild paa 
det Hus, hvor P., der dengang talte 300, holdt 
Møder, og at de der forsamlede P. omkom i 
Luerne. Siden fik P. dog atter Fremgang, bl. a. i 
Tarent, ja de skulle endog have faaet Ledelsen 
af nogle Byers Anliggender i deres Hænder. 
Efter senere Fremstillinger skulle P. have dannet 
et fast sluttet hemmeligt Selskab, der kun optog 
ny Medlemmer efter længere Prøvetid. De vare 
inddelte i Klasser, til hvilke man kun forfremmedes 
gennem ny Prøver og højtidelige Indvielser. Den 
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højeste Klasses Medlemmer, de egentlige P., 
skulde føre en streng, nøje bestemt, afholdende 
Vandel, ligesom de ogsaa sagdes at have faaet visse 
hemmelige Lærdomme meddelte o. s. v. For 
øvrigt havde P. rimeligvis til Dels samme Tendens 
som Orfikerne (s. d.). V. S. 

P. have paa forskellige Punkter fremmet Matema
tikkens Udvikling, men hvad der i denne Henseende 
skyldes Pythagoras selv og hvad hans Disciple, 
er usikkert. P. opdagede de regulære Polyedre; 
ved Bestemmelsen af den regulære Femkants Side, 
som disse Polyedres Konstruktion kræver, saavel 
som ved andre geometriske Opløsninger af kva
dratiske Ligninger, f. Eks. ved Anvendelsen af 
den pythagoræiske Læresætning, kom de til in-
kommensurable Størrelser og indsaa, at de tid
ligere anvendte Begrundelser ikke passede paa 
disse. For at bringe dem ind under matematisk 
Behandling lode P. den geometriske Fremstilling, 
som hos Grækerne erstattede vort algebraiske 
Tegnsprog, omfatte baade kommensurable og in-
kommensurable Størrelser og Operationer dermed. 
Deres Syslen med de hele Tal skyldtes dels 
Ønsket om at undgaa Irrationaliteter (Eks. herpaa 
er Dannelsen af retvinklede Trekanter med ind
byrdes kommensurable Sider), dels fortsatte den 
Babyloniernes Talmystik, saaledes ved Bestemmelsen 
af Trekantstal, af »fuldkomne Tal«, d. v. s. saa-
danne, der ere =s Summen af deres egne Faktorer 
(28 = i-f- 2 -f- 4 -j— 7 -f- 14), og af »venskabelige 
Tal«, der ere = Summerne af hinandens Fak
torer. Chr. C. 

Pythagoræiske Komma se Komma. 
Pythagoræiske Læresætning (mat.). Denne 

for Geometrien saa yderst vigtige Sætning, der 
skyldes Pythagoræerne, lyder saaledes: Kvadratet 
paa en retvinklet Trekants Hypotenuse er = 
Summen af Kvadraterne paa Kateterne. Dette er 
at forstaa saaledes, at det første Kvadrat kan 
sammensættes af samme plane Arealer som Summen 
af de to sidste, eller saaledes, at man i Stedet 
for Kvadraterne paa Siderne sætter 2.-Potenserne 
af de Tal, der udtrykke dem ved en Længde
enhed. Chr. C. 

Pythéas, en Græker fra Massalia, som i Slutn. 
af 4. Aarh. f. Chr. foretog store Opdagelsesrejser 
i Atlanterhavet, hvorom han senere udgav skrevne 
Beretninger. Hans Beskrivelser af de Lande, han 
kom til, vakte megen Mistro i Oldtiden; vi kende 
dem bedst gennem Strabon, som selv stillede sig 
meget skeptisk over for dem. Han fortalte bl. a. 
om et Land, Thule, som laa seks Dages Sejlads 
N. f. Britannien, men det er ikke muligt at af
gøre, hvilket Land det har været. Man er nu 
mest tilbøjelig til at skænke P.'s Beretninger 
Tiltro og beklager, at de væsentlig ere os over
leverede gennem hans Modstanderes Referater. 
Uomtvistede ere hans store matematiske Kund
skaber ; bl. a. lykkedes det ham at bestemme 
Massalia's Polhøjde. Fragmenterne af hans Skrifter 
ere samlede af Arwedson [Upsala 1824] og 
Schmeckel [Merseburg 1848]. (Li t t . : Mul len
hoff, »Deutsche Altertumskunde«, I; Nys t rdm, 
»Geografiens och de geografiska upptackternas 
historia« [Stockholm 1899]). ,H.H.R. 

Pythia, Apollon's Præstinde ved Oraklet i 
Delfoi. I ældre Tid var det en ung jomfruelig 
Kvinde, senere, muligt allerede fra Aischylos'es 

Tid, en mindst 50 Aar gi., gift Kvinde. Hun 
maatte være af god Herkomst og af godt Rygte, 
dog var særlig høj Stand ikke nødvendig. Op
rindelig fandtes vistnok, da Oraklet kun i en 
enkelt Maaned var tilgængeligt, kun en enkelt P. 
I den bedste Tid, da Oraklet gav Svar omtrent 
naar som helst, fandtes altid 2, der skiftevis 
fungerede, medens en tredje var deres Stedfortræder, 
om en af dem ikke kunde udføre Tjenesten. 
Naar Oraklet blev raadspurgt, foretog P. en 
Række Renselser, iførte sig et prægtigt Diadem 
og en lang Klædedragt, drak af en hellig Kilde, 
Kassotis, tog Blade af Apollon's hellige Laurbær
træ i Munden og satte sig saaledes paa den hel-

; lige Trefod. Denne stod i Tempelets Baggrund 
over en Kløft, hvorfra der opsteg bedøvende 
Luftarter, der bragte Præstinden i Ekstase. Naar 
hun saaledes, som man troede, var betagen af 
selve Gudens Magt, udstødte hun uartikulerede 
Lyde, der tydedes af Præsterne og omsattes i de 

I velkendte, symbolske og oftest dobbelttydige 
1 Orakelvers. Om ligefremt bevidst Bedrageri har 
! der dog i Oraklets gode Tid næppe været Tale. Der 
I er Eksempler paa Afsættelse af en P., der havde 
I ladet sig bestikke. H. A. K. 

Pythiåde, Tidsrum af 4 Aar mellem 2 Af
holdelser af p y t h i s k e L e g e (s. d.). Som den 
første regnedes Aar 586 f. Chr. (48. Olympiades 
3. Aar), da Amfiktyonerne overtoge Ledelsen af 
Legene. E. A. K. 

Pythiåmbiske Strofe kaldes i den antikke 
Metrik en Forbindelse af et daktylisk Heksameter 

I og et iambisk Dimeter eller Trimeter. Den anvendes 
et Par Gange af Horats i Epoderne. H. H. R. 

PythiOS, den p y t h i s k e , som æres i Pytho 
(Delfoi), Tilnavn til Apollon. H. A. K. 

Pythiske Lege afholdtes til Ære for den 
pythiske A p o l l o n . Saadanne Fester fandtes i 
Oldtiden paa forskellige Steder, men først og 
fremmest var det Navnet paa den i senere Tid 
hvert fjerde Aar, det tredje i hver Olympiade, 
tilbagevendende Hovedfest, der fejredes paa Sletten 
om det gamle Krissa i Fokis, ikke langt fra Delfoi. 
Selve Sletten maatte efter et Orakelbud og en 
Kendelse fra det amfiktyonske Raad ingen Sinde 
tages under Plov, men skulde henligge udyrket 
som Græsmarker. Paa Festpladsen fandtes for
skellige Bygninger, til Væddeløb et Stadion paa 
1,000 Fod (ikke som almindelig 6oo), en Hippo
drom til Hesteløb, et Teater, m. m. Da de 
p. L. aldrig naaede saa højt i Anseelse som de 

j olympiske, var dog saavel Antallet som Ud-
j styrelsen af Bygningerne betydelig ringere end 
' paa Festpladsen i Elis. Ved Krissa holdtes 
l Legene stadig, dog med en enkelt Afbrydelse, 
idet de under Demetrios Poliorketes bleve hen
lagte til Athen, fordi Adgangen til det sædvan
lige Sted var spærret af Ætolerne. 

Efter de delfiske, almindelig gængse Myter 
var det A p o l l o n selv, der efter at have dræbt 
Dragen Python havde indstiftet Legene, just til 
Minde om denne Begivenhed. I andre Sagn 
nævntes Amfiktyon eller Diomedes, Tydeus'es 

! Søn, som Stiftere. Sandsynligvis har Festen altid 
staaet i nær Forbindelse med Tempelet i Delfoi, 
ligesom det i ældre Tid var Præsterne, der havde 
Ledelsen; ogsaa med Amfiktyoni-Institutionen havde 
Legene nær Berøring. Det amfiktyonske Raad 
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tog Styrelsen fra Aar 586 (Ol. 48, 3), og her
fra udgaar den ny Æra, ligesom Pythiade-
beregningen begyndte med dette Aar. Den ældste 
Bestanddel af Legene og det, som stedse vedblev 
at være Kernen i dem, modsat de øvrige store 
Nationalfester, var en musisk Væddekamp, dels i 
Sang, dels i Spil paa Kithar og Fløjte, saavel 
isoleret som i Form af Akkompagnement til Sangen. 
Medens Festen før kun havde været afholdt hvert 
8. Aar, bestemtes nu, at den skulde fejres hvert 
4., og der indførtes en Del ny Bestemmelser. 
Straks optoges gymniske Lege med ret udstrakt 
Adgang til Deltagelse ogsaa for Drenge. Allerede 
da Legene anden Gang efter 586 bleve afholdte, 
indførtes en ny Ændring. Før havde Kampene 
drejet sig om Pengepræmier, nu indførtes som 
Sejrsløn Palmegrenen og Kransen af Laurbær, 
Apollon's hellige Træ, hvis Grene til dette Brug 
højtidelig bleve afskaarne af en Dreng, hvis Fader 
og Moder begge vare i Live. Samtidig indførtes 
ogsaa den tredje Hovedart af Væddekampen, 
Hesteløbene. Senere kom en Del forskellige 
Ændringer og Tilføjelser i alle tre Kamparter. 
I det mindste af og til var der ogsaa ejendomme
lige Fremvisninger eller Kampe, dels i Poesi, dels 
i Kunst. Bl. a. optraadte den bekendte Sofist 
Gorgias her engang. Paa Festens første Dag op
førtes ogsaa en Art musikalsk Skuespil, Musik 
ledsaget af mimiske Fremstillinger, der viste de 
forskellige Episoder af Apollon's Kamp mod 
Python. Legene strakte sig over flere Dage; 
først afholdtes de musiske, saa de gymniske og 
sidst de hippiske. Tiden var August Maaned 
(den delfiske Maaned Bukalios, svarende til den 
atheniske Metageitnion). 

Festen havde national Karakter, og der sendtes 
officielle Gesandtskaber til den fra alle helleniske 
Stater, i alt Fald alle dem, der havde Repræ
sentanter i det amfiktyonske Raad. Det store Offer 
til Apollon var altid overmaade stort. Kamp
reglerne og Bestemmelserne for Deltagelse vare i | 
øvrigt omtrent de samme som i Olympia. Am-
fiktyonerne besatte Posterne som Kampdommere. 
Sejrherrerne havde Ret til at lade en Statue ud
føre og opstille. Deltagernes og Tilskuernes Antal 
var særdeles stort; Festen var jo næst den olympiske 
den mest ansete i Hellas. Endnu under Kejser 
Julian fejredes Legene, men ret snart efter, mulig 
ved Aar 394, ophørte de helt. — Mindre pythiske 
Lege afholdtes i mindst 24 forskellige, mest mindre j 
kendte Byer, især i Lilleasien (saaledes Magnesia, 1 
Antikyra, Nikæa, Sikyon). H, A. K. 

Pythium Pringsh., Slægt af Peronosporaceae, 
hvis Frugthyfer kun er lidet differentierede; i 
deres Spids opstaa kugleformede Sporangier, 
hvis Indhold træder ud som en nøgen Protoplasma
kugle, der senere omdannes til Sværmsporer. De 
fleste Arter leve i Vand som Saprofytter paa døde 
Dyre- og Plantedele og danne derved, ligesom 
ved deres Formering, Overgang til So.prolegniaceae 
(s. d.). Enkelte Arter kunne leve som Snyltere 
paa Landplanter; blandt dem er den vigtigste: 
Kim sk immel (P. Earyanum Hesse); den findes [ 
meget almindelig som Raadsvamp i vaad Muld- ; 
jord, hvorfra den trænger ind i Rodhalsen af. 
unge Kimplanter; den nederste Del af Kimstængelen I 
dræbes, og Planten falder død om; denne Sygdom, ' 
der gaar under Navnet »SorteBen« ell. »Rodbrand«, i 

er særlig skadelig for Kimplanter af Korsblomstrede 
(Kaal, Karse, Levkøjer o. a.) og Beder (Runkel-
og Sukkerroer) ; den begunstiges ved for stor Fugtig-

I hed i Jord og Luft, samt ved en for tæt Bestand 
af Planterne, hvorfor den bekæmpes ved en Re
gulering af disse Forhold; en Afsvampning af Ud
sæden eller Tilførsel af Kalk til Jorden synes i 
visse Tilfælde at have haft gunstig Virkning. (L i 11.: 
R o s t r u p , »Plantepatologi« S. 180 ff.). F. K. R. 

PythSn (eller Delfyne) , en Drage, der efter 
gamle græske Sagn havde holdt til i Egnen om 
Krissa og Delfoi. Den skildres som et jordfødt 
Uhyre, der fra Bjærgene skød sig ned mod den 
frugtbare Dal ved Krissa og førte Ødelæggelse 
med sig, forjog Nymferne og ødelagde Mennesker 
og Dyr. Apollon dræbte denne Drage og fik 
deraf Tilnavnet den p y t h i s k e . H. A. K. 

Python se K v æ l e r s l a n g e r . 
P y t l s a ' e P e r . . . se G y l d e n s t i e r n e , Er ik . 
Pytter se Brokfug le S. 687. 
Piitter, J o h a n n S t e p h a n , tysk Statsretslærer 

og Publicist, født 25. Juni 1725 i Iserlohn, død 
12. Aug. 1807 i Gottingen, Prof. smst. 1746. P.'s 
betydelige Forfattergerning tog sin Begyndelse 
paa Rigsprocessens Omraade og danner et mærke
ligt Led i Privatrettens Udvikling, Elementet juris 
Germanici privati hodierni [Gottingen 1748 og 
senere] med Strejftog ind paa Kirkerettens og 
Naturrettens Enemærker, Elementet juris naturae 
[sammen med Achenwall, smst. 175° °S senere]. 
Men særlig paa Rigshistoriens og Statsrettens 
Omraade vandt P. et berømt Navn. Han blev 
her en Opdrager i stor Stil. Fra hele Europa — 
ogsaa fra Danmark — strømmede Tilhørere til. 
Af hans statsrets-historiske og dogmatisk-statsretlige 
Værker kan her kun fremhæves de vigtigste: 
»Vollstandiges Handbuch der deutschen Reichs-
historie«, I—III [Gottingen 1762], »Teutsche 
Reichsgeschichte in ihrem Hauptfaden« [smst. 
1778 og senere], det klassiske »Historische Ent-
wickelung der heutigen Staatsverfassung des 
Teutschen Reichs«, I—III [smst. 1786—87], 
»Geist des westphalischen Friedens« [smst. 1795], 
Elementa juris publici Germanici [smst. 1754 og 
senere] o. fl. P.'s Primae lineae juris privati 
principum speciatim Germaniae [Gottingen 1786 
og senere], »Unter den Unterschied der Stande, 
besonders des hohen und niederen Adels in Teutsch-
land« [smst. 1795] og det berømte »Ueber Misz-
heirathen Teutscher Fiirsten und Grafen« [smst. 
1796] ere grundlæggende. Af blivende Betyd
ning ere P.'s litteraturhistoriske Arbejder — 
»Litteratur des Teutschen Staatsrechts« , I—III 
[Gottingen 1776—83] og »Versuch einer akademi -
schen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus-
Universitat zu Gottingen« [smst. I, 1760, II, 1788, 
fortsat af Saalfeld, III, Hannover 1820, IV af 
Oesterley, Gottingen 1838]. (L i t t . :Pu t t e r , »Selbst-
biographie«, I —II [Gottingen 1798]). Fz. D. 

Pytting, (Søudtryk) bruges i forskellige For
bindelser. P y t t i n g b o l t , en Jærnbolt, klædt med 
Læder, som najes (p: fastbindes) tværs over Under
vantets Hovedtove lidt over Rælingen, P.-
S k i n n e , Jærnskinne, der stikkes gennem et Hul 
i Randen af Mærset; foroven bærer den en Jom
fru (s. d.) til Stængevantet (se Vant), fornedenet 
Øje, hvoriet Hovedtov fra P y t t i n g v a n t e t fast
hugges. P. Van t : se Mærs. CL. W. 
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Pyurl, Optræden af Pus (Materie) i Urinen. 
Pyxis (græ.), Daase eller Kar med Laag, hvori 

Hostien opbevares. Oprindelig var Daasen ganske 
tarvelig, af Træ eller Ben, senere blev den lavet 
af Metal og blev da ofte smykket med Ædel
stene. Betegnelsen P. afløstes for øvrigt i det 
senere Kirkesprog af Betegnelsen C i b o r i u m 
(s. d.). A. Th. y. 

Pyxis (astron.) se K o m p a s s e t . 
Pyæml (græ.) er en i Legemet udbredt Infektions

sygdom, udgaaende fra et Saar i Betændelses
tilstand. Som Ordet betegner, tænkte man sig i 
sin Tid, at Sygdommen ligefrem bestod i, at Pus 
som saadant gik over i Blodet. Dette er vel 
kun til Dels rigtigt. Thi vistnok er der Til
fælde, hvor Blodproppe fra Blodaarer i Nærheden 
af suppurerende Saar eller Huler selv blive pus-
afsondrende, og saadanne Blodproppe kunne da 
løsnes og træde over i Blodomløbet. Men oftere 
opstaar dog sikkert P. derved, at det ikke er 
Pusset som saadant, men de Bakterier, der volde 
Pusdannelsen, der træde over i Blodomløbet og ! 
da forvolde P. At dette nu kan ske sammen 
med, at Celler fra det oprindelige, suppurerende 
Sted træde i Cirkulation, er vel muligt. Hvor
ledes dette nu end i Enkelthederne forholder sig, 
saa viser P. sig derved, at der lidt efter lidt 
med større og mindre Mellemrum optræder Pus
betændelse, snart et, snart et andet Sted i Legemet, 
som M e t a s t a s e r (s. d.). Disse kunne optræde 
paa alle mulige Steder, Leddene, Musklerne, 
Knoglerne, alle indre Organer. Som Regel ere 
de Tilfælde af P., hvor disse Metastaser optræde 
i udvortes Organer, gunstigere i deres Forløb, end 
hvor de optræde i indre Organer. Feber med 
Kulderystelser og høje Temperaturer ledsage deres 
Optræden. Metastasernes Optræden er ofte mindre 
stærkt udtalt. Viser der sig slet ikke Metastaser, 
bør man ikke tale om P., idet tilstedeværende 
Blodforgiftning efter Saarbetændelse uden Meta
stasen er en S e p t i k æ m i (s. d.). Men de to 
Former kunne gribe over i hinanden, man taler 
da om Septicopyæmi. Behandlingen af en P. be-
staar dels i efterhaanden at udtømme de Meta
staser, der ligge tilgængelige for Operation, dels 
i at holde Patienten oppe ved styrkende Midler, j 
idet Legemet erfaringsmæssig har den Evne at 
eliminere Infektionsstoffet ved, at Bakterierne gaa 
til Grunde, og ved at Udskillelsen af Giftstofferne 
foregaar gennem Nyrerne og andre Kirtelorganer. 
P. er altid af en lang Varighed og efterlader ofte 
langvarige Invaliditeter ved stive Led og store 
Ardannelser. P. var i gamle Dage en Svøbe for 
kirurgiske Hospitalsafdelinger (ogsaa Fødselsstiftel
ser), hvor den optraadte i store Epi- og Endemier. 
Dette er efter Antiseptikken helt forsvundet, og 
P. optræder nu næsten kun sporadisk og ikke i 
Epidemier undtagen paa maadelig ordnede Krigs-
lasaretter. E. A. T. 

Pæan d. s. s Pa ian . 
Pæån kaldtes hos Grækerne en Art Lovsang, 

som blev sungen til Ære for Apollon og Artemis, 
senere ogsaa for andre Guder. Den synes oprin
delig at have været mest i Brug hos de doriske 
Folk. P. anvendtes ved forskellige Lejligheder, 
før Slagets Begyndelse, ved Maaltider og ved 
Ofringer. H. H. R. 

Pædagog (græ.), Opdrager, ogsaa Betegnelse 

for Forfattere af pædagogiske Skrifter. Ordet be
tyder egentlig Drengefører, idet det i Oldtidens 
Grækenland og Rom var Navnet paa den Slave 
eller Tjener, som havde Opsigt med Drengene 
og førte dem til Gymnasiet og hentede dem der
fra. Cl. W. 

Pædagogik (græ.), Læren om Opdragelsen, 
den videnskabelige Fremstilling af Opdragelsens 

j Maal, Midler og Metode, bygget paa Etikken, 
der angiver Maalet, og Fysiologi og Psykologi, 
der anvise Vejen. I Art. »Opdragelse« er det 
almindelige om P. givet. Men P. betyder tillige 
Læren om Opdragelsens Kunst eller Praksis, der 
har sin Historie, og vi give her en Oversigt over 
den historiske Udvikling af P. som Teori og 
Praksis, der ved at sammenstilles med Special-
artiklerne over de særegne Arter af Skoler, pæda
gogiske Retninger og de store Pædagoger kan ud
dybes til en fuldstændig Fremstilling af P.'s Historie. 

Paa de lavere økonomiske og kulturelle Ud
viklingstrin, som Samlerflokke, Jæger- og Fisker-
horder, Nomadestammer og begyndende Ager-
dyrkningsfolk, leve Storfamilier eller Slægter, 
Ætter, i sluttede Husholdninger, der selv til
fredsstille alle deres Fornødenheder ved Gruppens 
Arbejde. Der er ringe Arbejdsdeling og liden 
Forskel mellem Menneskene i Kultur, og Op
dragelsen kan her ikke være Genstand for et 
særligt Kald eller nogen offentlig Organisation. 
Forældre og Slægtens ældste eller Høvding ere 
de naturlige Opdragere af den opvoksende Slægt, 
der ved Efterligning og Indøvelse og lejligheds
vis Belæring indleves i de givne Sæder, Sæd
vaner og Skikke, Erfaringer og Færdigheder, og 
derved føres til at føre Livskampen som de ældre. 
Opdragelsen hviler paa social Tradition og Ind
øvelse. Homer har intet særligt Ord for Op
dragelse. Ungdommens første Dyd er Ærbødighed 
for Alderdommen og Sæderne. Ved Siden af 
sædelig Dannelse og Indøvelse gaar den tekniske 
i Fredens og Krigens Gerning. Stenkast og Spyd
kast, Brydning og Bueskydning, Vognstyren, 
Citerspil og Dans og Tonekunst, for at kunne 
deltage i Folkeforsamlinger, er det, hvori de unge 
indøves. Paa en lignende Maade maa man tænke 
sig Opdragelsen hos Kongetidens Romere, Taci-
tus'es Germaner og Oldnordens Folk. 

Opdragelse som Genstand for Lovgivningen og 
almen Omsorg faa vi, hvad europæisk Kultur 
angaar, først hos G r æ k e r n e . Her udfoldede et 
rigere Kulturliv sig hos højtbegavede Stammer 
(særlig Dorer og Ioner) med levende Sans for 
legemlig og aandelig Dannelse, Gymnastik og 
Musik, og her blev Opdragelse og Skole Gen
stand for særegne Lærere og tænkende Betragt
ning. — Undervisningen kan deles i Elementår-
fagene: Læsning, Skrivning og Regning, i Alm. 
Privatsag, og Gymnastik og Musik (oprindelig 

I forbunden med Korsang og Dans, senere ogsaa 
\ omfattende de aandelige Discipliner som Poesi, 

Matematik, Filosofi og Retorik, i det hele 
>Musernes« Kunster). Særlig var Gymnastikken 
Genstand for Staternes og Lovgivningens Omsorg, 
og den legemlig-gymnastiske Dannelse fik her, ud 
fra Synspunktet: en sund, harmonisk og daads-

i kraftig Sjæl i et skønt Legeme, en Udvikling, 
der staar som et Mønster. I S p a r t a ordnede 

I Lovgivningen selv Opdragelsen og stillede Gymna-
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stikken i Forgrunden. Til det 7. Aar opdroges 
Drengene strengt og alvorlig i Hjemmet, men 
fra det 7. Aar overtog Staten Opdragelsen, 
Drengene bleve overgivne til Pædonomen og ind
lemmede i en bestemt Rode af deres Alders
klasser. Den hele Livsorden gik ud paa at hærde 
Drengene og udvikle legemlig Kraft og Styrke 
samt vænne dem til streng Tugt, Tarvelighed og 
Selvbeherskelse. De legemlige Øvelser vare til
passede til Alderstrinnet og gik frem fra de 
lettere til de sværere: Løb, Brydning, Spring, 
Diskos- og Spydkastning og Dans. Pigerne fik 
en lignende Opdragelse for at kunne blive sunde 
og stærke Mødre. A t h e n i e n s e r n e naaede højere 
i fin Dannelse og aandelig Kultur. De lagde 
ogsaa ved de gymnastiske Øvelser særlig Vægt 
paa harmonisk, skøn, ædel Form, paa Anstand, 
Holdning og Ynde. Medens Gymnastikken blev 
fremmet ved offentlig Omsorg, var Opdragelsen 
for øvrigt Privatsag, men Musikken i denne ud
videde Betydning af Indbegrebet af de aandelige 
Discipliner var her Genstand for fortrinlig Pleje. 
Opdragelsen blev nu ogsaa et Emne for de store 
Tænkeres dybsindige Drøftelse. 

Som Grundlægger af Etikken er S o k r a t e s 
tillige P.'s Grundlægger. Idet han ser Visdom 
som den øverste Dyd og som lærbar, bliver 
Ledelse af Discipelen til Visdom og Selverkendelse 
en sædelig Livsopgave. Undervisningen skylder 
ogsaa Sokrates den sokratisk-mæeutiske Metode, 
der ser Opdrageren som en Fødselshjælper, der 
gennem Samtale paa induktivt Grundlag skal 
hjælpe Discipelen til selv at finde ud af, hvor
ledes et Erkendelsesresultat fremgaar af Sagens 
egen Natur. Discipelen skal ledes til selv at føde 
de Tanker, der opstaa under Sagens Drøftelse, 
ledes til selvstændig Tænkning, modnes og formes. 
Paa forskellig Maade bygge hans store Efter
følgere, Platon og Aristoteles, paa dette Grundlag, 
idet P. for øvrigt fremtræder som en Del af 
Statskunsten (Politikken). P l a t o n knytter sig til 
de doriske Sæder, men hans høje Idealisme fører 
ham langt ud over dem i Forskrifterne for Op
dragelsen af de herskende Stænder, Krigeren og 
Filosoffen. Det gode, til hvilket Ungdommen skal 
ledes, falder hos ham sammen med det skønne 
(>det skøn-gode«). Opdragelsens Maal er Har
moni mellem Legeme og Sjæl som mellem de 
enkelte Sjælekræfter. For de første 3 Aar træder 
legemlig Pleje, for 3—6 Aars Alderen Mytefortæl
linger, 7—10 gymnastiske Øvelser, 11 —13 Læs
ning og Skrivning o. s. v., 14—16 Digtekunst 
og Musik, 16—18 Matematik cg 18—20 krige
riske Øvelser i Forgrunden. Dermed afslutter 
Krigeren, medens Filosoffen endnu ofrer 1 o Aar 
paa et dybere Studium af Videnskaben. Den 
mere besindige og realistiske A r i s t o t e l e s , hvem 
vi skylde den Formel for Opdragelsens Formaal: 
en harmonisk Udvikling af alle Evner og Kræfter, 
fjerner sig mindre fra den almindelige, særlig 
atheniensiske Opdragelse. Han kræver en dobbelt 
Opdragelse: ved Tilvænnen og Øvelse til de 
etiske (Sindelagets) Dyder, ved Belæring til de 
dianoetiske, Erkendelsens, Dyder. Dyden og den 
derved betingede Lyksalighed er Maalet, Gymna
stik og Grammatik, Musik og Tegnekunst de 
vigtigste Midler til Opdragelse. I Tiden efter 
Aristoteles lagdes der mere Vægt paa forstands

mæssig Belæring, og Undervisningen fik et mere 
retorisk Præg. Hos S t o i k e r n e træder mere 
Tanken om en almen menneskelig Opdragelse i 
Forgrunden over for det nationalt-græske Syns
punkt. 

I denne Form blev P. fra Grækerne optagen 
af Romerne , der indtil den Tid frembød mange 
lysende Eksempler paa patriarkalsk, strengt sæde
lig Opdragelse. Opdragelse var oprindelig privat, 
Familieopdragelse i streng Tugt. Senere opstode 
private Elementarskoler, i hvilke der undervistes 
i Læsning, Skrivning og Regning samt i de tolv 
Tavlers Love, og efterhaanden kom dertil Læs
ning af de romerske Forfattere. Selvfølgelig 
spillede Gymnastik og Idræt ogsaa en betydelig 
Rolle hos dette Krigerfolk, og Ynglingerne over
værede Folke- og Retsforsamlingerne for praktisk 
at indøves til Livet. Men efter de puniske Krige 
og med Rom's voksende Verdensmagt kom Ro
merne under stigende Indflydelse af græsk Kunst 
og Videnskab, græske Lærere søgte til Rom, og 

1 der oprettedes Skoler i græsk Sprog, Litteratur 
og Filosofi. Derved udvidedes og ændredes 
Skoleundervisningen. Fra 7 til 12 Aars Alderen 
gik Drengen i Elementarskolen, og kom saa til 
Grammatikernes Skole, hvor latinsk og græsk 
Sprog og Litteratur vare Hovedfagene, men der 
optoges efterhaanden mere Stof og flere Fag. 
Ved Slutningen af Republikken og i Kejsertiden 
opstod der R e t o r s k o l e r (Retorik, Grammatik 
og Litteratur) og F i l o s o f s k o l e r (navnlig Etik 
og Logik), og Fagskoler som m e d i c i n s k e og 
j u r i d i s k e ; disse Skoler ordnedes ved Love og 
støttedes af Kejserne og ved private Gaver og 
Legater. Der stiftedes ogsaa Biblioteker, og ved 
et ordnet Afskrivningsvæsen bleve Bøgerne for
holdsvis billige og spredtes over Riget. Efter-

i haanden kom Ledelsen af de vigtigste Højskoler 
helt eller delvis ind under de offentlige Myndig
heder, og Lærerne ansattes af det offentlige. Et 
udbredt Net af højere og lavere Skoler spredtes 
saaledes over hele det romerske Rige. Af pæda
gogiske Forfattere maa nævnes Cicero og Quin-
tilian, der har efterladt et Skrift om Uddannelse 
i Veltalenhed. 

Den æ l d s t e k r i s t e l i g e T id . Med sit dybe 
Blik for Personligheden maatte Kristendommen 
forbinde Blik for Hjemmets og Opdragelsens Be-

[ tydning. Maalet var en Opdragelse til det højeste, 
! for alle Mennesker lige, Livsmaal paa Troens 
. Grund. I den første Tid var Kirken en begejstret 

Forkynder af en ny Sædelighed og en ny Kultur 
og udøvede en mægtig Kulturmission. Den lærte 

j Respekt for det evige og prædikede en Kærlig-
| hedens Aand, der viste sig i Omsorg for de 

fattige, for Kvinden, for Barnets og Slavens Ret. 
I den ældste kristelige Tid gaves der i Kate-
kumenatet en religiøs Undervisning som For
beredelse til Daaben og Optagelse i Kristen
samfundet, og Trangen til at frigøre Børnene fra 
de hedenske Kejserskoler førte til Forsøg paa 
at stifte et kristeligt Skolevæsen. Men idet man 
ikke kunde skabe en ny Viden, søgte man at 
forbinde den »hedenske« Viden med den kriste
lige Tro, og Frugten blev Kateketskolen i Alex
andria, den ældste teologiske Højskole (blomstrede 
omkring Aar 300). Lidt senere lagdes Grunden 
til Klosteropdragelsen (Basilius den Store, død 
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379), hvis Formaal var at opdrage Mennesket 
for det tilkommende Liv, og Leo den Store, 
død 461, stiftede gejstlige Seminarier. Saaledes 
virkedes der for religiøs Opdragelse, men i en 
Aand, der bar stærkt Præg af Askesens og Natur
fornægtelsens Ensidighed. Medens Skolen næsten 
forstummede under Folkevandringens Uro (4.—6. 
Aarh.), tog 

det k i r k e l i g - g e j s t l i g e S k o l e v æ s e n et 
Opsving ved Klosterskolerne (s. d.). Navnlig 
vare Benediktinerne (s. d.) fra 529 fyldige og 
begejstrede Bærere af Kulturen. Hvad en ny og 
højbaaren Livsanskuelse kan virke, viste sig her. 
I de franske og tyska Lande af Moser, Heder 
og Skove rejste Klostrene sig som grønne Pletter, 
Lysbringere for Kulturen, i lige Grad virkende 
for det timelige og det evige, som mægtige For
billeder i det sociale Liv. De vare paa een Gang 
Universiteter, Præsteseminarier, Landbrugs- og 
Haandværksskoler. Senere virkede Katedral- eller 
Domskoler (se D o m s k o l e r ) , Stiftsskoler og 
enkeltvis Parochial- eller Sogneskoler for Oplys
ningen. Men Kirken, der først fremmede Kul
turen, kom snart til at hevnme den, idet den mere 
og mere lod sig lede af Hierarkiets Tanke, for 
hvilken det højeste var Opdragelsen til Lydighed 
under Kirken, og Hierarkiets Stræben efter 
Verdensherredømme gav sig tillige Udslag i et 
universelt Sprog, det barbariske Kirkelatin, til 
Skade for Modersmaalet og folkelig Kultur. Der
fra det jævne og dybe Forfald af de oprindelig 
velsignelsesrige Kloster- og Domskoler i over
fladisk Beskæftigelse med Dogmer, Salmer, Bønner 
og Hymner samt Kirkelovene og de syv fri 
Kunster, delt i Trivium (o: latinsk Grammatik, 
Retorik og Dialektik, o: Logik og Filosofi) og 
Kvadrivium (Aritmetik, o: Talspekulationer og 
Regning, Geometri, D: Opmaaling af Flader, 
Astronomi, o: Astrologi, og Musik, o: Harmoni
lære og mystisk Tallære). Karl den Stores konge
lige Tanke om en Folkeopdragelse paa Moders-
maalets Grund og, paa spansk-arabisk Grund, 
Kalifatet i Cordova vare forbigaaende Lyspunkter. 
Som Helhed kan det siges, at Kirken fra 800 til 
1200 var i stadig Stigen, medens Oplysning og 
Dannelse samtidig forsvandt, hvorved Dom- og 
Klosterskolerne tabte deres Betydning. Dette 
Barbari holdt det haardt at bryde, medens dog 
tre Faktorer bragte Betingelser for noget nyt: det 
sjælelige Røre, der bragtes ved Korstogene, det 
stigende Kendskab til den arabiske Lærdom og 
Byernes Vækst og stigende Selvstændighed. 

B o r g e r l i g t S k o l e v æ s e n og Un ive r s i 
t e t e r . Ny Impulser bragte det verdslige R i d d e r 
skab ved Korstogene med friskere Sans for 
naturligt Liv og finere Sæder og det aandelige 
Ridderskab i S k o l a s t i k k e n (s. d.), der ved 
Brydningen mellem Tro og Viden forberedte den 
fri Forskning. Ny Munkeordener, Franciskanere 
og Dominikanere, toge sig ogsaa af Skolevæsenet 
og henvendte sig til Folket. Det bragte et friere 
Pust i den kvalme Luft, og B o r g e r s t a n d e n s 
Udvikling i Byerne medførte Stiftelsen af B o r g e r 
s k o l e r (Stads- eller Skriveskoler; Latinskoler 
og Pigeskoler), med nogen Sans ikke blot for 
Læsning, Skrivning og Regning, men ogsaa for 
Geografi og Historie. Der spores en voksende 
Sans for Kunst, Kundskab og Modersmaalet og 

I det virkelige Livs Krav. Brødrene af det fælles 
Liv (Gerhard Groot, død 1384) virkede ivrig 
for Almueundervisningen. I 14. og 15. Aarh. 
fremspire U n i v e r s i t e t e r n e , der hævde den fri 
Forskning mod Kirkens blinde Autoritetstro. Men 
man kom dog i Skolen ikke synderlig ud over 
Latinen, Trivium og Kvadrivium med deres tomme 
og formelle Kundskab, og gik ikke til Virkelig
heden og Naturen. Der var heller ikke nogen 
egentlig Lærerstand, det var mest forløbne Stu
denter, Klerke og Munke, og om Almueunder
visning var der ikke Tale. Først omkring Midten 
af 15. Aarh. og siden kommer der nyt Liv i P. 
og Skolen ved det voksende og uddybede Kend
skab til den græske og romerske Oldtids Kunst 
og Skrifter, først i Italien og derfra i Frankrig, 
Tyskland og England (se Ren ais s an een). Ved 
at vende tilbage til Oldtidens paa naturlig Tænk
ning og Liv grundede Litteratur vilde den ved 
Dante, Petrarca og Boccaccio forberedte og nu 
stærkt og begejstret frembrydende 

H u m a n i s m e (s. d.) en almindelig Genfødelse, 
Renaissance, af alt ægte menneskeligt, Legemet 
som Sjælen. Betydelige pædagogiske Praktikere 
og Teoretikere træde frem, som V i t t o r i n o da 
F e l t r e , L u d o v i c o V i v e s og D e s i d e r i u s E r a s 
mus, og man aner endog Naturvidenskabens Be
tydning for Opdragelsen (Huarte). Men kæmpede 
Humanismen end for Aandens Frihed, med Sans 
for Individualiteten og legemlig Opdragelse, og 

j imod den barbariske Skoletugt, i det hele ogsaa 
mod Universiteternes abstrakte og haarkløveriske 
Skolastik, saa glemte den dog hurtig Begejst
ringen over Indholdet for Formen og blev igen 
formel og mekanisk. Grammatikpiskeri, Retorik, 
Logik, de filologiske Fag vare Indholdet, og Me-

j toden Udenadlæren og Ramsevæsen, Aanden kold 
Forstandighed. Om en Almueskole, der altid maa 
være grundlagt paa Modersmaalet og virkelige 
Livsværdier, var der ikke Tanke. En lignende 
Skæbne fik Humanismen i de Lande, hvor Refor
mationen sejrede. 

R e f o r m a t o r e r n e s P . (16. Aarh.) . Ogsaa her 
begyndtes der lovende. En dybere Forstaaelse 
af det sædelige og religiøse Liv forbandt sig her 
med Studiet af Sprogene, og denne Forbindelse 
af Religion og Filologi er i det hele Særkendet 
for Reformatorernes P. med M e l a n c h t o n , »Tysk-

j land's Lærer«, og Bugenhagen , »Kirkens og 
I Skolens Reformator« i Spidsen. Tanken om en 
j almindelig Folkedannelse fra et religiøst Stade 
i traadte nu frem. Ved sin tyske Bibel og sin 
Katekismus lagde L u t h e r Grunden til den pro
testantiske Folkeskole, og med Sans for aandelig 
Frihed forbandt han Sans for Hjemmets Betyd
ning, for Modersmaalet og Virkeligheden, Sagen 
mod Ordet, ja Blik for Historie, ganske vist kun 
som en moralsk Eksempelsamling, Legemsøvelser 
og Musik og Sang. Skolen blev nu ogsaa en 
Statssag, ikke længere en Kirkesag. Men da man 
var uklar over Opgavens Indhold og Omfang, var 
det dog egentlig kun det l æ r d e S k o l e v æ s e n , 
L a t i n s k o l e n (s. d.), der bar Frugter af mere 
blivende Værd, som det traadte frem under saa 
store og praktiske Pædagoger som T r o t z e n d o r f 
(død 1556) og S tu rm (død 1589), for hvem 
Oldtiden, Filologien, Latinen i den Grad var alt, 

J at Modersmaalet forvistes fra Skolen, en Stræben, 
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der i J e s u i t t e r n e s Humanisme forbandtes med 
den strenge Opdragelse af en Lydighedens Aand, 
i hvilken al menneskelig Selvstændighed op
hævedes for blind Opgaaen i et større Legeme. 

17. Aarh . O r t o d o k s i e n s P e r i o d e er 
Latinskolens Tidsalder. Fra Midten af 16. til 
Midten af 17. Aarh. herskede L a t i n s k o l e n 
(s. d.) i dens værste Form, og alle Skoler bleve 
Latinskoler. Skolens Opgave var kun at lære 
Børnene Religion og at læse, skrive og tale Latin. 
Det hele blev formalistisk og mekanisk død Lær
dom og Hukommelsesstof, Ord uden Sag, Ramse-
væsen, Disputationer og Deklamationer, indøvet 
under en barbarisk Skoletugt, det var alt. Lys
punktet i 17. Aarh. er Fremkomsten af d e n 
æ l d r e p æ d a g o g i s k e R e a l i s m e , en Række 
geniale Mænd, der virkede som Strømbrydere og 
udformede Idekredse, der forberedte en ny P. og 
en ny Skole. Fælles for dem alle er Sans for 
Virkeligheden og virkelige Livsværdier, for Moders-
maalet og Udvikling af Barnets Individualitet til 
Selvstændighed, Modenhed og aandelig Frihed, 
og en Metode, der følger Barnets psykologiske 
Udviklingsgang og gaar ud fra Anskuelsen. Pro
testen mod Tidens pædagogiske Formalisme fandt 
først et klart, kraftigt og æggende Udtryk i 
M o n t a i g n e (s. d.) død 1592, der tager Ordet 
for aandelig Frihed og selvstændig Prøvelse mod 
Tidens Pedanteri, Mekanisme og Autoritetstro, 
hævder Modersmaalets Førstefødselsret og ind
skærper den legemlige Opdragelses Betydning, 
og B a c o n (s. d.), død 1626, der fordrer Aandens 
Befrielse fra alle Fordomme og hævder Erfaring 
og Induktion og Undersøgelse af Tingenes Aar-
sager som eneste Vej til sand Viden og Magt over 
Tingene. Til Dels til Bacon støtte R a t k e (s. d.) 
[Ratich],død 1635, og Comenius(s .d . ) , død 1670, 
sig. De fordre Opdragelsens nøje Tilknytning til 
Aandens naturlige Udviklingsgang, Modersmaalets 
Forrang for Latinen, en Sprogundervisning paa 
Eksempelets og Anskuelsens Grund, og Anskuelse 
af Sagen fremfor Navne og Ord som Grundlag 
for al Undervisning. Medens den geniale Mark-
skriger Ratke mere antyder Fremtidens Opgave, 
særlig hvad Sprogundervisningen angaar, har den 
profetisk dybsindige Comenius, Didaktikkens 
Grundlægger (Didactica magna, o: den store 
Undervisningslære 1629) med beundringsværdig 
Klarhed i sine Skrifter nedlagt alle den moderne 
P.'s anerkendte Grundsætninger. Opdragelsens 
Formaal er at opbygge Gudsbilledet i Mennesket, 
Mikrokosmen, D: at udvikle alle menneskelige 
Evner og Kræfter og ved en Metode, der følger 
Naturen (gaar fra Anskuelse til Begreb, fra Eks
empelet til Reglen, fra Elementerne til Forestil
lingen om det hele). Sagerkendelse og Tale skulle 
følges ad, og der skal undervises for Livet, først 
Modersmaalet, saa et Sprog ad Gangen, først 
Landets Nabosprog, saa Latin og Græsk. I sit 
Udkast til sine fire Skoler, Moderskolen (o: 
Hjemmets ) , Modersmaalets Skole (Folkeskolen), 
Latinskolen og Akademiet har han peget paa en 
Enhedsskole, og med Hensyn til Skoletugten krævet 
Lys, Frihed og Mildhed i Skolen og indtrængende 
talt Legemets Sag. Det var en storstilet human 
Opdragelse af hele Folket, der stod som Maalet. 
Over for denne høje og ægte humane Idealisme 
tager J o h n Locke ' s (s. d.) >Tanker om Op

dragelsen« sig mere nøgtern ud. >En sund Sjæl 
i et sundt Legeme« er hans Valgsprog. Da Er
faringen er Erkendelsens eneste Kilde, maa al 
Undervisning udgaa fra Anskuelse og Modersmaalet, 
men Maalet for Opdragelsen er for øvrigt ikke 
Kundskab eller Lærdom, men »en praktisk, klog 
og sædelig Mand«, der har lært noget nyttigt. Han 
kræver en simpel, ukunstlet Levevis og Hærdelse, 
udtaler sig mod legemlig Revselse og barbarisk 
Skoletugt, men lægger maaske for megen Vægt 
paa Æresfølelsen som Opdragelsesmiddel. 

Ny frugtbringende Tanker vare fremkomne, men 
Almueskolen i 17. Aarh. var og blev kummerlig 
(Trediveaarskrigen), og Latinskolen stod fremdeles 
paa Ortodoksiens og Latinens Grund. Kun Ernst 
den Frommes (død 1675) Bestræbelse for at føre 
Comenius'es Ideer ud i Livet var som en Morgen
dæmring. Først henimod Aarhundredets Slutning 
traadte en dybere Længsel efter Livets Virkelig
hed og folkelig Oplysning paa Modersmaalets 
Grund frem og fandt sit første Udtryk i Pie
tismen. 

18. A a r h . I det protestantiske Tyskland 
I sluttede P i e t i s m e n med Spener, Francke og 
! Hecker i Spidsen et Forbund med den realistiske 
j P. Paavirket af Hertug Ernst's Skolereform og 
i Spener's religiøse Inderlighed oprettede F r a n c k e 
i (s. d.), en praktisk Pædagog af første Rang, 1687 
en Børneskole i Hamburg for saa paa Aarhundredets 
Tærskel at begynde sin store Virksomhed i Halle. 
En Række Opdragelsesanstalter af vidtrækkende 
Indflydelse i alle protestantiske Lande frem
blomstrer: 1695 en Fattigskole, senere Pæda-
gog ie r , V a j s e n h u s e og L æ r e r s e m i n a r i e r 
af forskellig Art. Af Fattigskolen fremspirer 
B o r g e r s k o l e n med Klasser for Piger og Drenge. 
Latinskolen oplives ved Indførelse af Realfag, og 
Grunden lagdes til R e a l s k o l e n ( H e c k e r i 
Berlin 1747). Som Organisator var Francke 
uforlignelig, og som Comenius havde han Blik 
for Elementarskolens Forbindelse med hele det 
øvrige Skolevæsen, men det ensidige Eftertryk 
paa religiøs Følelse og Fromhed medførte en 
Fare, der viste sig hos Efterlignerne: alt gik op 
i fromme Rørelser, og aandelig Usundhed, Hov
mod og Forskruethed blev Følgen, og truede 
ogsaa Skolen i Halle, indtil N i m e y e r igen op
hjalp den. Ud fra Pietismen gik Grev Z in zen-
do rf's Brødremenighed, i hvilken Opdragelsen 
bliver til et ejendommeligt og virksomt Led i 
Menighedslivet, og beslægtede med Pietismen ere 

I ogsaa F l a t t i c h ' s ædle Bestræbelser for at redde 
I vildfarne Børn. 

I ny sociale Former gærede Realismens Tanker 
1 i den s e n e r e R e a l i s m e . 17. Aarh.'s engelske 
I Deisme og Erfaringsfilosofi blev paa fransk Grund 

til en ætsende, socialt opløsende Kritik, til Dels 
ogsaa befrugtet af Naturrettens Ideer, og senere 
hos Diderot, la Mettrie og Holbach til en ateistisk 
Materialisme, Ideer, der forberedte den franske 
Revolution. I Tyskland fremtraadte »Oplysningens 
Tidsalder«, forberedt ved rationelle Tænkere som 
Leibniz og Wolf som en Protest mod tidligere 

i Tiders Dressur, Uvidenhed, Overtro og For
skruethed, og Pietismen, Følelsens Protest mod 
en abstrakt Forstandsskolastik, mødte nu igen ved 
sin Udartning en Modstrøm fra Forstandens Side 
i R a t i o n a l i s m e n . Ud fra den og paavirket paa 
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een Gang af Voltaire og Hecker arbejdede F r e d e 
r ik den S t o r e ivrig for Oplysning, forstod 
Almueskolen som en betydningsfuld Statssag og 
gav 1763 sit Reglement for Almueskolen, og sam
tidig finde vi lignende Bestræbelser i Norden. 
Men Tiden var endnu ikke moden, ny og mægtige 
Impulser maaite til, og disse kom med Rousseau 
og senere den franske Revolution. 

J e a n J a c q u e s R o u s s e a u (s. d.) fortsætter 
paa ny og original Maade den store Linie fra 
Montaigne, Comenius og Locke. Natur og Frihed 
ere hans Grundtanker. Han optræder mod det 
kunstlede og forskruede for naturligt, umiddelbart 
Liv og vil søge Udgangspunkterne for Opdragel
sen i de menneskelige Evners naturlige Udviklings-
orden: >følg Naturen«. Alt er godt, som det ud-
gaar fra Naturens Haand, alt vanslægter under 
Menneskets. Kultur er Unatur, men for at Kulturen 
ikke skal kvæle Naturen, er Opdragelsen nødvendig 
o: en Opdragelse til det almenmenneskelige i 
Enhed med det individuellle. Man maa ikke for
haste Udviklingen. Som han udvikler det i sit 
Opdragelsesskrift: »Emile«, skal Opdragelsen til 
det 12. Aar helst være negativ, man sørge for 
Barnets fysiske Fornødenheder, skaane dets Hjerte 
mod Lasten og dets Forstand mod Vildfarelse, 
men ellers lade man Barnet tumle sig i Frihed, 
gøre sine Erfaringer og modtage Straffen for Fejl
greb som en naturlig Følge af Forseelsen. Man 
maa ikke pirre dets Fantasi, ikke ræsonnere med 
det, befale det saa lidt som muligt og ikke øve 
unødig Tvang, men ethvert Afslag skal staa fast. 
Erfaring, Anskuelse og Selvvirksomhed maa være 
dets eneste Læremestere, ingen abstrakte Studier eller 
Udenadslæren, aldrig Ord uden Sag. Fra det 12. 
Aar skal Barnet gøre Overgangen fra Anskuelse 
til Begreber.. Ved simpel og kølig Meddelelse 
skal det nu lære noget nyttigt, men altid ad An
skuelsens, Erfaringens og Eksperimentets Vej — 
det skal selv »opfinde Redskaberne« som Robin
son. Ved det 15. Aar er Emile naaet til Selv
tænkning, han har kun nogle faa Kundskaber om 
Naturen og i Geometri og Algebra, men er en 
naturlig, frimodig og sanddru Dreng, der stoler 
paa sig selv. Og nu ved denne hans anden Fød
sel, ved Stemmens Overgang og fremspirende 
Lidenskaber, skal Opdragelsen for Alvor begynde. 
Gennem Selvkærligheden kommer han til at elske 
andre og skal nu lære sit Forhold til Menneskene 
og Samfundet at kende. Her er Historie, der giver 
Menneskene selv og ikke deres Masker, ypperlig. 
Først nu kan der blive Tale om Religionsunder
visning, men saaledes, at han bliver i Stand til 
at vælge. Det er Rousseau's store Betydning, at 
han har hævdet Barnets og Individets Ret, som 
han socialt hævdede Personlighedens Ret til 
Selvudvikling og Selvstyre, at han har grundet 
Opdragelsen paa Psykologi, at han har hævdet 
Hjemmets, Naturlighedens og det primitives Be
tydning, og at han har villet grundlægge Opdragel
sen paa det, som virkelig kan være Livsværdi for 
Barnet. Den skarpe Modsætning mellem Kultur 
og Natur forklares ved Tidens Unatur, men er 
selvfølgelig uholdbar. Rousseau's umaadelige Ind
flydelse, der ogsaa skyldes hans æggende, flam
mende, følelsesdrukne Stil, afsatte snart sine Frugter 
i Tyskland og Norden, særlig hos 

F i l a n t r o p e r n e med den dansk-tyske Base-

do w (s. d.; i Spidsen. Denne pædagogiske Retning 
staar paa Rousseau's og Realismens Grund, men 
trækker Tanken mere i Retning af det nyttige. 
I Modsætning til Latinskolens ensidige og golde 
Udvikling af Hukommelse og Forstand og døde 
Lærdom lægger den Vægt paa Naturens Vejled
ning og kræver paa Anskuelsens Grund en metodisk 
Fremgang fra det lettere til det sværere, til sand 
Selvudvikling. Man maa ikke byde Børnene noget, 
de ikke forstaa. Undervisningen skal være anskue
lig, nyttig og behagelig. Den vil blive det, naar 
man gaar naturmæssig fra »Anskuelse og Erfaring 
til den fuldendte Videnskab«, Børnene ville da 
lære med Liv og Lyst, og Straf vil blive over
flødig. Opdragelsens Formaal er at forberede 
Børnene til et almennyttigt, patriotisk og lykke
ligt Liv. Til denne Retning hører en Række frem
ragende Pædagoger, den klare og ædle S a l z m a n n 
(Filantropinet i Schnepfenthal, hvor ogsaa Guts 
mut h s virkede ivrig for Gymnastikken), C a m p e 
(s. d.), Ol iv ie r , T r a p og W o l k e og den høj
sindede Godsejer, Friherre Rochow, der paa sit 
Gods med stort praktisk Talent og en Kærlighed, 
der aldrig blev træt, gennemførte de filantropiske 
Ideer paa Almueskolens Omraade (»Børnevennen«). 

Slutningen af 18. og Begyndelsen af 19. Aarh. 
er præget ved levende Sans og Iver for pædago
giske Spørgsmaal. Under Hensyn til det virkelige 
Livs Krav kom Borgerskolen stærkt frem ved 
Siden af Latinskolen. Rousseau's og Filantroper
nes Ideer, Nationallitteraturens Opkomst, den 
stigende Interesse for Naturvidenskaberne betegne 
Strømninger, der føre til Grundlæggelse af Borger
skoler og Realskoler, med Vægt paa Realfagene. 
Selv det katolske Skolevæsen, der var i en elen
dig Forfatning, fik under Marie Theresia og Josef II 
et Opsving, for hvilket navnlig F e l b i g e r , der 
var paavirket af Hecker og Filantroperne, har 
stor Fortjeneste. Ogsaa vistes der nu varm Inter
esse for Oprettelsen af Seminarier, hvis Betydning 
særlig var hævdet af Basedow, Trap og Rochow 
som tidligere af Pietismen. Ogsaa Humanismen 
fik ved de berømte Filologer og Pædagoger 
Gesner , E r n e s t i og H e y n e en Fornyelse 
(Nyhuman i smen) og vandt en Del ved Kampen 
med Realismen. Den kunde bebrejde Realis
men et noget ensidigt Nyttehensyn og Over
fladiskhed ved at indtage for meget reelt Stof og 
en for slap Skoletugt. I Modsætning dertil priste 
den Grundighed paa et mindre Omraade og søgte 
at gøre Latinskolen mere aandsdannende ved fra 
Sproget, Formen, at vende sig mod Indholdet og 
naa human Dannelse ved en dybere Indlevelse i 
den antikke Kultur, i de latinske og græske For
fattere. Selv erkendte den ogsaa Realfagenes rela
tive Berettigelse, og Matematik, de rationelle Na
turvidenskaber og de historiske Discipliner kom til 
at spille en større Rolle. 

19. Aarh., der i det hele særpræges ved 
Grundlæggelsen af en virkelig Folkeskole og 
inden for den højere Skole ved en stigende Kamp 
mellem det klassisk-humanistiske og det moderne 
realistiske Dannelsesprincip samt ved P.'s Grund
læggelse som Videnskab ud fra Fysiologi, Psy
kologi og Etik, staar i Aarhundredets første 
Tredjedel og blivende under Indflydelse af Pesta-
lozzi's store Skikkelse. 1805—25 var Pes ta -
lozz i (s. d.) Europa's Lærer i Yverdun. Her 
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begrundede han Elementarundervisningen. Han tog 
Ordet for en almindelig og alsidig Menneske
dannelse, som skal følge Naturen, »Dannelses-
lovenes guddommelige Orden« og lægge Grunden 
for al Dannelse under Vekselvirkning af Teori 
og Praksis. Elementarundervisningens Formaal 
og Opgave er Uddannelse af de naturlige Men
neskekræfter i harmonisk Forhold. Dens Metode 
kræver, at man gaar ud fra Sanseanskuelsen, dvæler 
ved Elementerne, jævnt og uden Huller skrider 
frem ved fast Indprenten af det gennemarbejdede 
Lærestof, der maa ses som Middel til at udvikle 
og styrke de aandelige Evner, og altid lader 
Sagerkendelse og Ordet følges ad. Paa en just 
ikke heldig Maade knytter han sine metodiske 
Undersøgelser til Tal, Form og Ord, som han 
betegner som den aandelige Anskuelses Grund
former, men han træffer dog det rette, og hans 
Indflydelse paa Elementarundervisningen er bane
brydende, trods hans Mangel paa praktisk Sans. 
Først og fremmest virker til dette Resultat hans 
pædagogisk-psykologiske Grundidé, at Opdragel
sens Lære skulde læses ud af Barnenaturen selv 
og Naturens Orden følges, og hans sjældne Ihær
dighed i at efterspore, hvad der paa een G a n g 
var l e t t e s t for Bø rnene og s a m t i d i g før te 
deres E v n e r v i d e r e . Paa den Maade lykkedes 
det ham at blive en Vejviser i alle Elementarfag 
og opbygge en paa een Gang anskuelig og ud
viklende Metode, og selv store Tænkere som 
Kant og Fichte følte, at det store Udgangspunkt 
for Folkeskolen var givet her. Men til Resultatet 
virkede dernæst hans sjældne Karakter, hans al
drig rokkede Tro paa Mennesket, hans Sjæls Ild 
og Højsind, hans altid redebonne Selvfornægtelse 
og hans grænseløse Kærlighed til det lidende 
Folk. Personlig som teoretisk var han en stor 
Lysbringer. 

i g. Aarh.'s levende Interesse for Opdragelses-
spørgsmaalet i det protestantiske Europa er be
sjælet af Pestalozzi, hvis Grundtanke ogsaa er 
beslægtet med Danmark's største pædagogiske Genis, 
G r u n d t v i g ' s . Hvad der foruden af K a n t er 
gjort til Grundlæggelse af en paa Psykologi 
grundet videnskabelig Pædagogik af de store Fi
losoffer, som F i c h t e , der i sine »Taler til den 
tyske Nation« anbefaler Pestalozzi's Ideer som 
det rette Middel til at løfte det tyske Folk og 
grundlægge en ægte Nationalopdragelse, og af 
H e r b e r t , der staar som Grundlægger af en 
stor pædagogisk Skole, eller af Beneke , er paa
virket af Pestalozzi. Det samme gælder de fleste 
store praktiske Pædagoger, saaledes Fr . F r o b e l , 
>Børnehavens« Grundlægger, og mange andre, for 
øvrigt ogsaa H e r b e r t Spence r ' s moderne Skrift 
om Opdragelsen. 

I det nys forløbne Aarhundrede viste der sig i det 
hele en stærk og voksende Interesse for Skole og 
Opdragelse. F o l k e s k o l e n blev, særlig i de prote
stantiske Lande, grundlagt som en aandelig Magt og 
Grundbærer af Folkedannelsen, selv om den endnu 
ikke alle Vegne er udrustet med de bedste Lære
midler, og selv om vigtige Spørgsmaal som Skolens 
Forhold til Kirke og Stat, til det højere 
Skolevæsen og til en videregaaende Undervisning 
endnu ikke ere løste. Hvad Mellemskolen angaar, 
have Realskoler og Realgymnasier vist sig som 
livskraftige Dannelser, i hvilke Modersmaalets og 

Nationallitteraturens og Naturvidenskabens Dan-
nelseselementer have godtgjort deres Betydning som 
Dannelsværdier, og ogsaa Pigeskolen har været Gen
stand for betydningsfulde Reformer, dog nærmest 
ved privat Initiativ. Den humanistiske Latinskole 
har længe kæmpet mod de moderne pædagogiske 
Ideer, men den har efterhaanden maattet bøje sig 
for Tidsstrømningen, har afsat Realklasser og 
matematisk-naturvidenskabelige Linier og til Dels 
optaget det moderne realistiske Dannelsesprincip. 
Spørgsmaalet om en Enhedsskole, som en humant-
dannende borgerlig Skole med forskellige organisk 
forbundne Trin (Folke-, Mellem- og Højskolen), 
staar overalt paa Dagsordenen. Der gøres nu 
meget for Læreruddannelsen og for hygieinisk 
velindrettede Skolebygninger; en videnskabelig 
Pædagogik fremtræder mer og mer som ledende, 
og pædagogiske Spørgsmaal forstaas i deres store 
sociale Betydning. Om Udviklingen i det sidste 
Hundredaar henvises for øvrigt til Specialartiklerne 
(»Undervisningsvæsen«) ved de forskellige Lande. 
(L i t t . : Fr . D i t t e s , »Schule der P.« [4- Opl. 
Leipzig 1892]; S t r u m p e l l , >Psykologische P.« 
[Leipzig 1880]; W a i t z , »Allgemeine P.« [3- Opl. 
Braunschweig 1883]; Al. Bain, Education as a 
science [9. Udg. 1896]; H. S p e n c e r , »Om Op
dragelsen«, paa Dansk ved Høffding [2. Opl. 
1895], paa Norsk ved H. Brekke [i »Bibi. f. de 
tusind Hjem«]; S. H e e g a a r d , »Opdragelseslære« 
[4. Udg. 1893]; O. H a n s e n , »Opdragelseslære« 
[1898]; Cl. W i l k e n s , »Grundtræk af P.« [4. Udg. 
1902]; K. Schmid t , »Geschichte der P.« [4Bd.,4. 
Opl. 1876—88]; N. H. Bang, »Oversigt over Op
dragelsens og Skolens Historie« [1899] ;K.V. Stoy, 
»Encyclopacirte, Metodologie und Litteratur der P.« 
[Leipzig 1878]; F. Sande r ' s , »Lexikon der P.« 
[1883]; Re in, »Encyclopådisches Handbuch der 
P.« [7 Bd. 1894—99]). Cl. W. 

Pædagogisk Samfund i Christiania blev op
rindelig grundlagt 1849 efter Initiativ udgaaet fra 
en tidligere bestaaende filologisk-pædagogisk For
ening. Samfundet virkede indtil 1858. Først 1888 
nystiftedes atter under stor Tilslutning p. S. med 
det Formaal »at give sine Medlemmer Anledning 
til ved Foredrag og Diskussion at udveksle An
skuelser om Skolens, navnlig den højere Skoles 
og dens Lærerstands Interesser«. Inden for Sam
fundet har der rørt sig et kraftig pulserende og 
frugtbart Liv, hvilket ikke har været uden Ind
flydelse paa de mange Nydannelser inden for nyere 
norsk Skoleordning. Hvor Emner af mere almen 
Natur have været behandlede, er der aabnet Ad
gang ogsaa for udenforstaaende. bl. a. for saaledes 
at træde i Rapport med Hjemmene. Et Sam
arbejde er ved p. S.'s Formidling indledet mellem 
Lærerstanden og Lægerne. Samfundets Diskus
sioner have stadig været fulgte med stor Interesse 
i Dagspressen. Som Fagorgan har det »Den højere 
Skole, Meddelelser fra Filologernes og Realisternes 
Landsforening«, der 1903 udgaar med 5. Aar-
gang. K. V.H. 

Pædagogisk Selskab i Kbhvn. blev stiftet 17. 
Juni 1820. Dets Oprettelse foregik paa en Tid, da 
der endnu var Efterdønninger tilbage af 18. Aarh.'s 
levende Skoleinteresse, medens samtidig Sindene 
allerede stærkt havde vendt sig i ny Retning, 
først i æstetisk, senere i national og politisk. 
Dette forklarer Selskabets besynderlig skiftende 
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Lod. Efter nemlig at være grundlagt af nogle 
entusiastiske Skolemænd, blandt hvilkejens Vorm 
Bruun maa nævnes som den egentlige Stifter, 
fører det i nogle faa Aar en ret blomstrende Eksi
stens. Allerede 1824 begynder der imidlertid i 
Aarsberetningerne at lyde Klager over, at Inter
essen er i kendelig Tilbagegang, idet »Tids
alderen skænker andre, helt ubetydelige Fore
tagender en overdreven Yndest«, og 1827 nævnes 
som Eksempel paa disse »de elendige Vaudeviller, 
der optage det Publikum, der hader alle alvorlige 
Anliggender og kun morer sig ved Tant«. Sel
skabet synker snart ned til kun at være en Art 
pædagogisk Klub, og efter en forholdsvis kort
varig Opblussen i 1840'erne fortsættes Tilbage
gangen indtil Slutn. af 1850'erne, da Selskabets 
Virksomhed helt standser, og det er sin endelige 
Opløsning nær. Da vaagner det i 1860'erne til 
nyt Liv, og dette har da i de sidste 40 Aar stadig 
udviklet sig videre, saa at Selskabet igen for Al
vor er kommet til at indtage den Stilling, der 
oprindelig var tiltænkt det, som Midtpunkt for 
Hovedstadens pædagogiske Liv. 

Formaalet forP. S.'s Virksomhed betegnes 1820 
som, at man »vil virke for gensidig Bekendtskab, 
holde Foredrags- og Diskussionsmøder, anskaffe 
et Bibliotek, udgive Skrifter og revidere udkomne 
Skolebøger«. Dette sidste optog Selskabet i de 
første Aar i en uforholdsmæssig Grad, idet der i 
det Øjemed blev nedsat en hel Række af Komi
teer, som til Dels arbejdede flittig uden dog at 
føre til noget nævneværdigt Resultat. Af udgivne 
Skrifter udkom kun en »Maanedstidende for Skole
lærere og Opdragere« [Kbhvn. 1821—23]. Der
imod lykkedes det Selskabet at faa samlet et 
værdifuldt B ib l i o t ek , der for Tiden indeholder 
henimod 3,000 Bd. udelukkende pædagogisk Litte
ratur. 

Selskabets Hovedvirksomhed har dog, navnlig 
i dets Fremgangsperioder, været samlet om de 
pædagogiske F o r e d r a g s - og D i s k u s s i o n s 
møder . Af saadanne blev der i 1820'erne afholdt 
endog ca. 30 om Aaret; nu er det almindelige 
10—12 aarlig. Disse Møder have dog væsentlig 
forandret Karaktei; medens Forhandlingerne i den 
første Periode mest drejede sig om abstrakt
pædagogiske Spørgsmaal, ere de i de senere Tider 
væsentlig gaaede ud paa at virke for Reformer, 
dels inden for de forskellige Grene af Skolelivet, 
dels inden for Fagundervisningen. I den Retning 
er Selskabet da kommet til at spille en mere og 
mere fremtrædende Rolle, idet dels alle de Re-
formspørgsmaal, der have været fremme i denne 
Periode, ere blevne omhyggelig diskuterede, dels 
forskellige Reformer ere blevne forberedte i det. 
Særlig har Spørgsmaalet om Uddannelse af Lærere 
og Lærerinder saavel til Folkeskolen som til den 
højere Skole været behandlet i en stor Række af 
Diskussionsmøder, som have ført til praktiske Re
sultater. Selskabet tæller for Tiden (1903) ca. 
750 Medlemmer. (Jfr. »Det pædagogiske Selskabs 
Liv og Virksomhed 1820—25« i »Tidsskriftet 
»Vor Ungdom« [1896]). S. L. Tuxen. 

Pædatrofl (græ.), Tæring hos Smaabørn, en 
Lidelse, der kan bero paa forskellige Aarsager (Tu
berkulose, Syfilis o. s. v.), men som oftest har sin 
Aarsag i en ved kronisk Tarmsygdom foraarsaget, i 
høj Grad mangelfuld Ernæring, meget ofte under

støttet af uhensigtsmæssig Kost og uheldige hy-
gieiniske Forhold i det hele taget. Lp. M. 

Pæderasti (græ.), Drengekærlighed, benævnes 
den sanselige Tilbøjelighed hen imod yngre Per
soner af samme Køn, som spillede en stor Rolle 
for Mændene i den græske Oldtid, og som den
gang i den almindelige Opfattelse ikke stod som 
noget egentlig unaturligt eller skændigt, snarere 
i en vis Periode som et Fortrin for fremragende 
Aander; i alt Fald synes mange berømte og frem
trædende Mænd, Aristides, Sofokles, endog So
krates og Plato at have delt denne Tilbøjelighed 
og at have sluttet sig til smukke og begavede 
Ynglinge med baade aandeligt og sanseligt Vel
behag. Imidlertid udartede og forraaedes denne 
»græske Kærlighed« efterhaande^n mere og kom 
i denne Skikkelse til Romerne og andre Nationer 
under græsk Paa virkning; i disses Dekadence-
periode antog P. Karakteren af de modbydeligste, 
unaturlige Udskejelser. I Nutiden spiller P. hel
digvis en mindre fremtrædende Rolle, om end 
den florerer mere eller mindre, især i de store 
Kulturcentre. I et vist Antal Tilfælde beror Til
bøjeligheden aabenbart paa medfødte, abnorme 
Anlæg, den saakaldte Homoseksualitet, hvor den 
erotiske Trang og Tilbøjelighed er rettet paa 
Personer af vedkommendes eget Køn; i andre 
Tilfælde, som hos gamle Libertinere, paa en er
hvervet Trang til pervers Stimulus, eller over
hovedet paa en udskejende Sanselighed. E. P—n. 

Pædentik (græ.), Opdragelse særlig til Dyd. 

Pædia t r i (græ.), Læren om Sygdomme hos Børn 
(se B ø r n e s y g d o m m e ) . 

Pædogenese (græ.), en ejendommelig Forplant-
ningsmaade, hidtil paavist hos Galmyg og Ribbe
gopler. Hos visse Galmyg, Miastor, kan man inde i 
Larverne, der leve under løs Træbark, iagttage 
andre Larver, der leve inde i Moderlarven, bore 
sig ud af denne og derpaa selv i sig producere 
en ny Larvegeneration. Efter at et Antal Larve
generationer saaledes have fulgt efter hverandre, 
kommer en Generation, hvor Larverne ikke ud
vikle ny Larver, men forpuppe sig og frembringe 
Hanner og Hunner. Af disse Æg iremgaar da 
paa ny en Larvegeneration, der bringer ny Larver 
til Verden o. s. v. Larvernes Afkom synes ikke at 
dannes i særlige Organer, men opstaar fra Cellehobe 
i Fedtlegemets Lapper og paa dettes Bekostning. 

Inden for Ribbegoplerne har Chun hos de to 
Underordener Lobiferae og Cestidae vist, at I/ar
verne, de saakaldte Mertensia-Stadier, undertiden 
kunne blive kønsmodne og aflægge befrugtede 
Æg. Larverne vokse derpaa videre, og Køns-
stofferne synes atter at reduceres. Senere udvikle 
Larverne sig rimeligvis til normale Individer og 
opnaa som saadanne atter Kønsmodenhed. (Li t t . : 
Meinert , »Om Æggets Anlæg og Udvikling og 
om Embryonets første Dannelse i Miastorlarven« 
[»Nat. Tidsskr.« 3. R., 8. Bd. 1872]; Chun, 
»Die Ctenophoren des Golfes von Neapel. Flora 
und Fauna des Golfes von Neapel« [1, Leipzig 
1880]). C. W.-L. 

Pædonom kaldtes i flere græske Stater, f. Eks. 
i Sparta og paa Kreta, en Embedsmand, der havde 
Tilsyn med Børnenes Opdiagelse. H. H. R. 

Pædotriber (græ.), Gymnastiklærere ell. Lærere 
i Brydning. 
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Pægl, dansk og tidligere norsk Maal for flydende 
Varer, = i/4 Pot = henholdsvis 0,24153 og 0,2413 
Lit. 'N.J.B. 

Paegnia (græ.), muntre, spøgefulde Digte, 
især saadanne, som handle om Vin og Kærlig
hed. H. H. R. 

Påi jånne, Sø i det mellemste Finland, strækker 
sig fra Nord til Syd med en Længde af ca. 128 
Km., medens Bredden kun et enkelt Sted naar 
26 Km. Arealet er 1,576 • Km., Vandspejlet 
ligger 78 M. o. H., og den største Dybde er 89 
M. I hele sin Længde kan P. besejles af Far
tøjer, der stikke 2,4 M. dybt, og den befares af 
flere Sejl- og Dampskibe. Søbredderne ere flere 
Steder klippefulde, høje og maleriske. Blandt 
Øerne, der i alt optage 253 • Km., nævnes den 
høje Pajassalo. P. har Afløb til den finske Bugt 
gennem Kymmene (s. d.). H. P. S. 

Paiva'l 'inta, P i e t ar i, finsk Bondemand og 
Forfatter, er født 1827 som Søn af en fattig, 
pietistisk Husmand, giftede sig 22 Aar gi. med 
en fattig Bondepige og nedsatte sig paa et Ny-
byggerhjem i Ødemarken, hvor han ved fortsat 
Flid og utrolig Nøjsomhed efterhaanden op
arbejdede sig en økonomisk uafhængig Eksistens. 
1861 blev han Klokker i sin Fødelandsby, fra 
1876 fik han offentlige Tillidshverv og har siddet 
paa Landdagen 1882—91. Som »Klokkerfar« er 
han sin Egns Forsyn. 

P. havde 1867 ladet trykke en Fortælling fra 
Karl XII's ulykkelige »store Ufredstid«, men først 
da han 1876 laa til Sengs for et brækket Ben, 
fik han Stunder til ret at begynde litterær Virk
somhed. Han har siden givet sin opsparede Iagt
tagelsesevne, sit dybe Kendskab til Bondens 
Tankegang og sin Kærlighed til Naturen Udtryk 
gennem en lang Række Folkelivsskildringer under 
vekslende Titler. Samlede udgøre de et i deres 
Art enestaaende Monument over finsk Landalmue. 
Han skriver altid paa Finsk. Under Titelen: »Bilder 
ur Lifvet« er en Række af hans Ting udkommet 
paa Svensk; han er delvis oversat til Norsk, Tysk, 
Russisk og Flamsk. P. har desuden samlet og ud
givet de pietistiske Lederes Hyrdebreve til deres 
Tilhængere. lv. B. 

Pæl, en Søjle eller spinkel Pille, som staar i 
Jorden og enten tjener til at optage og overføre 
til Grunden de fra et Bygværk hidrørende Be
lastninger (Bærepæle) eller til at modstaa Side-
paavirkninger ( I n d f a t n i n g s p æ l e , B o l v æ r k s -
p æ l e , A n k e r p æ l e , F r i h o l d e r p æ l e in. f l . ) , 
fcller som er fritstaaende (Mærkepæle) . Efter 
som P. staa lodret eller hældende, benævnes de 
L o d p æ l e eller S k r a a p æ l e ; staa de med hele 
deres Længde i Jorden, benævnes de Grund- j 
pæle . P. kunne enten anbringes Side om Side, 
s l u t t e d e P., i hvilket Tilfælde forøget Tæthed 
ofte søges tilvejebragt ved, at de forbindes ind
byrdes ved Sløjfning eller Notning til den saa-
kaldte S p u n s v æ g (P. kaldes da S p u n s p æ l e ) , 
eller de anbringes med visse Mellemrum ( s p r e d t e 
P.). 

Hvad Materialet angaar, kunne P. udføres af 
Træ, Jærn, Monier eller Beton, og de bringes 
ned i Grunden ved »Ramning«, »Skylning« eller 
Nedskruning (se P æ l e r a m n i n g , S k y l n i n g og 
S k r u e pæle). Gøres P. af Træ, er deres Tvær
snit enten rundt eller kvadratisk; alle haarde 

Træsorter (Eg, Bøg, Fyr, Gran, Lærk, Løn, Ælm 
o. s. v.) egne sig til P., og staa de stadig i Vand 
(frit Vand eller Grundvand), vil deres Varighed 
være meget stor (se P æ l e b y g n i n g e r ) . Praktisk 
talt kunne P. under disse Forhold siges at være 
uforgængelige; dog gælder dette ikke i Hav
vand, hvor Pæleorm og Pælekræbs ofte op
træde i stor Mængde og i Løbet af faa Aar 
fuldstændig kunne ødelægge P. , omtrent lige
gyldig, hvilken Træsort der end er anvendt. En 
særlig sydamerikansk Træsort »Greenheart« (Nec-
tandra rodiai) synes dog kun at angribes mindre 
stærkt. Paa Steder, hvor saadant Angreb kan 
befrygtes, har man derfor søgt at beskytte Træet 
mod Pæleorms eller Pælekræbses Angreb (se 
P æ l e b e s k y t t e l s e ) . 

P. af Jærn dannes enten af valsede Profiljærn 
eller hyppigere som Rør, enten af Støbejærn eller 
af Svejsejærn; det indre af disse hule P. fyldes 
oftest med Beton, hvorved P.'s Stabilitet og til 
Dels dens Varighed forøges. Jærnpæle ere ud
satte for Rustdannelse; de bør over Vand eller 
Jord beskyttes ved Maling. Under Vand eller 
under Jorden ere de vanskelige at beskytte mod 
Rust; man har forsøgt forskellige Midler, men 
fuldt tilfredsstillende er intet. 

P. af Monier have den Fordel fremfor Træ
pæle, at de ikke angribes af Pæleorm eller Pæle
kræbs, men ere uheldige at anvende paa Steder, 
hvor de kunne blive udsatte for Stød fra Paa-
sejlinger o. 1. (Bolværkspæle, Friholderpæle 
m. m.). C. Ph. T. 

Pæleaag se Aag. 
Pæleafskæring sker over Vand eller Jord ved 

en almindelig Sav, under Vand ved en Under-
vandssav (s. d.). C. Ph. T. 

Pælebeskyttelse. Pæle af Træ, der skulle 
staa i Havet paa Steder, hvor der er Fare for 
Angreb af Pæleorm eller Pælekræbs, maa beskyttes 
mod disse Dyrs Angreb. Som Midler har man 
anvendt dels Imprægnering af Træet, dels Be
klædning af Træets Overflade. 

I m p r æ g n e r i n g maa foretages med et Stof, 
der ikke udvadskes, altsaa af et i Vand uopløse
ligt Stof; det hyppigst anvendte Imprægnerings-
middel er Kreosotolie. Denne bør bringes ind i 
Træet under Tryk, hvilket i Alm. sker paa 
følgende af Burnett angivne Maade. Tømmeret 
bringes ind i en til dette Øjemed særlig kon
strueret Kedel, der derefter tillukkes, og Damp 
indledes i Kedelen. Ved denne Indledning af 
Damp, der fortsættes i flere Timer, bliver Træet 
gennemdampet, og en Del af dets friske Safter 
flyder sammen med det fortættede Vand bort fra 
Kedelen. Naar Dampningen er fuldført, sættes 
Kedelen i Forbindelse med en Luftpumpe, der 
fortynder Luften i denne til ca. l/5 Atmosfære, 
hvorved Luft og Saft yderligere fjernes af Træets 
Porer, saaledes at naar Kedelen derefter fyldes 
med Kreosotolie, der ved en Trykpumpe under
kastes Tryk af indtil 10 Atmosfærer, vil Kreosot
olien trænge ind i alle Træets Porer og fylde 
disse. Man angiver i Alm., at Træet først maa 
anses som sikret mod Angreb af de ovennævnte 
Dyr, naar dets Indhold af Kreosotolie udgør 
170—200 Kg. pr. Kubikmeter Træ. 

Som Beskyttelsesmidler, der staa paa Over
gangen mellem Imprægnering og Beklædning, kan 
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nævnes Pælenes Neddypning, først i Vandglas og j 
dernæst i Klorkalcium, hvorved kiselsur Kalk 
udskilles i Porerne, eller først i Kobbeivitriol og 

• derefter i Barytopløsning, hvorved en Udskilning 
af svovlsur Baryt og Kobberhydrat skal finde i 
Sted i Træets Porer. 

B e k l æ d n i n g er i enkelte Tilfælde foretagen 
med Planker, idet Pæleormene nødig gaa fra eet 
Stykke Træ over i et andet; men det er dog kun 
Tidsspørgsmaal, naar denne Beklædning ikke 
fungerer mere, og det hyppigste er derfor, at 
Beklædningen udføres af Jærn, idet Pælene, før 
de rammes eller skylles ned i Grunden, forsynes 
med et Beslag af Jærnplader, som befæstes til 
Pælene ved Søm. Galvaniserede Jærnplader be-
fæstede med galvaniserede Søm have den største i 
Varighed, men hyppigst benyttes dog ugalvani- j 
serede Jærnplader og Søm, idet man gør gældende, 
at naar Pladerne ere afrustede, ville Sømmene, 
naar de ere anbragte tilstrækkelig tæt, have 
gennemtrængt Pælens yderste Skal med en Rust
skorpe, der vil hindre Pæleorme eller Pælekræbs 
i at angribe Træet. Samme Betragtning har ført 
til at udelade Pladebeslaget og ene at anvende 
et Sømbeslag, bestaaende af Traadstifter, anbragte 
med ca. i 1 ^ Cm.'s Afstand over hele Pælens 
Overflade. 

Som Beklædning har man ogsaa anvendt et 
Cementlag, som fastholdes til Pælen ved, at en 
Del i denne indbankede Søm have deres Hoveder 
indstøbte i Cementlaget. Dette støbes, efter at 
Pælen er rammet, ved at hælde i Vand udrørt 
Cement ned i Mellemrummet mellem Pælen og 
en om denne opsat Indfatning af Sækkelærred, 1 
Jærnblik eller Træ. En Beklædning med et Ce- I 
mentlag er dog uanvendelig paa Steder, hvor j 
Pælene ere udsatte for Stød fra Paasejlinger 
e. 1. C. Ph. T. 

Pælebygninger kaldes de Boliger, som ere 
opførte i Søer eller Sumpe paa et Underlag af 
Pæle, hovedsagelig fordi man derved har villet 
beskytte sig imod Angreb af Mennesker eller 
Rovdyr. Saadanne Søbyer ere rejste til højst 
forskellige Tider og i næsten alle Verdensdele. 
I Oldtiden omtaler Herodot P. i thrakiske Søer, 
og Araberne vides at have bygget dem ved Eu
frat og det røde Hav. I vore Dage opføres de 
mangfoldige Steder i Asien, paa Borneo, i Afrika, 
Amerika, paa Ny-Guinea o. a. St. Især tænkes 
ved P. dog paa dem, som i forhistorisk Tid ere 
byggede forskellige Steder i Europa. Det var i 
Vinteren 1853—54, at de første rent tilfældig 
opdagedes i Schweiz. Ziirich-Søen havde den
gang en usædvanlig lav Vandstand, og denne 
Omstændighed vilde man benytte til at indvinde 
et Stykke Land. Ved de Arbejder, der i den 
Anledning bleve udførte, opdagedes hele Rækker 
af nedrammede Pæle og imellem dem en betyde
lig Mængde Oldsager af forskellig Art, Dyre
knogler, Træstykker m. m. Den schweiziske Ar
kæolog F. Keller, som overtog Undersøgelsen, \ 
erkendte straks, at der her maatte foreligge 
Rester af Oldtidshuse, og dette vandt hurtig 
Bekræftelse ved de mange tilsvarende Fund, der 
snart efter og under ganske lignende Omstændig- , 
heder fremdroges i andre schweiziske Søer. Alle- j 
rede 1866 var der opdaget henved 200 P. 

Sædvanlig har Fremgangsmaaden ved disses 

Opførelse været, at der i større eller ringere 
Afstand fra Søbredden er nedrammet Pæle lodret 
i den bløde Søbund, tæt ved Siden af hverandre 
og i overordentlig stor Mængde — et enkelt 
Sted saaledes mere end 100,000. Pælene ere 
hyppigst af Eg eller Naaletræ, snart anvendte 
hele (især i den ældste Tid), snart spaltede efter 
Længden i et Par Stykker. Tykkelsen varierer 
gennemgaaende fra 10 til 25 Cm. Længden har 
vekslet med Vandets Dybde fra ca. 4 til 7 M.; 
de øverste ca. 2 M. af dem maa dog antages at 
have raget op over Vandspejlet. Hvor Søen 
havde Klippebund, og det saaledes var ugørligt 
at nedramme Pæle, stilledes disse oven paa Bunden 
og fæstnedes ved, at der dyngedes store Stenmasser 
i Mellemrummene mellem dem. Atter andre 
Steder anvendte man i Stedet for nedrammede 
Pæle en svær Underbygning af horisontale Bjælke
lag, sammenholdte ved lodrette Pæle. — Til 
Pælenes øvre Ende fæstedes et vandret Bjælke
eller Brædegulv, og oven paa dette stilledes 
Hytterne, sædvanlig med ringe indbyrdes Afstand. 
At dømme efter forefundne Levninger synes 
Husene som Regel at have været firkantede, 
indtil ca. 10 M. lange og af simpel Konstruk
tion, byggede af Pæle med et Fletværk af Grene, 
hvorover der var klinet Ler. Det store Antal, 
hvori P. foreligge, forklares ved, at mange ere 
opbrændte ved fjendtlige Indfald og saa forladte 
og byggede et nyt Sted, andre afbrændte af 
Beboerne selv, naar man har villet udvide og om
regulere Pælebyen eller Dele af den. 

En særegen Betydning for den arkæologiske 
Forskning have P. faaet ved de mærkelig rige 
Oldsagsfund, der her ere fremdragne, liggende 
mellem Pæleresterne ofte i metertykke Kulturlag. 
For en Del ere Oldsagerne havnede her under 
pludselige og uventede Ødelæggelser af Pæle
byerne; andre Genstande ere i Tidens Løb tabte 
i Vandet eller udkastede som Affald, atter andre 
mulig nedlagte som Offergaver. I det hele give 
disse Oldsagfund et fyldigt Indblik i mange Sider 
af Befolkningens Liv og Kultur lige fra den 
yngre Stenalder til den ældre Jærnalder — det 
lange Tidsrum, over hvilket de schweiziske P. 
spænde. Allerede Fundene fra Stenalderen vidne 
om et Folk, der har staaet paa et ret frem
skredet Kulturtrin; der fandtes en betydelig Hus
dyrstand og dreves Agerbrug; i Levninger af 
Hytterne har man foruden Redskaber, Vaaben 
og Smykker optaget Masser af Dyreknogler og 
forskellige Kornsorter, Træfrugter m. m. I Bronze-
aldersstationerne, der navnlig ere talrige og rige 
i det vestlige Schweiz, forbavses man over 
Mængden af Bronze; der er bragt Metalsager i 
Hobevis for Dagens Lys, Økser, Knive, Naale, 
Ringe, Smykkesager, Vaaben m. m. Af Jærn-
alders P. er der paavist færre; den berømteste 
er La Tene (s. d.), der sikkert beboedes af 
Keltere, de gamle Helvetiere, som Cæsar be
kæmpede. 

I de seneste Aartier er der ogsaa opdaget 
P. i mange andre europæiske Lande, men langt
fra i saa stort Antal og med et saa rigt Ind
hold. Særlig skulle nævnes Øvreitalien, Østerrig, 
Bayern, Sydfrankrig, Rhin- og Main-Dalen etc. 
De nordtyske P. have en noget afvigende Ka
rakter og tilhøre i øvrigt ogsaa en langt senere 
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Tid, byggede som de ere af en slavisk Befolk- I 
ning. I Skandinavien ere P. ikke trufne. Der
imod forekommer der i adskillige skotske og 
irske Søer Rester af Boliger, som ere rejste paa | 
Grunde eller lave, til Dels kunstige Øer, og j 
disse saakaldte crannoges maa sikkert sammen- i 
stilles med P.; de synes at hidrøre lige fra den 
fjerneste Oldtid til den ældre Middelalder. (Af ! 
den store Litteratur om P. fremhæves: F . K e l l e r , 
»Pfahlbauten« [Zurich 1854—79]; T r o y o n , Sur 
les habitations lacustres [Lausanne 1860]; V. 
G r o s s , Les Protohelve'tes [Berlin 1883]; Munro , 
The lake dwellings of Europe [Lond. 1890]; 
V. Gross , La Tene [Paris 1886]; Munr o, Scotish 
lake dwellings or crannoges [Lond. 1882]; L isch . 
»Die Pfahlbauten in Mecklenburg« [Schwerin 
1865—67]). C.Ngd. 

Pælek ræbs d. s. s. Limnoria, se I s o p o d e r . 
Pælemusling bruges stundom som Betegnelse 

for den i Træværk borende, ormformede Musling 
»Pæleormen«; for at undgaa Forveksling og Mis-
forstaaelse burde Navnet dog utvivlsomt indskrænkes 
til kun at anvendes om Blaamuslingen (s. d.), 
f. Eks. i Sammensætninger som »Vejle Pælemus. 
linger«. R.H.-P. 

Pæleoptrækning. Rammede eller nedskyllede 
Pæle fjernes undertiden ved Optrækning. P. ud
føres ved, at der udøves et Træk i en om Pælen 
slaaet Kæde. Trækket udøves ved mindre ̂ æ l e 
ved Hjælp af en Vugt (Pælene vugtes op), en 
uligearmet Vægtstang, ved hvis korte Arm Op-
trækningskæden er befæstet, medens Arbejderne ] 
trykke ned paa den lange Arm. Ved større Pæle 
udøves Trækket ved Hjælp af en paa et Under
lag af Tømmer eller Planker stillet Donkraft. 
Staar Pælen, der skal trækkes op, i Vand, be
nyttes til Optrækningen en flydende Kran — eller 
den ovenfor omtalte Vugt eller Donkraft opstillet 
paa en Pram eller Flaade. P. lettes ved, at Pælen, 
medens Trækket virker, sættes i Rystelser ved | 
Slag eller Stød. C. Ph. T. 

Paeleorm se Mus l inger . 
Pælepenge se B o l v æ r k s p e n g e . 
Paeleramme se Rambuk. 
Pæleramuing, P i l o t e r i n g , PælesNeddrivning 

i Grunden ved Slag. Mærkepæle og andre Pæle, 
der kun skulle rammes til ringe Dybde, og hvis 
Tværmaal er under 12—15 Cm., bringes ned i 
Grunden ved Slag af en Trækølle, en med Tvær
skaft og omlagte Jærnringe forsynet rund Klods 
af Egetræ. Skal Pælen staa noget bedre, benyttes 
Haandramslaget, en med 4 Haandtag forsynet 
større og tungere Egeklods, der løftes af 4 Mand 
og dernæst bringes til at falde mod Pæleenden; 
men faa Pælene større Dimensioner, eller skulle 
de rammes godt og solidt i Bunden, maa der 
anvendes tungere Ramslag og større Faldhøjder 
for disse, og Ramslaget bør da være styret under 
sit Fald. Man benytter derfor til P. i Alm. sær
egne Apparater, de saakaldte Rambukke (s. d.). 
Under Ramningen, der sker ved, at en tung 
Støbejærnsklods, Ramslaget, styret langs Ram
bukkens Mægler, bringes til at falde gennem en 
vis Højde mod den plant afskaarne Pæleende, 
styres Pælen ved, at den ved en Tovstrop, den 
saakaldte Vase, der ved en gennemstukken Ters 
holdes strammet, tvinges tæt ind til Rambukkens 
Mægler. En yderligere Styring søges undertiden 

opnaaet ved, at der mellem Pælen og to fra Ram
bukfoden udstukne Bomme, de saakaldte »Horn«, 
inddrives Kiler, der forhindre Pælen i at dreje 
sig under Ramningen. Forud for Ramningen bliver 
Pælen at tildanne. Dens øvre Ende renskæres og 
eventuelt »ringes« o: der inddrives uden om 
Pælens øvre Ende en Jærnring, hvis Formaal er 
at forhindre Træet i at spalte under Ramningen. 
Pælens nedre Ende spidses og bliver i haard 
Bund eventuelt at forsyne med »Pælesko« (s. d.); 
i stenet Bund har det dog hyppig vist sig hen
sigtsmæssigere at undlade at spidse Pælen, men 
blot renskære den med et plant Snit vinkelret 
paa dens Akse, idet den spidsede Pæl flosser op. 
Efter at være tildannet transporteres Pælen til 
Rambukken, hvor den rejses og stilles, hvorefter 
Ramningen begynder, først med ringe, derefter 
med stadig voksende Faldhøjde. Hvor dybt 
Pælen skal eller kan rammes, afhænger af den 
Brug, der skal gøres af Pælen, og af Grundens 
Beskaffenhed. Det synes, som om tunge Ram-
slag, der falde gennem ringe Højde, gøre stærkere 
Virkning end lettere Ramslag, faldende gennem 
en tilsvarende større Højde, og i alt Fald lider 
Tømmeret ikke saa stærkt i første Tilfælde som 
i sidste. I sandet Grund synes hurtig paa hver
andre følgende Slag at være mest økonomiske at 
anvende, da de Rystelser, Pælen herved sættes i, 
i høj Grad forringe Friktionsmodstanden mod 
Pælens Nedtrængen i Grunden. C. Ph. T. 

Pæler is t , den i et Pæleværk indgaaende, paa 
Pælene hvilende Tømmerforbindelse (se i øvrigt 
Pæle værk) . Betegnelsen benyttes kun sjæl
dent. C. Ph. T. 

Pælerod se Rod. 
Pælesko, et paa Pælenes nedre Ende under

tiden anvendt Beslag af Jærn, hvorved Hensigten 
er at beskytte Pælens Spids under dens Ned
trængen i Grunden, bestaar enten af en Spids af 
Svejsejærn eller Støbejærn, som ved 4 Flige (eller 
4 Vinkeljærn) er befæstet til Pælen ved Hjælp 
af Spids- eller Klinkbolte, eller af en Kasse af 
Pladejærn eller Støbestaal, der omslutter Pæle
spidsen og befæstes til den ved Spids- eller 
Klinkbolte (Kassepælesko). Den sidstnævnte Form 
af P. er den hensigtsmæssigste, men ogsaa den 
dyreste. P. anvendes i det hele taget kun sjæl
den paa Grund af den hermed forbundne Bekost
ning. C. Ph. T. 

Pæleværk, Pælefundament (se F u n d e r i n g ) , 
bestaar af Pæle, hyppigst af Træ, oven paa hvilke 
hviler en Tømmerforbinding (Pælerist), i Reglen 

I forsynet med Plankedæk, paa hvilket Bygværket 
i hviler. Efter som P. staar helt i Jord eller rækker 
\ op over Grunden, kaldes det lav t P. eller hø j t 
P. Det lave P. anvendes ved alle Funderinger 

, paa Land og hyppig ogsaa ved Funderinger for 
Bygværker i Vandet; det dannes simpelt hen ved, 
at der over Pælene tappes Hamre, og over disse 
anbringes et Plankedæk, i hvilket enkelte af 
Plankerne ofte ere erstattede af Tværtømmer 
(Ankere), der ere kæmmede over Hammeren. Lavt 
P. erstattes dog nu om Stunder hyppig af et over 
Pæleenderne udstøbt Betonlag, da et saadant er i 
Stand til at overføre en større Belastning til Pæle
enderne end de i P. indgaaede Hamre, der kun 
hvile paa Pæleenderne med Sidetræ. Højt P. 
vil i Reglen kun være tilstrækkelig stabilt, naar 
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det kan støttes til en Jordfyldning, hvorfor der i 
Forbindelse med højt P. altid maa indføres en 
tæt Væg af Planker eller Tømmer (Spunsvæg eller 
Væg af et Lag vandrette og et Lag lodretstillede 
Planker), og da denne Væg kommer til at mod-
staa Jordtryk, maa den forankres, enten ved at der 
i P. indføres Skraapæle, eller ved at der fra dette 
føres Ankere tilstrækkelig langt ind i den bag 
P. liggende Jord. P., der enten staar foran eller 
direkte bag ved den tættende Væg, forsynes da 
med Hamre, der lægges vinkelret paa Jordens 
Begrænsningsvæg og forlænges ind i den bag 
Væggen liggende Jord, hvor de befæstes til de i 

Jorden nedrammede Ankerpæle (hyppigst Skraa
pæle). Over disse som Ankere tjenende Hamre 
kæmmes Langstrøer, og mellem disse lægges det 
Plankedæk, paa hvilket Bygværket opføres. Staar 
Bygværket isoleret i Vandet (f. Eks. Mellem-
pillen for en Bro), maa den tættende Væg være 
ringformet, og Ankerne række da fra Væg til 
"Væg og holde derved de to modstaaende Vægge 
forankrede mod hinanden. Da det er vanskeligt 
af skaffe den tættende Væg tilstrækkelig jordtæt, 
er det ofte, at man ved frit staaende P. anvender 
Sten eller Grus til Fyldning om P. i Stedet for 
Jord, men i øvrigt anvendes højt P. ikke meget 
som Fundament for frit staaende Bygværker, men 
<lerimod hyppigst som Fundament for Kajmure 
•og Broers Landpiller. C. Ph. T. 

Pæls, drikke til, se K a n d e . 
Pæon {Paeonia L.), Slægt af Ranunkelfamilien, 

fieraarige Urter eller sjælden træagtige Planter 
med dobbelt 3-delte eller fjersnitdelte Blade. 
Blomsterne have 5 eller flere Bægerblade eller 
Overgangsformer til Løvblade, og 5—8 store 
røde eller hvide Kronblade; Støvdragerne ere 
forneden sammenvoksede til en Ring. Omtrent 15 
Arter, de fleste i Central- og Østasien. Flere 
Arter dyrkes som Prydplanter, ofte med fyldte 
Blomster; de kaldes med et fælles Navn Bonde-
cose. A. M. 

Som Stauder dyrkes Paeonia albiflora Pall., 
Sibirien, og/*, officinalisL., Europa, begge med 
fyldtblomstrede Varieteter fra hvidt til dybt 
mørkerøde samt P. tenuifolia L., Europa, med 
blodrøde Blomster. Blomstringstiden varer kun 
kort, hvad der er en væsentlig Ulempe, og de 
maa derfor anvendes med Maadehold i Haverne. 
De formeres let ved Deling. 

Paeonia arborea Don., træagtig P., Japan, 
Kina, udmærker sig ved sine talrige, meget store 
Blomster, i Farver fra hvidt til rødt. Den kan 
formeres ved Deling, men den bedste Maade er 
Podning paa kraftige Rødder af P. officinalis; 
den udføres i August, September, Spaltepodning 
anvendes, Forædlingsstedet ombindes med Uld
garn, hver Rod plantes i en Potte for sig og saa 
dybt, at kun den øverste Knop paa den 2—3 
Stængelstykker lange Podekvist rager over Jorden. 
Efter at være overvintret frostfrit udplantes Pod
ningerne næste Foraar. P. ynder en dyb nærings
rig Muldjord. L. H. 

Pæonien kaldtes i Oldtiden den nordligste 
Del af Makedonien, et bjærgfuldt og af halvvilde 
Folkestammer beboet Land. I gammel Tid synes 
Pæonerne at have boet sydligere, ned ad Kysten 
til, men bleve tidlig trængte tilbage. I deres 
Bjærglande bevarede de længe en halvt uafhængig 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XTV. 

Stilling, men bleve efterhaanden afhængige af 
Makedonerkongen. H. H. R. 

Pæoilin, K o r a l l i n , rød Korallin, et Fenyl-
farvestof (Tjærefarvestof), som sandsynligvis be-
staar af rosolsur Rosanilin, og som faas ved Ind
virkning af Ammoniak paa Aurin. Det er et rød
brunt Pulver, som er uopløseligt i koldt Vand 
og meget tungopløseligt i kogende Vand. I Alko
hol opløses det med kirsebærrød Farve. Det 
bruges til Fremstilling af Lakfarver. O. C. 

PæoniOS d. s. s. P a i o n i o s . 
Pæretang se Alger S. 520. 
Pæretræ {Pirophorum Medie), Underslægt 

af Pyrus, der adskiller sig fra den anden Under-
slægt, Æbletræ, ved længere Bladstilke, helt hvid 
Krone, røde Støvknapper og fri Grifler. I Frugt
kødet findes spredte Stencellegrupper. A l m i n d e 
lig P. (P. communis L.) er fra gammel Tid 
dyrket meget almindelig som Frugttræ og findes 
ogsaa i Norden, nu og da forvildet i Kratskove, 
om end sjældnere end Æbletræet. Alle herhen
hørende Sorter P. synes at være Krydsninger 
mellem den i Orienten og tillige i det vestlige 

! Frankrig vildtvoksende P. Achras Gaertn. og 
forskellige Arter: P. persica Pers. (Syrien og 
Persien), P. cordata Desv. (Orienten og vestlige 
Frankrig) og P. elaeagrifolia Pall. (Orienten). 
Om de forskellige Sorter se nedenfor. Nogle give 
godt Nyttetræ. Ogsaa af P. Pashia Hamilt. 
(Nordindien) bruges Veddet. P. sinensis Lindl. 

; er Stamform til kinesiske og japanesiske Pære
sorter. P. salicifolia L. fil. (Orienten), et lille 
Træ med vandret udspærrede Grene, er Prydtræ 
i Parker. Ogsaa enkelte andre benyttes til Pryd
træer. A. M. 

Af P. dyrkes en Mængde forskellige Sorter, 
der antages væsentligst at nedstamme fra det 

, vilde P., Pyrus communis L. Af Sorter skal 
efter deres Modningstid nævnes følgende: Sommer
pærer: Juli Dekanpære, tidlig og meget frugt
bar, sidst i Juli eller først i August; Williams 
Bon Chrétien først eller midt i September, bør 
plukkes grøn, tidlig og rigtbærende; Graapære, 
sidst i September, sildig, men rigtbærende. Høst
pærer: Amanlis, September—Oktober, ret tidlig 
og meget frugtbar; Greve A. V. Moltke, sidst i 

i i Oktober, meget frugtbar og haardfør; Louise 
fra Avranches, Oktober—November, tidlig og 

I rigtbærende. Vinterpærer: Soldat Laboureur, No
vember—December, meget frugtbar; rød Berga-

i motte, Oktober—December, meget rigtbærende; 
Doyenne de Comice, November—Januar, ikke 
særlig rigtbærende; Eyewood, November—De
cember, meget frugtbar; Napoleon I, November-
December, bør helst dyrkes som Espalier, regel
mæssig frugtbar; Nelis's Vinterpære, December-
Januar, meget rigtbærende. Sildige Vinterpærer: 

; Josephine fra Mecheln, Februar—Marts, meget 
frugtbar; Esperens Bergamotte dyrkes som Espalier 
ved Øst- eller Vestmur, Januar—Maj, rigtbærende. 
Ved Valget af Sorter maa der foruden til de i 
Beskrivelsen angivne Forhold tillige tages Hensyn 
til Haardførheden, danske Sorter som Graapære 
og A. V. Moltke udmærke sig særlig i saa Hen
seende. I Norge dyrkes særlig Graapærer i det 
østlige, Kejserindepærer i det vestlige. 

P. formeres ved Okulation paa Frøstammer af 
Pærer, og til Dværgtræer benyttes Kvæde som 

51 
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Grundstamme. Enkelte Sorter som Louise fra 
Avranches kunne ikke trives paa Kvæde, og man 
maa da først okulere en anden Sort paa Kvæde
grundstammen og derefter okulere den nævnte 
Sort i denne. Pæregrundstammen gaar meget dybt 
med sine Rødder, og har man ikke en heldig 
Undergrund, er man derfor henvist til at dyrke 
P. forædlet paa Kvædegrundstammer. P. former 
sig i Reglen som en Pyramide, og Pyramide
formen er derfor den heldigste; til Espalier be
nyttes Palmette eller skæv Snorform. Blomsterne, 
der sidde i Halvskærme, fremkomme paa korte 
Grene, der kaldes Frugtsporer, og gennem Be
skæring søger man paa de unge Træer at frem
hjælpe disse Frugtsporers Tilstedekomst. Kraftige 
Skud give kun Bladknopper, og Princippet, der 
ligger til Grund for Sporebeskæringen, er derfor 
at svække Grenen saa meget, at de oprindelig 
ansatte Bladknopper efterhaanden kunne om
dannes til Blomsterknopper. Man vælger hertil 
een eller to Knopper paa Kvistens nederste Parti 
og skærer da en Knop over disse; denne Knop 
skal tjene som Afleder for den overflødige Saft, 
naar den om Foraaret stiger op i Kvisten; skyder 
Knoppen et Skud frem, studses dette over to til 
tre Blade om Sommeren, og er den ene eller 
de to Knopper paa Grenens nederste Parti 
bleven omdannet til Blomsterknopper i Løbet af i 
Sommeren, skærer man ved næste Vinterbeskæring 
ned over disse; ere de derimod endnu ikke blevne J 
til Blomsterknopper, skærer man atter saaledes, 
at der kommer en Bladknop over disse. Grund
reglen bliver altsaa den, at man altid maa sikre 
sig at have en Afleder for den overflødige Saft, 
indtil de vordende Blomsterknopper ere fast ansatte, 
men selvfølgelig maa Detaillerne i Fremgangs-
maaderne ændres meget betydelig efter de i hvert 
givet Tilfælde foreliggende Forhold, og der 
kræves derfor megen Erfaring og Indsigt, før 
man paa tilfredsstillende Maade kan udføre 
Sporebeskæringen. Ved Plantningen i Frugthaven 
giver man P. forædlet paa Vildling 4—6 M.'s 
Afstand. P. forædlet paa Kvæde 3 M.; sørger 
man for en gennemført Beskæring af Rødderne, 
kan man nøjes med 2 M.'s Afstand. L. H. 

PSrk, sandsynligvis forandret svensk Udtale af 
Park, er et gotlandsk Boldspil, der rimeligvis 
paa Hansetiden er ført til Gotland fra Frankrig. 
Meget taler for, at P. og Lawn Tennis (s. d.) 
have samme Udspring; men medens det sidste i 
Regler og Redskaber har fjernet sig stærkt fra 
Moderspillet, har P. bevaret meget af den op
rindelige Enkelhed. Det giver megen mere An
strengelse end Lawn Tennis og sysselsætter mange 
flere, indtil 16, og alle de spillende have fuldt 
op at gøre. P. spilles paa en stor, jævn Græs
mark; de to Partier ere opstillede paa hver sin 
Side af en Grænse. Bolden, der er ret stor og 
blød, overtrukken med Skind, slaas med den flade 
Haand som Ketscher over denne Grænse efter 
lignende Regler som under Tennis. Det kræver 
lige saa lang Tid at blive en dygtig Parkspiller 
som Tennisspiller; P. er derfor i Stand til at 
vedligeholde Interessen lige fra Ungdommen til 
saa højt op i Aarene, som Kræfterne strække til. 
Fra Gotland har P. i de senere Aar bredt sig 
meget i Sverige. K. A. K. 

Paestu.ni, det senere, lukaniske Navn paa 

Byen Posidonia, paa Lukanien's Vestkyst. Der> 
var anlagt af Grækere fra Sybaris ca. 524 f. Chr. 
og laa oprindelig ved Havet, noget N. f. For
bjærget Posidium. Senere blev den imidlertid, 
væsentlig paa Grund af uheldige hygieiniske For
hold, flyttet længere ind i Landet. Saa længe 
Sybaris bestod, var den kun ringe, men efter 
Moderstadens Fald hævede den sig til en ikke 
ringe Betydning. Mellem 438—24 f. Chr. blev-
den erobret af Lukanerne og tabte hermed sit 
græske Præg, ligesom det vistnok var paa den 
Tid, at den forandrede Navn. Senere erobredes 
Byen af Romerne (før Tarent's Erobring), og den 
maatte afgive Plads for en Koloni af Latinere. 
Allerede fra Lukanertiden aftog Byen stedse mere 
i Betydning, indtil den fuldstændig ødelagdes af 
Araberne 871 e. Chr. Paa Stedet ligge meget 
anselige Ruiner, der først siden 1750 ere blevne 

Poseidon's Tempel i Pæsturn. 

bekendte: store Mure, 3 Templer og et Teater. 
Af Templerne, der alle ere i dorisk Stil, tilhøre 
de to den tidlig arkaiske, det tredje den rent ar
kaiske Stil. Antagelig ere i det mindste de tr> 
første byggede snart efter Byens Grundlæggelse; 
de bære de ganske vilkaarlige Navne, Basilika'en 
(det er et regulært Tempel) og Ceres-TempeleU 
Meget velbevaret er det tredje, der bærer Posei
don's Navn. Det har Søjleomgang med 6 Søjler 
i Fronten, 14 i hver af Langsiderne. Cellen 
deltes ved 2 indvendige Søjlerækker, der bare en 
øvre Række smaa Søjler til Støtte for Tag
konstruktionen. Tempelet staar usædvanlig vel
bevaret. Alle Søjler, selv de indvendige, findes 
endnu oprejste paa deres Plads. Tempelet har 
altid været anset som det bedste Eksempel paa 
tidlig dorisk Arkitektur og er vistnok det bedst 
bevarede af alle græske Templer. H. A. K. 

Pætges, J. L., se H e i b e r g . 
Pætns se Ar r i a . 
PaetZ, Ju l i e (egl. Ju l i ane ) M a r g r e t h e , født 

Smith , dansk Skuespillerinde, er født 2. Novbr. 
1843 i Kjøbenhavn, debuterede efter nogen Tids 

j Undervisning af Høedt 21. Septbr. 1858 paa det 
kgl. Teater som Christine i »Et Eventyr i Rosen
borg-Have<, gjorde her Lykke ved sit friske Hu
mør og sin indtagende Ungdom, lagde derefter i 
en Række Ungpige- og Elskerinderoller som Ca
milla i >Frierens Besøg«, Gabriele i »En Kone., 
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der springer ud af Vinduet«, Beatrice i »Kærlig-
hed paa Vildspor«, Eugenie i >Skikkelige Folk« 
og Rosita i »Rosa og Rosita« temperamentsrige 
Muligheder for Dagen, men disse naaede ikke 
deres fulde Udfoldelse, idet hun, der 1864 var 
bleven gift, Aaret efter i Misfornøjelse over den 
Stilling, hendes Mand indtog som Skuespiller, 
forlod Teateret; hendes sidste Optræden var 25. 
Oktbr. 1864 som Elisabeth Munk i »Elver
høj«. A.A. 

Pøbel (af lat. populus, fr. peuple. Folk), den 
Del af en Befolkning, som, raa, ondsindet og 
lavttænkende, ved sin Mangel paa Respekt for 
Dannelse, Lov og Orden stadig er paa Færde, 
hvor det gælder Uorden, Ekscesser, Rakken ned etc. 

Pøbelherredømme (Ochlokrati), de i social, 
økonomisk og intellektuel Henseende laveste 
Klassers Tilriven sig Magten i en Stat. 

Polllniann, R o b e r t , tysk Historiker og Na
tionaløkonom, er født i Numberg 31. Oktbr. 1852. 
Efter Studier i Miinchen, GSttingen og Italien ha
biliterede han sig 1879 i Erlangen, hvor han 1884 
blev ekstraordinær, 1886 ordinær Professor. 1893 
blev P. Kulturhistorikeren Jacob Burckhardt's 
Efterfølger i Basel, men fik herfra 1901 Kaldelse 
til Lærestolen i Oldtidens Historie ved Universi
tetet i Miinchen. P.'s Studier omspænde de klas
siske Sprog og Litteraturer og foruden Oldtidens 
ogsaa Italien's sociale og økonomiske Historie 
samt Nationaløkonomi og Sociologi. Foruden de 
to Prisskrifter »Die Wirtschaftspolitik der Floren
tiner Renaissance« [i878]og»Die UeberbevOlkerung 
der antiken Grossstadte« [1884] har han offentlig
gjort en Samling Afhandlinger »Aus Altertum 
und Gegenwart« [1895], et fortræffeligt »Grund-
riss der griechischen Geschichte nebst Quellen-
kunde« [i Iwan v. Mii l ler 's »Handbuch der 
klassischen Altertumswissenschaft«, Bd. III, 2. 
Opl. 1896], den dybtgaaende Omarbejdelse af W. 
Roscher's »Grundlagen der Nationalbkonomie« 
[22. Udg. 1896, 23. Udg. 1900] samt den i Om
fang monumentale og Emnet udtømmende, paa 
ny Synspunkter righoldige Monografi »Geschichte 
des antiken Kommunismus und Sozialismus« 
[Miinchen, 1. Bd. 1893, 2. Bd. 1901], der er hans 
Hovedværk. K. V.H. 

Pdklle d. s. s. P o i k i l e . 
PdlitZ, K a r l H e i n r i c h Ludwig , tysk lærd, 

(1772 —1838), Professor i Dresden og Wittenberg, 
har skrevet talrige historiske, statsvidenskabelige 
og statistiske Arbejder særlig om Sachsen: »Hand
buch d. Weltgesch.« [3 Bd., 7. Opl. 1851—53], 
»Die Staatswissenschaften im Licht uns. Zeit« [5 
Bd.], »Gesch., Statist, u. Erdbeschreib. d. Konigr. 
Sachsen« [3 Bd., 1808—10] e t c ; adskillige af 
dem ere udkomne i flere Oplag, som »Osterr. 
Gesch.« [3. Opl. 1877]. 

PollnitZ, K a r l Ludwig , Friherre v., tysk 
Eventyrer, (1692 —1775), kom paa sit ustadige 
Vandreliv (som Officer o. a.) det halve Europa 
rundt, vendte 1740 forgældet tilbage til Berlin, 
hvor han en kort Tid var Frederik den Stores 
Oplæser, og hvor Kongen ogsaa senere paa Grund 
af P.'s Vid og Lystighed holdt sin Haand over 
ham. Han endte som Teaterdirektør i Berlin. Han 
har skrevet en Del vittige, ikke meget tilforlade
lige »Mémoires« [1734, 1737, 1791], »Etat abr. 
de la cour de Saxe« [1734], »Hist. sécr. de la 

: duchesse de Hanovre« [1732], »La Saxe ga-
I lånte«. 

Pølseforgiftning se Botulismus. 
Pølsegift. Undertiden optræder Forgiftnings-

: tilfælde {Allantiasis, Pølseforgiftning) efter Nydel-
j sen af Pølser. Selve den Gift, Venenum botuli-
1 num, som foraarsager disse Tilfælde, er nærmest 
i ubekendt, men sandsynligvis er det Forraadnelses-
| alkaloider (Ptomai 'ner) , som er den egentlige 

Aarsag til Giftvirkningen. Se B o t u l i s m u s og 
Ptomai 'ner . O. C. 

Pølseorme {Gephyrea) ere en Afdeling af 
cylindriske, ikke leddelte Orme, hvis Mundaab-

. ning enten ligger umiddelbart i Legemets Forende, 
som i saa Fald kan krænges ind, eller ved Grunden 
af et langstrakt, bevægeligt, paa Undersiden spaltet 
forreste Parti, som man har sammenlignet med 
Hovedlappen hos Børsteormene. Ligesom hos 
Ledormene findes en Bugnervesnor, som dog 
savner knudeformede Fortykkelser, og fra denne 
udspringer en Svælgring, der staar i Forbindelse 

. med et Hjerneganglie. Af Sanseorganer kendes 
kun simple Øjenpletter, men for øvrigt er Huden 
mere eller mindre rigt udstyret med korte Papiller, 
i hvilke der indtræder Nervegrene. Tarmkanalen, 
der kan deles i 3 eller fiere Afsnit, er sjælden 
lige, men i Reglen spiralsnoet og udmunder enten 
i Bagenden eller langt fremme paa Rygsiden. 
Krophulen er fyldt med en Vædske, der inde
holder Celler, men kun hos Echiuridae findes 
ligesom hos Ledormene et Rygkar og et Bugkar, 
der ere forbundne ved to Slynger. Som Eks-
kretionsorganer har man tydet to forskellige Slags 
Dannelser, nemlig dels (1—6) smalle, sækformede 
Organer, der udmunde paa Bugsiden i Dyrets 
forreste Del, dels enkelte eller buskformet grenede 
Sække, som enten have deres Plads i Krophulens 
bageste Del og indmunde i Tarmen {Echiuridae), 
eller rage frit frem fra Legemets Bagende {Pria-
pulidae). Disse buskformede Organer ere dog 
ogsaa blevne tydede som Aandedrætsorganer. 
Kønnene ere adskilte, og Kønsstofferne dannes 
hyppigst i en uparret Kirtel, som i Reglen har 
sin Plads i Legemets Midtlinie. I det mindste hos 
Echiuridae udføres de af de foran omtalte, i For
kroppen udmundende Sække, som her i Nærheden 
af deres Udmunding ere forsynede med en Fimre-

; tragt, og som derfor baade i Henseende til Byg
ning og Funktion stemme overens med Segmental-

: organerne hos Ledormene. Af Ægget fremgaar en 
med en enkelt eller dobbelt Fimrekrans forsynet 
Larve, som er bestemt til i nogen Tid at føre et 
frit Liv i Havets Overflade. — De hertil hørende 
Former, hvis Længde ligger mellem 10 Mm. og 
over 1 M., leve i Havbunden, i Sand og Dynd eller 
i Spalter og Kanaler i Klippebund og ernære sig 
dels af de i Havbunden indeholdte organiske Lev
ninger, dels af mikroskopisk smaa Organismer. 
De vigtigste af de dertil hørende Afdelinger ere 
Echiuridae, Sipunculidae og Priapulidae. 

Echiuridae. Fra Forenden udgaar en paa Under-
I siden kløvet snabelagtig, ikke tilbagetrækkelig, 

paa Undersiden fimreklædt Forlængelse, ved hvis 
Grund Munden ligger. Gataabningen ligger i Bag
enden og er undertiden {Echiurus) omgiven af 
fiere Kredse af guldglinsende Børster, af hvilke 
der i Reglen ogsaa findes et Par paa Bugsiden et 
Stykke bag Munden. Lidt bag dem udmunde de 
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Fig. 1. 

Phascoloxoma. 

Pig. 2. 

Priapulus. 

med en Fimretragt forsynede Sække, der tjene 
til Udførsel for Æggene. I Tarmens bageste Del 
indmunde to enkelte eller grenede Sække, hvis 
Hulrum gennem flere eller færre Fimretragte staa 
i Forbindelse med Krophulen. Den i danske Far
vande levende Echiurus forcipatus har en udelt 
Snabel, medens Snabelen hos Bonellia er meget 
lang og i Spidsen udvidet i Form af et T. Hos 
denne Slægt finder en mærkelig Dimorfisme Sted, 

idet Hannerne, som ere 
meget smaa (i—2 Mm.) og 
leve inden i Hunnerne, i et 
Tal af 8—20 for hver Hun, 
have en yderst simpel, 
planarieagtig Bygning. B. 
viridis er funden ved 
Norge's Kyster. 

Sipunculidae. Munden, 
som er omgiven af een eller 
flere Kredse af korte, hule 
Tentakler, ligger i Spidsen 
af den ofte meget lange, 
snabellignende forreste Del 
af Legemet, som ved Hjælp 

af I—4 særlige Muskler kan trækkes tilbage i om
krænget Tilstand. Gataabningen ligger langt fremme 
paa Rygsiden, ofte ved Grunden af den snabel-
lignende Del. De smalle Sække i Legemets for
reste Del savne en indre Munding. Hertil høre 
Slægterne Sipunculus og Phascolosoma, af hvilken 
sidste flere Arter findes i de danske Farvande. 

Priapulidae. Temmelig korte, cylindriske For
mer med lige Tarm. Munden fører ind i en kort 

og vid, med Længderibber 
forsynet Snabeldel, som kan 
krænges ind ved Hjælp af 
talrige Muskler. Det egentlige 
Legeme er forsynet med Ring
furer og overrages hos de 
fleste Former af eet eller to 
Halevedhæng, bestaaende af 
en hul Stamme, som paa Over
fladen er besat med hule 
Blærer. I de danske Farvande 
leve Priapulus caudatus og 
Halicryptus spinulosus, af 
hvilke den sidste mangler 
Halevedhæng. 

Til P. regne nogle Forfattere 
endnu den ejendommelige 
Slægt Phoronis, som omfatter 
lange, tynde, ormformede Dyr, 
der bo i Rør, som de selv 

bygge af Sandkorn o. 1. De turde dog snarere 
være beslægtede med Mosdyrene og vise navnlig 
interessante Overensstemmelser med Afdelingen 
Phylactolaemata, saaledes i Besiddelsen af en 
hesteskoformet Tentakelkrans, en slyngeformet 
ombøjet Tarmkanal, der udmunder helt fortil uden 
for Tentakelkransen, og en Epistom (se Mosdyr) . 
I Modsætning til disse ere de dog fri, den forreste 
Del af Legemet er ikke indtrækkelig, og de be
sidde et vel udviklet Karsystem. — Til P. hører 
Larveformen Actinotrocha, som udmærker sig ved 
Besiddelsen af en mægtig Hovedskærm og en 
Kreds af fimrehaarede Tentakler bag Mundaab-
ningen, og som gennem en højst mærkelig For
vandling gaar over i den fuldt udviklede Form. 

(Lit t . : G. M. R. L e v i n s e n , »System.-geogr. 
Oversigt over de nordiske Annulata, Gephyrea 
o. s. v.« [Vidensk. Meddel, fra Naturhist. Forening 
for 1882 og 1883]; Cor i , >Untersuchungen iiber 
die Anatomie u. Histologie d. Gattung Phoronis 
[»Zeitschrift fur wissensch. Zoologie< [Bd. 51, 
1891]). M. L. 

Pøls-Rev strækker sig fra Als'es Sydøstspids, 
Pøls-Huk, 3 Km. Sydøst paa. Paa Revet findes 

i flere Stenpuller med I—4 M. Vand. Ved Enden 
af Revet ligger en Vager. G. F. H. 

Pønalitét (egentlig Straf), den Vægtforøgelse, 
som en Hest under et Væddeløb maa bære for 
tidligere vundne Løb. Se V æ g t. C- G. B. 

Pønålstipulation (lat.), Overenskomst, hvor
ved en Person forpligter sig til at udrede en vis 
bestemt Ydelse ( K o n v e n t i o n a l b ø de), f. Eks. 
en vis fastsat rund Sum eller løbende Dags-
mulkter, hvis han ikke til rette Tid opfylder en 
af ham paatagen Forpligtelse f. Eks. til at op
føre en Bygning. En Forudsætning for Pligten 
til at betale den aftalte P. vil det ordentligvis 
være, at den paagældende Ikke-Opfyldelse er en 
saadan, at den efter alm. Regler kan lægges ham 
til Last; ofte vil det i saa Henseende være ved
taget, at et Byggearbejdes Standsning ved ind-
traadt Strejke eller Lockout ikke paadrager Byg
mesteren Ansvar. At Konventionalbøden vil skaffe 
den berettigede mere end Erstatning for lidt 
Skade eller er ansat endog urimelig høj, giver 
efter nugældende dansk og norsk Ret normalt næppe 
— saaledes som f. Eks. efter engelsk Ret — Ret 
til at fordre den forholdsmæssig nedsat. K. B, 

Ponére (Puniere) d. s. s. K a r t h a g e r e . 
Poniténse se Bod. 
Pønitentiårie, det apostolske, er den Korpo

ration inden for den pavelige Kurie, som beskæf
tiger sig med de Paven forbeholdte Absolutions-
og Dispensationstilfælde. I Spidsen for P. staar 
en Kardinal. A. Th. J. 

PonitZ, F r anz , tysk Harpevirtuos, er født 17. 
Aug. 1850 i Vestpreussen, foretog Koncertrejser 
(Kjøbenhavn 1862—63), blev 1866 ansat ved Hof
operaen i Berlin, og udnævntes 1891 til Kammer-
virtuos. P. har udgivet forskellige Kompositioner 
for Harpe, en Strygekvartet, en Opera o. s. v. S. L. 

Pøliske, spekulere, er dannet af det ens
betydende p ø n s e , som gennem Nedertysk stammer 
fra Fransk penser, »tænke«. Dette er igen lat. 
pensare, »veje« (smig. »overveje«). Hj. F. 

PøS (Søudtryk), en Træspand, bredere ved 
Fodenden, forsynet med Tovstrop til Hank. P. rum
mer ca. 13 Lit. S lag pø s, cylindrisk Sejldugs-
spand, foroven og forneden forsynet med en Jærn-
ring, Bunden er af Læder. C. L. W. 

Pbschel , Thomas , katolsk Sværmer, født 1769 
i Bohmen, død 1837. Han levede i Østerrig og 
blev Præst der, men hans Forkyndelse drejede 
sig væsentlig om Verdens Undergang, og da han 
fremkaldte megen Ustyr, og især da nogle af hans 
Tilhængere — for øvrigt uden hans Tilskyndelse — 
1817 paa Langfredag endog havde korsfæstet en 
Pige, blev P. sat i Fængsel. Senere slap han 
dog ud. A.Th.J. 

Poszneck, By i Hertugdømmet Sachsen-Mei-
ningen nær Katschau's Udmunding i Orla, har 
(1900) 12,300 Indb., Fabrikation af Flonel, Læder
varer, Porcelæn, Bryggeri. Joh. F. 
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Pozl, J o s e p h von, tysk Statsretslærer og Poli
tiker, født 5. Novbr. 1814 i Pechtnersreuth ved 
Waldsassen, død 9. Jan. 1881 i Miinchen, fra 1847 
Professor i Miinchen. P. inaugurerede en ny Æra i 
den videnskabelige Behandling af Bayern's Stats
ret, hans »Lehrbuch des bayrischen Verfassungs-
rechts« (Miinchen 1851, 5. Udg. 1877) og »Lehr
buch des bayrischen Verwaltungsrechts« (smst. 
1856, 3. Opl. 1871) ere de første Fremstillinger 
heraf, som ere mer end blotte kompilatoriske 
Samleværker. Ogsaa medvirkende ved Dollmann's 
bekendte Lovsamling. Særlig Anseelse vandt hans 

Udgave at >Die bayrischen Wassergesetze von 
28. Mai 1852« (Erlangen 1859 og senere Udg.). 
»Das Gesetz der Grundentlastung betr. von 28. 
April 1772« udgav han Miinchen 1872. Sammen 
med Arndts og Bluntschli grundede P. »Kritische 
Uberschau« (1853), hvoraf 1859 »Kritische Viertel-
jahrsschrift fik Gesetzgebung und Rechtswissen-
schaft« opstod. Medlem af den tyske National
forsamling, 1858—69 Medlem — 1865 Præsident — 
af det bayerske Andetkammer, 1871 Rigsraad i 
første Kammer. (Li t t . : S e y d e l i ovenn. Tidsskr. 
XXIV 1882 S. 1 —8). Fz.D. 

3> <a~^ =-2 /fø^ 
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Q. 
Q er det 17. Bogstav i vort Alfabet. Det ned

stammer fra det semitiske Bogstav Koph (hebr. 

p ) , hvis ældste kendte Form er CP; i det græske 

Alfabet fik det Formen ( P (Koppa, s. d.), hvoraf 
opstod Romernes Q. Medens det semitiske Koph 
betegnede et »dybt« k (postpalatal Lyd, Bagtunge-
hemmelyd), er det tilsvarende Tegn i de euro
pæiske Alfabeter for saa vidt overflødigt, som det 
ikke betegner nogen egen Lyd: det græske Koppa 
brugtes i de ældste Indskrifter afvekslende med 
K, senere biugtes det kun som Taltegn (= 90); 
Romerne brugte Q som Tegn for Å-Lyd foran u 
(w), og paa lignende Maade bruges qu (qv) i de 
fleste nyeuropæiske Sprog som Tegn for Lyd
forbindelsen kv; i nogle romanske Sprog (Fransk, 
Spansk, Portugisisk) kan dog ogsaa den enkelte 
Å-Lyd betegnes med q eller qu (fr.: cinq, quand, 
qui, question, sp.: Quijoté). I flere Sprog (f. Eks. 
Islandsk, Hollandsk, slaviske Sprog) bruges q slet 
ikke; i Dansk bruges det nu næsten kun i Fremmed
ord. 

Fra det latinske Q nedstammer rimeligvis Runen 

Y — w. V. D. 
Qobar eller Kobar, en tør Taage, der op

træder i de øvre Nil-Lande; den svarer til Caiina 
i Spanien, Solrok i Sverige. W. J—n. 

Quå (lat.), i Egenskab af. 
Quack, H e n d r i k P e t e r Go t f r i ed , hollandsk 

Nationaløkonom og Historiker, er født 2. Juli 
1834 i Zetten i Provinsen Gueldre. Han studerede 
Retsvidenskab og blev Dr. jur. 1859. Efter at 
have virket som Handelskammersekretær i Amster
dam 1861—63 indtraadte han i de hollandske 
Jærnbaners Centraladministration, til hvilken han 
senere har været knyttet, fra 1886 som Præsident 
i dens Raad. 1868—77 var han Professor i Rets-
og Socialvidenskaber i Utrecht. I sidstnævnte Aar 
blev han Sekretær i Holland's Rigsbank, hvis 
Direktør han har været siden 1885. Desuden var 
han 1885—94 Professor i Nationaløkonomi ved 
Amsterdam's fri Universitet. Foruden 4 Bd. so
cialvidenskabelige og historiske Afhandlinger: 
»Studien op sociaal gebied« [1877], »Studien en 
schetsen< [1886], »Beelden en groepen« [1892] 
og »Uit den kring der gemeenschap« [1899], til 

Dels tidligere offentliggjorte i Tidsskriftet »De 
Gids«, hvis Medarbejder han har været siden 
1863, har Q. særlig gjort sit Navn internationalt 
kendt ved det omfangsrige og fortræffelige Værk 
»De Socialisten. Personen en stelsels« [3 Bd., 
1875—88; 2. omarbejdede og betydelig udvidede 
Udg. i 6 Bd., Amsterdam 1899—1901, hvortil 
slutter sig et Supplementbind 1903]. I dette for
tjenstfulde og interessante Arbejde, der rummer 
et Livs Studier og Samlerflid, har Forfatteren 
givet en kritisk Fremstilling af alle Tiders og 
Landes socialistiske Personligheder og Systemer, 
lige udmærket ved den Klarhed, hvormed de for
skellige Skoler og Standpunkter udredes, som ved 
den fordomsfri Upartiskhed, hvormed de bedøm
mes. K.V.H. 

Quadragena (lat.) betyder et Tidsrum paa 40 
Dage og bruges i den katolske Kirke i Sammen
hæng med Faste og Bodsøvelser. L, M. 

Quadragésima se K v a d r a g e s i m a . 
Quådrans se K v a d r a n s . 
Qnadråntal, romersk Maal for tørre og flydende 

Varer, ogsaa kaldet Amfora. Det udgjorde omtr. 
26 Lit. og deltes i 8 congii. H. H. R. 

Qnadråtuin, et af Coppernicus i Meridianen 
opstillet Instrument, hvormed han maalte Solens 
Middagshøjde, idet han paa en inddelt Cirkel
kvadrant aflæste, hvor Skyggen faldt af en i Kva
drantens Centrum lodret paa Instrumentets Plan 
anbragt Stift. J. Fr. S. 

Quadråtum geometricum, et i Tiden før 
Tyge Brahe hyppig benyttet Instrument til at 

' maale et Himmellegemes Højde. Det bestod af et 
I Kvadrat, hvis ene Side ved Hjælp af et Lod blev 
\ stillet lodret, og to andre Sider vare inddelte, 

almindelig i 12 Dele, hver delt i 10 Underafdelinger. 
\ Ved Hjælp af en Diopterlineal, der bevægede sig 
; om det ene Hjørne, sigtede man det søgte Ob-
\ jekt ind, og ved at aflæse paa den inddelte Side 

beregnede man Objektets Højde. J. Fr. S. 
Quadriennium se K v a d r i e n n i u m . 
Quadrifrons, den 6rehovedede, Tilnavn til den 

romerske Guddom J a n u s . H. A. K. 
Qnadrlga se K v a d r i g a . 
QuadrigariUS (lat.), Styrer af et Firspand. — 

Som Tilnavn forekommer Ordet hos Q u i n t u s 
C l a u d i u s Q., en romersk Historieskriver i Beg. 
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af I. Aarh. f. Chr., en af de saakaldte Annalister. 
Han forfattede et historisk Værk, Annales, som 
behandlede Rom's Historie fra Byens Ødelæggelse 
ved Gallerne og til hans egen Tid. Værket er 
tabt, men en Del benyttet af senere romerske Hi
storieskrivere, f. Eks. Livius. Fragmenttr findes i 
P e t e r ' s Historicorum Romanorum religuiae, I 
[Leipzig 1870]. H. H. R. 

QuadrigåtUS, antik romersk Sølvmønt fra Re
publikkens Tid, Denarius, med et Firspand paa 
Bagsiden. P. B. 

Qnadrumåna se F i r h æ n d e d e . 
Quadruplex se M a n g e f o l d s t e l e g r a f e r . 
Quagga se Heste S. 872. 
Quaglio [kwa'ljo], tysk Kunstnerfamilie, knyttet 

•til Miinchen, stammede fra Italien (Luino). Af 
dens talrige kunstøvende Medlemmer høre de 4 
Sønner af Teatermaleren G u i s e p p e Q. (1747— 
1828) til de bekendteste. 1) Domen ico (1786— 
1837), Teatermaler i Miinchen, udsmykkede Slottet 
Hohenschwangau, interesserede sig stærkt for 
middelalderlig Arkitektur (udgav flere Værker 
herom: »Samml. merkwiird. Gebaude in Deutschl.« 
(1810], >Ansicht. merkw. Geb. in Miinchen<, 
»Denkm. d. Baukunst d. Mittelalt. in Bayern« 
[1816]) og fik ved sine ypperlige og maleriske 
Gengivelser af gammel Bygningskunst stor Be
tydning for Arkitekturmaleriet; mange Billeder af 
D. Q. i tyske Samlinger (Nurnberg's Sebaldus-
Kirke, Munchen's Ny Pinakotek etc.); ogsaa Lito
grafier og Raderinger (Prospekter fra Miinchen). 
2) L o r e n z o (1793—1869) var Genremaler og 
fremragende Litograf (Blade for Munchen's Galeri-
værk m. m.). 3) Simon (1795 —1878) var betyde
lig som Teatermaler og Konstruktør af dekorativ 
Arkitektur til Teaterbrug (særlig berømt var hans 
Dekoration: Marcus-Pladsen), malede med sikkert 
perspektivisk Blik og Farvesans en Mængde Ar
kitekturstykker i Olie. Den fjerde Broder, A n g e l o 
(1778—1815), var ligeledes en anset Teatermaler. 
Endnu større Navn som saadan opnaaede hans 
Navne Ange lo (1829—90), Søn af Simon Q.; 
han udførte bl. a. Dekorationerne til Ludvig II's 
Separatforestillinger (Wagner's Operaer m. m.). 
Ogsaa dennes Søn E u g e n (født 1857) har ud
foldet en rig Virksomhed som Teatermaler (i 
Miinchen, Berlin, Prag m. m.). A. Hk. 

Qnai [ke'J se Kaj . 
Quålis rex, talis grex (lat.), »som Kongen 

er, saadan er Hoben«, >som Herren er, saa følge 
ham hans Svende«. li.H.R. 

Qualité [kalite'J (fr.), Egenskab. 
Qnaliter—tallter (lat), ligesom—saaledes. 
Quamtapoh se K u m p t a p o h . 
Quand méme [kamæ.m] (fr.: »selv om«), selv 

i yderste Fald, trods. 
Quandoque dormitat bonus Homérus (lat.), 

»undertiden bliver den gode Homer søvnig« (og 
skriver ikke saa fuldkomne Vers som ellers), Citat 
efter Horats (Ars foetica, V. 359). H. É. R. 

Quandt, J o h a n n G o t t l o b v., tysk Kunst-
forfatter, (1787—1859), var en betydelig Samler 
(forsynede Leipzig-Museet med gamle tyske Bil
leder) og flittig Skribent: »Streifereien im Geb. 
d. Kunst« [1819], »Briefe aus Italien« [1830], 
»Nippes von einer Reise nach Schweden« [1843], 
>Beobacht. u. Phantasien iib. Menschen, Natur u. 
Kunst auf einer Reise ins mittagige Frankreich« 

[1846] m. m., flere Skrifter om Kobberstikker
kunsten; med Wagner oversatte han Lanzi's »Gesch. 
d. Mal. in Italien« [1830—33]. Hans Betydning 
for sachsisk Kunstliv er skildret af Uhde i »Goethe, 
Q. u. d. sachs. Kunstverein« [1878]. A. Bk. 

Quantock Hills [kwa'ntakhilz], Højdedrag i det 
sydvestlige England, Sommersetshire, strækker sig 
mod Nordvest indtil Sydbredden af Bristol-
Kanalen. Det højeste Punkt er Will's Neck, 385 
M. M, Kr. 

Quantum Såtis (lat.), saa meget, som er til
strækkeligt. 

QnantZ, J o h a n n Joach im, tysk Musiker, 
Frederik den Stores Fløjtelærer, født i Ober-
scheden i Hannover 30. Jan. 1697, død i Pots
dam 12. Juli 1773, Søn af en Smed, lærte allerede 
som Barn forskellige Instrumenter, studerede 
Kontrapunkt under Fux i Wien og blev 1718 
ansat ved det kgl. polske Kapel i Dresden og 
Varszava, først som Oboist, senere som Fløjtenist. 
Efter at have besøgt Rom, Napoli, Paris og Lon
don stiftede han 1728 i Berlin Bekendtskab med 
den daværende Kronprins Frederik, der antog 
ham som Lærer i Fløjtespil og senere, da han 
havde besteget Tronen som Frederik den Store, 
engagerede ham som Kammermusikus og Hof
komponist med en Gage af 2,000 Thaier, ekstra 
Honorar for hver Komposition og 100 Dukater 
for hver Fløjte, han leverede. I denne Stilling 
blev han til sin Død. Q. har skrevet 300 Kon
certer for Fløjte og 200 andre Stykker (største 
Delen opbevares endnu i Potsdam); endvidere 
»Versuch einer Anweisung die FlSte traversere 
zu spielen« [Berlin 1752] og en Autobiografi i Mar-
purg's »Beitrage« [Jan. i697].(Litt . : Alb. Quantz , 
»Leben und Werke Q.« [Berlin 1877]). S. L. . 

Quanza se Koanza. 
Quarantana, hos Araberne Djebel Kuruntel, 

Ørkenen N. f. Jeriko med et stejlt, 347 M. over 
Jeriko, vanskelig tilgængeligt Bjærg, hvis Østside 
er fuld af Grotter og Huler. Herhen forlægger 
Traditionen siden Korstogenes Tid Jesu Fristelse; 
Navnet hidrører fra de 40 Dages Fasten. V. O. 

Quaregnou [karæfio'], Kommune i det sydlige 
Belgien, Provinsen Hennegau, har Kulgruber, To
baksindustri og (1890) 14,400 Indb., er Station 
paa Banen Bruxelles—Ouiévrain. M. Kr, 

Quarles [kwal^lz], F r an c i s , engelsk Digter, 
(1592 —1644). Han studerede i Cambridge og 
blev senere Sekretær hos Ærkebiskop Usher i 
Irland. Under Borgerkrigen tog han Karl I's Parti, 
hvorved han blev ruineret og døde i stor Elendig
hed. Af hans Digte, der i sin Tid vare meget 
populære, kunne nævnes: »A Feast for Wormes 
in a Poem on the History of Jonah« [1620], »Ha-
dassa; or, the History of Queen Esther« [1621], 
»Argalus and Parthenia« [1621], »Job Militant 
with Meditations Divine and Moral« [1624], 
»Sion's Sonnets sung by Solomon the King« [1625]. 
Disse Digte ble ve samlede i »Divine Poems« 1630. 
Senere kom »Divine Fancies« [1632] samt hans 
mest læste Samling »Emblems Divine and Moral« 
[1635]- T.L. 

Quårnero-Bugt, Golfo del Q u a r n e r o , Bugt 
i den nordlige Del af Adriaterhavet mellem Istrien 
og Kroatien. Den nordlige Del benævnes ofte 
efter Fiume, og den sydlige opfyldes af d e Q u a r -
n e r i s k e Øer, af hvilke de vigtigste ere Veglia, 
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Cherso og Lussin. Ved Øerne deles Q. i flere ; 

Farvande med særskilte Benævnelser. Saaledes 
mærkes Canale della Morlacca mellem Kroatien 
og Veglia, Can. di Mezzo mellem Veglia og 
Cherso samt Q u a r n e r o l o mellem Cherso mod 
Vest, Veglia mod Nord og de dalmatiske Kystøer 
Arbe og Pago mod Øst. Omkring Q. har Fast-
landet høje og stejle Klippekyster med enkelte [ 
gode Havne som Fiume, hvorimod Øerne bestaa 
af lavtliggende Kalkstensdannelser. Havet i Q. og ! 
mellem Øerne er dybt; men Sejladsen lider om | 
Vinteren under de i heftige Stød blæsende Nord
østvinde (Bora). Befolkningen langs Q.'s Øer og 
Kyster er udmærkede Sømænd og Fiskere af 
kroatisk Nationalitet, der dog alle paa Grund af 
Skibsfarten ere det italienske Sprog mægtige. 
(Li t t . : J. R. L. v. L i b u r n a u , »Physik. Verhalt-
nisse und Organismenverteilung im Quarnerischen 
Golfe« [Wien 1863]; Grube , >Ein Ausflug nach 
Triest und dem Q.« [Berlin 1861]). H. P. S. 

Quart [ka! r ] , engelsk og amerikansk Maal 
for tørre og flydende Varer, i England = l,136, 
i Amerika = o,946 Lit. N. J. B. 

Quarta, Kornmaal, i Bahia = 7,8, i Rio de 
Janeiro 10, i Lissabon = 3,46 og i Oporto = 
4,366 Lit. N.J.B. 

Quai'tariUS, romersk Maal for tørre Varer, 
udgjorde l/64 af en Modius (s. d.). H. H. R. 

Quart er [kwålts], engelsk og amerikansk Maal, 
i England for Klæde = 22,86 Cm., for tørre Varer 
= 64 Gallons —« 290,7392 Lit. (tidl. = 8 Bushels 
sss 281,gøg Lit.), Handelsvægt = l/4 cwt = 28 
Ibs = ! 2,7oo6 Kg.; i Amerika for flydende Varer 
= 32 Gallons = I2i ,1 3 Lit. N.J.B. 

QuarterlyReview[kwå!8t9lir"vju!], det betyde
ligste engelske konservative Tidsskrift for Politik 
og Litteratur, blev grundlagt 1809 af Boghandleren 
John Murray som Konkurrent til Whig-Tids
skriftet »Edinburgh Review«. Dets tidligste Re
daktører vare W. Gifford (til 1824) og J. G. 
Lockhart (til 1853). En af dets berømteste Med
arbejdere var Walter Scott. Det udkommer endnu 
4 Gange om Aaret i London, og dets nuværende 
Redaktører (fra 1894) er Rowland og E. Pro-
thero. T. L. 

Quart er 011, ældre Kornmaal i Schweiz = 1 5 
Lit. N. J. B. 

Quartidi [k(w)artidf] (fr.), Dekadens 4. Dag i 
den franske Revolutionskalender. 

Quartier latin [kartielatæ] se P a r i s . 
Quarto Sant' Elena, By paa Sardinien, Pro

vins Cagliari, ligger 6 Km. 0. N. 0. f. Cagliari i 
Nærheden af Havet og driver Vin- og Kornavl. 
(1901) 8,510 Indb. E.P.S. 

QuartUS (lat.), den fjerde. 
QuartllS-Grund, et lille Flak med Sten i den 

sydlige Del af Sundet, i Opgangen til Drogden. Den 
mindste Dybde er 6 M. Tæt S. V. f. det grundeste 
Sted ligger Fyrskibet »Drogden«. G. F. H. 

Qnåsi se Kvas i. 
Quåsimodogeniti (eller Quasimodo) kaldes 

første Søndag efter Paaske efter Begyndelsesordene 
i den Tekst (Quasi modo geniti infantes, »lige
som nyfødte Børn«, 1. Pet. 2, 2), hvormed den 
romerske Messe paa den Dag begyndte. Det er 
fra gammel Tid den danske Konfirmationssøndag, 
kaldes ogsaa Dominica in albis (Hvidesøndag, 
s. d.) eller Dominica octavae paschae, da Paaske

festen sluttede med den 8. Dag (octava). I den 
græske Kirke kaldes den T h o m a s - S ø n d a g e n 
efter Dagens Evangelium. L. M. 

Qnåsi re bene gésta (lat.), »som om det var 
gaaet udmærket«. 

Qtiassia L., Slægt af Sitnarubaceae, Træer, 
hvis Stamme har bleggraa Bark og hvidt, meget 
bittert Ved, og hvis Blade ere finnede. De temme
lig store og tvekønnede Blomster sidde i Klase 
eller Top; de ere 5-tallige i Bæger og Krone; 
de 10 Støvdragere have ved Grunden et kort, 
omvendt ægformet og tæt haaret Skæl. Frugten 
bestaar af 5 nødagtige Delfrugter. 2 Arter. Q. 
amara L. er en Busk eller et indtil 5 M. højt 
Træ, hvis lige- eller uligefinnede Blade har to Par 
Smaablade og vinget, purpurrød Stilk, og hvis 
Blomster ere lyst purpurrøde. Planten hører hjemme 
i Para, Maranhao og Guyana og dyrkes i Kolum-
bien, Panama, Vestindien og enkelte Egne af den 
gamle Verdens Troper. Veddet (Kvass i aved ) er 
officinelt; det smager meget bittert ligesom Veddet 
af Picrasma excelsa (se Pi er asm a). A. M. 

Qnast, P i e t e r Jansz , hollandsk Maler og 
Raderer, født 1606 i Amsterdam, død smst. 1647, 
virkede i denne By og i Haag. Han malede 
Genrebilleder, bibelske og mytologiske Emner og 
nogle faa Portrætter. Hans Værker vise stærk 
Paavirkning fra Adrian Brouwer, hvis fantasifulde 
og barokke Stil i Q.'s Omskrivning i Reglen 
bliver karikeret til Trivialitet. Bedst er Q. i sine 
Interiørbilleder, der da ogsaa ofte endnu gaa 
under Brouwer's Navn. Af Værker fremhæves: 
»Kortspillerne« [Amsterdam], »Naragtighedens 
Triumf« [Haag], »Brændevinssælgeren«og »Tigger
par« m. m. [Braunschweig]. Af hans Raderinger 
nævnes: »De fem Sanser«, en Serie »Tiggere«, 
endvidere Bondescener, Drikkelag m. m. Virke
lige Originaler af Q.'s Raderinger ere sjældne, 
de findes oftest i Kopier (af Nolpe, Sal. Savery 
o. a.). A.R. 

Qna tålis (lat.), i Egenskab af den, som han 
er; saadan som han nu engang er. 

Qnatémber er Tyskernes Navn paa T a m p e r -
dage (s. d.); det kommer af det latinske quatuor 
tempora, de 4 Tider, som ere de fjerdingaarlige 
Fastetider {jejunia quatuor temporum). L. Al. 

Quatr., Forkortelse ved naturvidenskabelige 
systematiske Benævnelser for Zoologen Qua t r e-
fages de Bréau (s. d.). J. C. 

Qnatrain [katræ'] (fr.), firliniet Vers. 
Quatrebas [katrøbra'], Landsby i Belgien i 

Provinsen Brabant, ca. 30 Km. S. f. Bruxelles; 
historisk bekendt ved den der stedfindende Kamp 
16. Juni 1815 mellem de allierede og Fransk
mændene under Marskal Ney. Denne, der kom
manderede venstre Fløj af Napoleon's Hær, fik 
nævnte Dag Befaling til med 2 Armékorps og et 
Rytterkorps at rykke frem til Q. og rekognoscere 
mod Bruxelles. Fremmarchen begyndte Kl. 2 
Efterm., men kun med en Del af Styrken. Til 
Raadighed for de allierede stod til at begynde 
med kun en enkelt Division, der hurtig kastedes 
tilbage til Q. Kl. 4 begyndte de allieredes Re
server imidlertid at ankomme. Franskmændene 
maatte vige, men det lykkedes dem dog hurtig 
atter at trænge frem til Q. Mod denne strandede 
imidlertid deres Angreb. Kl. 6 modtoge begge 
Parter Forstærkning. Franskmændene fornyede 
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Angrebet, men afvistes, og da de allierede nu 
grebe Offensiven, maatte Ney vige. De allierede 
indtoge de Stillinger, som de havde haft inde 
om Morgenen. Franskmændene samlede sig ved 
Frasnes. De allierede havde ført ca. 25,000 Md. 
i Ilden mod Franskmændenes ca. 20,000 Md. 
Tabet var paa hver Side ca. 4,000 Md. I Slaget 
faldt Hertug Frederik Wilhelm af Braun-
schweig. B. P. B. 

Quatrefages de Bréau [katrøfa.zdfbreo'], J ean 
Lou i s A r m a n d de, fransk Naturforsker, født 
10. Febr. 1810 i Berthezéme, død 12. Jan. 1892 
i Paris. Han studerede Medicin og Naturvidenskab 
i Strassburg og nedsatte sig der som Læge. 1838 
blev han Professor i Zoologi i Toulouse, tog kort 
efter til Paris og tiltraadte 1842 en videnskabelig 
Undersøgelsesrejse til Atlanterhavets og Middel
havets Kyster for at gøre faunistiske Studier. 
1850 blev han Professor ved Lycée Napoleon og 
1855 Professor i Anatomi og Etnologi ved Musée 
d'histoire naturelle. Han publicerede talrige Ar
bejder over de lavere Dyr, især Ormene, og be
handlede ogsaa forskellige antropologiske Emner. 
Af hans Skrifter kunne fremhæves: »Souvenirs 
d'un naturaliste« [2 Bd., 1854], »Etudes sur les 
maladies actuelles du ver å soie« [1860], »Les 
polynésiens et leurs migrations< [1866], »Histoire 
naturelle des annelés marins et d'eau douce< [2 
Bd., 1866], »Charles Darwin et ses précurseurs 
franQais« [1870], Crania ethnica [1875—82 med 
Atlas], »L'espéce humaine« [1877], »La race 
prussienne« [1879], »Hommes fossiles et hommes 
sauvages« [1884], »Histoire générale des races 
humaines« [2 Bd., 1886—89], »Les pygmées« 
[1887]. y.c. 

Qnatremére [katrømæ.'r], É t i e n n e Marc. 
fransk Orientalist, født i Paris 12. Juli 1782, død smst. 
18. Septbr. 1857. Q. blev tidlig Elev af Silvestre 
de Sacy, lærte Arabisk hos denne, samtidig med, 
at han lagde sig efter de klassiske og mange 
andre Sprog. Han blev først Lærer i Græsk ved 
Akademiet i Rouen, valgtes 1815 til Medlem af 
Instituttet, blev 1819 Professor i Hebraisk ved 
College de France og 1832 Professor i Nypersisk 
ved Ecole des langues orientales vivantes i 
Paris. Hans første videnskabelige Arbejder angik 
Ægypten og behandlede særlig den koptiske 
Litteratur. Han udgav saaledes 1808: »Recherches 
critiques et historiques sur la langue et la litté-
rature de l'Égypte< og 1811: »Mémoires géo-
graphiques et historiques sur l'Égypte«. Fra Ara
bisk oversatte Q. Makrizi's »Histoire des Sultans 
Mamelouks« [2 Bd. 1837—41]; han skrev ogsaa 
en Afhandling om Nabatæerne, udgav i »Collec-
tion orientale« I [Paris 1836]: »Histoire des Mon
gols de la Perser (Oversætt. af Rachid-eddin's 
Værk); i Akademiets »Notices etExtraits«: »Pro-
légoménes d'Ibn-Khaldoun« foruden mange Af
handlinger i »Journal des Savants«, »Journal 
Asiatique« o. s. v. Hans Kritik var ofte meget 
bidende, hvad der fjernede mange fra ham. Hans 
store Bogsamling (45 ,ooo Bd.) og mange arabiske 
Haandskrifter erhvervedes efter hans Død af 
Kongen af Bayern; det hele er nu i Biblioteket 
i Miinchen. (L i t t . : B a r t h é l e m y Sa in t -Hi l a i r e , 
Notice sur É. Q. i »Journal des Savants« 1858; 
paa ny udgivet i en Samling Afhandlinger af Q.: 
Mélanges d''Histoire et de philologie orientale, 

précédés d'une notice sur l'auteur par B. Saint-
Hilaire [1861]). V. S. 

Qnatremére deQuincy[katrømærdøkæsi],An-
t o i n e C h r y s o s t å m e , fransk Kunstforfatter, født 
1755 i Paris, død 8. Decbr. 1849 smst. Som ivrig 
Royalist førte Q. d. Q. under Revolutionstiden,, 
hvor han fiere Gange var Medlem af lovgivende 
Forsamlinger, en ret farefuld Tilværelse: under 
Terrorismen over et Aars Fangenskab, undgik 
1795 ved Flugt Dødsstraf som Medstifter af Op
standen mod Konventet, maatte atter flygte efter 
18. Fructidor 1797; efter 18. Brumaire 1799 ind-
traadte rolige Forhold for ham; han blev 1800 
Medlem af Seine-Departementets Raad, 1803 Med
lem af Instituttet, var ved sin Død Sekretær ved 
Kunstakademiet. Q. skrev: »Dictionnaire de l'ar-
chitecture« [1786 ff., nyt Opl. 1833], »Jupiter 
olympien, ou l'art de la sculpture antique« [1814], 
»De l'imitation dans les beaux-arts« [1823], »Hist. 
de sa vie et des ouvr. de Raphael« [1824, nyt 
Opl. 1833], »Monuments et ouvrages d'art an
tique restitués« [1826], »Vies des plus celebres 
architectes« [1830], »Canova et ses ouvr.« [1834], 

j »Hist. de la vie et des ouvr. de Michel-Ange« 
! ['835], »Lettres sur l'enlévement des ouvrages de 
I l'art antique å Athenes et å Rome« [1836] 
l m. m. A. Hk. 

QuatriCinium, et Musikstykke for 4 Stemmer. 
Quatriduum (lat.), et Tidsrum af 4 Dage. 
Quattro een to [kwattrotsæ'nto] (ital.), egl. 400; 

almindelig Betegnelse for 14. Aarh. i Italien, 
navnlig om Litteraturen og Kunsten. Q u a t t r o -
cen t i s t e r , de italienske Forfattere og Kunstnere 
i den nævnte Periode (smig. C i n q u e c e n t o , T r e 
cent o). E. G. 

Quatuor (qua t tuor ) (lat.), fire. 
Quebec [kwebe'k], Provins i Dominion of Ca

nada, kaldtes tidligere N e d r e c a n a d a , og om
fatter de paa begge Sider af St. Lawrence og 
0. f. dens Biflod Ottawa liggende Egne samt 
Øen Anticosti i St.-Lawrence-Bugten. Østgrænsen 
dannes af Belle-Isle-Strædet og St.-Lawrence-
Bugten, Sydgrænsen af Provinsen New Brunswick 
og U. S. A. og Vestgrænsen af Provinsen Onta-
rio. Nordgrænsen til Labrador's ubeboede Egne 
er derimod meget ubestemt, hvorfor Q.'s Areal 
opgives meget forskelligt. Ifølge den officielle 
Statistik var det 1881 488,676 D Km., 1891 
589,202 og 1901 899,600. De tilsvarende Folke
tal var 1,359,027, 1,488,535 og 1,648,898. Den 
sydlige Del af Q. optages af Notre-Dame-
Bjærgene, der fra Vermont fortsætte sig Nord 
paa og i Shickshock-Kæden paa Halvøen Gaspé 
kulminere i Mount Logan (1,148 M.). Nord
bredden af St. Lawrence ledsages af de Højde
drag, der af kanadiske Geologer benævnes Lau 
r e n t i d e s , men som allerede neden for Byen Q. 
træde tilbage fra Floden og give Plads for et 
jævnt og lavt Distrikt, der byder Agerbruget de 
bedste Betingelser. Den indre, nordlige Del af 
Q. er et sørigt, væsentligst af gamle Dannelser 
bestaaende Land, der dækkes af Naaleskove. 
Provinsens Hovedflod er St. Lawrence, hvis 
mægtige Æstuarium, der begynder ved Byen Q., 
omfatter talrige Øer. Dens vigtigste Tilløb i Q. 
ere Ottawa og Saguenay Nord fra samt Richelieu. 
St. Francis og Chaudiére fra Syd. Klimaet er et 
ægte Fastlandsklima med hede Somre og strenge 



810 Quebec. 

Vintre. I Byen Q. er den aarlige Middel
temperatur 4,20, Januars-J- n , 2 og Julis 20,3. I 
Montreal ere de tilsvarende Temperaturer 6,8, 
-r- 8,4 og 22,3 og paa Anticosti 2,0, -f- n , 3 og 
I4,7. De fremherskende Vinde ere i hvert Fald 
om Vinteren Landvindene. I 4—5 Maaneder er 
alt dækket af Sne, og St. Lawrence dækkes hvert 
Aar med et Islag paa indtil i l /2 M.'s Tykkelse. 
Foraar og Efteraar ere meget korte, saa Q. har 
egentlig kun to Aarstider, Vinter og Sommer, og 
til Trods for de ekstreme Temperaturer er Kli
maet sundt. Sommeren begynder i anden Halvdel 
af Maj, og 4 Maaneder, der ere saa varme som 
i Midtfrankrig, ere tilstrækkelige til, at ikke alene 
de almindelige nordiske Kornsorter, men ogsaa 
Majs, Meloner, Tomater og andre mere syd
landske Frugter kunne modnes. Med Undtagelse 
af det sydlige Q., der plantegeografisk slutter sig 
til de nordøstlige U. S. A., bestaa Skovene 
væsentligst af Fyr, Lærk og Hvidgran, men have 
desuden et rigere Udvalg af Træarter end 
Naaleskovsegnene i den gamle Verden. 

Af Befolkningen bor ca. Halvdelen S. f. St. 
Lawrence, en Tredjedel N. f. Floden og Resten 
paa Øerne. Den franske Nationalitet spiller endnu 
Hovedrollen, og ca. 80 p. Ct. ere fransktalende, 
medens Resten paa et Par Procent nær stammer 
fra indvandrede Englændere og Irer. Af Indianere 
findes kun nogle faa Tusinde. I religiøs Hen
seende ere 86 p. Ct. Katolikker og Resten Prote
stanter. Undervisningen er obligatorisk, for saa 
vidt hver Familiefader maa betale til Sogneskolen 
for hvert Barn mellem 7 og 14 Aar. For den 
højere Undervisning sørger 3 Universiteter og 15 
højere Skoler. De fleste humane Institutioner i 
Q. ledes af Nonner. Af hele Befolkningen give 
3/5 sig af med Agerbrug, Kvægavl og Skov
hugst, og ca. 17,000 • Km. ere under Dyrk
ning, 10,000 • Km. ligge hen som Eng- og 
Græsland, og Resten er næsten udelukkende 
Skov. Kvægbestanden var 1891 549,500 Stkr. 
Malkekvæg, 45,500 Arbejdsstude, 344,000 Heste; 
730,000 Faar og 369,500 Svin. Det af Fransk
mændene indførte Feudalsystem med sine 223 
Seignorier eller Godser ophævedes 1855 efter en 
Del Modstand fra de begunstigedes Side. Skovene 
repræsentere endnu Q.'s vigtigste Indtægtskilde, 
og Værdien af Skovprodukterne beløber sig aar-
lig til 70—80 Mill. Kr. Af betydelig Vigtighed 
er Fiskeriet paa Laks, Torsk, Sild, Makrel og 
Hummer. Derimod er Bjærgværksdriften endnu i 
sin Barndom. Der udvindes lidt Guld, Kobber 
og Jærn, og desuden findes Bly, Zink, Sølv og 
Platin. Industrien er ret betydelig i visse Ret
ninger, som Tekstilindustrien, Fabrikationen af 
Landbrugsredskaber, Kemikalier, Læder og Sæbe. 
Ved sin geografiske Beliggenhed og ved sine 
gode Havne ved St. Lawrence byder Q. ikke 
alene for Canada, men endog for store Dele af 
U. S. A. den bekvemmeste Adgang til Sam
færdsel med Omverdenen. I Montreal, der tillige 
er Centeret for det canadiske Jærnbanenet, mødes 
den oceaniske og den indenlandske Skibsfart paa 
de store Søer, og næsten Halvdelen af Dominion 
of Canada's Ind- og Udførsel gaar over Pro
vinsen Q. 1895 indførtes Varer til en Værdi af 
«a. 273 Mill. Kr., hvoraf 151 Mill. Kr. falde 

paa Montreal og i61/2 paa Byen Q.; der udførtes 
for ca. 191 Mill. Kr., og heraf gik for 162 Mill. 
Kr. over Montreal og for 13I/0 Mill. Kr. over 
Byen Q. Jærnbanenettet var 1895 paa 5,252 Km. 
Q. styres af en Guvernør, der udnævnes af Do
minion of Canada's Generalguvernør, af et Coun-
cil paa 24 Medlemmer, der udnævnes paa Livstid 
af Guvernøren, og af et Assembly paa 73 Med
lemmer, der vælges af Folket paa 4 Aar. Da 
Q. er Dominion of Canada's ældste og vigtigste 
Provins, falder dens Historie i Hovedsagen sammen 
med Canada's (s. d.). Provinsens 2 Hovedstæder 
ere Q. og Montreal. 

H o v e d s t a d e n Q. ligger paa Nordbredden af 
St. Lawrence ved Indmundingen af St. Charles River 
og 380 Km. N. 0. f. Ottawa, 220 Km. N. 0. f. 
Montreal og 710 Km. N. N. 0. f. New York. 
(1901) 68,840 Indb. Q. bestaar af en lavere By
del ved Foden af Højderne, hvor Industrien og 
Handelen høre hjemme, og et øvre Kvarter, der 

] ligger ca. 60 M. over Flodspejlet og Vest paa 
I gaar op paa et Bjærgdrag, der ender i det 170 

M. høje Cape Diamond, hvorfra man har en 
prægtig Udsigt over en stor Del af den lavere By 
og over Floden, der et Stykke Øst paa med to 
Arme omfatter den langstrakte 0 Orleans. Paa 
Cape Diamond ligger det store Citadel, der har 
faaet Navnet Amerika's Gibraltar. I sit ydre 
Præg stikker Q. stærkt af fra de fleste andre 
amerikanske Byer og minder endnu om Byerne i 
Normandiet. De smukkeste offentlige Bygninger 
ligge i den øvre By som den 1666 indviede 
katolske Katedral, den anglikanske Katedral, den 
ny Parlamentsbygning, det katolske Laval-Uni
versitet, der er fremgaaet af et 1663 af Laval 
stiftet Seminarium, Morin College, Ursuliner-
nonnernes Kloster, et Jesuiterkloster fra 1646, 
der nu bruges til Kaserne, Teateret og Raadhuset. 
Af nyere Bykvarterer nævnes Kvarteret ved St. 
Charles med et stort Hospital og et Kloster samt 
Forstaden Lévis paa højre Bred af St. Lawrence, 
over hvilken fører Dampfærger. Q. er at karak
terisere som en stillestaaende By. Industrien er 
ganske vist i enkelte Retninger i Fremgang; men 
andre Grene, som det tidligere vigtige Skibs
byggeri, ere næsten ganske standsede. Dens Skibs
fart og Handel flytte mere og mere til Montreal, 
skønt den har et stort og dybt Havnebassin, der 
dog fra Midten af December til Slutningen af 
April er spærret af Is. Tilbagegangen skyldes 
flere Grunde som Tømmerhandelens Tilbagegang, 
Jærnbaneforbindelsernes Begunstigelse af Mon
treal samt den Omstændighed, at Dominion of 
Canada's økonomiske Tyngdepunkt stadig rykker 
Vest paa. Q.'s Skibsfrekvens var 1893 775 Skibe 
med ca. 1 Mill. Tons, hvoraf 2/3 sejlede under 
engelsk Flag. Q.'s Omsætning var i Tiaaret 
1874—83 564 Mill. Kr., men i det følgende 
1884—93 kun 372 Mill. Kr. — Q. er en af 
Amerika's ældste Byer, idet den er grundlagt 
1608 af Champlain i Nærheden af Algonkin-
landsbyen Stradacona. Q. tilhørte 1629—32 Eng
lænderne, der 1690 og 1711 atter forsøgte at 
indtage den, men uden Held. Først 1759 lykkedes 
det, og Q. har siden været engelsk. Af senere 
Begivenheder mærkes Amerikanernes Belejring 
1775 samt flere Ildebrande. Q.'s Indbyggerantal 
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var 1608 27, 1665547, 17394,603, 182522,101 
1851 42,052 og 1871 59,109. H.P.S. 

Quebracho [kebra'tso] (af det spanske quebra-
hacho, Øksebrækker) kaldes forskellige, meget 
haarde, Træsorter, blandt hvilke man navnlig skelner 
mellem h v i d t Q. af forskellige Arter Macaglia 
(s. d.), hvis Bark, der ligesom Veddet indeholder 
Garvestof, benyttes til Garvning og paa Grund 
af sit Indhold af forskellige Alkaloider ogsaa 
som Lægemiddel, og r ø d t Q., der er Kerne
veddet af forskellige Arter Schinopsis fra Syd
amerika. Hvidt Q. er saa haardt og vanskelig 
spaltelig, at det ikke kan anvendes til Snedker
arbejder, hvorimod en rødlig Sort, af M. Var-
gacii, fra Puerto Cabello bruges en Del i Eu
ropa til Fremstilling af Maalestokke, Vævestykker 
og i Stokkefabrikationen. Rødt Q. er kødrødt 
og bliver mørkere i Luften; det benyttes til 
Garvning af Overlæder sammen med andre Garve-
stoffer, dels i raspet Tilstand, dels i Form af en 
Ekstrakt. K. M. 

Queda d. s. s. Kedah . 
Quedlinbnrg, By i preussisk Provins Sachsen, 

i Regeringsdistriktet Magdeburg, 45 Km. S. V. f. 
Magdeburg ved Saale's Tilløb Bode, nær Harz-
Bjærgenes østlige Fod, har (1900) 23,400 Indb. 
(Garnison). Q. er delvis omgiven af gamle Mure 
med Taarne, og bestaar af Alt- og N e u s t a d t 
samt 4 Forstæder. Paa en Sandstensklippe i 
Forstaden Westendorf hæver det gamle Slot sig, 
tidligere Sæde for et rigsumiddelbart Jomfru
kloster, der blev grundet af Henrik I og 1813 
indlemmet i den preussiske Stat. Slots- eller 
Stiftskirken, indviet 1021, sidst genopbygget 1862, 
omslutter Henrik I's Grav, og har et rigt Skat
kammer. Paa Miinzenberg findes Ruinerne af 
Maria-Klosterets Kirke (bygget 986). Q. er Sæde 
for en Amtsret, en Filial af Rigsbanken, og har 
et Gymnasium med et gammelt Bibliotek (10,000 
Bd.). Havedyrkning, Blomster- og Frøavl danne 
Hovederhvervet, og Q. har i denne Henseende 
tillige med Erfurt den største Betydning i Tysk
land ; endvidere findes Fabrikation af Klæde, 
Anilin og Sukker samt Handel med Stivelse. Q. 
er grundlagt 924 af Henrik I og befæstet mod 
Magyarerne. Byen gav sig 1326 ind under Bi
skoppen af Halberstadt's Beskyttelse og maatte 
efter at have tiltraadt Hanseforbundet 1477 aner
kende Kursachsen's Overhøjhed. "Joh. F. 

Queen [kwiln] (eng.), Dronning.^ 
Queen Anna Style [kwi! na'nnasta'il] kaldes den 

Periode i den engelske Arkitektur, som indlededes 
af Christofe Wren; det er en kraftig Barokstil, 
og dens Tid er Begyndelsen af 18. Aarh. (se 
E n g l a n d , »Kunst« S. 1083). E. S. 

Queenborough [kwilnbaro.u], By i det sydøst- ; 
lige England, Kentshire, paa Vestsiden af Øen 
Sheerness i Thems-Mundingen, har en Landings-
bro, Forbindelse med Postdamperne fra Vliessingen 
og (1891) 1,050 Indb. M.Kr.^ 

Qneen Elisabeth style [kwi! njli'zobepsta'il] 
kaldes en Periode i den engelske Renaissancearki-
tektur; den falder i sidste Halvdel af 16. Aarh.; dens 
Hovedmand er John Torpe, som særlig byggede 
en Række pragtfulde Herresæder (se E n g l a n d , 
»Kunst« S. 1083). E. S. 

Queensbench[kwi!nzbe'nts] se K ings beneh. 
Queensbury [kwilnzbar*], By i det nordlige 

England, Yorkshire, 6 Km. N. f. Halifax, har Kul
gruber, Stenbrud og (1891) 6,740 Indb. M. R~r. 

Qneens Chambers [kwi! nztsa'mbaz] se 
King 's Chamber s . ^ 

Qneens Connsel [kwi! nzka'unsel] se K r o n 
ju r i s t . ^ 

QueenS Gonnty [kwi! nzka'unt*] , »Dronningens 
Grevskab«, efter Filip II af Spanien's Gemalinde, 
Shire i det sydøstlige Irland, er 1,719 • Km. 
og overvejende Sletteland. I det østlige naa 
Dysart-Højene 329 M., og de nordvestlige Egne 
gennemskæres af Slieve-Bloom-Bjærgene (522 M.). 
Grænseegnene mod Øst afvandes af Barrow-
Floden og de vestlige Egne af dens Biflod Nore. 
Shiret er jævnt frugtbart, men Halvdelen hen
ligger som Græsland og næppe en Tredjedel er 
Agerland. Det er fattigt paa Skov, men Jorden 
indeholder Stenkul, Skifere og Marmor. Befolk
ningen er Katolikker (88 p. Ct.) og i stærkt Af
tagende, 1891 64,883 mod 145,845 i 1841. Hoved
erhvervet er Landbrug, navnlig Faareavl (80,000 
Stkr. Faar); hertil kommer Fabrikation af Uld
varer og Handel med Landbrugsprodukter. Hoved
staden er Maryborough (s. d.). M. Kr. 

Qneensferry [kwi Inzfe'ri], gammelt Færgested 
over Firth of Forth paa Østsiden af Skotland. 
Fjorden er paa dette Sted kun i,6 Km., og her 
er nu opført en kæmpemæssig Jærnbanebro. Af 
de to Færgebyer af samme Navn har den nordlige 
400, den sydlige 1,600 Indb. M. Kr. 

Queensland [kwilnzland], Stat i Australien's 
forenede Stater, omfatter den nordøstlige Del af 
Australlandet samt de talrige Smaaøer, der ligge 
langs Kysten inden for the Great Barrier Reef. 
Mod Øst og Nord grænser Q. til det stille Ocean, 
Torres-Strædet og Carpentaria-Golfen. Vest
grænsen dannes indtil 260 s. Br. af 1380 0. L. 
og mellem 260 og 280 s. Br. af 141O 0. L. Syd
grænsen er 260 og 280 s. Br. samt længst mod 
Øst Floden Barwan og Macpherson-Kæden. Are
alet er 1,731,337 • Km. med (1901) 496,596 
Indb. eller 0,3 pr. • Km. Et Hovedtræk i Q.'s 
Overfladeforhold er Modsætningen mellem Kyst
egnene, der opfyldes af Bjærgkæder, og de indre 
sletteformede Egne, der skraane mod Vest. Den 
sydligste af disse Kystkæder, der sædvanligvis 
have Retning parallelt med Kysten, er Macpherson 
Range, der er en direkte Fortsættelse af Bjærgene 
i New South Wales og indeholder Punkterne 
Mount Lindsay (1,757 M.) og Mount Mitchell 
(1,256 M.). Fortsættelsen Nord paa dannes af 
Craig Range, Burnett Range, Broad Sound Range 
og flere lavere Højder, der strække sig gennem 
den østlige Del af Cap-York-Halvøen. Den syd
lige Del af disse Bjærgegne er bygget op af 
palæozoiske Dannelser, den nordlige bestaar af 
arkaiske Lag, og yngre Eruptiver have en meget 
stor Udbredelse. De indre og vestlige Dele af 
Q. tilhøre den mesozoiske Tidsalder og særlig 
Kridtformationen, naar undtages Egnene S. 0. f. 
Carpentaria Golf, hvor Tertiærdannelserne ere 
fremherskende. Skønt Q.'s Indre i Hovedsagen 
er formet som et jævnt Plateauland, træffes dog 
hist og her Højdedrag, der dels ere isolerede, 
dels ligefremme Udløbere fra Kystkæderne. Øst
kysten af Q. er temmelig jævnt forløbende uden 
større Indskæringer og med en Række foran
liggende Øer; men det mest karakteristiske er 
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dog Koralrevet, der fra Cape Sandy til Torres-
Strædet ledsager Kysten i en Afstand af 40— 
180 Km. N. f. 18° s. Br. gaa Kystkæderne saa 
tæt ved Havet, at der kun bliver Plads til smaa 
Kystbække. Længere Syd paa er der flere Floder 
som Burdekin og Fitzroy, der udspringe paa 
Vestsiden af Kystkæderne, som derefter gennem
brydes. Den sydligste Del af Q. afvandes af 
Darling, der modtager talrige Bifloder, og den 
nordligste af Tilløbene fra Carpentaria Golf. De 
mellemste og sydvestlige Egne af Q. have Afløb 
til Lake Eyre gennem Warburton og Cooper 
Creek, der ikke hele Aaret igennem har strømmende 
Vand. 

Q. strækker sig gennem 19 Breddegrader, af 
hvilke de 5*/g ligge uden for den tropiske Zone. 
I Nærheden af Cap York har Aaret en Middel
temperatur paa 26,3°, den varmeste Maaned, De
cember, paa 27,gO og den koldeste, August, paa 
24,5°. Længere Syd paa er det fremfor alt den 
koldeste Maaneds Middeltemperatur, der aftager. 
Saaledes har Cooktown 22,4o, Ravenswood 18,!°, 
Mackay 15,9° og Brisbane I3,g°, medens den 
varmeste Maaned de samme Steder har Middel
temperaturerne 27,5°, 27,9°, 28?1o og 24,go. Ned
børen i Q. har en tropisk Karakter og falder 
sædvanligvis om Sommeren fra December til 
Marts. Regnmængden er ved Cap York 208 Cm., 
Cooktown 175 Cm., Cordwell 215 Cm., Mackay 
191 Cm. og Brisbane 133 Cm. Den meste Regn 
falder i Kystegnene, og Regnmængden aftager 
brat, naar man har passeret Kystbjærgene. I de 
østlige Kystegne er Sydøstpassaten Regnbringer, 
hvorimod Vestkysten af Cap-York-Halvøen har 
Nedbør ikke alene med Nordvestmonsunen, men 
senere paa Sommeren endogsaa med Sydvestvind. 
Q.'s Indre har ringe Nedbør og er udsat for 
lange Tørkeperioder. Q.'s Planteverden har for
uden de sædvanlige australske Vækster talrige 
tropisk-asiatiske Former, der trænge ind Nord 
fra. For øvrigt er Vegetationens Fylde meget 
forskellig efter Klimaet. Medens den tropiske 
Nordkyst har Palmelunde og Bevoksninger af 
Tea-trees {Leptospermum), Pandaner, Bauhinia 
og Meliaceer, veksle i Q.'s Indre Flader af den 
nøgne, forvitrende Ørkensandsten med træløse 
Græsstepper og Scrub (se A u s t r a l i e n ) . Længere 
Øst paa tiltager Trævegetationen mere og mere, 
og Græslandskaberne afløses af lav Skov, der i 
sin Sammensætning svarer til Scrub, men har en 
kraftigere Udvikling. Paa Østkysten findes tætte 
Skove af samme Karakter som de indiske Jungler, 
bestaaende af højstammede Træer med Bregner 
i Underskoven og med Spanskrør (Calamus au-
stralis) klatrende op ad Stammerne. Forholdsvis 
hurtig forandres dog Skovene Syd paa fra tro
pisk til subtropisk, der ganske vist indeholde 
tropiske Træformer som Palmer og Pandaner, 
men ogsaa tempererede som Koniferer og navnlig 
Eukalypter, der flere Steder sammensætte hele 
Skoven. Q.'s Dyreverden afviger ikke i det 
væsentlige fra det øvrige Australien's (s. d.). Dog 
gøres opmærksom paa de nordlige Egnes rige 
Insektliv og den Plage, de fra Europa indførte 
Spurve og Kaniner ere blevne for Landet. 

De vigtigste Mærkeaar i Q.'s Kolonisation ere 
1825, da der anlagdes en Straffekoloni ved det 
nuværende Brisbane, 1842, da Indvandringen fri

gaves, 1859, da Q. udskiltes fra New South 
Wales, samt Aarene efter 1867, da man fandt 
Guld flere Steder i Q., hvorved Indvandringen 
befordredes stærkt. 1846 havde Q. 2,257 Indb., 
1851 8,575, 1856 17,082, 1861 34,367, 1869 
109,867, 1881 213,525 og 1891 343,318. Be
folkningens Vækst i de senere Aar skyldes mere 
det stærke Fødselsoverskud end Indvandring, da 
Indvandringsoverskuddet i mange Aar ikke har 
overskredet 7,000. 1894 var det 1,177 og l%99 
6,326. Befolkningstilvæksten er følgelig i Af
tagende; den beløb sig 1856 til 72 p. Ct. om 
Aaret, 1871 til 26 p. Ct., 1881 til 7 og 1891 
til 4,4 p. Ct. Mandkønnet er stadig i Flertal, 
og 1901 fandtes i Q. 57,000 flere Mænd end 
Kvinder. Befolkningens Fordeling er meget ujævn, 
idet den aftager stærkt fra Kysterne mod det 
indre og fra Syd mod Nord. 1886 boede kun 
15>500 P a a Cap-York-Halvøen, paa Skraaningen 
mod det stille Ocean boede 245,128, og i Egnen 
om Brisbane var sammentrængt 133,199. Af 
fremmede fandtes 1901 i Q. 9,300 Kinesere og 
lige saa mange Polynesiere, 2,270 Japanesere, 
1,000 Indere, 1,500 Amerikanere, 1,500 New
zealændere samt 20,900 ikke-engelske Europæere, 
hvoraf rimeligvis 15—16,000 ere Tyskere. Ur-
beboernes Antal anslaas til ca. 12,000, men Ned
gangen er stærk. Polynesierne bleve indtil 1892 
ligefrem indførte og anvendes i Sukkermarkerne 
i Nord- og Mellem-Q. Kineserne, hvis Ind
vandring søges hindret, ere navnlig Arbejdere i 
Guldminerne, hvorimod Japaneserne sysselsættes 
i Sukkermarkerne og med Perlefiskeriet i Torres-
Strædet. I Modsætning til de andre australske 
Stater er Landbefolkningen i Q. talrigere end 
Bybefolkningen, og over 20,000 Indb. findes kun 
i 2 Byer, Charters Towers og Brisbane, af hvilke 
dog den sidste 1901 havde 20 p. Ct. af Statens 
Folkemængde. Kvægavl, Agerbrug og Bjærg-
værksdrift ere Q.'s vigtigste Næringsveje; men 
for øvrigt falder Q. i økonomisk Henseende i 3 
Distrikter, det tropiske Nord-Q. med Sukkeravl, 
det indre Q. med Kvægavl og de østlige og 
sydøstlige Kystegne med Bjærgværksdrift som 
Hovederhverv. I Kvægavlen spiller Faaret endnu 
den største Rolle, skønt Q. som Følge af sit 
Klima synes mere og mere at gaa over til Horn-
kvægavl. Paa Grund af stor Tørke er Faare-
bestanden fra 1899 til 1901 aftagen fra 201/4 
Mill. til 10I/3 Mill. og Uldudførselen fra 58 Mill. 
Kr. til 39 Mill. Kr. Af Hornkvæg fandtes 1901 
4 Mill. eller ca. 3/5 af Bestanden i hele Austra
lien, af Heste 456,000 og af Svin 122,000. Ud
førselen af frossent Kød er stegen stærkt, og der 
udførtes 1900 Kød for 27 Mill. Kr., levende 
Kvæg for ioi/2 Mill., Huder for 10 Mill., Tælle 
for 5^3 Mill. samt desuden lidt Smør og Ost. 
Agerbruget er i stærk Opkomst, skønt det har 
slemme Fjender som Vandmanglen, skadelige 
Rustsvampe, Græshoppesværme og Kaniner samt 
i de tropiske Egne Arbejderspørgsmaalet, der 
former sig som en Kamp for og imod Ind
førelsen af billig Arbejdskraft som Polynesiere og 
Asiater. I de senere Aar er der gjort et stort 
Arbejde med Anlæg for kunstig Vanding. Majs 
dyrkes over hele Q., men Hvedeavlen, der særlig 
drives i Syden, giver en større Høst. Desuden 
dyrkes nogen Byg, Kartofler og Lucerne samt en 
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Tinge Mængde Ris, Rug og Havre. I Nord-Q.'s 
Plantager avlede man 1900 92,500 Tons Sukker, 
og man har prøvet at indføre Kaffetræet. En 
stor Rolle spille Dyrkningen og Udførselen af 
Frugter som Bananer, Ananas og Oranger. Skov
bruget spiller en ringe Rolle, skønt der findes 
en Del Træer med brugbart Tømmer. Fiskeriet 
er ikke uvigtigt, og særlig giver Perlefiskeriet og 
Skildpaddefangsten et stort Udbytte. Bjærgværks-
driften er Q.'s tredjevigtigste Næringsvej, og der 
frembringes en Mængde Guld samt noget Sølv, 
Kobber og Tin. Indtil 1900 har Q.'s Guld
produktion en Værdi af ca. 3,280 Mill. Kr. 
Industrien er med Undtagelse af de Grene, der 
ere knyttede til Landbruget, endnu i sin Vorden. 
Q.'s Handelsomsætning var 1900 paa 300 Mill. 
Kr., hvoraf 172 Mill. Kr. falde paa Udførselen. 
Med det øvrige Australien skete knap Halvdelen 
af Indførselen og 3/5 af Udførselen. Af over
søiske Stater kom derefter England, Tyskland og 
U. S. A. Q.'s Skibsfrekvens er ringe og beløb 
sig 1900 kun til 1,655,000 Tons. Jærnbanenettet 
havde en Længde paa 4,500 Km. og Telegraf
nettet paa 16,323 Km. — Q. er siden 1901 en 
Stat i »Commonwealth of Australia«. Selve Landet 
styres af en Guvernør, en legislative council paa 
38 livsvarige og en legislative assembly paa 72 
folkevalgte Medlemmer. Budgettet er aarlig ca. 
70 Mill. Kr., og Statsgælden er (1900) ca. 600 
Mill. Kr. Hovedstad er Br isbane . — Q.'s indre 
Politik har i de senere Aar været præget af to 
Bevægelser foruden af Indvandringsspørgsmaalet, 
nemlig Sammenslutningen af de australske Kolo
nier og Nord-Q.'s Arbejde for Udskillelse som 
eet eller to selvstændige Omraader. Sidstnævnte 
Bevægelse faldt i Traad med Sammenslutnings
tanken, idet man gennem denne haabede at op-
naa den ønskede Særstilling, og ved Folkeafstem
ningen var det Nord-Q., der skaffede Flertal for 
Q.'s Tiltræden af Statsforbundet, medens Syd-Q. 
og Brisbane vare imod det. (Lit t . : Theyearbook 
ef Q., udkommer aarlig i Brisbane; Eden, Q. 
by an eightyears' resident [Lond. 1876]; Gran t , 
Bushlife in Q. [Lond. 1882]; R u s s e l , The Ge
nesis of Q, [Sydney 1888]; C. L u m h o l t z , 
»Blandt Menneskeædere« [Kbhvn. 1887]). H. P. S. 

Queens pipe [kwilnzpa'ip], »DronningensPibe«, 
Destruktionsovn med høj Skorsten ved London-
Dokkerne. Da den tjener til Opbrænding af for
dærvede Varer, hovedsagelig Tobak, som Told
væsenet har kasseret, har Folkevittigheden døbt 
Anlægget med dette Navn. M. Kr. 

Queenstown [kwilnzta'un], By i det sydlige 
Irland, Corkshire, paa Øen Great Island i Havnen 
ved Cork. Da Byen har en særdeles smuk Be
liggenhed og et mildt Klima, er den meget søgt 
som Kursted. Den er Sædet for en katolsk Bi
skop og den protestantiske Biskop af Cloyne og 
har (1891) 10,000 Indb. Indtil 1849, d a d e n 

efter et Besøg af Dronning Victoria antog Navnet 
Q., hed Byen Cove of York. M. Kr. 

Queenstown [kwilnzta'un], By i den sydøstlige 
Del af Kaplandet ved Vestgrænsen af Transkei-
Distriktet, har Jernbaneforbindelse med East-
London, Cradock og Bethulie. (1901) 5,000 
Indb. ^ C. A. 

Queenstown [kwi! nzta'un], By i U. S. A., Stat 

Maryland, ligger 50 Km. 0. S. 0. f. Balti
more i Nærheden af Chesapeake. (1900) 374 
Indb. H. P. S. 

Que faire [køfæ ! r] (fr.), hvad skal jeg nu gøre? 
QueirOS se E§a de Q. 
Quelimane se Q u i l i m a n e . 
Quell inus (Quel l in) , 1) A r t u s den Æ l d r e , 

flamsk Billedhugger, født 1609 i Antwerpen, død 
1668 smst., var Søn og Elev af Billedhuggeren 
E r a s m u s Q. den Æ l d r e og uddannedes videre 
i Italien, hvor han blev Elev af sin Landsmand, 
Francois Duquesnoy (»il Fiammingo«); 1640 blev 
han Medlem af Gildet i Antwerpen. Q.'s Hoved-
virksombed var i Amsterdam, hvor han smykkede 
det nybyggede Raadhus med Skulpturer; særlig 
1 de pragtfulde Gavlkompositioner, hvor Byen 
Amsterdam er forherliget som Verdenshavenes og 
Verdenshandelens Herskerinde, modtagende Hyldest 
af Havets Guddomme, Tritoner og Nereider, 
medens Verdensdelene bringe hende deres koste
lige Gaver, særlig her viser Q.'s Kunst sig i sin 
rigeste Fantasifuldhed, i en yppig Ruben'sk Livs • 
fylde, der dog trods Behandlingens meget maleriske 
Karakter er præget af en enkelt og klar Stil, en 
anstandsfuld, værdig Holdning, der bringer Q.'s 
Lærer Duquesnoy i Erindring. Talrige andre 
Arbejder udførte han til Raadhuset, saaledes Re
liefferne med Salomo's Dom, og med Scener af 
Brutus og Saleukus'es Historie, Statuerne Ret
færdigheden og Visdommen, endvidere de fire 
yndefulde Karyatider m. m. I Rijksmuseum findes 
en Række aandfulde Lerskitser til disse Værker 
samt enkelte fremragende Portrætter. Q.'s øvrige 
Værker kom hovedsagelig hans Fødeby til gode, 
saaledes Pietå og St. Antonius fra Padova i Dom
kirken i Antwerpen, Statuerne St. Roehus i Jakobs-
Kirken og St. Petrus i Andreas-Kirken o. m. a. A. R. 

2) E r a s m u s den Y n g r e , flamsk Maler, 
foreg.'s Broder, født i Antwerpen 1607, død 
smst. 1678, var Elev af Verhaeghe og Rubens 
og blev 1633 Medlem af Gildet i sin Fødeby. 
Denne fintdannede og lærde Kunstner (han havde 
Doktorgraden i Filosofi) hørte til de betydeligste 
af Rubens'es Elever, og fortsatte med megen 
Duelighed dennes Virksomhed som Festdekorations
maler for Staden Antwerpen (saaledes ved Freden 
mellem Frankrig og Spanien 1660 de store Billeder: 
»Pax og Hymen forjage Mars og Bellona« og 
»Ludvig XIV og Maria Theresia's Formæling« — 
og ved Statholderen Markis Castel-Rigo's Indtog 
1665) og som Tegner af Titelblade, Vignetter, 
Initialer m. m. for det Plantin'ske Trykkeri, lige
som han ogsaa udførte en Række Smaabilleder 
en grisaille som Forlag for Kobberstik. Af hans 
mere fremragende Malerier skulle nævnes: »Den 
hellige Rochus'es Helbredelse« i Jakobs-Kirken, 
Antwerpen og »Skytsenglene« i Andreas-Kirken 
smst. I Galeriet Lichtenstein i Wien: »Dron
ningen af Saba hos Salomo« (samme Emne i Lille) 
og »Achilleus blandt Lykomedes'es Døtre«. Som 
hans Hovedværker betragtes af de syv Billeder, 
der findes i Prado i Madrid, »Europa's Rov«, 
»Bakkus og Ariadne«, »Orfeus og Euridike« og 
»Jason*. En Stræben efter en elegantere og 
mere behersket Formgivning og et roligere, mere 
egalt Foredrag, end Rubens havde, kendetegner 
Q.'s ikke stærkt personlige, men smagfulde 
Kunst. A. R. 
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3) T h o m a s , flamsk Billedhugger, (ca. 1655 — 
1710), Sønnesøn af ovenn. A. Q. d. Æ., virkede 
i Danmark, hvortil han blev indkaldt før 1689. 
Af hans Værker skulle nævnes: Gravmæler for 
Cort Adeler, Axel Urup og U. F. Gyldenløve 
(til Frue Kirke, Kbhvn.), Hans Schack's Grav
monument (Trinitatis Kirke), Marcus Gøye's 
Mindesmærke i Herlufsholm og Thomas Kingo's 
i Frougde Kirke (Fyn), det pragtfulde Monument 
over Constantin Marselius i Aarhus, samt endelig 
hans Hovedværk, det storladne Højalter i Marie-
Kirken i Liibeck [1694—1701]. (Li t t . : W e i l -
bach , »Nyt Kunstnerlex.«; F .J . Meie r i »Dansk 
biogr. Lex.«). A. R. 

Quelpart [kwe'lpa.rt] (koreansk T s i t s i u , jap. 
T a m u r a , kin. T s i t s h o u ) , koreansk 0 i det 
østkinesiske Hav, 1,850 • Km. med ca. 130,000 
Indb. Øen er bjærgrig og hæver sig i den ud
slukte Vulkan Hankasan (Mount Auckland) til 
2,000 M. Indbyggerne dyrke Hvede og Byg. De 
have mange Køer og Heste. Af Haandværk 
drives især Bomulds- og Silkevæveri samt For-
færdigelse af Straahatte og Bambusvarer. Hoved
stad er Tsedshu paa Nordkysten med ca. 50,000 
Indb. M. V. 

QueluZ [kelu's], By i det østlige Brasilien, 
Staten Minas Geraes, ligger paa Skraaningen af 
Serra do Espenhaco, 1,033 M. o. H. og 45 Km. 
S. V. f. Ouro Preto ved Banen Santa Luzia— 
Entre Rios, har Bomuldsavl, Fabrikation af stukne 
Tæpper og 4,000 Indb. M, Kr. 

Quenelle [kønæ'l] (fr.), meget smaa langagtige 
Boller, tilberedte af Kød, Fjerkræ, Vildt eller 
Fisk, som altid skal være gnedet gennem en 
Sigte. Q. kunne spises i Suppe, i Ragout o. 1., 
men som oftest anvendes de som Garnering til 
forskellige Retter og ere da dekorerede med smaa 
Stykker Trøffel eller salt Tunge m. m. R. H. 

Quenstedt, F r i e d r i c h Augus t , tysk Geo
log, født i Eisleben 9. Juli 1809, død i Tiibingen 
21. Decbr. 1889. Q. studerede i Berlin og virkede 
fra 1837 som ekstraord., fra 1842 indtil sin Død 
som ord. Professor i Mineralogi og Geognosi i 
Tiibingen. Hans Hovedarbejde er en Række 
Undersøgelser over Wiirttemberg's Juradannelser; 
disse Undersøgelser, som gennemførtes paa en 
selvstændig Maade og med en dengang eksempel
løs Udførlighed og Nøjagtighed, blev bane
brydende derigennem, at de kom til at tjene som 
Mønster for alle palæontologisk-stratigrafiske Ar
bejder, ligesom de ogsaa gjorde, at den schwa-
biske Jura med dens talrige Underafdelinger, som 
Q. fastslog og betegnede med græske Bogstaver, 
blev Udgangspunktet for talrige sammenlignende 
Studier. Q. var dertil en alsidig og frugtbar 
videnskabelig Forfatter, som har skrevet gode og 
originale Arbejder vedrørende baade Mineralogi, 
Geologi og Palæontologi. Vi nævne eksempelvis: 
»Handbuch der Mineralogie< [3. Udg. 1877], 
»Das Fldtzgebirge Wurttembergs« [2. Udg. 1851], 
» Der Jura« [1857],*Petrefactenkunde Deutschlands« 
[7 Bd., 1849-84, ufuldendt]. N. V. U. 

Quental [kitaul], A n t h e r o de, portugisisk 
Digter, født 18. Apr. 1842 paa Øen Sao Miguel 
(Ponta Delgada), død smst. I I . Septbr. 1891. 
Kom 1852 paa en Kostskole i Lissabon, indtil 
denne ophævedes, hvorefter han studerede Jura i 

Coimbra, men bestilte intet og førte et vildt og 
udsvævende Liv. Men fra 1860 brød hans digte
riske Talent igennem. Hans første Forsøg var et 
religiøst Digt i Herculano's Smag, men efter-
haanden traadte hans fritænkersk-filosofiske Ret
ning tydelig frem. Q. blev Midtpunktet i en 
Gruppe unge Begavelser i Coimbra, hvortil hørte 
Th. Braga, og som dannede en antiromantisk 
Skole, rettet mod Castilho og hans Tilhængere. 
Imidlertid faldt Q. flere Gange igennem ved 
Eksamen, men bevarede stadig sin Autoritet blandt 
Studenterne. Endelig 1864 fik han sin juridiske 
Eksamen. 1866 forlod han Coimbra og tilbragte 
derefter et Par Aar paa Rejser i Europa og 
Amerika, under hvilke han besøgte Michelet og 
Renan i Paris. Efter denne Tid finde vi ham 
atter i Portugal, hvor han tager ivrig Del i det 
politiske Liv, først som Demokrat, siden som 
Socialist. Hans senere Skrifter, fra 1886, ere 
skrevne ud fra et ejendommeligt mystisk filoso-
fisk-religiøst Standpunkt, der nærmer sig Bud-

I dhismen; »Psychodynamisme« eller »Panpsy-
1 chisme« kalder han det selv. 1890 droges han 
I med i den patriotiske Liga, som dannedes i 

Harme over det engelske Ultimatum. Konserva
tismen kom imidlertid snart igen ovenpaa, og de 
politiske Skuffelser i Forbindelse med en til
tagende Nervøsitet og Hypokondri drev Q. til 
at begaa Selvmord. 

Blandt hans Værker skulle anføres: »Sonetos« 
[1863] til Joao de Deus, hvis Ven han blev; Digtet 
»Beatriz« [1864]; Digtsamlingen »Odes modernas« 
[1865; ny Udg. Porto 1875], som viser stærk 

I Paavirkning fra V. Hugo; »Primaveras romanti-
. cas« [Porto 1872], »Sonetos« [smst. 1881]. Q.'s 

betydeligste Værk er hans »Sonetos completos« 
j [Porto 1886]; et Udvalg er oversat af W. Storck : 

»Ausgewahlte Sonette« [Paderborn 1887]. Blandt 
', en Række Prosaskrifter maa nævnes: »Bomsenso 

e bom gosto« [Coimbra 1865], »A dignidade das 
letras« [smst. 1865], »Portugal perante a revo-
lucåo de Hespanta« [smst. 1868], »Causas da de-
cadencia dos povos peninsulares« [Lissabon 1871], 
»Carta ao Sr. Marquez de Avila« [smst. 1871], 
»Consideracoes sobre a filosofia da historia litte-
raria portugueza« [Porto 1872]. Hertil endelig 
den filosofiske Skitse: »Tendencias geraes da 
philosophia na segunda metade do seculo XIX« 

I [Lissabon 1880]. — Th. Braga udgav [Lissabon 
1892] en Samling Ungdoms- og utrykte Digte af 
Q. med Titelen »Raios de extincta luz« og en 
biografisk Skildring af ham. Q.'s Selvbiografi er 

' udkommen i tysk Oversættelse ved W. Storck. 
Endvidere kan henvises til GOran B j o r k m a n n , 
»A. d. Q.« [Upsala 1894], samt F. Ad. C o el h o, 

: O supposto escandinavismo de A. d. Q. [i Revista, 
de sciencias naturaes e sociaes [1897]. Chr. H. 

Quérard [keralr], J o s e p h M a r i e , fransk 
Bibliograf, født i Rennes 25. Decbr. 1797, død 

i i Paris 1. Decbr. 1865. Han var oprindelig Bog
handler (til 1824), navnlig rejsende i Faget og. 
en Tid ansat i en wiensk Forretning. Men siden 
gav han sig udelukkende af med Bibliografi, 
dette nyttige, men ikke altid taknemmelige Studium 

I (un martyr de la bibliographie kaldes han i en 
j Bog om ham). Til Udgivelsen af det vigtige 

Værk »La France littéraire« i Leksikonform 
[Paris 1827—39, 10 Bd. og 2 Supplementbd.] fik 
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han fra 1830 aarlig Statsunderstøttede samt Bi
stand i Penge af en russisk Bogven. Men Fort
sættelsen af det, hvortil han samlede med utrætte
lig Flid, bragte ham kun Ærgrelser og Skuffelser 
og fyldte ham med Bitterhed: efter en Proces 
mellem Q. og hans Forlægger kom andre — Ch. 
Louandre o. fl. — til at udgive Arbejdet (»La litté-
rature francaise contemporaine« [omfatter 1827— 
49, 6 Bd., Paris 1842—57]), hvortil Q. udgav 2 
Bd. kritiserende Tillæg. Nogle Tidsskrifter, han 
begyndte paa, gik ind af Mangel paa Tilslutning 
og Pengemidler, og meget pinligt var det for 
ham, at han fik Afslag paa en Ansøgning om et 
Embede ved et parisisk Bibliotek. Dog fik han 
endnu udgivet adskillige betydelige Arbejder, 
hvoraf kunne fremhæves »Les supercheries litté-
raires dévoilées«, om pseudonym og maskeret 
Litteratur i Frankrig [5 Bd., Paris 1846—54; ny 
Udg. ved G. Brunet og P. Jannet, smst. 1869— 
71, 3 Bd.] og Tidsskriftet »Le Q., Archives 
d'histoire littérairec (etc.) [Paris 1855 — 56]. E. G. 

Quercetin, C15H10O7, et gult Plantefarvestof, 
som hører til Oxyketonerne og er en Pentaoxy-
flavon. Det faas ved Spaltning af Glukosidet 
Quercitrin, som findes i Quercus tinctoria, og 
danner fine citrongule Krystaller, som smelte ved 
ca. 2500. Temmelig rent Q. kommer i Handelen 
som F l a v i n (se Qu er c i t ron ) . Dette benyttes 
særlig til Nuancering af den paa Tinbejdse farvede 
Cochenille. O. C. 

Qnercia [kwe'rtsia], J a c o p o del la , italiensk 
Billedhugger, født i Siena 1371, død 1438, var 
en af den begyndende Renaissances mest frem
ragende og banebrydende Kunstnere. I det figur
lige og det dekorative i sin Kunst paa mange 
Punkter endnu bundet af den gotiske Tradition, 
og hvad det indtrængende, gennemførte Studium 
af Formens Enkeltheder angaar, ingenlunde paa 
Højde med de samtidige florentinske Plastikere, 
overgaar Q. langt disse i sine Kompositioners ild
fulde Kraft og Magt, i sine Figurers dybe sjæle
lige Grebethed, der — ligesom senere hos Michel
angelo, for hvem Q. synes en Forløber — giver 
sig Udslag i mægtige Legemers lidenskabelig 
voldsomme Bevægelser. Q.'s Virksomhed faldt i 
hans Fødeby, Lucca og Bologna. Af hans Ung
domsarbejder er intet bevaret, af Marmorindfat
ningen af Brønden i Siena (Fonte Gaja, 1409— 
17) er kun forvitrede Rester tilbage (i Opera del 
duomo), deriblandt de storslaaede Relieffer med 
Adam's Skabelse og Udjageisen af Paradiset; hans 
andet store Arbejde i Siena var Udførelsen af 
Døbefonten i S. Giovanni (1417—30), hvor Re
lieffremstillingerne af Profeterne, Statuetten af 
Johannes og det prægtige Bronzerelief af Zacha
rias'es Udvisning af Tempelet ere det mest frem
ragende. I Lucca findes i Domkirken den dejlige, 
kyske liggende Portrætfigur paa Ilaria del Caretto's 
Gravmæle (1406) og smst. i S. Frediano Familien 
Trenta's Gravstene og Marmoralter (1413—22). 
Slutningen af Q.'s Liv var helliget den plastiske 
Udsmykning af Hovedportalen af S. Petronio i 
Bologna (1425—38). Særlig her i disse Arbejder 
(Relieffer med Scener af Genesis og af Christi 
Liv, Statuerne af den tronende Maria og S. Pe-
tronius) ytrer Kunstnerens mægtige skabende Fan
tasi sig friest og lykkeligst i en Række Kom
positioner af den stærkeste, intensive Livfuldhed. 

Endelig skal anføres Gravmælet for Antonio Ga-
leazzo Bentivoglio i S. Giacomo Maggiore og Re
lieffet med den tronende Madonna i Museo ci-
vico. A. R. 

Querciflorae se Egeblomstrede. 
Quercitrin, C36H3802o-)-3H20, et Glykosid, 

som findes i Quercitronbarken (af Quercus tinc
toria), og som ogsaa er paavist i Hestekastanjens 
Blade. Det danner lysegule, sølvglinsende Naale 
eller Blade, som ere meget tungopløselige i Vand, 
opløselige i absolut Alkohol, men kun i ringe 
Grad opløselige i Æter. Q. er meget letopløseligt 
i fortyndede Alkalier. Det smelter ved 1680. Ved 
Indvirkning af fortyndede Syrer spaltes det i 
Quercetin og Isodulcit. O. C. 

Quercitron, Barken af den nordamerikanske 
Farveeg {Quercus tinctoria). Ved Kogning med 
fortyndet Svovlsyre giver Q. F l a v i n , et temme
lig rent Quercetin (s. d.), der gaar i Handelen. 
Q. indeholder Q u e r c i t r i n (s. d.). Quercitrin og 
Quercetin farve Bomuld, som er bejdset med Ler
jord, smukt gult. O. C. 

Quercus se Eg. 
Quercy [kærsi'], Landskab i det sydvestlige 

Frankrig, omfatter den Del af Guienne, der ligger 
mellem Dordogne og Arveiron og gennemstrømmes 
af Lot i dens Mellemløb. Efter Oldtidsfolket Ka-
durkerne benævnede Romerne denne Landstræk
ning Cadurcensis pagus. Det hørte til Aquitanien, 
men kom i 10. Aarh. under Greverne af Tou
louse. Ludvig IX erobrede Q. under Albigenser-
krigen 1228, og 1360—1453 var det i England's 
Besiddelse. M. Kr. 

Queréla (lat), Klage; q. inofficiosi testamentit 
romerretlig Klage over et Testamentes Ugyldig
hed paa Grund af dets Krænkelse af Intestat-
arvingernes Ret. IC. B. 

Queretaro[kere!taro], i )Sta t i Mejico.begrænses-
mod Øst af Staterne San Luis Potosi, Hidalgo og 
Mejico, mod Sydvest af Michoacan, mod Vest af 
Guanajuato og mod Nord af San Luis Potosi. 
Arealet er 11,638 • Km. med (1900) 232,389 
Indb. eller 20 pr. • Km. Q. ligger helt paa 
Anahuac's Plateau, og Klimaet er tempereret, 
skønt Staten ligger S. f. Vendekredsen. De Bjærg-
drag, der hæve sig op over Højsletten, ere dæk
kede med Skov; men for øvrigt er Q.'s større, 
nordlige Del ufrugtbar og plantefattig. Statens 
Tyngdepunkt ligger i et Par frugtbare Egne mod 
Syd, hvor Befolkningen er koncentreret. Hoved
massen er endnu ublandede Indianere, der leve 
af Majs- og Sukkeravl. Q. har Sølv- og Kvæg-
sølvlejer; men Minedriften staar paa et lavt Trin. 
Industri og Handel ere uden Betydning- — 2) 
H o v e d s t a d e n Q. ligger 175 Km. N. V. f. Me
jico 1,912 M. o. H. ved den mejikanske Central
bane og omgiven af Haver, der vandes fra en 27 
M. høj Vandledning (Caneria). (1900) 33,152 Indb. 
Byen har en Domkirke og flere Kirker, Munke-
og Nonneklostre, et Regeringspalæ samt et Par 
Bomuldsfabrikker og Tilvirkning af Sæbe og Ci
garer. I Omegnen findes Opaler. Q. var oprinde
lig en af Otomiernes Byer og erobredes I53 1 &f 
Spanierne, af hvem den fik Navnet S a n t i a g o 
do Q. Det var i Q., at Kejser Maximilian udholdt 
en Belejring paa 61 Dage, indtil han 19. Maj 
1867 overgav sig og en Maaned senere blev 
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skudt paa Cerro de los Campanas, der ligger I 
Km. V. f. Byen. H. P. S. 

Querfurt, By i preussisk Provins Sachsen, 30 
Km. V. f. Merseburg i en frugtbar Egn, har 
(1900J 5,100 Indb.; gammelt Slot, nu Sæde for 
Øvrigheden; Sukkerfabrikation, Tegl- og Kalk
brænderi. Det tidligere rigsumiddelbare Herr-
schaft Q. havde et Areal af 468 Q Km. cg deltes 
i Kredsene Q. og Jiiterbog. Ved Prag-Freden 
1635 blev det af Stiftet Magdeburg overladt til 
Kursachsen. 1663 oprettedes det rigsumiddelbare 
Fyrstendømme Sachsen-Q. under Linien Sachsen-
Weissenfels, efter hvis Uddøen Q. 1746 atter til
faldt Kursachsen og 1815 Preussen. Joh. F. 

Quesnay [kænæ'j, F r ango i s , fransk økono
misk Forfatter, født 4. Juni 1694 ved Versailles, 
død smst. 16. Decbr. 1774, fra 1749 Liv
læge hos Markisen af Pompadour, fra 1752 hos 
Louis XV. Q. var den første, der i Frankrig 
hævede Samfundsøkonomien til Rang af en fra 
andre socialfilosofiske Spekulationer udsondret 
egen og selvstændig Videnskab. Hans Indflydelse 
var enestaaende i Samtiden, og han skyldte den 
lige meget den direkte Paavirkning, han øvede 
inden for den Kreds af begavede og for hans 
Lære entusiastiske Elever, der samlede sig om 
ham, som litterær Produktion. Ved Hoffet, med 
hvis Former han aldrig blev fortrolig, indtog han 
en respekteret Særstilling: han gik her under 
Tilnavnet »Vismanden«. — Q.'s fundamentale 
Doktrin er, at Jorden er den eneste Rigdoms-
-kilde, hvorfor Landbrugeren er den eneste virke
lige Producent i Samfundet, medens Industri og 
Handel ere »sterile« Erhverv, da de jo kun 
bearbejde eller omsætte allerede foreliggende 
Stoffer. Da Jordens Ejere — hvis Indtægter udgøre 
det med Dyrkningsomkostningerne formindskede 
Nettoudbytte af Produktionen — altsaa have den 
fortrinlige Stilling i det økonomiske Samfund, 
bør de dgsaa bære den eneste og direkte Skat, 
Fysiokraternes berømte, ene paa Grundejendom 
hvilende impSt unique. Denne Lære betegner et 
radikalt Brud med Merkantilismen og Feudal
systemet og formidler den undertrykte Bonde
stands Frigørelse. Bortset herfra gaar Q.'s og de 
øvrige ledende Fysiokraters Samfundsopfatning 
fortræffelig i Spand med ancien regimes Ene
vælde, som de dog ønske »oplyst«, landsfader
lig hensynsfuldt og klogt maadeholdent. Af Q.'s 
økonomiske Skrifter, der alle ere affattede efter 
hans 60. Aar — de medicinske ere nu helt 
glemte — ere de mærkeligste Artiklerne »Fer
miers« [1756] og »Grains« [1757] i Diderot og 
d'Alembert's Encyklopædi, »Tableau économique« 
[1758; reproduceret i Faksimile af British Eco-
nomic Association ved H. Higgs, Lond. 1894] 
samt »Maximes générales du Gouvernement éco
nomique d'un Royaume agricole« [Versailles 175^]-
(Lit t . Foruden i Guillaumin's »Collection des 
principaux économistes« [Bd. 2], »Les Physio-
crates« [Bd. 1, udg. og indledet af Eug. Daire, 
Paris 1842], foreligger en mønstergyldig Udg. i 
»Oeuvres économiques et philosophiques de Fr. 
Q.« ved Aug. Oncken (s, d.) [Frankfurt & Paris 
1888]. Om Q.'s Betydning i den socialviden
skabelige Tænknings Historie se, foruden anf. 
Udg. og den under F y s i o k r a t e r cit. L i t t . : 
Aug . Oncken , Art. Q. i »Handwbrterbuch der 

Staatswissenschaften« [2. Udg. 1901, Bd. VI]; 
samme, »Geschichte der politischen Oekonomie« 
[Bd. I, Leipzig 1902]; W. N e u r a t h , »Der So-
zialphilosoph Franz Q.« [Wien 1881]; W. Has
bach, »Die allgemeine philosophischen Grund
lagen der von F. Q. und Adam Smith 
begriindeten politischen Oekonomie« [Leipzig 
1890]). K V. H. 

Quesnay de Beaurepaire [kænædøborøpæ! r], 
J u l e s , fransk Advokat og Forfatter, er født 2. 
Juli 1838, var allerede under Kejserdømmet 1862 
—7° ansat ved Retsplejen og indtraadte 1879 
paa ny i Statstjenesten. 1883 blev han General
advokat i Paris (førte bl. a. Sagen mod Louise 
Michel) og 1888 Generalprokurør. I denne Stil
ling optraadte han 1889 med stor Kraft mod 
Boulanger og dennes Venner, men viste ikke 
lignende Iver 1892 mod Panama-Selskabets Be
styrelse. Han blev derefter Formand for en Af
deling af Kassationsretten, men tog Afsked Jan. 
1899, fordi Flertallet af hans Embedsfæller havde 
erklæret sig for Dreyfus-Sagens Revision, og 
kastede sig nu ind i en lidenskabelig Kamp mod 
alle dem, der vilde hævde Dreyfus's Uskyldighed. 
Desuden skrev han siden 1880 under Mærket 
Jules de Glouvet en Række Romaner, til Dels 
omhandlende retslige Spørgsmaal, bl. a. »Le pére« 
[1886], »La fille adoptive« [1887]. Ligeledes 
skrev han 18S9 under Mærket Lucie Herpin, hvad 
der fremkaldte en Indsigelse fra Forfatterinden 
Luce Herpin (s. d.). E. E. 

Quesnel [kænæ'l], P a s c h a s i u s , katolsk 
Teolog, født 14. Juli 1634 i Paris, død 2. Decbr. 
1719, var oprindelig Medlem af Oratoriets Fædre 
og Direktør for Ordenens Seminar i Paris, men 
blev angreben af Jesuitterne og traadte derfor 
1685 ud af sin Orden. Han sluttede sig nær til 
Anton Arnauld og levede sammen med ham til 
hans Død, og efterhaanden blev han en af Jansen
ismens ypperste Førere. Fra Frankrig var Q. 
flygtet allerede 1685 til Belgien, da han ikke 
følte sig sikker, men 1703 lykkedes det alligevel 
Jesuitterne at faa ham kastet i Fængsel. Han 
undslap og levede sine sidste Aar i Holland, men 
hans Papirer faldt i Fjendernes Hænder, til stor 
Skade for Jansenisterne. Blandt Q.'s talrige Skrifter 
maa først og fremmest nævnes hans »Réflexions 
morales« [1687], en Række Forklaringer og For
tolkninger til hele det ny Test., skrevne klart 
og forstaaelig og med dyb Indsigt i Evangeliet. 
Forstudier til Værket vare tidligere udgivne og 
havde fundet stort Bifald i alle katolske Kredse, 
men Jesuitterne fandt Kætteri i Bogen og fik 
Clemens XI til at fordømme den 1708. Til Dels 
af politiske Grunde blev den pavelige For
dømmelse ikke respekteret i Frankrig, men 1713 
kom et nyt paveligt Dekret, i hvilket 101 af Q.'s 
Sætninger bleve fordømte i de stærkeste Ud
tryk. A. Th. J. 

Quesnoy [kænwa'J, to Byer i det nordlige 
Frankrig, Dep. Nord. 1) Le Q. er Station paa 
Nordbanen, har et College, Fabrikation af 01, 
Sukker, Klæde og Skotøj, med (1896) 3,844 
Indb. 2 ) Q . sur D e u l e ved Deule og Nord
banen, har et College, Fabrikation af Sukker, 

I Hørspinderier, Handel med Kul og Hør, og (1896) 
5,328 Indb. M. Kr. 

Quesnoy, F. du se D u q u e s n o y . 
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Questel [kæstæ'l], C h a r l e s Augus te , fransk 
Arkitekt, født 1807 i Paris, død smst. 1888; han 
studerede ved Akademiet og vandt første Gang 
Anerkendelse i Konkurrencen om Opførelsen af 
den romanske Kirke St. Paul i Nimes. Blandt 
hans andre Arbejder kunne nævnes en stor Fon
tæne paa Esplanaden i Nimes (1851), Bibliotek 
og Museum i Grenoble. Som det arkitektoniske 
Medlem af Komiteen for de historiske Mindes
mærker opmaalte og tegnede han Amfiteateret i 
Aries og Pont du Gård. Senere blev han Arkitekt 
ved Versailles og Trianon samt Professor i Arki
tektur ved Ecole des beaux-arts. E. S. 

Quételet [ketølæ'], E r n e s t , belgisk Astronom, 
nedenn.'s Søn, født 7. Aug. 1825 i Bruxelles, død 
6. Septbr. 1878 i IxelJes, uddannedes til Ingeniør-
officer og ansattes 1855 ved Observatoriet i 
Bruxelles. Foruden flere Afhandlinger af astro
nomisk, magnetisk og meteorologisk Indhold har 
han bearbejdet sine Meridianobservationer fra 1857 
til 1878 i »Catalogue de 10,792 étoiles« [Bruxelles 
1887]. J. Fr. S. 

Qnételet [ketølæ'], L a m b e r t A d o l p h e Jac
ques, belgisk Statistiker, født 22. Febr. 1796 i 
Gent, død 17. Febr. 1874 i Bruxelles. Q., hvis 
Studiefag var Matematik og Naturvidenskab, vandt 
tidlig Anseelse i den videnskabelige Verden som 
Astronom; 1826 grundede han det kgl. Observa
torium i Bruxelles, 1828 blev han dets Direktør; fra 
1836 var han Lærer i Astronomi og Geodæsi ved 
Éc. Milit. i Bruxelles. Utrolig produktiv som For
fatter, med vid Synskreds over Videnskabens Felter 
(derfor udmærket egnet til sin Stilling som Sekretær 
ved Videnskabsakademiet i Bruxelles), ildfuld og 
idérig bragte han Liv rundt om i de talrige 
Videnskabsgrene, han søgte at føre tilbage til en 
fælles Stamme, en »social Fysikc, der skulde 
paavise Aarsagssammenhængen, »Naturlovene«, 
ikke alene i den fysiske, men ogsaa i den moralske 
og intellektuelle Verden. Gennem Tallene vilde 
han klarlægge Egne, der hidtil regnedes til den 
fri Viljes Domæne, og bringe dem ind under en 
naturmægtig, lovbunden Regelmæssighed: »i de 
Love, som styre Mennesket, er alt ordnet med 
en slig Visdom, at Mennesket tror at lyde sin egen 
Vilje, medens det kun adlyder dem« : Ægteskaber, 
Fødsler, Dødsfald, Forbrydelser, Vækstlivet i det 
menneskelige Legeme etc. etc. foregaa med en saa 
forbavsende Regelmæssighed, at man med et til
strækkeligt stort Talmateriale og det rette statistiske 
Apparat (Sandsynlighedsregningen, d. eksponen
tielle Fejllov) saa at sige kan forudsige deres 
Gang. Ad Matematikkens Veje naaede Q. saa-
ledes ind til Statistikken og blev Fornyer af den 
politiske Aritmetik. Det er da ogsaa særlig som 
Befolkningsstatistiker, han er bleven berømt, ihvor
vel hans Navn ogsaa nøje er knyttet til andre i 
Fag (bl. a. til Fænologien, s. d.). Som Præsident j 
for den statistiske Centralkommission og Chef for 
den administrative Statistik i Belgien (fra 1841) I 
fik han rig Lejlighed til at fastslaa Statistikkens I 
Praksis. Utopiker i sin optimistiske Tro paa den [ 
internationale Statistik blev han Sjælen i de inter- i 
nationale statistiske Kongresser og har i høj Grad 
bidraget til et mellemfolkeligt statistisk Samarbejde. 
Hans Hovedværk paa Statistikkens og Rimeligheds- '. 
regningens Omraade ere »Sur l'homme« (2 Bd., 
fl. Udg.; Udg. af 1869 udkom under Titelen | 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

»Physique sociale«), »Lettres å . . le duc regn. de 
Saxe-Cobourg et Gotha sur la théorie des pro-
babilités« [1846], »Du systéme social et les lois, 
qui le régissent« [1848] og »Anthropométrie ou 
mesure des différentes facultés de l'homme« [1870]. 
I disse Arbejder og talrige Afhandlinger og 
Skrifter (han gentager ofte sig selv) kommer hans 
berømte »l'homme moyen« frem, Gennemsnits
mennesket med dets »penchant au crime«, »tendance 
au mariage« etc , ikke blot en statistisk Regnings
enhed, men for Q. en Realitet, en Type. Senere 
Tider have rokket stærkt ved den høje Piedestal, 
Samtiden satte ham paa. Der er nok for en 
nøgtern Kritik at tage fat i: hans overfladiske 
Brug af Talmaterialet, hans ofte forældede statistiske 
Metoder, det uvidenskabelige i hans »Gennemsnits
menneske«, hans vel flotte Slutninger, der kunne 
gøre Effekt i det brede Publikum, men ikke altid 
kunne staa for en indgaaende Kritik etc. Men har 
man end paa talrige Omraader kunnet korrigere 
ham, har man dog ikke kunnet berøve ham Geniets 
Glans. Q. var ikke blot den glimrende Popularisator 
af Statistikken, han indvandt hidtil ukendt Land 
for den (Antropometrien m. m.), og fornyende og 
ansporende satte han den de høje Maal. Ikke 
med Urette betegner man ham som den moderne 
Statistiks Grundlægger. Af Q.'s Skrifter kunne 
i øvrigt fremhæves: »Instructions sur les proba-
bilités« [1828], »Recherches sur le penchant au 
crime aux differents åges« [2. Opl. 1833] og »Sur 
les tables de mortalités« [1854]. (L i t t . : Ma i l ly , 
Essai sur la vie etc. de Q. [Bruxelles 1875]; 
W o l o w s k i , Éloge de P. [1875]; H e r s c h e l , 
Q. onprobabilities\ K n a p p i »jahrb. f. Nation, 
u. Stat.« [1871 og 1872J; R e i c h e s b e r g i 
»Zeitschr. f. schweiz. Stat.« [1893 og 1896]; H. 
W e s t e r g a a r d , »Statistikkens Teori« [S. 294 ff.; 
Kbhvn. 1890]; samme i >Nord. Tidsskrift« 

A. Ho lck , »Q. og Kunsten« i [»Nat. 

Forenings Festskrift«, Kbhvn. 1897J). A. Hk. 
QuezaltenangO [kesaltena'ngo], Q. d e l E s p i -

r i to Santo , By i Guatemala i Mellemamerika, 
ligger ved Foden af Vulkanen Santa Maria og 
har ca. 30,000 væsentligst indianske Indb. Q. er 
Hovedstad i et af Statens frugtbareste Departe
menter, hvorfor den er Centrum for Handelen 
med Landbrugsprodukter. Den har Tekstilindustri 
samt en Tilvirkning af indvirkede Kapper og 
Fjerhatte, der synes at stamme direkte fra den 
førcolumbiske Tid, da Byen var berømt for sine 
Fjerarbejder. Q. var før 1524, da den erobredes 
af Alvarado, en Quiche-By, der hed Xe-la-
luh. H. P. S. 

Quetta se K e t t a . 
Queue [kø'] (fr.) se Kø. 
Quevedo y Vil legas [keve'åoivilje'gas], F r a n 

c i s c o de, spansk Forfatter, født 26. Septbr. 
1580 i Madrid, død 8. Septbr. 1645 i Villa 
Nueva de los Infantes. Fra 1596 studerede han 
mange Slags Fag i Alcalå, samtidig med at han 
havde Kærlighedseventyr i Mængde, 1602 gav 
han sig af med teologiske Studier i Valladolid, 
og allerede som ung glimrede han ved Lærdom 
og brevvekslede med Justus Lipsius. Men han 
vandt tillige, uagtet han var halt og nærsynet, 
Ry som en udmærket Fægter, der ofte duellerede; 
1611 udfordrede han en Adelsmand og stak ham 
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ihjel, hvorfor han maatte flygte til Sicilien. Næste 
Aar var Q. dog atter i Spanien og slog sig ned 
paa sin Landejendom La Torre de Juan Abad, 
dog kun for en Stund; temmelig snart efter træffe 
vi ham hos hans Velynder, Hertugen at Osuna, 
der som Vicekonge af Napoli brugte Q. til at 
besørge diplomatiske Underhandlinger, Sekretær
forretninger, Bestikkelser i Madrid og meget 
andet. Han maatte i den Anledning foretage lange 
og farlige Rejser, hvorved han flere Gange var 
nær ved at tilsætte Livet, f. Eks. 1618, da han 
som Hertugens hemmelige Agent, forklædt som 
Tigger, virkede for at stifte en Sammensværgelse 
i Venezia mod Republikkens Regering. 1617 ud
nævntes han til Ridder af Santiago-Ordenen. 
Osuna's Fald 1620 drog hans Medhjælper Q. med 
sig; han arresteredes og holdtes bevogtet paa sin 
nævnte Ejendom. Under Filip IV kom han atter 
til Hoffet, men hans bidende politiske Satirer 
bragte Hertugen af Olivares, den almægtige Mi
nister, til igen at forvise ham; han tav alligevel 
ikke, og Hertugen holdt det da raadeligst at vinde 
ham. Q. tog ogsaa mod nogle Naadesbeviser, 
Hertuginden fik endda den gamle Libertiner gift 
med en.fornem Dame, som dog snart døde, men 
en Ven erhvervede Olivares ikke i ham, der mere 
og mere blev en alvorlig Talsmand for Folkets 
Misfornøjelse med hans Ministerium, og da Kongen 
en Dag i Decbr. 1639 fandt et af Q. affattet 
Klageskrift under sin Serviet ved Taflet, fik den 
forbitrede Minister ham kort efter fængslet og 
bragt til et Kloster i Leon. Der sad Q. i 4 Aar, 
en stor Del af Tiden i en fugtig og mørk Kælder, 
hvor hans Helbred blev aldeles ødelagt. 1643 
slap han løs, da Olivares var styrtet; han levede 
saa endnu et Par Aår, mest sysselsat, ligesom i 
Fængselet, med religiøse Betragtninger og lignende 
Forfattervirksomhed. — Q. var en meget sammen
sat Natur med mange Skyggesider: meget af en 
Don Juan og meget af en kaad og kynisk Spotter 
og Vittighedsmager, men tillige ikke lidt af en 
Riddersmand, af en modig og aabenhjertig Fædre
landsven og af en tungsindig, religiøst greben 
Tænker — kort sagt en rigtig Spanier fra 17. 
Aarh. Hans Forfatterpersonlighed frembyder lige
ledes mange Sider, ogsaa Skyggesider: Affekta
tion optræder sammen med virkelig Aandrighed, 
Smudsighed med høj Flugt og sjælfuld Inderlig
hed, og hans Værker omspænde mangfoldige 
Genrer, fra Gavtyveromanen til Opbyggelsesbogen, 
fra politisk Satire til Stemningslyrik, fra Over
sættelser af klassiske Forfattere til ellevilde Viser. 
Vittigheden er dog vel nok hans allermest frem
trædende Egenskab, og det er den, som endnu 
gør ham til en højst populær Skikkelse hos hans 
Landsmænd, hvad bl. a. viser sig i den Mængde 
Anekdoter, som fortælles om ham, og i at en 
»Næseklemmer« endnu kaldes un quevedo, fordi 
han altid bar en saadan. Af Q.'s Skrifter kunne 
anføres — o: af de ægte, thi adskillige gaa med 
Urette under hans Navn — Gavtyveromanen >Vida 
del buscon llamado Don Pablos« (ogsaa kaldet 
»Vida del Gran Tacano«), udk. 1626, indeholdende 
en Række morsomme Livsbilleder, men hvor man 
rigtignok helt igennem færdes blandt ligefrem 
Krapyl; de humoristiske »Suenos« [1627] i Lukian's 
Manér, — Moscherosch bearbejdede den paa Tysk 
under Titelen »Geschichte Philanders von Sitte-

wald« [fransk Overs. 1843, 2. Udg. 1868, ved 
Germond de Lavigne; tysk ved Keil, Leipzig 
1826]; Digtsamlingen »Parnaso espanol y Musas 

j castellanas« [1. Udg. 1650]; »Politica de Diose 
I [1626] og »Vida de Marco Bruto« [1644]. Af 
1 de samlede Udgaver af hans Værker er den i 

Madrid 1790—94 [11 Bd.] den første nogenlunde 
værdifulde, men den overtræffes af den i >Biblioteca 
de autores espanoles« [23., 48. og 69. Bd.], med 
en meget god Biografi ved A. Femåndez-Guerra-
y Orbe; en ny stor Udgave, ved Fernåndez-
Guerra og Menéndez y Pelayo, begyndte at ud
komme i Sevilla 1897. (Li t t . : B a u m s t a r k , D.
Francisco de Q. [Freiburg 1871]; E. Mér imée , 

! Essai sur la vie et les æuvres de Francisco de 
I Q. [Paris 1886]; C. S o l e r , Quien fué D. 

Francisco de Q., estudio psicologico [Barcelona 
I 1899]). E. G. 

Quevilly se Pe t i t -Quev i l l y . 
QuibdO [ki'bdo], By i det nordlige Columbia.. 

Dep. Cåuca, ved Floden Abra.o, der her er sejl
bar. Husene ere byggede paa Pæle og rumme 
næppe mere end 2,000 Indb. Der udføres Guld, 
og i Nærheden findes gode Kobbergruber. M. Kr. 

Qui bene distinguit, bene docet (lat.), den, 
som skelner godt, underviser godt. 

Qniberon [kib**ro,], langstrakt Halvø paa 
Frankrig's nordlige Atlanterhavskyst, Længde 10 

i Km., Bredde 2—3 Km. Skønt den ved Flodtid 
forvandles til en 0, danner den en naturlig Bølge
bryder for Vestsiden af Q.-Bugten. Paa Syd
spidsen ligger L a n d s b y e n Q., der har Jærn-
bane til Auray, to Havne, Sardelfiskeri, Konserves
fabrik og Søbade. Halvøen har 3,060 Indb., deraf 
1,000 i Q., og beskyttes ved Fortet Penthiévre. 
Franske Emigranter gjorde i Juli 1795 Landgang 
ved Q. under Puisaye, men blev slagne af 
Hoche. M. Kr. 

Qnibor [kibo'r], By i det nordøstlige Vene
zuela, Staten Lara, ligger ved Vejen fra Barque-
simeto til Tocujo, har betydelig Gedeavl og. 
sammen med sit Distrikt ca. 8,000 Indb. M. Kr. 

Quiche [kitse'J, S a n t a Cruz de l Q., By i 
Guatemala i Mellemamerika, ligger 120 Km. 
V. N. V. f. Guatemala 1,887 M. o. H. og har 
ca. 6,000 Indb. I Nærheden laa den gamle In-
dianerby Utatlan, der var Hovedstad for Stammen 
Quiche (s. d.), og hvis Ruiner indtage et stort 
Areal. H. P. S. 

Quiche [kitse'J, Indianerstamme i Mellem
amerika, hører i sproglig Henseende under Ma-
yaerne og bebor Guatemala's Plateauer, medens 
de andre Mayastammer i Reglen bo i Lavlandet. 

i Da Q. 1524 blev undertvungen af Alvarado, var 
det en af Mellemamerika's højest kultiverede 
Stammer, og endnu hævder den energisk sit Sprog 
mod det spanske. Kort Tid efter Erobringen 
skreves paa Q.-Sproget det originale Værk 
»Popol-Vuk«, »Historiens Bog«, der er af stor 
Værdi for Kundskaben om mellemamerikanske 
Sagn. Senere er det oversat paa Spansk og 
Fransk. . H. P. S. 

Quicherat [kis**ra'J, J u l e s É t i e n n e , fransk 
Historiker, (1814—82), blev 1849 Professor ved 

i Ecole des chartes og 1871 Skolens Direktør. Ved 
Michelet fik han Interesse for Jeanne d'Arc og 
udgav 1841—49 »Proces de condamnation et de 
rehabilitation de Jeanne d'Arc« [5 Bd.]. Herved 
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kom han ind paa at studere det 15. Aarh. i 
Frankrig og har udgivet flere Værker derom 
(»Histoire des regnes de Charles VII et de Louis XI 
par Thomas Basin«, 1855—59, »Rodrigue de 
Villandrando«, 1879). I »Histoire deSainte-Barbe« 
har han givet et meget vigtigt Bidrag til den franske 
offentlige Skoles Historie. Betydningsfuldt for 
Studiet af den franske Kulturhistorie er hans 
»Histoire du Costume en France« [1877]. Q. var 
lige betydelig som Historiker og Arkæolog, og 
hans Produktion (365 Nr.) er lige saa værdifuld 
som omfattende. y. L. 

Quicherat [kisøra1], L o u i s M a r i e , fransk 
Filolog, født i Paris 12. Oktbr. 1799, død smst. 
17. Novbr. 1884, fra 1843 Konservator ved 
Bibliotkéque Sainte-Geneviéve. Foruden forskel
lige Leksika og Klassikerudgaver har han ud
givet »Traité de versification latine« [Paris 1826], 
>Traité de versification francaise« [1838], »Nou-
velle prosodie latine« [1839] og »Mélanges de 
philologie« [1879]. H.E.R. 

Qtlichua (Quechua, Khe t shua ) , oprindelig 
Navnet paa en Stamme i det indre Peru, bruges 
fra omtr. 1560 som Betegnelse for det i Peru fra 
gammel Tid af mest udbredte Indianersprog, der 
forekommer i en Mængde Mundarter, af hvilke en 
taltes af Stammen Q. Da Inka'erne i Cuzco talte 
dette Sprog, fik det som Følge af disse Herskeres 
politiske Indflydelse i vidtstrakte Egne af Syd
amerika stor Udbredelse, ogsaa i Strækninger, 
hvor andre Sprog taltes af Befolkningen. Endnu 
den Dag i Dag er Q. et meget udbredt Sprog i 
Sydamerika's Højlande, i Ecuador, Ny-Granada, 
Peru, Bolivia, ja i La-Plata-Staterne. Det siges at 
være et rigt og velklingende Sprog med mange 
Vokallyd, men det mangler en Del Konsonanter, 
saaledes de Lyd, der svare til Spaniernes b, d, f, 
g, l, x og v. Ligesom andre amerikanske Sprog 
har Q. ingen Betegnelse for adskillige almindelige 
og for abstrakte Begreber, som Tid, Rum, Væsen, 
Dyd, Frihed, Ret o. 1. Man skelner nu mellem 5 
Hovedmundarter af Q. (Li t t . : J. J. v. T s c h u d i , 
»Die Kechua-Sprache« [Wien 1853]; Midden-
dorf, »Die einheimischen Sprachen Perus« [Leipzig 
1890—92, 6 Bd., hvoraf 1.—4. om Q.]). V. S. 

Quiciinque se A t h a n a s i a n s k e Symbol . 
Qllldam (lat.), en vis, bestemt Person, som 

man ikke nøjere vil angive. 
Quid juriS (lat.), hvad der er Ret. 
Quid novi ex Africa ? (lat.), »hvad nyt fra 

Afrika?«. 
Quid pro qUO (lat.), Forveksling. 
Quidquid ågis, prudénter ågas et respice 

finem (lat.), »hvad du end gør, saa gør det 
klogt og se hen til Udfaldet«. 

Quidquid dellrantréges.plectiintur Achlvi 
(lat.), »de Galskaber, som Kongerne foretage sig, 
maa Achiverne (Grækerne) undgælde for«, Citat 
efter Horats (Epistler, I, 2, 14). H. H. R. 

Quid Saulus inter prophetas? (lat.), »hvad 
vil Saul mellem Profeterne?« smig. I. Sam. 10, 
11 —12 og 19, 24. H.H.R. 

Quiéta non movere (lat.), »(man skal) ikke 
bevæge det faststaaende«. Platon betegner et 
Sted {Theaetet p. 181 B) Tilhængerne af Filo
soffen Herakleitos (s. d.) som dem, der »be
væge det ubevægelige«, hvorfra Udtrykket vel 
stammer. S. H. R. 

Quieto [kwiæ ! to], Flod i Østerrig paa Halvøen 
Istrien, udspringer i Nærheden af Pinguente og 
strømmer i vestlig Retning gennem den frugtbare 
Dal Valle Montona til Venezia-Bugten, ti. P. S. 

Quiévrain [kievræ'j, Landsby i det sydlige 
Belgien, Provins Hennegau, Grænsestation paa 
Banen Bruxelles—Paris, med Realskole, Fabrika
tion af Roesukker og Kemikalier, Uldvæverier og 
(1893) 3,337 Indb. Her besejredes Østerrigerne 
af de franske Tropper 29. Apr. 1792. M. Kr. 

Qniévy [kievi'J, Landsby i det nordlige 
Frankrig, Dep. Nord, ved Banen Denain—Caudry, 
har Fabrikation af Uldvarer og Sukker, med 
(1896) 3,300 Indb. M.Kr. 

Quijo [ki'#o], Indianerstamme i Ecuador i Syd
amerika, er en Gren af Quitu-Stammen og bor 
omkring øvre Napo, hvor den dels dyrker Sukker
rør, Tobak og Yucca, dels driver Fiskeri samt 
Jagt med Blæserør paa Fugle og Aber. U. P. S. 

Quilimane, Q u e l i m a n e , K i l i m a n e , By i 
portugisisk Østafrika (Mosambik), ligger ved den 
nordligste Arm af Sambesi's Delta, 30 Km. fra 
dens Munding i det indiske Ocean; ca. 7,000 Indb., 
overvejende Kaffere, nogle Portugisere. Trods 
sin usunde Beliggenhed og daarlige Besejlings-
forhold, der ikke tillade Skibe paa over 3,5 M.'s 
Dybgaaende at passere Floden, spiller den dog 
en ikke ubetydelig Rolle som Handelsby og navnlig 
som Udførselsby for Sambesi-Omraadets Produkter, 
Sesam, Jordnødder, Kautsjuk, Voks og Elfen
ben. C. A. 

Quillabamba, Flod i Sydamerika hørende til 
Amazonas'es Strømsystem. Sammen med Apuri-
mac (Tambo) danner den Ucayali, der er en af 
Amazonas'es mest betydelige Tilløb fra Andes-
Kæderne. Q. dannes ved Sammenløbet af Uru-
bamba og Paucartambo, der begge udspringe 
paa peruansk Grund i Caraboya-Bjærgene. Saa-
vel disse som selve Q. have nordlig Retning 
og ere Bjærgfloder uden Betydning for Skibs
farten. M. Kr. 

Quillåja Mol., Slægt af Rosenfamilien, stedse
grønne Træer med læderagtige og hele Blade og 
nogle faa tvebo eller polygame Blomster i Blad
hjørnerne; 10 Støvdragere, de ydre paa Lapperne 
af den 5-delte Honningskive; 5 fri Frugtblade. 
Frugten er en stjerneformet Samling Smaafrugter, 
Kapsler, som aabne sig med 2 Klapper og have 
langvingede Frø. 3 Arter i Sydbrasilien, Peru og 
Chile. Q. Saponaria Mol. (Sæbet ræ) er et 15 
—18 M. højt Træ med hvide Blomster; Barken 
indeholder Saponin og benyttes til Vadsk og i 
medicinsk Øjemed (se Kv i l l a j aba rk ) . A. M. 

Quillan [kijå'], By i det sydlige Frankrig, 
Dep. Aude, ved Aude og Sydbanen, har Slots-
ruiner, Hattefabrikker, Tømmerhandel og (1896) 
2,411 Indb. V. f. Q. ligger det varme Svovlbad 
(27O) ved Gino les . M.Kr. 

Quillebæuf [kijbo'f], By i det nordlige Frank
rig, Dep. Eure, ved venstre Bred af Seine, med 
en Havn, to gamle Kirker (11. og 16. Aarh.), 
Hammerværk, Handel med Hø og (1896) 1,300 
Indb. Byen blev befæstet af Henrik IV og efter 
ham en Tid kaldt H e n r i q u e v i l l e . Voldene 
sløjfedes under Ludvig XIII. M. Kr. 

Quillota [kiljolta], By i den sydamerikanske 
Republik Chile, Provinsen Valparaiso, er smukt 
beliggende i Aconcagua-Flodens Dal, 20 Km. oven 
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for dens Munding og ved Banen Valparaiso— i 
Santiago, i en Højde af 124 M., omgiven af Frugt- , 
haver og Vinhøje og i Nærheden af flere gode 
Kobbergruber. Blandt de ca. 10,000 Indb. findes . 
mange Tyskere. M. Kr. 

Quillu se Kui lu . 
Quilmes [ki'lmes], By i Argentina, Provinsen 

Buenos Aires, 20 Km. S. 0. f. Hovedstaden, for 
hvis Indbyggere den er et søgt Sommeropholds-
sted, har store Bryggerier og en meget betydelig 
Produktion af frossent Kød til Udførsel, med 
(1890) 8,000 Indb. M.Kr. 

Quiloa se Ki lwa. 
Quilon [kwilo'n] (K ol lam), Hovedstad i den 

indobritiske Vasalstat Travankor i det sydvestlige ! 
Forindien, har (1891) 15,375 Indb., hvoraf over 
4,000 Kristne, for største Delen af nestoriansk ; 
Konfession. I ældre Tid var Q. bekendt for sin 
Udførsel af Indigo (Coilun, Columbum). 1503 
grundlagde Portugiserne her et Faktori, 1803 kom 
Byen og Landet under britisk Herredømme. M. V. 

QnilOtra [kilo'tra], udbrændt Vulkan i de ecua
dorske Åndes. Vulkankeglen er væsentlig opbygget 
af Tuf og hæver sig til 4,138 M. o. H. Krateret 
omslutter en Sø med saltholdigt Vand. M. Kr. 

Quimper [kæpæ !r], Romernes Corisopitum, By 
i det nordvestlige Frankrig, Hovedstad i Dep. 
Finistére, ved højre Bred af Odet, som her op
tager Steir, og 17 Km. fra Atlanterhavet, hvor 
det danner Bugten ved Bénodet. Byen er Knude
punkt paa Orléans-Banen og har flere Institutioner 
som et Lyceum, Lærer- og Lærerindeseminarium, 
Landbrugsskole, et gejstligt Seminar af højere 
Grad foruden et Bibliotek paa 25,000 Bd., Mu
seum og Sindssygeanstalt. En gammel i gotisk 
Stil opført Katedral fra 13. og 14. Aarh. med '• 
75 M. høje Taarne, en Kirke fra 11. Aarh. i For
staden Locmaria og Raadhuset ere de i arkitek
tonisk Henseende mest fremragende Bygninger. 
Byen er Sædet for Præfekten, en Biskop, en 
Underret og en Assiseret, en Handelsdomstol og et 
Handels- og Agerbrugskammer. Staden har en : 
Havn, Skibsbyggeri, en Del Industri (Lervarer, 
Læder, Papir) og (1896) 17,406 Indb. M.Kr. 

Qnimperlé [kæpærle'J, By i det nordvestligste 
Frankrig, Dep. Finistére, ved den sejlbare Laita, 
der dannes ved Sammenløbet af Elle og Isole 
umiddelbart oven for Byen. Q. har en Havn og 
er Station paa Orléans-Banen. Den tidligere 
Abbedikirke Ste. Croix, der styrtede sammen 1862, 
men er genrejst, er i Stilen en Efterligning af 
Gravkirken i Jerusalem. Desuden har Byen en 
anden Kirke (fra 14. til 15. Aarh.), et College, 
en Agerbrugsskole, Fabrikation af Papir, en Del 
Handel og (1896) 8,306 Indb. M. Kr. 

Quiliarius, antik romersk Sølvmønt fra Repu
blikkens Tid, ly2 Denarius, 5, senere 8 Asses; paa 
Bagsiden i Reglen Dioskurerne til Hest. P. B. 

Quinault [kino'], P h i l i p p e , fransk Digter, 
født 3. Juni 1635 i Paris, død smst. 26. Novbr, 
1688. Meget tidlig begyndte han at skrive for 
Teateret, først 3 Lystspil, dernæst fra 1656 5 
Tragedier, hvoriblandt »La mort de Cyrus« [1656J 
og >Astrate, roy de Tyr« [1664]; disse ere skabe-
lonmæssige, fyldte af Sammensværgelser og tragisk 
Politik, preciøse Hofstykker, der imødekom Tidens 
erotiske Smag og derfor gjorde Lykke; Boileau 
dadlede dem, og Q. opgav Tragedien, da Racine , 

traadte frem. 1670 blev han Medlem af Akade
miet, giftede sig Aaret efter en stor Formue til, 
overtog 1672 med Lully (s. d.) Académie royale 
de musique og blev saaledes Medstifter af den 
store franske Opera. Han forfattede hertil i alt 
14 Operatekster, der udmærke sig ved glimrende 
Verskunst, men i Følelse og Indhold ere i høj 
Grad fade og falske. De mest yndede vare »Al-
cestec [1674], »Atys« [1676], »Roland« [1685] 
og »Armide« [1686]. Q.'s bedste Scenearbejde er 
den Moliére-paavirkede Komedie »La mere co-
quette« [1665]. Hans »Théåtre« udkom i 5 Bd. 
1715, '739 og 1778; Didot udgav hans »Qiuvres 
choisies« i 2 Bd. 1811; Crapelet skrev hans Bio
grafi 1824. S.Ms. 

Quinaux [kino'], J o s e p h e , belgisk Land
skabsmaler, født 29. Marts 1822 i Namur, død 
25. Maj 1895 i Bruxelles. Q., der gik paa Tegne
skolen i sin Fødeby og fortsatte sine Studier paa 
Antwerpen's og LQwen's Akademier, har i talrige 
Arbejder skildret Flandern's og Holland's flade 
Egne. Prøver paa hans Kunst ses bl. a. i Mu
seerne i Bruxelles og Lovven. Han var Professor 
ved Akademiet i Bruxelles. A. Hk. 

Quin cailier i var er [kækajøri-] d. s. s. Korte 
Varer . 

Quincey, T. de, se De Quincey. 
Qllilicke, Georg Hermann , tysk Fysiker, er 

født i Frankfurt a. d O. 1834. Fra 1852 studerede 
han i Berlin, siden i Konigsberg hos F. E. Neu
mann og endelig i Heidelberg hos Kirchhoff. 
1859 blev han Privatdocent i Berlin, 1860 Pro
fessorved »Gewerbe-Akademie« og 1865 ekstraord. 
Professor ved Universitetet i Berlin. 1872 blev 
Q. Professor i Wiirzburg og 1875 Kirchhoffs 
Efterfølger i Heidelberg, hvor han har udfoldet 
en betydelig Virksomhed baade som Foredrags
holder og som Leder af det fysiske Laboratorium. 
Q. har arbejdet baade med Optik og med Elek
tricitetslære; han har bl. a. fundet, at der opstaar 
elektriske Strømme i Vædsker, der bevæge sig 
forbi faste Hindringer. Hans Hovedinteresse er 
dog Studiet af Molekularfysikken og her især af 
de saakaldte Kapillaritetsfænomener. I den nyeste 
Tid har han saaledes i »Annalen der Physik« 
[1902—03] offentliggjort en lang Række Under
søgelser over Former og Bevægelser, der frem
komme ved forskellige Vædskers Berøring med hin
anden og i mange Maader minde dels om Krystal
dannelser, dels om Fænomener, der kendes fra Stu
diet af de levende Organismers Celler. K. S. K. 

QuillCtlus, romersk patricisk Slægt; se Cin-
c i n n a t u s og F l a m i n i n u s . 

Quincunx, antik italisk Bronzemønt, 5/12 As, 
5 unciae, forekommer bl. a. fra Larinum, Luceria 
og Orra. Q. bruges ogsaa ellers som Betegnelse 
for Bfffl at et Hele. P. B. 

Qllincanxiålt (bot.) kaldes i Blomstens Mor
fologi den særegne Form for det 5-bladede Bægers 
eller Biosters taglagte Knopleje, i hvilket to 
Blade ligge yderst og altsaa ere dækkende med 
dei * Rande, to ere aldeles dækkede og altsaa 
ligge x^derst, men eet har sin ene Rand dækket 
og sin anden fri og er saaledes kun halvt dækket. 
Udviklingshistorien har vist, at dette sidste, hvis 
to Rande ikke sjælden ere forskellig farvede og 
udstyrede, er det tredje i Anlægsfølgen, medens 
de to helt fri Blade ere Numrene 1 og 2. For-
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holdet ses saare tydelig hos Rose, Cerinthe, Storm
hat og Perikon. V. A. P. 

Quincy [kwiW], i) By i U. S. A., Stat Illinois, 
ligger ved Mississippi paa en 38 M. høj Bluff og 
er omgiven af frugtbar Præri. (1900)36,252 Indb. 
Q. har Svineslagteri, Jærn-, Møbel- og Tegl-
værksindustri og driver stor Handel med Is, som 
ad Flodvejen sendes Syd paa. — 2) By i U. S. A., 
Stat Massachusetts, ligger ved Havet 6 Km. S. S. Ø.f. 
Boston og er bekendt for sin smukke Granit, der 
brydes i Omegnen. (1900) 23,899 Indb. H. P. S. 

Quincy [kwi'ns*], i)Josiah(l744—75),Sagfører 
i Boston, var en af dem, der kraftigst hævdede 
de nordamerikanske Koloniers Ret over for Moder
landet og tidligst udtalte sig for Nødvendigheden 
af deres Løsrivelse. — 2) Hans Søn af samme Navn 
(1772-—1864) blev 1793 ligeledes Sagfører i Bo
ston og var 1805—13 Medlem af Unionens Re
præsentanthus; han var her Fører for det fødera
listiske Mindretal, misbilligede Krigen mod Eng
land 1812 og Louisiana's Optagelse som Stat, 
fordi Slaveriet derved fik større Udbredelse, og 
de gamle Staters Magt forrykkedes (han paastod 
endog deres Ret til at udmelde sig af Unionen). 
1813-—22 havde han Sæde i sin Hjemstats lov
givende Forsamlinger, var 1823—28 Mayor i 
Boston og derefter indtil 1845 Præsident for Har
vard-Universitet. Han skrev 1840 dettes Historie 
og 1858 J. Q. Adams'es Levned. E. E. 

Qllindiu [kindi'u], Kæde i Columbia's Cordil-
lerer, mellem Cauca- Flodens og Magdalena-
Strømmens Dale. Q. naar op i den evige Snes 
Regioner trods den ringe Afstand fra Ækvator. 
Blandt de højeste Toppe ere Vulkanerne Q. (5,150 
M.) Og Tolima (5,616 M.), der ligge i kort Af
stand fra hinanden. N. f. Pik Huila's mægtige, 
5,700 M. høje Snebjærg ligger Passet P a r a m o 
Q., hvorigennem Vejen gaar mellem Cartago ved 
Cauca og Ambalema ved Magdalena; Pashøjden 
er 3,504 M. M. Kr. 

Qninet [kinæ'j, Beno i t , belgisk Digter, er født 
2. Apr. 1818 i Mons og har dyrket adskillige 
Digtarter, især Satire. Af hans Værker kunne 
nævnes: »La voix d'une jeune åme< [1839], »La 
priére civique« [1844], »Danton chez les con-
temporains illustres, ou la Ménippée révolution-
nairec [1848], »Lilia« [1856], »Patria« [1877], 
»Au village« [1881] o. fl. Han har skrevet Skue
spillet »L'homme au masque de fer« [ 1852]. S. Ms, 

Quiltet [kinæ'j, E d g a r , fransk Forfatter og 
Politiker, født 17. Febr. 1803 i Bourg-en-Bresse, 
død 27. Marts 1875 ' Versailles. Q. studerede 
1826—27 i Heidelberg, hvor han særlig gav sig 
af med Herder, af hvem han oversatte »Idées sur 
la philosophie de l'histoire de l'humanité« [3 Bd., 
1827], ligesom han helligede Herder et Essai 
1828. S. A. deltog han som videnskabeligt Med
lem i den franske Ekspedition til Morea og 
offentliggjorde sine Indtryk i »De la Gréce moderne 
et de ses rapports avec l'antiquité« [1830J. I 
»Revue des deux mondes< skrev han en lang Række 
Afhandlinger om Tyskland's Kunst og Litteratur, 
som han kendte grundigere end de fleste af sine 
Landsmænd, endvidere filosofiske, religiøse og 
historiske Studier, digterisk aandfulde og farvede 
Syner og Betragtninger, der røbe baade hans Lær
dom og hans aandelige Frigørelsestrang, men til
lige kunne forfalde til taagede Fantasier. 1833 ud

gav han det filosofiske Prosadrama »Ahasvérus«, 
der efter hans egen Mening indeholder »l'histoire 
du monde, de Dieu dans le monde et enfin du 
doute dans le monde«. Paven forbød dette Skrift 
som kættersk. I »Napoleon« [1836] gjorde han 
et mislykket Forsøg paa at skabe et fransk Folke-
Epos. Den ufuldendte Digtning »Prométhée« 
[1838] er filosofisk uklar. 1840 blev han Pro
fessor i udenlandsk Litteratur ved Universitetet i 
Lyon, 1842 fik han samme Stilling ved College 
de France. Han angreb Kirken i flere Skrifter 
som i »Le génie des religions« [1842], den med 
Michelet forfattede opsigtvækkende Brochure »Les 
Jésuites« [1843], »L'Ultramontanisme, ou la société 
moderne et l'église moderne« [1844] og »Le 

I christianisme et la revolution francaise« [1846], 
Hans revolutionære og antiklerikale Paavirkning 

I af Ungdommen havde 1846 hans Afskedigelse til 
j Følge. Efter en Rejse i Spanien (»Mes vacances 
I en Espagne«) blev han 1847 deputeret, agiterede 

mod Monarkiet, deltog i Februarrevolutionen og 
valgtes derefter til den konstituerende, siden til 
den lovgivende Nationalforsamling, hvor han til
hørte den radikale Fraktion. Efter Statskuppet 
blev han ved Dekretet af 9. Jan. 1852 forvist fra 
Frankrig og levede nu — efter Amnestien 1859 
frivillig — i Landflygtighed, først i Bruxelles, 
senere i Schweiz lige til Kejserdømmets Fald. 

i Under sit Eksil forfattede han Digtet »Les 
esclaves« [1853], der har Spartacus til Helt, det 
filosofisk-allegoriske Digt »Merlin l'enchanteur« 

i [2 Bd., 1860, 4. Opl. 1895] samt en Række 
! kraftig skrevne historisk-politiske Værker, hvor-
: iblandt »Fondaiion de la république des Provinces-

Unies« [1854], »Histoire de la camp agne de 1815« 
I [1862], »Pologne et Rome« [1863], »La révolu-
1 tion« [2 Bd., 1865] o. s. v. 1860 udgav han en 

interessant selvbiografisk »Histoire de mes idées« 
1 I Nationalforsamlingerne 1871 i Bordeaux og 
i Paris hørte han igen til Førerne for det yderste 
I Venstre sammen med Victor Hugo, var over-
i ordentlig populær, men deltog kun lidet i For-
I handlingerne. Ogsaa ved sin Død fejredes han 
; som Fremskridtsmand, 1883 rejstes i hans Fødeby 
1 hans Statue, udført af Millet. Af hans seneste 
I Værker maa fremhæves »La création« [1870], der 

indeholder Hypoteser over Verdensskabelsen, »La 
république« [1872] og »L'esprit nouveau« [1874], 
en Hymne til Menneskehedens stadige Fremskridt. 
Efter hans Død udkom »Le livre de l'exilé« 
[1875], »Correspondance inédite« [2 Bd.], »Vie 
et mort du génie grec« [1878] og »Lettres d'exil 
å Michelet et h divers amis« [4 Bd., 1884—88]. 
Hans »CEuvres complétes« udkom i 28 Bd. 1857— 
79 med Biografi af Chassin. (Li t t . : Mme. Qui -
n e t , E. Q. avant l'exil [1887] og Depuis 
Vexil [1889]; H e a t h , E. Q., his early Ufe and 
•writings [Lond. 1881]). S. Ms. 

Qui niminm probat, nihil probat (lat.), den, 
der beviser for meget, beviser intet. 

Quiniséxtum se T r u l l a n s k e K o n c i l i e r . 
Qninoa se C h e n o p o d i a c e a e . 
QuiliquåtntS se Minerva . 
Quinquennales kaldtes i Oldtiden nogle Em

bedsmænd i de italiske Stæder uden for Rom. 
De valgtes hvert 5. Aar (deraf Navnet) i et An
tal af 2 eller 4. De havde omtrent de samme 
Forretninger som Censorerne (s. d.) i Rom, Af-
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holdelse af Folketælling og Census, Tilsyn med 
offentlige Bygninger o. s. v. H. H. R. 

Quintal [kwi'ntol] (fr., afkortet g), Metercentner 
(Q. métrique = ioo Kg.). I England og Nord
amerika bruges Q. for en Vægtstørrelse af ioo 
Pounds Handelsvægt. N. J. B. 

Quintale [kwinta'le], tidligere i Lombardiet og 
Venezia og nu i Italien (Q. metrico) d. s. s. fr. 
Quintal métrique = ioo Kg. JV. J. B. 

Quintana [kinta'na], Manuel José , spansk 
Digter, født i Madrid n . Apr. 1772, død smst. 
11. Marts 1857. Han tog sin juridiske Embeds
eksamen i Salamanca, hvor han sluttede Venskab 
med Digterne Meléndez Valdés og Cienfuegos. 
Derefter virkede han en Tid som Sagfører og 
havde senere forskellige Embeder, til han som 
frisindet Fædrelandsven maatte forlade Madrid 
1808, da Franskmændene kom; Junta'en i Sevilla 
benyttede stærkt hans Evner og Kræfter, og Q. 
var Forfatter til de fleste af Cortes-Forsamlingens 
Proklamationer og Manifester under Uafhængig
hedskrigen. Til Gengæld blev han efter Ferdi
nand VII's Tilbagekomst kastet i Fængsel, siden 
forvist, og først 1828 fik han Lov at opholde sig 
i Madrid; dog havde han i den korte Friheds-
periode 1820—23 været genindsat i sine tidligere 
Stillinger. Den ny, moderat-liberale Forfatning af 
1834 {Estatuto Real) skaffede ham Sæde i Kam
meret som »procer« ; siden beklædte han Stillingen 
som Generaldirektør for Undervisningsvæsenet. 
Paa sine gamle Dage (1855) hædredes han med 
offentlig Digterkroning, en Ære, som endnu aldrig 
var bleven nogen spansk Digter til Del. — Q.'s 
vigtigste Værker ere følgende: »Poesias« [1. Bd. 
1795, 2- B d - 1802; ny forøget Udg. i 2 Bd., 
Madrid 1821], »Vidas de espafioles celebres«, en 
Række velskrevne og oplysende Biografier [ i . 
Bd. 1807, 2. Bd. 1831, 3. Bd. 1833; samlede i 
1 Bd., Paris 1845], Tragedierne >E1 duque de . 
Viseo« (Bearbejdelse efter et engelsk Stykke), j 
»Pelayo«, »Roger de Flor«, >Blanca de Borbon« 
og »El prmcipe de Viana«. Endelig en omfangs- , 
rig og fortjenstfuld Antologi, »Poesias selectas ! 
castellanas desde el tiempo de Juan de Mena hasta 
nuestros dias« [3 Bd., Madrid 1808; meget for
øget smst. 1830, 4 Bd.], med Fortsættelsen »Musa 
épica castellana« [2 Bd., Madrid 1833]. Q. er 
fornemmelig en meget alvorlig og patetisk Lyriker, 
som synger Oder til Frihedens, Fædrelandets og 
Oplysningens Pris, saaledes de pompøse Digte om 
Bogtrykkerkunstens Opfindelse, om Vaccinationens 
Indførelse i Sydamerika, om den heltemodige 
Guzmån el Bueno, som ikke vilde overgive Byen 
Tarifa, uagtet Maurerne, der belejrede den, hen
rettede hans Søn for at tvinge Faderen til Over
givelse; fremdeles de Strofer, hvormed han som 
en spansk Tyrtaios opflammede sit Folk under 
Rejsningen mod Napoleon. For den yngre Slægt 
vedblev Q., der i sin Ungdom var bleven stærkt 
paavirket af de franske Filosoffer og af 1789-
Principperne, men — uagtet han stadig hyldede 
dem med ærlig og højtidelig Begejstring — tillige 
var nationalsindet til det yderste, at staa som den 
forgudede Repræsentant for Aanden fra 1808 og 
1812, som et levende Minde om en stor Tid. 
Hans samlede Værker udkom 1852 i en af ham 
selv besørget Udgave som 19. Bd. af Ribade-
neyra's »Biblioteca«; men denne maa kompleteres 

med »Obras inéditas« [Madrid 1872] og med 
»Obras poéticas« [smst. 1880J. (Li t t . : E. Pifieyro, 
M. J. Q. [Madrid og Paris 1892]). E. G. 

Qllilltar se K i n t a r . 
QuilltiliånilS, M a r c u s Fab iu s , romersk Re

tor, født i Calagurris i Spanien omtr. 35 e. Chr., 
død i Rom omtr. 95. Han kom allerede i sin 
Ungdom til Rom, men vendte senere tilbage til 
sin Fødeby, hvor han blev Lærer i Retorik. Af 
Kejser Galba blev han 68 kaldt til Rom, hvor 
senere Vespasian udnævnte ham til offentlig Lærer 
i Retorik. Som saadan virkede han i en lang 
Aarrække. I sine sidste Aar udarbejdede han paa 
Grundlag af de pædagogiske Erfaringer, han havde 
gjort, sit store, endnu bevarede Hovedværk De 
institutione orateria i 12 Bøger. Han taler her 
ikke alene om den specielt retoriske Uddannelse, 
men da Taleren allerede fra Barndommen af skulde 
begynde at uddannes, er det i Virkeligheden en 
hel pædagogisk Lærebog, selv om naturligvis 
Hovedvægten lægges paa den Del af Undervis
ningen, der særlig vedrørte den vordende Taler. 
Q.'s pædagogiske og retoriske Principper ere 
gennemgaaende sunde og naturlige. Han bestræbte 
sig for at føre den latinske Prosastil tilbage til 
de Former, som Cicero anvendte, og misbilligede 
som unaturlig den Stilform, som Sølvalderens For
fattere, navnlig Seneca, yndede. Han anbefalede 
Læsning af de bedste græske og latinske For
fattere, over hvilke han giver en kort Oversigt 
med træffende Karakteristik af de enkelte. At 
Taleren saavel som af Læreren forlangte han en 
retskaffen og sædelig Karakter. Under Q.'s Navn 
have vi ogsaa to Samlinger af Øvelsestaler {de-
clamationes), 19 større, som ikke ere af ham, og 
145 mindre, som synes at være nedskrevne af 
hans Disciple efter hans Anvisning. Et Skrift De 
causis corruptae eloquentiae er tabt. Q.'s Værker 
ere bl. a. udgivne af Burman [2 Bd., Leyden 1720], 
Lærebogen særlig af Spalding og Zumpt [5 Bd., 
Leipzig 1798—1829], hvortil slutter sig et Lexi-
con Quintilianeum ved Bonnell [Leipzig 1834]; 
endvidere af Halm [Leipzig 1868—69] og Meister 
[Prag 1886—87]. De mindre Øvelsestaler ere ud
givne af Ritter [Leipzig 1884], de større ventes 
udgivne af Lehnert. H. II. R. 

Quiuti l las [kinti'ljas] (sp., portug.: Quin-
tilhas), i den spansk-portugisiske Versekunst 5-
liniede Strofer, hvis enkelte Linier ere det sæd
vanlige 4-fodede Romancevers; Rimstillingen er 
vekslende (ababa, abbab, aabba eller abbaa). Den 
een Gang begyndte Rimstilling maa gentages i hele 
Rækken af Q. De bruges ogsaa en Del i den 
dramatiske Poesi, især i Elskovsscener, i galant 
spøgende Dialog og i Monologer. To Q. sammen
sættes til en Decime (s. d.). E. G. 

Quilltin [kætæ], By i Nordfrankrig, Dep. C6tes-
du-Nord, paa en Høj ved Gouet, har et Slot, et 
College, Fabrikation af Lærred og Papir, med 
(1896) 3,186 Indb. M.Kr. 

Qllilltllius, Leder af en libertinistisk Sekt med 
et religiøst Anstrøg Les spirituels i Frankrig 
omkring Aar 1500. Q. fandt ikke faa Tilhængere, 
ogsaa blandt de højere Stænder, og endog Frants I's 
Søster, Margrethe af Navarra, interesserede sig en 
Tid for ham. Sektens Indflydelse tabte sig dog hur
tig, navnlig efter Calvin's Optræden. A. Th. J. 

Quintomonarchianere eller det 5. Monar-
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Teis Mænd, et kirkeligt Parti i England i 17. 
Aarh. Navnet stammer fra deres særlige religiøse 
Opfattelse; de troede, at efter de 4 Rigers Under
gang, som Daniel 7 taler om, skulde der opstaa 
et femte Monarki af aandelig Art med Christus 
som Hoved. For at bringe dette aandelige Rige 
frem vare de dog ikke bange for at bruge ret 
materielle Midler. En Tid lang saa de i Cromwell 
deres Fører, senere vare mange af dem ivrige 
for Restaurationen. Q. holdt sig til ind i 18. 
Aarh. A. Th. J. 

Quintliplum (lat.), det femdobbelte. 
QuintUS (lat.), den femte. 
Quilltus S m y n i æ u s , græsk Digter, hvis per

sonlige Forhold ere os ubekendte; han har for- j 
modentlig levet i 4. Aarh. e. Chr. Vi have af 
ham et længere Digt (Posthomerica, Ta fis&' ! 

"Ourjgov), hvori han paa Grundlag af de cykliske 
Digteres (s. d.) Værker fortæller om Troja's Erob- [ 
ring m. m. Digtet, der er sammenstykket af de ' 
forskellige benyttede Kilder, mangler en fast Kom- \ 
position, men udmærker sig ved mange kønne 
Enkeltheder. Det er udgivet af Kochly [Leipzig | 
1850] og Zimmermann [Leipzig 1891]. H. H. R. 

Qui proficit in artibus et deficit in mo-
ribus, plus deficit quam proficit (lat.), »den, 
som gaar {rem i Videnskaberne, men gaar tilbage i 
Sædelighed, gaar mere tilbage end frem«. II. H. R. 

Qui pro QUO (lat.), Forveksling af en Person 
med en anden. 

Quipu [ki'pu], en Slags Billedskrift, der an
vendtes af de gamle Peruanere i Sydamerika og 
bestod af et System af Snore med forskellige Slags 
Knuder og farvede Traade. Det hele lignede 
Frynser og var særlig anvendelig til Opbevaring 
af Talstørrelser, men krævede forud Kundskab 
om Emnet for at kunne forstaas. Det er derfor 
ganske haabløst at ville tyde de Bunker af Knude
snore, der ere fundne i peruanske Grave. H. P. S. 

Quirinalia, en romersk Fest, der fejredes hvert 
Aar 17. Febr. til Ære for den under Navnet 
'Quirinus som Guddom dyrkede R o m u l u s . Den 
var meget gammel og antoges allerede at være 
stiftet af Kong Numa. Med større Højtidelighed 
fejredes den dog vistnok først fra Republikkens j 
Tid. Af Enkeltheder ved Festen vides, at Qui-
Tinus'es Vaaben bleve salvede paa højtidelig 
Maade og af en særlig Præst. H. A. K. 

QuiriUUS var vistnok oprindelig en sabinsk 
Gud, svarende til Romernes Mars. Navnet afledes 
af det sabinske Ord curis, en Lanse, og skulde 
saaledes betyde Lansesvingeren. Senere var det 
Navnet paa den blandt Guderne ophøjede Ro
mulus . Han havde en særlig Præst, og der fej
redes for ham Festen Q u i r i n a l i a (s. d.), der 
antoges at gaa helt tilbage til Kongetiden. Sine 
Helligdomme havde han paa Mons Quirinalis 
og ved Porta Collina. Han dyrkedes som Borger
samfundets velvillige Værnegud og afbildedes som 
en ældre, skægget Mand. — Q. findes ogsaa som 
Tilnavn til Augustus, der ombyggede Gudens 
Tempel og gjorde det til en pragtfuld Hellig
dom. H. A. K. 

Quir i t ter {Quirites) var i Oldtiden det offici
elle Navn for det romerske Folk, hvormed det 
tiltaltes i Folkeforsamlingerne af de optrædende 
Talere. Navnets Oprindelse er tvivlsom; i Reglen 
afleder man det af den sabinske By Cures og 

mener, at det fra først af har været Betegnelse 
for den sabinske Del af Romerfolket. S- H. R. 

Quiroga, E., se P a r d o Bazan. 
Qui S'eXCUSe S'aCCUSe [kisæksky ! zsaky ! z] 

(fr.), o: den, der undskylder sig, anklager sig selv. 
Quisisåna (ital. qui si sana o: »her bliver 

man rask«), kgl. Lystslot ved Castellamare di Sta-
bia; hyppig anvendt som Navn paa Kursteder, 
Hoteller o. 1. 

Quisque suorum verbdrum optimns in-
t é r p r e s (lat.), >enhver er den bedste Fortolker 
af sine egne Ord«. 

Quisquis praesumitur bonus, donec pro-
bé tu r Contrarium (lat.), >enhver anses paa 
Forhaand for retskaffen, indtil det modsatte bliver 
bevist«. 

Quis tulérit Gracchos de seditione que-
r é n t e s ? (lat.), >hvem kan finde sig i, at Grac-
cherne (der selv vare Oprørere) klage over Oprør ;«, 
Citat efter Juvenal (Satirer, 2, 24). H. H. R. 

Qui tåcet, consentire videtur (lat.), >den, 
der tier, regnes for at samtykke«, en Regel, som 
stammer fra den kanoniske Ret. H. H. R. 

Quito [ki'to], Hovedstad i den sydamerikanske 
Republik Ecuador, ligger 2,855 M. o. H. paa 
Østsiden af Q.'s Højslette. Byen grundlagdes 1533 
af Spanierne paa en indelukket Skraaning ved 
Foden af Vulkanen Pichincha. Udefra bliver Q. 
derfor først synlig, naar man er den paa nært 
Hold, og fra Byens Grund ser man ikke stort 
til Østkordillerernes Snetoppe eller den endnu 
nærmere liggende henrivende Chillo-Dal. Q. er 
en typisk spansk-amerikansk By: Husene ere lave, 
uden Skorstene, højest 2 Etager, indordnede i 
kvadratiske Kvarterer og med store Gaardsrum, 
hvor Familien opholder sig midt om Dagen. De 
talrige Klostre (ca. 50) og mange Kirker udgøre 
et særskilt Kvarter. Kirkerne, deriblandt Dom
kirken, udmærke sig ved pragtfulde Facader og 
Klostrene ved deres Rummelighed. Flere af disse 
ere nu omdannede til et andet Brug: Universitetet 
er et tidligere Jesuiterkollegium, Kongresbyg
ningen og Fængselet ere tidligere Klostre o. s. fr. 
Q. har flere fremtrædende Bygninger og er Sædet 
for Republikkens fornemste Myndigheder og In
stitutioner: Regeringsbygningen og Raadhuset, 
Ærkebispens Palads, Observatoriet, Bibliotek, 
gejstligt Seminarium, Museum, Mønt, Tøjhus m. m.; 
Landets Højesteret og Generalkommandoen. Q. 
ligger 14' S. f. Ækvator, men Varmen mildnes 
ved Byens Højde over Havet. Aarstemperaturen 
er 13,5°, og der er kun i° Forskel paa den 
koldeste og den varmeste Maaned. Noget behage
ligt »evigt Foraar« hersker dog ikke i Q. Nætterne 
ere altid kolde paa Grund af den ved Luftens 
Tyndhed begunstigede Udstraaling. Modsætningen 
mellem Temperaturen i frit Sollys og i Skyggen 
og de pludselige Svingninger i Temperaturen paa 
et Par Grader føles i høj Grad af Befolkningen. 
Alligevel er Q. en sund By. De stærke Regnskyl 
befri de amfiteatralsk anlagte Gader for Snavset, 
og nogle dybe Kløfter (quebradas), der løbe 
gennem Staden, gøre Tjeneste som naturlige Klo
aker. Udmærket Drikkevand ledes fra Pichincha 
til Fontænerne paa de aabne Pladser, hvor Vandet 
afhentes til Brug i Husene. Officielt angives Q. 
at have 80,000 Indb., men Byens ringe Udstræk
ning, de lave Huse og det folkefattige Kloster-
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kvarter gør det mere end sandsynligt, at Tallet 
er alt for stort. Rimeligvis overstiger Indbygger
tallet ikke 40,000. »/8 af Befolkningen ere Me
stizer og Indianere. Mestizerne ernære sig ved In
dustri: Uld- og Bomuldsvæverier, Strømpe- og 
Flettearbejder, Guld- og Metalarbejder, oliemalede 
Helgenbilleder etc. Indianerne ere Landbrugere, 
og Byens Omegn er rig paa Frugthaver med baade 
nordiske og tropiske Træfrugter, Plantager af 
Indigo- og Bomuldsplanter, Hvede- og Bygmarker. 
Q. har flere Gange lidt under Jordskælv, navnlig 
*797 og 1859. M. Kr. 

Quitu, Indianerstamme paa Quito's Højslette 
i Ecuador i Sydamerika, udgør endnu Befolk
ningens Hovedmasse og fik kort efter den spanske 
Erobring paatvunget den katolske Religion. De 
ere Agerdyrkere og som Regel flittige Arbejdere. 
I den førcolumbiske Tid dannede de en Stat, der 
ca. 1487 erobredes af Inkaen Huayna-Capac, og 
som havde en lignende høj Kultur som Indianer
stammerne i Peru. H. P. S. 

QuitZOW er Navnet paa en dansk Adelsslægt, 
som førte et af Sølv og rødt tværdelt Skjold med 
en 6-oddet Stjerne i hver Afdeling af Skjoldets 
modsatte Farver, paa Hjælmen en 6-oddet Sølv
stjerne mellem to af Sølv og rødt delte Vessel
horn. Den er indvandret fra Brandenburg og 
kendes i Danmark fra ca. 1300. J ø r g e n Hen
n i n g s e n Q. var Rigskansler under Christian III 
til sin Død 1544. Hans Sønnesønssønner, Obersterne 
H e n n i n g Q. (død 1672) og E r i k Q. (død 1678) 
deltoge med Hæder i Kjøbenhavn's Forsvar 1659. 
Med den sidstnævnte uddøde Slægten paa Mands
linien, Hans Datter Anne M a r g r e t e Q., som 
var gift med Christian von Pappenheim, var be
kendt for sin store Lærdom. H.-L, 

Quitzow, W i l h e l m Adolf, plattysk Forfatter, 
født i Wismar 30. Apr. 1812, død i Giistrow 14. 
Juli 1896. Han var Lærer 1839—73, sidst i 
Giistrow, hvor han boede efter at have taget sin 
Afsked paa Grund af Sygdom. Han har skrevet: 
»Meckelnborger Geschichten« [3 Bd., 1875—78] 
og den historiske Roman »Olaf Hellichius« [3 Bd., 
1891]. C.A.N. 

Qui-va-lå![kivala'] eller quivive (fr.), hvem der? 
Qui Vive [kivi!v] (fr.) se Qui-va-lå. 
Qui Vivra, v e r r a [kivivra'væra'j (fr.), >den, 

der lever, vil se det«, o: Fremtiden vil vise det. 
Quixeramobim [kiseramobi'r/], Campo major 

de Q., By i det østligste Brasilien, Staten Cearå, 
ved F l o d e n af samme Navn, Midtpunktet for 
Kvæg- og Hestehandelen i de omliggende Egne, 
har et sundt Klima og 3,000 Indb. M. Kr. 

Quod Deus bene vertat (lat.), »gidGudmaa 
give det et godt Udfald«. 

Quod erat demonstråndum (lat.), »hvilket 
var det, der skulde bevises«. Disse Ord danne i 
Euklid's Elementer Afslutningen paa ethvert Be
vis. H. H. R. 

Quod féiix iaustumque sit (lat.), »gid det 
maa bringe Held og Lykke«. 

Quodlibet (lat), hvad som helst. Bruges som 
Betegnelse dels for en musikalsk Potpourri (se 
nedenf.), dels for et Maleri, hvori der er sammen
stillet Ting af alle mulige Slags. H. H. R. 

Q. (ital.: Messanza ell. Mistichanza), en mu
sikalsk Spøg, der bestaar i en Blanding af flere 
forskelligartede Melodier eller Brudstykker af! 

saadanne, enten saaledes, at de forskellige Temaer 
kombineres samtidig eller ogsaa kædes løst sammen 
i broget Rækkefølge. S. L, 

Quod licet Jovi, non llcet bovi (lat.), »hvad 
der er Juppiter tilladt, er ikke tilladt en Okse«. 

Q u o d m i r u m e s t (lat.), »hvilketervidunderligt«. 
Quod non est in åctis, non est in mundo 

(ell. in factis) (lat.), »hvad der ikke findes i 
Dokumenterne, findes ikke i Virkeligheden«, gam
mel formalistisk Retsregel. H. H. R. 

Quomdon [kwå!9nd8n], By i det indre England,. 
Grevskabet Leicester, med (1891) 1,900 Indb., 
kendt for sine Rævejagter. I Nærheden Granit
brud ved Mount S o r r e l og Kalkovne i B a r r o w 
upon Soar . M. Kr. 

Quorra se Kuara . 
Quorum bruges i parlamentarisk og konstitu

tionelt Sprog om det Antal Medlemmer, hvis 
Tilstedeværelse udfordres for at gøre en stats-
repræsentativ eller kommunal Forsamling beslut-
ningsfør. Selvfølgelig veksler Tallet i de for
skellige Landes Lovgivninger. Ifølge den d a n s k e 
G r u n d l o v s § 61 kræves saaledes i hvert at 
Tingene, at over Halvdelen af Medlemmerne ere 
nærværende og deltage i Afstemningen, en Regel, 
som ogsaa gælder for samtlige Kommune-(Amts-, 
By- og Sogne-)raad. Efter de n o r s k e Love (der
iblandt Grl.'s § 73) skal der i hvert af Tingene 
være mindst 2/3 af Medlemmerne til Stede, medens 
der for de kommunale Forsamlingers Vedkom
mende kun fordres »over det halve Antal«. Den 
i s l a n d s k e Forfatningslov af 5. Jan. 1874 stiller 
det samme Krav af 2/3 til hver af Altingets tvende 
Afdelinger. Derimod mangle tilsvarende Bestem
melser ganske efter s v e n s k Statsret, og Rigs
dagen kan her fatte sine Beslutninger, hvor mange 
der end af dens Medlemmer maatte være fra
værende. — I England udkræves til gyldig Over
husforhandling 3 og til gyldig Underhusforhand
ling 50 Medlemmer. 

I ældre Tider i England vare kun de Freds
dommere, i hvis Udnævnelsespatent forekom de 
Ord: quorum N. N. unum essevolumus, o: »af 
hvilke Vi ville, at N. N. skal være en« — hvis-
aarsag man for Kortheds Skyld kaldte dem: »en 
af de quorum* — berettigede til at lede Under
søgelsen og deltage i Paakendelsen af kriminelle 
Sager; men denne Adskillelse, grundet paa Hen
synet til de beskikkedes formentlige større Dygtig
hed, iagttages nu ikke mere (se i øvrigt under 
F r e d s d o m m e r ) , og alle beskikkede Freds
dommere have i vore Dage samme Myndighed. 

Berømt er Citatet fra Æneidens II, 6 quo
rum magna fars fui, o: hvor Æneas for
tæller Dronning Dido om de vekslende Begiven
heder, »i hvilken jeg har haft en væsentlig 
Andel« ; det høres jævnlig anvendt under mere 
eller mindre tilsvarende Forhold. C. V.N. 

Quos Deus perdére vult, prius deméntat 
(lat.), »dem, som Gud vil ødelægge, berøver han 
først Forstanden«. 

QUOS égo — (lat.), »Jer skal jeg nok —«, 
Neptun's Trussel til Vindene i Vergil's Æneide 
I, 135; anføres ofte som Eksempel paa en Selv-
at brydelse med Fortielse af det, som egentlig 
skulde siges. H. H. R. 

Quot capita, tot sénsus (lat.), »lige saa. 
mange Mennesker, lige saa mange Meninger«. 
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Quot homines, tot sententiae (lat.), »lige 
saa mange Mennesker, lige saa mange Meninger«, 
Citat efter Terents (Phormio, V. 454)- H- U- R-

Quoiisque tandem — (lat.), »hvor længe skal 
dog — -?«. Med disse Ord indledes Cicero's første 
Tale mod Catilina, og ofte bruges de som et 
almindeligt Udtryk for Utaalmodighed. H. H- R. 

Quousque Tandem, skandinavisk Forening 
for forbedret Sprogundervisning, stiftet ved Fi
lologmødet i Stockholm 1886 af Lundell, Western 
og Jespersen og opkaldt efter det Pseudonym, 
under hvilket W. Victor 1882 havde slaaet til 
Lyd for en Reform af Sprogundervisningen. For
eningens Program omfattede fire Punkter, 1) ikke 
Skriftsproget, men det levende Talesprog lægges 
til Grund; dertil hører bl. a., at i de Sprog, 
hvor Ortografien afviger betydelig fra Udtalen, 
anvendes en pædagogisk Lydskrift; 2) allerede 
paa Begynderstadiet benyttes fornuftige sammen
hængende Tekster i Stedet for de jævnlig brugte 
sammenbængsløse Enkeltsætninger; 3) Grammatik
undervisningen slutter sig saa nøje som muligt til 
Læsningen; og 4) i Stedet for (eller i alt Fald 
ved Siden af) Oversættelsen træde andre og friere 
Øvelser, der gaa ud paa at knytte Ord og Sæt
ninger i det fremmede Sprog saa umiddelbart som 
muligt til vedkommende Forestilling selv. Dette 
saakaldte q u o u s q u is ti ske Program vakte stærk 
Modstand, men har ogsaa i Tidernes Løb vundet 
Tilslutning hos mange praktiske Sproglærere og 
Lærebogsforfattere. Se i øvrigt S p r o g u n d e r v i s 
ning, o.ysp. 

Qvam, O l e Anton, norsk Politiker og Jurist, 
er udgaaet af en paa fædrene og mødrene Side be
gavet og oplyst Bondeslægt. Født i Molde 5. Aug. 
1834 blev han Student 1853, cand.jur. 1862; i sine 
Studenteraar havde han forskellige Huslærer
stillinger og vikarierede ved højere Skoler. 1863— 
64 var han edsvoren Fuldmægtig hos Soren
skriveren i Stjør- og Værdal, tog 1863 Bevilling 
som Overretssagfører og autoriseredes 1867 efter 
aflagt Prøve som Højesteretsadvokat. Ved Gifter-
maal blev han 1865 knyttet til den ansete Ind-
herredsslægt Gram. Q. kom i disse Aar ind i det 
politiske Liv og blev snart benyttet i forskellige 
offentlige Tillidshverv, som han røgtede med 
megen Dygtighed, var saaledes Ordfører i Egge, 
hvor hans Gaard Gjærvan ligger, i Aarene 1869— 
85. Allerede tidlig blev Q. udpeget som Ting-
mandsemne for Nordre Throndhjem's Amt. Ved 
det første Valg efter Indførelsen af aarlige Stor
ting blev han fjerde Suppleant (1871 — 73), men 
rykkede ved det næste Valg op i Repræsentant
rækken, i hvilken han oftest indtog første Plads, 
indtil han 1885 fraflyttede Distriktet. Paa Stor
tinget var han i flere Perioder Formand i Justits
komiteen, fra 1880 Medlem af Valgkomiteen og 
fra 1883 af Fuldmagtskomiteen. Fra 1880 Med
lem af Lagtinget var han 1882—85 sammes Præ
sident; som saadan præsiderede han under de 
præliminære Møder i Rigsretten 1883, men blev 
udskudt af anklagede. 1885 udnævnt til Soren
skriver i Guldalen repræsenterede han 1886—88 
Søndre Throndhjem's Amt og var under denne 
Valgperiode Odelstingets Præsident. Ved Ind
førelsen af den ny Rettergangsorden udnævntes 
han 1889 til Lagmand i Frostatings Lagdømme. 
Da Ministeriet Steen 6. Marts 1891 dannedes, 

udnævntes han til Statsraad og Chef for Justits
departementet. Sammen med det hele Ministerium 

\ afgik han 2. Maj 1S93 paa Vartpenge og ud
nævntes ved Udgangen af det følgende Aar til 
Amtmand i Nordre Throndhjem's Amt. Han re
præsenterede Søndre Throndhjem's Amt paa Stor
tinget 1895 — 97. Efter at være valgt fra Nordre 
Throndhjem's Amt for 1898—1901 indtraadte 
han 17. Febr. 1898 i det andet Steen'ske Mini
sterium. I dette forestod han dels Justitsdeparte
mentet, dels det 1900 oprettede Landbrugs-
departement. Da det Blehr'ske Ministerium 21. 
Apr. 1902 afløste Ministerret Steen, blev Q. 
Statsminister og Formand for Statsraadsafdelingen 

' i Stockholm. Q.'s Energi, Dygtighed og Erfaring 
j har efterhaanden gjort ham til en af sit Partis 
I mest formaaende Ledere, og der har i den sidste 
j Menneskealder været faa Sager af Betydning oppe 
i norsk Politik, hvor ikke hans Indflydelse har 
gjort sig gældende. For Juryens Indførelse var 

I han meget virksom, særlig 1882—85 som For
mand i den parlamentariske Jurykommission. 

: Senere indtraadte han som Medlem i Straffelovs-
i kommissionen og i den militære Straffelovs-
I kommission, i hvilken sidste han ligeledes var 
] Formand. I alle disse Hverv har han nedlagt et 
betydningsfuldt Arbejde, og han har leveret en 
væsentlig Del af de Forarbejder, hvorpaa den 
saa dybt indgribende Lovgivning er bygget. Som 
Statsminister har han indlagt sig Fortjeneste ved 
sit Arbejde paa Løsningen af de unionelle Tviste-
maal og Ordningen af Konsulatsagen. I Litte
raturen har han Plads navnlig ved sin Udgave af 
»Den norske Straffeproceslov af I. Juli 1887 med 
Kommentar« [1889]. I Brochurer og i Særdeles
hed i Avisartikler har han stadig deltaget i 
Drøftelsen af Samtidens politiske Spørgsmaal, 
ligesom han i en lang Aarrække var en af Par
tiets dygtigste Folketalere. O. A. 0. 

Qvam, P e t e r , norsk Skolemand, foreg.'s 
Broder, er født i Bolsø 14. Decbr. 1822. Efter 
at have taget Exanien philos. 1842 var han Hus
lærer paa forskellige Kanter, studerede Retsviden
skab 1847—49> m e n opgav denne og tog atler 
en Stilling som Lærer, denne Gang i Christiania. 

1 Her oprettede han 1857 en egen Skole, der efter 
I en Række Udvidelser og Forandringer 1873 fik 
Navnet »Maribogadens Latin- og Realskole«; 

i denne bestod indtil 1881, da »Q.'s Skole« ud
sondredes af den, dog kun for et Par Aar efter 

I at blive nedlagt. Saa oprettede den stadig lige 
! energiske Pædagog Novbr. 1884 et Middelskole
kursus efter Fællesskoleprincippet for Børn ud-
gaaede fra Folkeskolen, — en Nyhed af megen 
Interesse inden for norsk Skolevæsen. Denne 

, Skole har siden 1885 nydt et aarligt Statstilskud, 
1 hvorhos den siden 1896 har haft Bidrag af Chri-
I stiania Kommune. I sin Skole har Q. med stort 
Held virket for sin Yndlingstanke: at skabe 
organisk Sammenhæng mellem Skoleværkets for-

1 skellige Trin op til de højeste. Skolen, der 1899 
I fik egen Bygning, søges (Apr. 1903) af ca. 400 
1 Elever. Q. deltager fremdeles med usvækket 
I Energi i Skolens daglige Gerning; heri har han 

i de senere Aar en Støtte i sin Datter, Fru Anna 
' Halvorsen, Enke efter dette Værks tidligere Re-
! daktør for Norge, Bibliotekar J. B. Halvor-
I sen. K. V. ff. 
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Qvanten, Emil von , finsk-svensk Digter, er 
født 22. Aug. 1827. Q. tilhører en gammel tysk 
Adelsslægt, som var indvandret til Finland og 
adlet i Sverige 1650. Allerede 1845 (Aaret før 
han blev Student) udgav Q. sammen med en 
anden sine første Produkter som poetisk Kalender 
»Larkan«, hvortil et nyt Bind føjedes 1849. Af 
Helbredshensyn maatte han imidlertid rejse uden
lands og opholdt sig i længere Tid i Kaplandet 
og Ostindien, saa at han først efter flere Aars 
Forløb vendte tilbage og 1857 blev svensk 
Undersaat. I Finland kunde han ikke tage Op
hold; han havde nemlig 1855 under Pseudonymet 

,Peder Sarkilax udgivet et Skrift: >Fennomanni 
och Skandinavism«, hvori han i skarpere Form 
end i sine Digte slog til Lyd for Alliance imod 
Rusland. Han udtaler her, at Sverige, medens 
Krim-Krigen tog den russiske Kejsers Opmærk
somhed fangen, burde forbinde sig med Finland, 
saa at dette Land blev løsrevet og de to Lande 
forenedes under fælles Konge og fælles Forbunds-
forsamling. I sit større Skrift »Finska forhållanden« 
(1857—61) udtaler han sig med forstærket Fynd 
imod Rusland's Regimente og hævder bestandig 
Nødvendigheden af Finland's Sammenslutning med 
Sverige. Skandinavismen, som han varmt kæmpede 
for, ønskede han, at ogsaa Finland skulde til
træde, og under Krigen 1864 delte han samme 
Anskuelse med Hensyn til Bistand for Danmark 
som Karl XV, hos hvem han 1864—72 v a r 

Bibliotekar. 

1851 udgav Q. alene sin første Digtsamling, 
»Dikter«, formfuldendte, melodiske Vers, hvori 
han fremtræder som en begejstret, men noget veg 
Drømmer, 1859 udgav han en ny Samling, »Ly-
riska dikter«, og disse to Samlingers Digte for
bedrede og formerede han 1880 i Samlingen 
> Dikter, nya och gamla«. Hans Digte udtale oftest 
en varm og inderlig Fædrelandskærlighed (bedst 
kendt er hans prægtige »Suomis sang«) og en 
vemodig Naturbetragtning, hvori Grundtonen er 
en mere sværmerisk end mandig romantisk Længsel. 
Meget fortjenstfuldt har han 1882 besørget en 
Udgave svenske Folkeviser, »Sveriges skonaste 
folkvisor« ; tillige har han, der under sit Ophold 
i Stockholm var knyttet til forskellige Bladredak
tioner , ofte udformet litteraturkritiske Afhand
linger, af hvilke een har mere vidtrækkende Be
tydning, nemlig »Några anmårkningar vid Helm-
holtz vokallara« [1877]. — Q.'s Hustru A u r o r a 
M a g d a l e n a , født O r n b e r g , er optraadt i Litte
raturen med forskellige Romaner samt talrige 
Oversættelser. O. Th. 

Qvarken, Navn paa den mellemste smalle Del 
af den botniske Bugt under 630—640 n. Br. Vest 
Q. mellem den svenske Kyst og Øerne Angeso 
og Holmo er ca. 8 Km. bred. Øs t Q. mellem 
disse Øer og Bjorko under Finland's Kyst har 
en Bredde paa ca. 30 Km. H.P. S. 

Qvarnstrom, K a r l Gustaf, svensk Billed
hugger, født 23. Marts 1810 i Stockholm, død 
smst. 5. Marts 1867. Q. studerede først Maler
kunst (paa Akademiet, under Westin), og havde ! 
her ikke ringe Fremgang (Medaille 1829 for I 
»Epaminondas'es Død«; nogle Billeder fraFrithjof's 
Saga m. m.), men da Bystrom 1829 vendte til- i 
bage til Stockholm, søgte Q. over i hans Atelier I 
og blev fra nu af Billedhugger. Ogsaa i dette | 

Fag fik han, grundig og duelig som han var, 
hurtig akademiske Opmuntringspræmier; hans 
første Forsøg »Amor med Buen« fik Præmie, 
ligesom Gruppen »Nessos og Deianeira« [1831], 
og 1836 kunde han som Akademiets Rejsepensio
nær tage til Italien. Under hans 6-aarige Ophold 
hernede, hvor han kom i nær Berøring med 
Fogelberg og ogsaa paavirkedes af Thorvaldsen's 
og Tenerani's Kunst, hjemsendte han de fire 
Statuer »Aarstiderne« (en Bestilling til Stock-
holm's Slot) og 5 Basreliefs »Nattens og Dagens 
Tider«, der dog først langt om længe udstilledes 
i Stockholm. Efter Hjemkomsten (1842) var han 
sysselsat med 6 allegoriske Figurer til Goteborg-
Børsens Facade [1847] og 4 kolossale Figurer 
paa Stockholm's Kunstakademis Fagade [1848], 
endvidere med Statuen af Tegner til Lund [Mo
dellen færdig 1850]. Dette og hans to andre 
større historiske Monumentalarbejder: Statuen af 
Berzelius i Stockholm [udført 1853 af Q. i 

' Miinchen, støbt smst., afsløret 1858] og Engel
brecht i Ørebro [færdig 1865, en kraftig og ædel 
Krigerskikkelse] vise megen Stilfølelse og godt 
plastisk Blik. Q. var imidlertid (1842) bleven 
Medlem af Akademiet, 1852 ord. Prof., 1853 
Direktør smst., og 1854 blev han efter Fogel-
berg's Død kgl., fast lønnet Billedhugger (1858 
blev han Medlem af d. danske Akademi). Ved 
Rejser, til Paris (1850) og Rom (1854), holdt han 
sin Kunst frisk. Fra Paris-Rejsen er »Hvile i 
Ørkenen« [1851] og det dygtige, formfine, natura
listiske Arbejde »Neapolitansk Fiskerdreng« [1852, 
Stockholm's Nationalmus., et af Q.'s faa Marmor
arbejder], i Rom udførtes bl. a. »Pige overrasket 
i Badet«. Traditionerne fra Fogelberg søgte Q. 
at fortsætte ved Arbejder som »Ulier« [1841, 
ak. Forening i Lund], Gruppen »Ydun røves af 
Tjasse«, det ejendommelige Relief »Natten«, 
Gruppen »Loke og HSder« [1863, Stockholm's 
Nationalmus.] og hans sidste Arbejde »Valkyrier 
føre Krigeren til Valhal«. Større Ejendomme
lighed viser Q. i sine mange Udkast til Statuer, 
Statuetter o. 1.: Sten Sture, G. Vasa [1863, 
Vesterås], G. Adolf (Ridderhussalen i Stockh.), 
Sergei (Statue i Marmor), forskellige Udkast til 
en Statue af Karl XII (i Konkurrencen sejrede 
dog hans yngre Medbejler, Molin, s. d.), den 
fortræffelige Kolossalbuste af Agardh etc. Her 
træder Q.'s Evne for skarp og rammende Karakter
givning bedst frem. Q. er vel ingen Banebryder 
i svensk Kunst, men solid og ærlig, i Besiddelse 
af megen Formfølelse og Kompositionstalent til
førte han ved sin livfulde maleriske Stil og stærke 
Betonen af det karakteristiske (Eks.: Gruppen 
»Loke og Hoder«) svensk Skulptur ny Værdier. 
Som Lærer var han højt anset; ved sine mange 
Skitser til Medailler har han haft ikke ringe Be
tydning for svensk Medaillekunst. I Goteborg's 
Mus. er Q. repræsenteret ved adskillige Portræt
buster (Fredrika Bremer etc). A. Hk. 

Qvisling, J on L a u r i t s , norsk Præst og hi
storisk Forfatter, er født i Fyresdal 16. Septbr. 
1844, blev cand. theol. 1869, var senere Lærer, 
indtil han 1876 indtraadte i gejstlig Embeds-
stilling som res. Kapellan til Sandsvær, hvorfra 
han 1879 forflyttedes til sin Fødebygd, hvor 
mindst fem af hans Forfædre fra Fader til Søn 
havde været Præster; 1893 blev han res. Kapellan 
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til Strømsø Menighed i Drammen. 1900 ud
nævntes han til Sognepræst i Gjerpen og 1901 
tillige til Provst i Skien. Foruden en Del teo
logiske Skrifter, »Om Aanderne eller Englene« 
[1890], »De hellige Engle« [1892], »De besatte« 
[1895], »Billeder af Jesu Liv« [1896], »Djævelen 
og hans Engle« [1897] og »Jesu Lidelse og Død« 
[1899], til Dels farvede af mørk Pietisme og 
isprængte chiliastiske og apokalyptiske Spekula
tioner, har Q. offentliggjort værdifulde Bidrag til 
den norske Gejstligheds Historie, bl. a. i en stor 
Monografi over »Fyresdals Prestegjælds og Presters 
Historie« [Skien 1888—90], »Prester i øvre 
Telemarken fra de ældste Tider til omkring 1600« 
[Skien 1903], foruden en Del mindre, genealo
giske og kulturhistoriske Afhandlinger. K. V. H. 

Qvistram, lille Landsby i Bohus Len, ligger i 
en lang, smal Dal, indrammet af høje Klipper; 
gennem Dalen løber den temmelig dybe Q.-Elv, 
og Hovedvejen fra GOteborg til Stromstad og 
Norge fører her paa en Bro over Elven. Under 
den lille Krig 1788, som Danmark ifølge en 
Alliance af 1773 blev tvungen til som Rusland's 
allierede at føre med Sverige, fandt her en Træf
ning Sted 29. Septbr. Prins Karl af Hessen var 
med en dansk-norsk Hær paa ca. 9,000 Mand 
rykket frem fra den norske Grænse mod Gote-
borg. Ved Q. satte en svensk Styrke paa ca. 
800 Mand under Oberst Tranefelt sig til Mod

værge, men udførte Forsvaret af den baade fra 
Naturens Side og ved tidligere Befæstningsanlæg 
udmærkede Stilling ved Q. saa slet, at den dansk
norske Hær uden Modstand passerede Broen og 
besatte Passets Omgivelser fra begge Sider, saa 
at Svenskerne vare omringede. Efter en tapper 
Modstand maatte hele den svenske Styrke overgive 
sig; Tranefelt blev stillet for en Krigsret og fra
dømt sin Stilling i 2 Aar, en Dom Kong Gustaf III 
skærpede til fuldstændig Afskedigelse. (L i t t . : 
Chr . B l a n g s t r u p , »Begivenhederne i Norden i 
Efteraaret 1788« [Kbhvn. 1889]). Chr. Bl. 

Qvoten, von. Af dette Navn omtales i dansk 
Teaterhistorie 2 Teaterentreprenører, Fader og 
Søn, der modarbejdede de første danske Komedie
foretagender i Kjøbenhavn; Faderen, Sa lomon 
P o u l s e n vonQ. , der vistnok var tysk af Fødsel, 
gav i Aarene omkring 1720 nogle tyske Fore
stillinger i Kjøbenhavn, men indstillede hurtig 
denne Virksomhed, og da han senere 1747 paa 
ny søgte om Teaterbevilling, nægtedes denne 
ham; derimod fik Sønnen J u l i u s H e n r i k von Q. 
Tilladelse til at give saavel tyske som danske 
Komedier; 20. Novbr. 1747 aabnede han i St. 
Kongensgade en Skueplads. Repertoire og Per
sonale synes at have været lige saa gode som 
eller endog bedre end de danske Aktørers, men 
disse havde Folkestemningen for sig, og 17. Maj 
1748 maatte Q. lukke sit Teater. A. A. 

S*r t J2fL 5 



R. 
R er det 18. Bogstav i vort Alfabet. Det ned

stammer fra det græske F eller R, hvilken sidste 
Form ligger til Grund for Romernes R. Fra dette 

nedstammer igen Runen K, medens T eller /K, der 
betegne en anden r-Lyd, rimeligvis ere en Om
dannelse af det latinske Z. I de nyeuropæiske 
Sprog bruges r som Tegn for en Mængde for
skellige r-Lyd, frembragte snart med, snart uden 
»Rullen« af Tungespidsen (se J e s p e r s e n , »Fone
tik« S. 417 ff.). I Polsk betyder rz den stemte 
Lyd 7, eller ustemt s (Skrzynecki); en lignende 
Lyd med forangaaende svag Tungespidsrullen be
tegnes i Tschekkisk ved i: Ustemt r betegnes 
i Græsk ved p , i Islandsk ved hr, i Kymrisk 
(Walesisk) ved rh. Det indoeuropæiske Grund
sprog har rimeligvis ofte haft r som Vokal (stavelse-
dannende), ligesom endnu flere slaviske Sprog 
(Tschekkisk: strc prst skrz krk = stik Fingren 
gennem Halsen); som Afløser af dette r have de 
germanske Sprog faaet ur eller or: sanskrit mrtds, 
død, lat. mortuus, got. maurfir, dansk Mord. 
Det indoeuropæiske konsonantiske r har derimod 
holdt sig omtrent uforandret i de germanske Sprog: 
sanskr. rudhirds, græ. é-QV&qoq, got. raups, 
dansk r ø d ; sanskr. bhdrami, lat. fero, dansk 
b æ r e . Ejendommelig for de nordiske Sprog er 
den r-Lyd, som er opstaaet af fællesgermansk z 
(se N o r d i s k e S p r o g S. 459), og som i Vest
nordisk er blevet til almindeligt r, medens den 
i Østnordisk tidlig er bortkastet paa de fleste 
Steder: urnordisk gastiR, oldn. gestr, dansk 
Gæst . V.D. 

R, Taltegn, paa Latin = 80; paa rom. Mønter 
o. 1. = Roma, Romanus, rex m. m.; paa Re
cepter = r e c i p e o: Tag!; ved Temperatur
angivelser = Reaumur; i Urværker staar R. for 
retarder (fr. o: gøre [Farten] langsommere) i 
Modsætning til A. (= avancer o: gøre [Farten] 
hurtigere); i Musikken: højre Haand. 

R. A., i England Forkortelse for Royal Aca-
demy (kgl. Akademi) og for Royal Army (kgl. 
Armé). 

Ra kaldes de lange Banker af Grus og Rulle
sten, som ligge langs begge Sider af Christiania-
fjorden i Smaalenene og Jarlsberg. De ere Jøkel-
gærder eller Moræner fra Istiden. Ordet er nu 

I Intetkønsord (»Raet«), men er etymologisk identisk 
med oldnorsk roiS, Fem. »Rad, Række«. (L i t t . : 
»Norges Land og Folk«, I, S. 7 og 14; He l -
land , »Jordbunden i Jarlsberg og Larviks Amt«, 
S. 17; G. S to rm i »Arkiv for nord. Fil.«, XV, 
o: 114 ff.; Fritzner's Ordbog under rod). Ej. F. 

Ra eller Re, de gamle Ægypteres Navn paa 
Solen og Solguden; med Artikelen lød Navnet 
p-ra (p-re),pra (phra) ellerpra,pré, fra (phra) 
eller fre (s. d.). R. var en af Ægypten's aller
højeste Guddomme og nød særlig Anseelse, 
Kongerne kaldte sig »Søn af Guden R.« og ned-
ledte deres Herkomst fra denne Gud, ja der er 
Antydninger af, at alle Ægyptere af de højere 
Klasser ansaa sig for Efterkommere af R. Uden 
Artikel brugtes Ordet i Begyndelsen af Egen
navne, hvad de græske og hebraiske Omskrifter 
i nøje indbyrdes Overensstemmelse godtgøre. Som 
Eksempel kan anføres Navnet Ramses, d. e. »R. 
fødte, frembragte (ham)«. Inde i Ord, der ere 

i sammensatte med R., udtaltes det derimod ofte 
med Artikelen, hvad Navnene Potifar og Poti-
fera (d. e. »Solens Gave«, Heliodoros) vise. R. 
fremstilledes ofte med Høgehoved, og Spurve
høgen var ham helliget. V. S. 

Raa (Søudtryk), Flertal Ræer , Rundholt, 
dannet af eet eller flere Stykker, stavformet, 
tykkest paa Midten, temmelig spids v e d N o k k e r n e 
(Enderne). R. anbringes vandret paa tværs af 
Rejsningens Længderetning paa Undermast eller 
Stængerne (se Re j sn ing ) . I et fuldrigget Skib 
betegnes R. nedenfra og opefter: U n d e r r a a , 
M æ r s e r a a , B r a m r a a og B oven-Bramraa . 
Underraaen benævnes forfra og agterefter: F o k k e -
raa , S t o r r a a og B e r g i n e r a a ; Mærseraaen: 
F o r r e - M æ r s e r a a , S t o r e - M æ r s e r a a o g K r y d s -
r a a; Bramraaen : F o r r e Bramraa , S t o r e Bram
raa og B o v e n - K r y d s r a a ; Boven-Bramraa: 
F o r r e Boven-Bramraa , S to re Boven-Bram
raa og Boven-Boven K r y d s r a a . R. bruges 
til Udspiling af Raasejl (s. d.). De bevæges op og 
ned ved Tove, der kaldes Fa ld , f. Eks. F o r re 
B o v e n - B r a m F a l d ; Underræerne, der kun sjælden 
bevæges op og ned, ved D r e j e r e b . R. holdes inde 

I til Masten eller Stangen ved Bøjler, som benævnes 
! R a k k e ; den drejes i Vertikalplanet ( t o p p e s ) ved 

T o p l e n t e r og i Horisontalplanet (brases) ved 
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B r a s e r , f. Eks. S t o r e M æ r s e b r a s . Paa 
Underkant af R. hænger i en flad Bue et Tov, 
T r æ d e t o v eller P e r t ; langs ad dette bevæger 
Mandskabet sig, naar det skal ud paa R. for at 
gøre Raasejlet los eller beslaa det (se Raa-
sejl) . C. L. W. 

Raa d. s. s. Raadyrets Hun, se H j o r t e S. 
iooo. 
• Raa (svensk), overnaturligt Væsen (oldn. rdfr, 

>de rådende«, de guddommelige Væsener), især 
brugt i Sammensætninger {skogs-rå, Væsen i 
Skoven; tomte-rå, Væsen paa Huspladsen, Nisse; 
o. s. v.). A. O. 

Raab [ra!b] (ung. Rdba), i ) Bi f lod til 
Donau's højre Bred i Ungarn, udspringer i Steier-
mark, strømmer mod Sydøst, og træder ved 
Fehring over i Ungarn. Neden for Kormend an
tager den nordøstlig Retning, bliver sejlbar og 
udmunder ved Byen R. over for Øen Schiitt i 
den mindre Donau-Arm efter et Løb paa 256 
Km. 

2) (ung. Gyor eller Nagy-Gyor), K o m i t a t i 
Ungarn, grænser til Komitaterne Pressburg, Ko-
morn, Veszprim, Wieselburg og Odenburg, har 
et Areal af 1,381 • Km. med (1890) 115,800 
hovedsagelig katolske magyariske Indb. 

3) Kgl . F r i s t a d i Ungarn, Hovedstad i Ko-
mitatet R., tidligere Fæstning, ligger ved Ind
løbet af R. og Rabnitz i den saakaldte Lille 
Donau og har (1890) 22,800 hovedsagelig ka
tolske magyariske Indbyggere (Garnison). R. er 
Sæde for Komitatsøvrigheden, en Biskop, en luthe
ransk Superintendent, en kgl. Domstol, en Di-
striktsret og har et Overgymnasium, en Over
realskole og en teologisk Læreranstalt. Der findes 
Fabrikation af Maskiner, Landbrugsredskaber, 
Olie samt Handel med Korn, Heste og Svin. 
Romerne anlagde her oprindelig Kolonien Ara-
bona eller Rabona, og mod Slutn. af 10. Aarh. 
var R. allerede en betydelig Flække. 1594 blev 
den ved Forræderi indtagen af Tyrkerne, der dog 
atter mistede den 1598. Under den ungarske 
Revolution blev den 1849 stormet af Øster
rigerne. Joh. F. 

Raab [ra!b], K l a s F r e d r i k H u g o , Fri
herre, svensk Officer, født 27. Novbr. 1831, død 
11. Decbr. 1881. Han blev Officer 1850 og 
deltog som Premierløjtnant i den danske Hær i 
Krigen 1864; han ansattes først ved Hoved
kvarteret, men blev senere Chef for den af norske 
og svenske frivillige bestaaende Deling af det 
Aarøe'ske Strejfkorps, med hvilket han deltog i 
flere Ekspeditioner (Løjt Kirkeby 11. Apr., Halk 
14. Apr.). 1865 blev R. Kaptajn i den svenske 
Hær, var 1866—73 Lærer i Krigskunst ved Krigs-
højskolen paa Marieberg og avancerede gennem 
Graderne til Generalmajor (1877). R. udgav flere 
militær-videnskabelige Skrifter og var utrættelig 
i sit Arbejde for Omdannelsen af det svenske Hær
væsen, der paa flere vigtige Omraader skylder R. 
stor Tak. Chr. Bl. 

Raab [ra!b], J o h a n n L e o n h a r d, tysk Kobber
stikker, er født 29. Marts 1825 i Schwaningen 
ved Ansbach. R., der er Elev af Reindel i Nurnberg 
og Amsler i Miinchen, har raderet og stukket (i 
Liniemanér) en stor Mængde Blade efter moderne 
tyske Malere (Ramberg, Lessing, Vautier, eta), 
ogsaa nogle efter Rafael og Tizian. 1882—87 

udførte han 50 Raderinger efter Hovedværker i 
• Miinchen's Pinakotek. 1869 blev han Professor 
i Kobberstikkerkunst ved Miinchen's Akademi, 

i Datteren D o r i s R., født 19. Oktbr. 18511 Nurn
berg, har ogsaa vundet et Navn i Raderer- og 
Kobberstikkerkunsten. A. Hk. 

Raabø [ra!be], 1) H a l f d a n , norsk Skolemand, 
er født i Østre Toten 18. Juli 1852. Efter at have 
taget teol. Embedseksamen 1877 var han Lærer i 
Kopervik, senere Kateket i Farsund, indtil han 
1886 blev Overlærer ved Tøien Folkeskole i 
Christiania, hvor han fremdeles (Maj 1903) virker. 
Som Formand i »Norges Lærerforening« lige fra 
dens Oprettelse 1892 er R. for Tiden Standens 
mest fremskudte Repræsentant i Norge. Det skyldes 
ikke mindst hans energiske Arbejde, at denne 
Organisation med sine henved 6,000 Medlemmer, 
fordelte paa over 400 lokale Foreninger, i Løbet 
af den korte Tid er naaet til at omslutte den 
langt overvejende Flerhed af Folkeskolens Lærer
stand i Landet. Som Anerkendelse for sine For
tjenester af Standens økonomiske og sociale Op
hjælp modtog han paa Foreningens Aarsmøde 
1902 som Hædersgave et Stipendium af 2,100 Kr., 
indsamlet blandt Medlemmerne. R. har studeret 
Pædagogik teoretisk og praktisk ogsaa i Danmark 
og Sverige og læser over dette Fag i et Seminar 
i Christiania. Foruden som Lærebogsforfatter er 
han optraadt som Forfatter af en Mængde Ar
tikler i ovenn. Forenings Organ »Norsk Skole
tidende« og har medvirket ved Udgivelsen af dens 
»Aarsskrift« [1. Aarg., Hamar 1903]. 

2) Jens , norsk Skolemand og Publicist, foreg.'s 
Broder, er født 14. Maj 1861, tog filologisk Em
bedseksamen 1886 og bar efter længere Studie
ophold i Udlandet virket ved forskellige Skoler 
i Christiania, fra 1902 som Overlærer ved Byens 
kommunale Middelskole, med Historie som Hoved
fag. Siden 1902 har han været Formand i »Pæda
gogisk Samfund« (s. d.). R. har udfoldet en ivrig 
journalistisk Virksomhed saavel i Dagspressen 
(»Morgenbladet« og »Verdens Gang«) som i Tids
skrifter; 1897—1900 var han Redaktør af det 
gamle, med Aarhundredskiftet ophørte Tidsskrift 
»Folkevennen«. Han har desuden bl. a. udgivet 
en Samling »Rejse-og Kulturskildringer fra Tysk
land, Østerrige og Italien« [1897J samt »Lære
bog i Norges og Nordens Historie for Middel
skolen« [1900] og »Lære- og Læsebog i Norges 
og Nordens Historie for Folkeskole og Hjem« 
[1903]. K.V.H. 

Raabe [ralbe], H e d w i g Niemann-Raabe , 
tysk Skuespillerinde, er født 3. Decbr. 1844 i 
Magdeburg, begyndte 1859 sin Teaterbane paa 
Thalia-Teateret i Hamburg, kom Aaret efter til 
Wallner-Teateret i Berlin, modtog 1864 Engage
ment ved det tyske Hofteater i St. Petersborg, 
opgav 1868 dette og optraadte de følgende Aar 
som Gæst ved de fleste større tyske Scener, ind
til hun, der 1871 havde ægtet Tenoristen Albert 
Niemann (s. d.), ved Oprettelsen af Deutsche 
Theater i Berlin 1883 fik en betydende Stilling 
ved dette, som hun dog senere har forladt, og bar 
været engageret først ved Berlin-Teateret og senere 
ved Lessing-Teateret; ved Udgangen af 1900—01 
opgav hun atter det faste Engagement for den 
gæstererende Omflakken. R. gjorde sig fra først 
af bemærket ved sin sunde og friske Fremstilling 
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af en Række snart naive, snart kække unge Piger 
og har senere vundet sig et anset Kunstnerinde
navn i saavel det moderne som det klassiske 
Repertoire ved sit lidenskabelige Temperament og 
sin viljekraftige Energi; hun har bl. m. a. spillet Nora 
i »Et Dukkehjem« med stor Bravur. A. A. 

Raabe [ra!be], J o s e p h L u d v i g , tysk Mate
matiker, født i Galizien 1801, død 1859. R. an
sattes 1853 som Docent ved Universitetet i Ziirich 
og blev 1855 Professor i Matematik ved Poly
teknikum smst. Hans Afhandlinger, der over
vejende findes i »Journal fur die reine und an-
gewandte Mathematik«, behandle bestemte Inte
graler, Differentialligninger og Rækker; en bekendt 
Konvergensbetingelse for Rækker skyldes ham. 
R. har særlig udgivet »Differential- und Integral-
rechnung« [1839—47]. Chr. C. 

Raabe [ra!be], Wi lhe lm , bekendt tysk Ro
manforfatter (først under Pseudonymet J a k o b 
Corv inus ) , er født i Eschershausen i Braun-
schweig 8. Septbr. 1831. Han kom i Boghandler
lære 1849, men opgav af Ulyst denne Beskæftigelse 
1853 og forberedte sig i Wolfenbiittel til Universi
tetet, hvorpaa han studerede i Berlin (1855—57). 
Her gjorde han sig bekendt som Forfatter ved 
Romanen »Die Chronik der Sperlingsgasse« [1857] 
og har derefter udsendt ca. 50 Bd. Romaner og 
Noveller, i hvilke han paa en interessant og indtagende 
Maade forstaar at blande sund Humor og frisk Op
fattelse med et skeptisk og pessimistisk Grundsyn 
paa Tilværelsen, en kraftig Realisme med et noget 
taaget og fantastisk Hang. I sine senere Skrifter 
hengiver han sig til en besynderlig sær Iklædnings-
form, som mere tilslører end aabenbarer de før
nævnte gode Egenskaber, saaledes i »Pfisters 
Miihle« [1885] og »Stopfkuchen« [1891]; han har 
sin Styrke i Skildringen af Smaastadslivet og i 
de Genrebilleder, som hist og her ere spredte i j 
hans større Romaner, og i hvilke han ofte minder 
om Dickens, oftere rigtignok om Jean-Paul. Hans I 
bedste Skrifter turde være: »Der Hungerpastor« 
[3 Bd., 1864], »AbuTelfan« [3 Bd., 1867], »Unsers 
Herrgotts Kanzlei« [2 Bd., 1862], »Wunnigel« 
[1879], »Horacker« [1876] og navnlig »Der 
Schiidderump« [o: »Koleraligvognen«, 3 Bd., 
1870]. »Gesammelte Erzahlungen« [3 Bd., 
1896]. C. A. N. 

Raaber, et kegleformet Rør, der er forsynet 
med et Mundstykke og tjener til at holde Lyden 
af et Raab samlet inden for et begrænset Om-
raade, saa den ikke svækkes saa stærkt ved at 
spredes til alle Sider, som det vilde ske uden R. 
Redskabet bruges især af Søfolk. K. S. K. 

Raabuk, Raadyrets Han, se H j o r t e S. 1000. 
Raabyggelaget, hvis ældre Navn er Rå-

by g g j a l ø g , udgjorde i gamle Dage den indre 
Del af E g d a f y l k e og falder paa det nærmeste 
sammen med det nuværende S æ t e r s d a l e n F o g -
de r i tilligemed en Del af N e d e n e s F o g d e r i ' s 
indre Bygder. Det nuværende N e d e n e s Amt 
hed ogsaa for en Del Aar tilbage N e d e n e s og 
R a a b y g g e l a g e t s A m t . P. N. 

Raad bruges i det statsretlige Sprog til Be
tegnelse for en Samling af Mænd, som ved Ud
nævnelse af Statsoverhovedet eller ved middel
bart eller umiddelbart Valg af deres Medborgere 
ere blevne kaldede til at overveje offentlige, Staten 
eller Samfundet vedkommende Anliggender, hvad 

enten deres Hverv indskrænkes hertil alene — 
typiske Eksempler herpaa afgive de danske tid
ligere, saakaldte raadgivende Provinsialstænder og 
til Dels i det mindste Statsraadet — eller de til
lige have besluttende og bevilgende Myndighed, 
saaledes som Nutidens almindelige konstitutionelle 
Folkerepræsentationer, eller der i Forbindelse 
med saadan Myndighed endvidere er overdraget 
dem Forpligtelse til at iværksætte de af dem 
fattede Beslutninger, hvad i Reglen er Tilfældet 
med de fleste kommunale Autoriteter, saasom Amts-
raad, Byraad, Sogneraad, Amts-, By- og Præste-
gældsformandsskaber o. I. Ved Siden af disse 
blivende og faste R a a d s f o r s a m l i n g e r bruges 
imidlertid i Lovgivningen Betegnelsen ogsaa om 
Forsamlinger af mere forbigaaende Natur, og som 
blot skyldes Øjeblikkets Krav eller Nødvendig
hed; her skal kun nævnes Krigsraad, Skibsraad 
o. 1. 

Efter gængs Sprogbrug kaldes hyppig de enkelte 
Medlemmer af de foranførte R. for »Raader« 
med Tilføjelse af den Forsamlings Navn, i hvilken 
de øve deres Virksomhed — i Norge og Sverige 
er »Statsraad« endog den sædvanlige Benævnelse 
for, hvad der i Danmark og de fleste andre Lande 
hedder »Minister« — men afset herfra gives der 
en Hærskare af Raader med et Præfiks af højst for
skellig Art: Justits-, Krigs-, Kancelli-, Kommerce-, 
Etatsraad o. s. fr., for hvilke alle dette blot er 
en indholdsløs Titel, idet deres øvrige borgerlige 
Virksomhed ikke har det mindste at gøre med 
den i Præfikset betegnede. C. V. AT. 

Raad, et i populær Lægevidenskab og Naturfag 
benyttet Ord, der betegner noget raaddent eller 
forraadnende. Særlig i Medicinen forstaar man 
ved R. omtrent det, som i det videnskabelige Sprog 
kaldes I c hor eller put ri de Stoffer. E. A. T. 

Raadcjrid, en Valkyrie (»den, der øder ved 
sin Snildhed«?), jfr. R a n d g r i d . A. M. D. 

Raade, H e r r e d , Moss Fogderi (skal fremtidig 
tilhøre Moss Politimesterdistrikt), Smaalenenes Amt. 
114 • Km. med (1900) 2,783 Indb. R. udgør til
lige Raade Præstegæld og Sogn med Tom Kapel. 
Det begrænses af følgende Herreder: Rygge , 
Vaa le r , Tune , O n s ø og hinsides Christiania-
fjorden S em. 

R. omfatter Strøget mellem Vans jø og den 
Del af Glommen, der benævnes S k i n n e r f l o e t , 
samt C h r i s t i a n i a f j o r d e n med dennes Arme 
K u r e f j o r d e n og K r a a k s t a d f j o r d e n . R. er 
for største Delen ganske lavt og aabent. I den 
sydlige Del findes dog enkelte mindre Aasstræk-
ninger, og i Øst slutter Herredet sig til Aas-
strækningerne paa Glommen's Vestside. Her 
findes Herredets højeste Punkt D a n s e r f j æ l d e t 
(129 M.). Straks S. f. Vans jø findes som en 
Levning fra den store Indlandsbræ, som laa her 
i Istiden, det saakaldte »Ra«, eller en gammel 
nu som Regel vel dyrket Moræne med Hoved
retning inden for dette Herred fra Nordvest til 
Sydøst. Raet deler mellem Mosselvens (Vansjø's) 
Nedslagsdistrikt paa den ene Side og Glommen's 
samt Christianiafjorden's paa den anden Side. Af 
Elve har Herredet kun den Del af Glommen, 
der berører samme i det sydøstlige Parti, og af 
Indsøer kun en Del af Vansjø (ca. 13 • Km.) 
samt et Par smaa Tjern. Kure f jo rden , der har 
en Længde af 5 å 6 Km., er særlig i sin indre 
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Del grund og uren. K r a a k s t a d f j o r d e n , der 
har omtrent samme Længde, men er noget smallere, 
fortsattes tidligere i den lange smalle Toms k i le , 
der imidlertid i Aarenes Løb er bleven for
vandlet til en Indsø, A a r n e b e r g s h ø l e n , med 
Afløb til Kraakstadfjorden. Aarnebergshølen's 
inderste Del ligger kun et Par Kilometer fra 
Vansjø. Kraakstadfjorden er i sin inderste Del 
som Regel grund og uren, men med en dyb Rende 
i Midten; i sin ydre Del danner den en stor og 
dyb, af Øer nogenlunde dækket Red. 

Inden for dette Herred bør af Øer mærkes de 
3 Øer med Navnet S l e t t e r , tilhørende neden
nævnte Gaard Tom. Omkring Sletter er godt 
Laksefiskeri. Længere inde findes den ganske 
store O v e n ø , bekendt af det omkring samme 
foregaaende Flynderfiskeri. Af Skov findes kun 
til Husbehov; i den midtre Del af R. er dog 
Skoven udhugget. Tættest bebygget er den saa-
saakaldte Øst bygd, mellem Vansjø og Skinner-
floet, samt V e s t b y g d e n ude mod Havet. Den 
sydlige Del kaldes O n s ø f j e r d i n g e n og hørte 
tidligere til Onsø Tinglag. 

Jordbrug er i fremtrædende Grad Herredets 
Hovednæringsvej, og særlig i Østbygden finder 
man meget frugtbare Egne. Fædriften er i Op
komst. Af Fabrikdrift er der ikke synderlig 
meget; nævnes bør et Par ganske store Skotøjs
fabrikker. Inden for Herredet foregaar en ikke 
ubetydelig Feldspatdrift. 

Af større Gaarde maa særlig nævnes Tom 
(Thufn), der allerede omtales i Aaret 1291. Det 
er et stort Brug med fornøden Skov. Endvidere 
kunne nævnes T a s k e n , R ø s t a d , S ø n s t e r ø d , 
A a r n e b e r g , Burum, S k r a a t o r p , Rød , Rek-
l i n g s h o l m , F i n s t a d og K i l (Kile). Derhos 
bør mærkes K r a a k s t a d i Nærheden af Tom 
ved Bunden af Kraakstadfjorden, en tidligere Lade
plads, der omtales allerede i 16. Aarh. Den skal 
som Ladeplads være ældre end baade F r e d r i k 
s tad og Mos s. Raade Kirke, der ligger om
trent midt imellem Moss, Sarpsborg og Fredrik
stad, er en Graastensbygning fra Middelalderen. 
Paa Tom's Ejendom har der fra langt tilbage i 
Tiden været et Kapel; den nuværende Bygning 
er dog temmelig ny. I R. er fundet mange Old
tidslevninger, særlig paa Raet. 

Smaalensbanens ydre (vestre) Linie gennem
skærer Herredet og har Stationen R a a d e noget 
V. f. Kirken. Gennem Herredet gaar ogsaa 
Hovedvej fra Moss, der ved den gamle Skyds-
station Kar Ishus, i Nærheden af Raade Jærn-
banestation, deler sig i en Arm til Fredrikstad 
og en til Sarpsborg. Desuden gaar en gammel 
og bakket Hovedvej fra R. til Svindal, hvilken 
hu er under Omlægning. Herredet er derhos 
ganske vel forsynet med Bygdeveje. (Li t t . : 
»Norges Land og Folk<: A. N. K i æ r , >Smaa-
lenenes Amt« [Chra. 1885]). P. N. 

Raadiius, den Bygning, i hvilken Byernes 
Magistrat og Borgerrepræsentation holde deres 
Møder og udøve deres Virksomhed, og i hvilken 
de forskellige, den stedlige Styrelse vedkommende, 
Kontorer i Reglen have deres Plads; i de mindre 
Købstæder anvendes hyppig Benævnelsen »Raad-
stue« i Stedet for R. Ofte have ogsaa Stadens 
Politi og Byretten Sæde i Raadhusbygningen — 
dette var indtil 1902 bl. a. Tilfældet i Kjøben-

havn — og hvor dette er Tilfælde, benævnes ved
kommende Bygning: Raad- og Domhus. C. V. N. 

Raadmand. Hvor særlige R. ere ansatte, ud
gøre de en Del af Magistraten og have væsent
lig det Hverv at bistaa Borgemestrene. I K j ø b e n -
h a v n er der for Tiden 4 R., om hvis Stilling 
henvises nærmere til K o m m u n e s t y r e l s e ; i d e t 
ø v r i g e D a n m a r k er der ingen R.; men saa-
danne kunne blive ansatte i de Byer, som derom 
maatte fremsætte Ønske. — I N o r g e var der 
indtil for faa Aar siden 2 R. henholdsvis i Chr i 
s t i a n i a og Be rgen ; men deres Pladser ere 
blevne inddragne, efter at Hovedstaden har faaet 
3 og Bergen 2 Borgemestere. I Sverige florerer 
derimod Raadmandsstanden; Stockholm har for 
Tiden (1903) ikke mindre end I4R., som bl. a. tillige 
gøre Tjeneste ved Byens Raadstuerets Afdelinger 
som Dommere, og i de fleste større Købstæder 
bestaar Magistraten, foruden af Borgemesteren, 
tillige af 2 eller flere R. C. V. N. 

Raadne Hav se A s o v s k e H a v . 
Raadplanter (Sap ro fy t t e r ) kaldes de Planter, 

der helt eller delvis leve af dødt organisk Mate
riale ; dette kan være meget forskelligartet, f. Eks. 
formuldende Plantedele, Lig og Ekskrementer 
af Dyr, Fødevarer (Brød, Ost o. lign.), orga
niske Stoffer (Sukker 
o. a.). Mindst ud
præget er denne Er-
næringsmaade hos 
H a l v s a p r o f y t t e r 
ne, der ere forsynede 
med Bladgrønt og 

; ved dettes Hjælp 
\ kunne assimilere 
', Kulsyre; for disse 
I Planters Vedkom -
! mende synes det 
i navnlig at være kvæl-
j stofholdige organi-
| ske Stoffer, som op-
! tages, saaledes hos 

Flagellaten Euglae-
na, der lever i Mød
dingvand o. I., og 
visse Mosser (Splach-
num), som findes paa 
Gødning. Helsa-
p r o f y t t e r n e mang
le Bladgrønt og maa 
derfor optage alt Kul
stof i organiske For
bindelser; Kvælstof
fet kan hos nogle 
optages i uorganisk 
Form (salpetersure 
eller ammoniaksalte), 

andre ere mere kræsne og fordre mere eller mindre 
sammensatte organiske Kvælstofforbindelser. Til 
denne Gruppe høre alle de Bakterier, Slimsvampe 
og Svampe, der ikke ernære sig som Snyltere, 
samt enkelte højere Planter (Orkideer [Neottia, 
Coralliorrhiza. o. a.], Pyrolaceer [Monotropa] 
o. fl.). Disse sidste have blege, reducerede, kun 
lidet forgrenede Skud, der bære skælformede Blade 
uden Spalteaabninger og udelukkende have den Op
gave at udvikle Forplantningsorganer (Fig.); Rød
derne ere ofte korte og tykke, koralformet grenede og 

Knælæbe. Kodstok med Ud
løbere og to Blomsterskud. 
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forsynede med Mykorrhizer (s. d.). Som alle 
andre Planter, der leve af organisk Stof, udskille 
R. Fermenter, som virke opløsende og om
dannende paa Næringsbunden (smig. I n s e k t -
æ d e n d e P l an t e r ) . Flere R. kunne paa visse 
Udviklingsstadier eller under visse Betingelser 
tage Næring fra levende Organismer; de danne 
derved Overgang til Snylteplanterne (s. d.). (Li t t . : 
W a r m i n g og J o h a n n s e n , »Alm. Botanik« [4. 
Udg.] S. 365 ff.). F. K. R. 

Raadsforsamling se Raad. 
Raadsl ier re . I ældre Tider, og af og til 

endnu fornemmelig i de fri (Hanse-) Stæder, hvor 
Raadets Myndighed ikke er begrænset til de blot 
kommunale Anliggender, føre dettes Medlemmer 
den stateligere Titel af »R.«, ligesom i disse 
Magistraten, naar den optræder in pleno, og navnlig 
i offentlige Kundgørelser, betegner sig som »Borge-
mester og Raad«. C. V. N. 

Raadsig, J o h a n Pe ter , dansk Maler, født i 
Kjøbenhavn 18. Oktbr. 1806, død smst. 1. Juli 
1882, udstillede fra 1830 til 1881 talrige Billeder, 
dels Scener af Folkelivet og Jagtstykker, dels Be
handlinger af Emner fra Digterværker, særlig 
Ingemann's Romaner, og fra Historien. Af de 
syv Arbejder, han solgte til den kgl. Malerisamling, 
— »Saxo og Carl af Rise«, »Niels Ebbesen hos 
den fattige Kone«, »Bisp Rembert løskøber de 
kristne Fanger«, »Valdemar den Store bliver for
bunden af Absalon's Søster«, »En Scene i Vin
høsten«, »En Relikviehandler« og »Jens Holgersen 
Ulfstand kurerer Abbeden« — findes det sidst
nævnte nu i Museet i Aalborg; de andre ere 
magasinerede; »Vildttyve i Forhør« tilhører den 
Hirschsprungske Samling, »Christi Daab« findes 
i Hvalsølille Kirke. R.'s Arbejder ere gennem-
gaaende afskrækkende tørre og træede, men vandt 
sig i sin Tid et Publikum ved deres tydelige For-
tællemaade og let tilgængelige Indhold. S. M. 

Raadspens ionær se Pens ionær . 
Raads tne re t . I danske Købstæder bestod fra 

gammel Tid en R., bestaaende af Borgemester 
og Raad, som dels konkurrerede med Bytinget, 
dels (i visse Byer) fungerede som Overret i For
hold til Bytinget, altsaa traadte i Landstingets Sted, 
hvorfor disse Byer ogsaa sagdes at have Lands-
tingsret, D. L. 1—6—9. R- bortfaldt ved Frd. af 
25. Jan. 1805 om Landsoverretterne. Ludv. H. 

I N o r g e oprettedes R. som Underretter i 
Købstæderne ved Frd. 6. Aug. 1607, derfra 
kunde appelleres til Lagtinget. Ved Købstads-
privilegierne af 30. Juli 1662 fik imidlertid By-
fogden Dommermyndighed »i smaa Sager«, og for 
saadanne gjordes da R. til Melleminstans. De 
bortfaldt ved Frd. I I . Aug. 1797. E. H. 

Raadvaddam's Fabr ikker , et gammelt Fabrik
anlæg ved Mølleaaen (se Raavaddam) . For 
Kronens Regning har der til Midten af 17. Aarh. 
saaledes der været en Krudtmølle. 1759 tilskødede 
Kong Frederik V Kammertjener, senere Justits-
raad, Nicolaj Jacob Jessen, Raadvaddam's Mølle 
til derpaa at anlægge et Fileværk og andre for 
Landet nyttige Værker. — Benævnelsen F i l e 
v æ r k e t har været gængs til vor Tid og er 
først i den senere Tid bleven fortrængt af den 
officielle Benævnelse R. F. 1765 gik Jessen fallit, 
og Kjøbenhavn's Isenkræmmere købte da ved 
Auktion Raadvad 1767. Indtil Isenkræmmerlavets 

Ophør dreves Fabrikken af Isenkræmmerne og 
var, foruden at den forsynede dem med Varer, et 
yndet Sommerudfiugtssted for dem og deres 
Familier; derefter overtoges Fabrikken af et 
Interessentskab af 9 Isenkræmmere. Ved Døds
fald og Udtrædelse svandt Interessentskabet ind 
til 3 Medlemmer, og fra 1. Decbr. 1894 har 
»Aktieselskabet R.'s F.« overtaget Driften. Der 
har, siden Isenkræmmerne 1767 købte Raavad, 
været fabrikeret Isenkramvarer; Fabrikationen 
omfatter nu særlig Bordknive og Gafler, Hus
holdningsartikler, Haandværkerartikler (Murer-, 
Snedker-, Tømrerværktøj) og Avisredskaber til 
Mark- og Havebrug (Spader, Skovle etc). Op
rindelig dreves Fabrikkerne alene ved Vandkraft. 
Der raades nu over 60—70 H. K., som afgives 
af 2 Vandhjul og 2 Dampmaskiner. Arbejder
antallet er ca. 80 Mand. Værkets Kaar have 
været afvekslende, efter Stilstandstider er der 
kommet Fremskridtstider; det gode Ry, som 
Fabrikatet vistnok altid har nydt, i Forbindelse 
med, at man har forstaaet at følge med Tiden 
og antage ny Arbejdsmetoder — det skal her saa
ledes kun anføres, at man forlængst paa R. F. ikke 
længere smeder Knive, men valser dem ud af 
Emnerne —, og at man ikke har indladt sig paa 
Mode- og Luksusartikler, men kun leverer solide 
og kurante Artikler, der fuldt ud staa paa Højde 
med Nutidens Fordringer, hævder R. F. en smuk 
Plads i den danske Jærnindustri. F. W. 

Raadyr se Hjorte S. 1000. 
Raage (Corvus frugilegus) se Ravne fug l e . 
RaacjG (i Valdemar H's Jordebog kaldet Raø), 

lille, flad 0 (69 Hekt.) i Vordingborg Bugt, skilt 
fra Lolland's Nordkyst ved R.-Sund (s. d.). Øen, 
der hører til Horslunde Sogn, Lolland's Nørre 
Herred, Maribo Amt, har to Gaarde og en Lods
station. Ved dens Nordvestkyst ligger den lille, 
ubeboede Holm R. Kalv. H. W. 

Raagø-Sund, Farvandet mellem Raagø og 
Lolland. Paa Grund af en i Løbet liggende Barre 
kan det kun benyttes af Fartøjer med mindre 
end 3 M.'s Dybgaaende. G. F. H. 

Raajærn se jæm. 
RaamessintJ. Navnlig tidligere legeredes ikke 

Messing af Kobber og metallisk Zink, men i 
Stedet for dette af Zinkmalm (Galmei), som re
duceredes ved Ophedningen med Trækul og straks 
forbandt sig med Kobberet. Messinget, som frem
gik af den første Smeltning, kaldtes Arco, Styk
messing eller R.; ved den anden Smeltning til
sattes gammelt Messing til R., og dens Produkt 
var Støbestykker. F. W. 

Raamælk d. s. s. Colostr um (s. d.). 
RaanaasfOSSen, et langt Stryk i G l o m m e n 

N. f. Ø i e r n mellem B lake r og H a g a Jærn-
banestationer. P. N. 

Raane er den norske Form for Orne , 
»Galt«. Ordet hedder paa Oldnorsk rum, en 
Afledning af renna , »løbe«. Den egentlige Be
tydning er saaledes den »brunstige« : smig. svenske 
Dialekter rån, »brunstig«, råna, »være brun
stig«. Hj. F. 

Raasejl (Søudtryk), firkantet Sejl, der udspiles 
mellem to Ræer (se Raa) ; deres øverste Rand 
fastsurres (unders laas ) til den øverste af disse 
ved R a a b a a n d og S e j s i n g e r ; ved Hjælp af 
Tove (Skøder) hales Sejlets underste Hjørner 
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ud til N o k k e r n e (Enderne) af den nedenfor 
liggende Raa; naar derefter den øverste Raa hejses 
i Vejret (ved Hjælp af Fa ld) , strækkes Sejlet, 
indtil det staar næsten som et Bræt; ved Hjælp 
af Brase r drejes Ræerne saaledes, at Vinden kan 
komme ind paa Sejlets Agterkant; det fyldes nu 
af Vinden og driver Skibet frem. At udspile et 
R. kaldes at sæt te det; at tage det ind kaldes 
at b j æ r g e det, hvilket sker ved andre Tove: 
G i v t o v e og G a a r d i n g e r ; naar R. ikke skal 
bruges, rulles det op som en Pølse paa den Raa, 
hvortil det er underslaaet (beslaas) , og fastholdes 
i denne Stilling ved B e s l a g s e j s i n g e r . R. er 
sammensyet af Sejldug i lodrette Striber (Duge) 
og kantet med Tov (se Lig). R. kan sammen
rulles og derved mere eller mindre formindskes i 
Areal alt efter Vindens Styrkegrad (se Rebn ing) . 
R. betegnes efter den Raa, hvorpaa det er under
slaaet; U n d e r s e j l e n e (hvis Manipulation fore-
gaar noget anderledes end ovenfor forklaret) kaldes 
F o k og S t o r s e j l (Bergineraaen fører intet Under
sejl), Mærs se j l ene betegnes med F o r r e - og 
S t o r e m æ r s s e j l samt K r y d s s e j l Oven over 
disse komme Bramse j l ene , oven over disse 
atter B o v e n b r a m s e j l e n e (Roya l e rne ) ; enkelte 
store Raasejlere (amerikanske) føre endnu et Lag 
R., der betegnes som S k y s k r a b e r n e . Jo højere 
til Vejrs et R. anbringes paa Rejsningen, desto mindre 
er det i Bredde, til Dels ogsaa i Højde. C. L. W. 

Raaskjær eller r ø d s k j æ r er i Norge Navn 
paa den Torsk, som kløves op til Halen og op
hænges til Tørring paa Stænger. Ordet er dannet 
af raa, »Stang«, og sk jære ; det betegner egent
lig saaledes »den for Stangen tilskaarne Fisk«. 
Formen r ø d s k j æ r stammer fra Plattysk »rotscher«, 
der er en Omtydning af det efternorske R.; Han
delen med denne Fisk var nemlig i sin Tid i 
Hanseaternes Hænder. Hf. F. 

Raasløff, i) H a r a l d Iver Andreas , dansk 
Politiker, født 4. Oktbr. 1810 i Kjøbenhavn som 
Søn af Kaptajnløjtnant Andreas R., død 4. Novbr. 
1893. Sin Barndom tilbragte han i Altona, hvor
hen Faderen var bleven forflyttet, og derfor blev 
han tidlig fortrolig med tysk Sprog og Tænke-
maade og regnedes af Holstenerne halvvejs som 
Landsmand. Han blev dog Student fra Sorø 
Akademi (1828) og 1837 juridisk Kandidat fra 
Kjøbenhavn's Universitet. Efter at have gennem
løbet den sædvanlige Karriere i de ministerielle 
Kontorer i Kjøbenhavn udnævntes han 1851 til 
Medlem af Overjustitskommissionen for Slesvig, 
den senere Appellationsret. 1854 blev han Departe
mentschef i det slesvigske Ministerium, og i 
Slutningen af samme Aar indtraadte han i Mini
steriet Bang som Minister for Slesvig. Han havde 
allerede 1848 i et lille Skrift »Det slesvigske | 
Spørgsmaal«, som han udgav under det samme 
Mærke, »Theophilus«, som han i sin senere poli
tiske Forfattervirksomhed benyttede, taget Ordet 
for Sydslesvig's Tilslutning til Holsten, og som 
Minister sympatiserede han ikke med Scheele's 
holstenske Politik og med den efterhaanden 
stærkere fremtrædende nationalliberale Tendens 
inden for Ministeriet. Han udtraadte derfor i 
Februar 1856 af dette. I tre politiske Smaa-
skrifter, udgivne i Aarene 1858—59, udtalte han 
sig imod de slesvigske Sprogreskripter, men for
svarede samtidig den bestaaende konstitutionelle 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Helstat og afviste bestemt den slesvig-holstenske 
Statsteori og det holstenske, af Sponneck støttede 
Firdelingsforslag. Dette har vel bevirket, at Hall, 
trods al Meningsforskel paa andre Punkter, til
bød ham den holstenske Portefeuille i sit rekon
struerede Ministerium af 1860, og det imøde
kommende Skridt over for Holstenerne, som denne 
Udnævnelse betød, blev ogsaa i det hele paa
skønnet af disse Selv den stærkt oppositionelle 
holstenske Stænderforsamlings Præsident, Scheel-
Plessen, saa i hans Udnævnelse »et heldigt Varsel 
om en forestaaende Vending til det bedre< og 
betegnede ham som »en Mand, der har saavel 

I vor Landsdels som hele Monarkiets Vel for Øje, 
og hvis Hjerte slaar varmt derfor«. Disse Ord 

! faldt i Marts 1861, da R. mødte som kgl. Kom-
1 missarius ved Stænderforsamlingen i Itzehoe for 
at repræsentere Regeringen under Forhandlingerne 

! om de ny holstenske Forfatningsforslag. Det viste 
sig imidlertid snart, at det var lidet heldigt, at 
Stillingerne som Minister og som Kommissarius 
forenedes i samme Person. Blandt de Ind
rømmelser, den danske Regerings Forslag bragte, 
var ogsaa den, at Fællesbudgettet, for saa vidt 
det vedrørte Holsten, for første Gang forelagdes 
Stænderne. Det skete imidlertid under en uklar 
og uheldig Form, og der herskede Tvivl om, 
hvorvidt det forelagdes til Beslutning, saaledes 
som det fordredes fra Holstenernes og Forbundets 
Side, eller kun til Forhandling. I det kongelige 
Budskab, R. overbragte til Itzehoe, var det sidste 
nærmest Forudsætningen, men siden var Hall ved 
de neutrale Magters Pression dreven over til det 
førstnævnte Standpunkt, og da han derefter in
struerede R. til at udtale sig i samme Retning, 
ansaa denne, i Betragtning af sit selvstændige 
Ansvar som Minister, sig for uberettiget dertil, 
før der forelaa en udtrykkelig Beslutning derom, 
fattet af Kongen i Geheimestatsraadet. Følgen 
var, at R. i Itzehoe besvarede Stændernes Inter
pellationer angaaende Budgetsagen paa en svævende 
og uklar Maade, som stod i den uheldigste Mod
sætning til de Erklæringer, Hall paa denne Tid 
afgav til de fremmede Magter, og kastede et Skær 
af Tvetydighed og Upaalidelighed over den 
danske Regerings Politik, som voldte betydelig 
Skade. Da R. i Paaskeferien vendte tilbage til 
Kjøbenhavn, for at faa Sagen klaret, kom det 
til heftige Scener i Statsraadet, som, da de øvrige 
Ministre sluttede sig til Hall, endte med R.'s 
Udtrædelse af Ministeriet. Som Efterspil fulgte 
en bitter offentlig Polemik mellem Hall og R. 
Senere angreb denne i en Række Smaaskrifter 
fra Aarene 1863—66 skarpt den nationalliberale 
Politik, ligesom han var en af de ledende Mænd 
i »Augustforeningen«. Hans forskellige Forsøg 
paa at opnaa Valg til Rigsdagen strandede dog, 
og han kom ikke mere til at spille nogen Rolle 
i det offentlige Liv. (Lit t . : H. R., »Min Politik« 
[i873]> N.N. 

2) V a l d e m a r Rudolf, dansk Officer og 
Politiker, foreg.'s Broder, født 6. Novbr. 1815 i 
Altona, død 14. Febr. 1883. Han gik den militære 
Vej, gjorde 1840—41 Tjeneste i Algérie, deltog 
som Artillerikaptajn med Udmærkelse i Felttogene 
1849—50, tog Afsked efter Freden og gik til 
Nordamerika, hvor han virkede som Civilingeniør. 
Samtidig fik han Lejlighed til gennem den ameri-
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kanske Presse at gøre den danske Regering væsent
lige Tjenester i Spørgsmaalet om Fristaternes 
Stilling til Sundtoldspørgsmaalet, og dette førte 
til hans Ansættelse som Danmark's diplomatiske 
Repræsentant i Washington, hvilken Stilling han 
beklædte fra 1859 til 1866. I denne Periode 
anvendtes han ogsaa til en ekstraordinær Sendelse 
til Kina, hvor han afsluttede en for Danmark 
meget gunstig Handelstraktat. R. havde ved at 
færdes under store Forhold udviklet sine natur
lige Evner som praktisk Statsmand, og der næredes 
hos flere et Ønske om at anvende ham i den 
hjemlige Politiks Tjeneste. Under et Besøg i Dan
mark 1866 opfordredes han, som imidlertid havde 
faaet Generalstitelen, til at indtræde som Krigs
minister i Ministeriet Frijs for at gennemføre den 
ny Hærordning, som var bleven nødvendig efter 
Krigen. R.'s praktiske Dygtighed fornægtede sig 
heller ikke her, og navnlig viste han, skønt til 
en Begyndelse ret fremmed for indre dansk Politik, 
en betydelig Evne til at forhandle med de forskellige 
ledende Personligheder og til at faa praktiske 
Resultater ud af Forhandlingen. 1867 gennem
førtes Hærloven, og samme Aar fik R., efter om
fattende forberedende Arbejder baade her og i 
Nordamerika, gennemført en Statsraadsbeslutning 
om Salg af de vestindiske Øer til de forenede 
Stater. Den Købesum, R. var enedes med Re
geringen i Washington om, var 7^2 Mill. Dollars, 
en Folkeafstemning paa Øerne gav stort Flertal 
for Afstaaelsen, Rigsdagen gav sit Samtykke til 
Traktaten, og R. rejste nu selv til Nordamerika 
for at arbejde for dens Ratifikation i Senatet. 
Denne stødte dog, paa Grund af Forskydninger 
i den indre nordamerikanske Politik, paa uventede 
Vanskeligheder, og 1870 udløb den forlængede 
Ratifikationsfrist, uden at Senatets Samtykke var 
opnaaet. R., som havde sat al sin personlige 
Autoritet ind paa at føre denne Sag igennem, 
følte sig saa skuffet ved dens Udfald, at han til 
sine Kollegers og Rigsdagens Beklagelse i April 
1870 udtraadte af Ministeriet. Han begav sig 
derefter til Udlandet og paatog sig endnu kun en 
enkelt Gang en offentlig Mission, idet han 1874 
ved en dygtig ført Forhandling med Japan's og 
Kina's Regeringer fik forskellige svævende Spørgs-
maal med Hensyn til det store nordiske Telegraf
selskabs Virksomhed i hine Lande ordnede. N. N. 

Raastof kaldes i Alm. ethvert Stof, der danner 
Grundlaget for et Haandværk eller en Industri, 
f. Eks. Træ for Snedkeren, Ler for Teglværker, 
Svovlkis for Svovlsyrefabrikkerne o. s. v. Imidler
tid er en bestemt Adskillelse mellem R. og færdig 
Vare umulig, idet eet og samme Stof snart kan 
optræde som R., snart som Fabrikat. Saaledes er 
f. Eks. Læder færdigt Produkt for Garveren, men 
R. for Skotøjsfabrikanten, Olie færdigt Produkt 
for Oliemølleren, men R. for Sæbe- eller Fernis
fabrikanten, Blik færdigt Produkt for Valseværkerne, 
men R. for Metalvarefabrikkerne o. s. v. K. M. 

Raa s tikker se Sukker . 

Raavaddam (Raadvaddam) , den Mølledam, 
som ligger ved Passet Raavad over Mølleaaen ca. 
15 Km. fra Kjøbenhavn, N. V. f. Eremitagen, og 
hvis Vand driver de derliggende Raadvaddams 
Fabrikker. R., Raadvaddam og Raavad bruges 
ogsaa som Benævnelse for Fabrikkerne, for det 
af Kjøbenhavnerne yndede Sommerudflugtssted 

lige N. f. Mølleaaen og for den [nærmeste Om
egn. F. W. 

Raba, Flod i Galizien i Østerrig-Ungarn, ud
springer i Karpatherne, strømmer først mod Nord 
gennem en snæver Bjærgdal, derefter mod Nord
øst og udmunder i højre Bred af Weichs<;l efter 
et Løb paa 143 Km. H.P.S. 

RabaiSSere [rabæse're] (fr.), ansætte lavere; 
nedsætte i Pris, blive billigere; R a b a i s s e m e n t 
[rabæsma'], Prisnedsættelse. 

Rabalder (Støj, Larm) er en Sammenblanding 
af balder (der er beslægtet med buldre) og eng
elsk ribaldry, >gemen Tale« , »lav Spøg«, ital. 
ribalderia, fr. vulgært ribaud(er)ie. Hj. F. 

Rabanus MaiU'US se H r a b a n u s M. 
Rabarber {RJieum L.), Slægt af Skedeknæ

familien, kraftige fleraarige Urter med kort og 
tyk Rodstok og store, haandnervede og i Randen 
hele og bugtede eller mere eller mindre ind-
skaarne Blade, som ved Grunden have »Kræmmer
hus«. De blomstrende Stængler ere høje og hule, 
og Blomsterstanden oftest stor og rigt forgrenet. 

Babarber (Rheum officinale). 

Blomsterne ere tvekønnede (eller hanlige) og have 
et kronbladagtigt Bioster af 6 omtr. ens Blade; 
Støvdragerne sidde i 2 Kredse, af hvilke den 
yderste oftest er fordoblet; Frugtknuden er 3-
kantet. Bestøvning ved Insekter. Frugten er 
en trekantet Nød med Vinger langs Kanterne; 
den indesluttes ikke af Biosteret. Over 20 Arter, 
der vokse fra Sibirien til Himalaja og Palæstina. 
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Bastarder med i Reglen spiredygtige Frø dannes 
meget let mellem dem; Rendyrkning af Frø 
er ikke mulig, hvor Rabarberplanter staa tæt. 
Alle Arter have Krysofansyre i Rodstok og Rødder. 
Det berømte og fra ældgammel Tid kendte Læge
middel R a b a r b e r r o d stammer især fra Rod
stokken af 2 R.-Arter. Den ene Slags, Kan
t o n r a b a r b e r , stammer fra Rheum officinale, 
den anden, K r o n r a b a r b e r , fra Var. tanguticum 
af R. palmatum. Men maaske give ogsaa andre 
Arter ægte Rabarberrod. R. officinale Baill. 
bliver indtil 2 M. høj og har lysegrønne, ved 
Grunden hjertedannede, tilspidsede og ellers om
trent kredsrunde Blade, der ere lappede, og hvis 
Afsnit ere groft takkede. Dens Hjemsted er 
Himalaja og det vestlige Kina. Var. tanguticum 
af R. palmatum L. har dybt haandlappede Blade; 
den hører hjemme i Vestkina. Fra 1728 blev 
Kiachta paa Grænsen af Sibirien og Kina og det lige 
overfor liggende Maimatschin i Kina Stapelpladser 
for Rabarberrod, og senere monopoliserede den 
russiske Regering Handelen dermed (Kron
r a b a r b e r eller R u s s i s k R.). Men efter Aab-
ningen af de kinesiske Havne fortrængtes Kron
rabarber efterhaanden (1860 fuldstændig) af Kan
t o n r a b a r b e r , som især udførtes fra Kanton. 
R. Rhaponticum L., med kredsrunde, ved Grunden 
hjertedannede og i Randen bølgede Blade, stammer 
fra Altai og Dahurien og giver sandsynligvis 
ogsaa en Slags R. De til Køkkenbrug dyrkede 
R.-Arter ere: R. undulatum L. (Transbaikalien 
og Dahurien) med ægdannede, ved Grunden hjerte
dannede og i Randen stærkt bølgede Blade, R. 
Emodi Wall. (Himalaja) med meget store Blade 
af lignende Form, men mindre bølgede i Randen 
og purpurrøde Blomster, Bastarden R. hybridum 
Murr. med store, kileformede Tænder i Bladranden 
o. fl., der alle optræde i et ikke ringe Antal 
Varieteter. Bladstilkene anvendes i Husholdningen, 
ligesom ogsaa den unge Blomsterstand, der kan 
benyttes som Blomkaal. Ogsaa Vin kan frem
stilles af Stilkene. Som Prydplanter dyrkes ende
lig en Del Arter, der kunne være af stor dekorativ 
Virkning, saaledes R. Collinsianum Hort. (R. 
palmatum X Emodi), der ligner R. officinale 
meget, men har mørkegrønne Blade, R. palmatum 
L., R. Emodi Wall., R. undulatum L., R. Ribes 
L., R. nobile Hook. (Sikkim) o. a. (se neden
for). A.M. 

R. fordrer en dyb, kraftig, stærkt gødet Jord 
med solrig Beliggenhed. R. formeres ved Deling, 
men Frøudsæd kan ogsaa anvendes. Delingen 
foretages saaledes, at hver Plante faar 2—3 
Knopper, og Planterne anbringes straks paa Blive-
stedet. Jorden bør være kulegravet og rigelig 
gødet. Afstanden mellem Planterne gøres for 
Sorten V i c t o r i a 180 Cm. mellem Rækkerne og 
150 Cm. mellem Planterne; Linnaeus, som har 
mindre kraftige og noget rødlige Bladstilke, kan 
nøjes med 150 Cm. mellem Rækkerne og 120 Cm. 
mellem Planterne i Rækken. Hullerne udgraves 
30 Cm. i Kvadrat og 40 Cm. dybe og fyldes 
halvt med Kogødning, som blandes med Jorden 
i Bunden af Hullet. Planterne sættes saa dybt, 
at Knopperne ere dækkede med 5 Cm. Jord. I 
Løbet af Sommeren passes de med Renholdelse, 
og naar Blomsterstænglerne ere naaede op i Højde 
med Bladene, afskæres de. Om Efteraaret gødes 

og graves Jorden. Trækningen af Stilkene, som 
begynder i April og kan fortsættes i ca. 8 Uger, 
maa helst opsættes til 3. Aar efter Plantningen. 

Drivning af R. foretages til tidlig Brug i Hus, 
senere i Varmebed. Man benytter hertil Planter 
fra Jordstykker med R., som have staaet saa længe, 
at de trænge til Omlægning. De gamle Planter 
optages om Efteraaret og anbringes enten paa 
Gulvet i et Hus eller plantes i et Varmebed. I 
Hus kan Drivningen paabegyndes først i Januar 
med 10—12°, i Varmebed først naar Foraars-
varmen begynder at gøre sig gældende. Til Driv
ning benyttes oftest Sorten Linnaeus. 

De som Prydplanter anvendte R. dyrkes paa 
samme Maade som angivet for R. til Køkken
brug. L. H. 

Rabarberdraaber {Infusum Rhei alkalinum) 
fremstilles ved at udtrække Rabarberrod først 
med en kulsur Natronopløsning og derefter med 
vinaandholdig Vand ; de to Udtræk sammenblandes, 
og efter passende Inddampning og Klaring til-

' sættes vinaandholdig Kanelvand. R. anvendes som 
i Bittermiddel ved svækket Fordøjelse (draabe- eller 

teskefuldvis) eller som Afføringsmiddel (spiseske-
; fuldvis). A. B. 

Rabarberrust se Puccinia. 
Rabarbersaft (Syrupus Rhei) er en Saft, der 

tilberedes ved at opløse Sukker i et klart Udtræk, 
fremstillet af Rabarberrod med en kulsur Natron
opløsning. Den anvendes som Afføringsmiddel, 
især til Børn, i en Dosis af een til flere Teske
fulde. A. B. 

Rabastens [rabastæ's], By i det sydlige Frank
rig, Dep. Tam, ved højre Side af Tam og Or-
léans-Banen, har et Slot, en interessant Kirke fra 
14. Aarh. med Freskomalerier, Fabrikation af 
Hampelærred, Hatte m. m. og (1896) 4,788 
Indb. M. Kr. 

Rabat, Rbat , Ar bet , By paa Vestkysten af 
Marokko, ligger ved Mundingen af Vadi bu 
Regreg lige over for Byen Sale . Tilsammen have 
de to Byer ca. 30,000 Indb. De to Byers Ud
seende danner en mærkelig Kontrast, idet Sale er 
meget gammel og forfalden, medens R. gør et 
mere moderne Indtryk, til Dels bygget paa euro
pæisk Vis. Af Bygninger kunne fremhæves Kas-
bahen (Borgen), bygget paa en Kalkklippe ud 
mod Havet og dominerende hele Byen, samt Has-
san's Moské med en 58 M. høj Minaret. R. er 
næst efter Hovedstaden Fes Marokko's vigtigste 
Industriby og fabrikerer især Tæpper, Pottemager
arbejder, Alfagræsfietværk og Maroquin. Skibs
farten vanskeliggøres ved en Sandbarre i Flodens 
Munding. C. A, 

Rabat, Afkortning i en Vares Pris, som ind
rømmes Køberen, hyppigst til Gengæld for kon
tant Betaling, stundom ogsaa i anden Anledning, 
f. Eks. som Erstatning for Fejl eller ringere Be
skaffenhed eller som særlig Fordel ved Køb af 
større Mængder. I mange Forretningsgrene no
teres Priserne saaledes, som det er Meningen, at 
de skulle betales af Forbrugerne, og der ydes 
saa Mellemhandlerne en vis aftalt R., den saakaldte 
F o r h a n d l e r r a b a t , paa disse Priser. R. be
regnes altid som en vis Procent af Brutto
prisen. C. V. S. 

Rabat er et fransk Ord, som betyder Nedbøj -
ning, og anvendtes i Slutn. af 16. Aarh. paa de 
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smalle glatte, nedfaldende Kraver, som i den franske 
Konge, Henrik III's Tid efter spansk og italiensk 
Skik afløste de omfangsrige Pibekraver. 

Disse kom paa Mode igen, men i meget mindsket 
Skikkelse, til den kniplingsbesatte R. atter kom 
til Syne i Christian IV's senere Aar og holdt sig 
i Frankrig til 1659, da Halskluden (cravate) bares 
af Kongens kroatiske Lejetropper (se F r æ s e og 
H a l s k l æ d n i n g ) . 

»Rabatte« er et tysk Ord, en Misforstaaelse af 
det franske rabats. Paa dette Sprog siges revers, 
som betyder Vrangside og brugtes om et Snit 
paa militære Uniformer, der kom op i første Del 
af 18. Aarh. Den Tids Kjol var enradet, og For-
stykkerne sluttede i den lige Linie fra Halshul til 
Knæ. For Varmes Skyld skares Overdelen indtil 
Bæltestedet som toradet, og der opstod altsaa to 
brede Overknapninger, der beskyttede Brystet med 
dobbelte Lag af Klæde. 

I Fredstid, og da den megen Parademarch blev 
Hovedsagen, gjaldt det om at skaffe helt fri Be
vægelse for Benene. Kjolen bares aaben. De to 
brede Brystklapper knappedes om og bleve til 
revers, da Vrangsiden og Kjolens Underfor, der 
altid havde en fra Klædet afvigende Farve (hver 
Afdeling havde sin egen), kom til Syne. Skødernes 
forreste Hjørner knappedes sammen med de bageste 
for at skaffe Benene fri Bevægelse. Senere skares 
Skøderne skraat paa Forkanten, og Spidskjolen 
opstod. R.'s Forkanter indrettedes til at hægtes 
sammen, for at først et enkelt, senere Krydsban
doler kunde anlægges. Fra Militæret gik R. over 
i den civile Dragt (se F rak , Fig. 4), hvor de 
oprindelige revers ere skrumpede ind og blevne 
til parements, som er deres moderne Navn og er 
til endnu paa vore Mandsklæder. Det er disse 
R.'s aflange firkantede Form, der har givet Navn 
til lange, smalle H a v e b e d e . Bernh. O. 

Rabat kaldes et aflangt Bed af regelmæssig, i 
Reglen firkantet Form, hyppig indfattet med Buks
bom e. 1. og som oftest liggende op til og langs med 
Mur, Plankeværk o. 1. R. beplantes med Stauder 
eller Blomsterplanter, og Beplantningen maa være 
en saadan, at ogsaa denne er af en noget regel
bunden Karakter. (Smig. ovenf.). L. H. 

Rabat bruges undertiden som Betegnelse for 
Sidebanketterne paa en Landevej (s. d.), navnlig 
naar deres Bredde er lille, saa de kun have den 
Funktion at danne Indfatning for Kørebanens Be
fæstelse eller højst tillige tjene som Oplagsplads 
for Vejmateriale. A. O—d. 

Rabåtforeninger kaldes en særlig Art af For 
b r u g s f o r e n i n g e r (s. d.), der paa en anden 
Maade end de almindelige Forbrugsforeninger for
følge samme Formaal, nemlig at skaffe deres 
Medlemmer Varer, navnlig Livsfornødenheder, til 
billigere Pris, end de enkeltvis kunne opnaa ved 
Køb hos de handlende. Foreningen træffer Aftale 
med bestemte handlende om at være dens Leve
randører, saaledes at de forpligte sig til at yde 
Foreningen en vis Rabat paa de Varer, som dens 
Medlemmer købe hos dem. Varerne betales ved 
Indkøbene kontant med almindelig Pris, men sam
tidig udleveres der til Køberne mod Forevisning 
af Medlemskort saakaldte R a b a t m æ r k e r , lydende 
paa saa stort et Beløb, som Købet har andraget. 
Ved Indlevering til Foreningen (som Regel 1 
Gang aarlig) af de efterhaanden samlede Rabat

mærker faa Medlemmerne den tilsvarende Rabat 
udbetalt. I Danmark findes kun I R. af Betyd
ning, nemlig »Forbrugsforeningen for Embeds- og 
Bestillingsmænd samt Læger« med Sæde i Kjøben-
havn. Ihvorvel en Del enkelte handlende finde 
deres Fordel ved at træde i Forbindelse med R. 
som Leverandører for derved at opnaa en forøget 
Omsætning med kontant Betaling om end med 
særlig lave Salgspriser, er det dog en Selvfølge, 
at de handlende som Helhed se ikke mindre 
skævt til R. end til de egentlige Forbrugsfor
eninger. C. V. S. 

Heller ikke i N o r g e eksisterer der mere end 
en R. af Betydning, nemlig den sammensluttede 
»civile og militære Ekviperingsforening« i Chri
stiania, hvis Medlemmer nyde godt af en med et 
større Antal Detailhandlere indgaaet Overenskomst 
gaaende ud paa mod Kontantkøb at yde dem en 
fast, men for de forskellige Leverandører i Om
fang vekslende Rabat. K. V. H. 

Rabåtregning , den Regnemaade, hvorefter 
Størrelsen af Afdrag paa en Gæld bestemmes. 
Ved R. følges Reglerne for Rentesregning (s. d.), 
for saa vidt det Beløb, som forfalder til Betaling 
senere, kan sættes = a-\-r, hvilket er det korrekte, 
men i Alm. sættes det senere forfaldne Beløb •=. 
a ( = V i Diskontoregning [s. d.], smig. ogsaa 
P rocen t ) . N.J.B. 

Rabaut [rabo'], i ) Paul , fransk reformert Præst, 
født 29. Jan. 1718 i Bédarieux, død i Nimes 25. 
Septbr. 1794. Næst efter Antoine Court (s. d.) var 
det R., der holdt den fransk-reformerte Kirke 
oppe i det forfølgelsesrige Aarhundrede fra 1685 
(Ophævelsen af Ediktet af Nantes) til 1787 (Ud
stedelsen af Toleranceediktet). At være reformert 
Præst i Frankrig i hine Dage var at leve i dag
lig Livsfare. Allerede 1738 overtog R. dette 
vanskelige Kald. En kort Tid var han (1740) i 
Lausanne for at studere under Anton Court; men 
ellers tilbragte han hele sit Liv med den utrætte
ligste Virksomhed i »Ørkenkirken<'s Tjeneste, 
opildnende den under dens trange Kaar, organi
serende den, arbejdende for den med Forsvars
skrifter og Henvendelser til Regeringen, førende 
et Liv rigere paa spændende Eventyr end nogen 
Roman, altid vidunderlig undslippende Faren. 
Han vovede saaledes endog personlig en Nat at 

i overrække Ministeren de Paulmy et Bønskrift, 
1 skønt der var sat en Pris paa hans Hoved. 1785 

blev han af Menigheden fritagen for sine Embeds
pligter, bosatte sig i Nimes, og sjælden er Hvile
tiden efter en lang Arbejdsdag bleven bedre for
tjent. Han havde den Glæde at se sit Livsmaal 
naaet og det særlig ved sin Søns, J. P. R.'s Virk
somhed. Men Revolutionens Rædselsregimente gik 
ogsaa ud over ham; han blev et af Ofrene for 
den ny »Fornuftkultus«; flere Maaneder maatte 
han tilbringe i Fængsel, og kort efter Frigivelsen 
døde han. (Lit t . : L o u i s B r i d e l , P. R. le fa
steurdu désert [Paris 1885]; C h a r l e s D a r d i e r , 
P. R., ses lettres å Anton Court [Paris 1884]; 
P. R., ses lettres å diyers [Paris 1901]). 

2) J e a n Paul St. E t ienne , . foreg.'s Søn, født 
14. Novbr. 1743, guillotineret i Paris 5. Decbr. 
1793. Han blev som sin Fader Præst i Ørken-
kirken og fulgte 1785 sin Fader i hans Stilling i 
Nimes, men kom mere og mere til at spille en 
politisk Rolle. Han drog 1785 til Paris for at 
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virke for sine Trosfællers Befrielse, og da han 
opnaaede at komme i Forbindelse med de ind
flydelsesrigeste Mænd (Rulhiére, Malesherbes, La-
fayette), lykkedes det omsider. Toleranceediktet 
af 1787 endte den lange, haarde Kamp. Han 
blev endogsaa Præsident for Nationalforsamlingen 
og gennemførte Ediktet om Samvittighedsfrihed. 
Han sluttede sig til Girondisterne, var imod 
Kongens Henrettelse, maatte flygte, blev pro
skriberet og, da hans Skjulested blev røbet, fanget 
og guillotineret. (Li t t . : A r m a n d Lods , Essai 
sur la vie de R. le St. E. [Paris 1893]. J. P. B. 

Rabb kaldes i Norge en høj Banke eller 
Jordryg. Ordet hører sammen med dansk 
»Revle«. Hj.F. 

Rabba, By i den vestlige Del af Sudan, ligger 
paa højre Bred af Niger-Floden, 360 Km. N. 0. f. 
Lagos. Den var tidligere Hovedstad i Riget N u p e 
og blev som Centrum for Slavetrafikken mellem 
det indre Sudan og Kysten besøgt af talrige 
Karavaner. I Beg. af 19. Aarh. skal den have 
haft Joo.ooo Indb., men efter Slavehandelens Op
hør og Landets Erobring af Fellataherne gik det 
hurtig tilbage, og nu (1903) har den kun 2— 
3,000 Indb. Dens heldige Beliggenhed som Ende
punkt for Dampskibstrafikken paa Niger-Floden 
vil dog sikkert under Englændernes Herredømme 
atter bringe den frem. C. A. 

Rabban-Hormnz se Kosch. 
Rabbatb b'né Ammon, Ammonitternes Hoved

stad, se Amman. 
Rabbi (hebr.: min Lærer, Mester), Lærer, Titel 

for jødiske lærde. Rabban , en endnu højere Æres
titel, som kun 7 lovlærde have baaret. V. O. 

Rabbiner, Benævnelse for de jødiske Menig
heders, som Regel af Staten anerkendte Religions
lærere, delvis svarende til de Kristnes Præster. 
R. drev Religionsstudier, udlagde Loven i Syna
gogerne, vaagede over det religiøse Liv, afgav 
Kendelser i Religionsspørgsmaal og Tvistigheder, 
fuldbyrdede Vielser og Ægteskabsskilsmisser; hvor 
Jøderne havde deres eget Retsvæsen, førte de For
sædet mellem Dommerne. Omraadet for deres 
Virksomhed har rettet sig efter de skiftende Tider 
og Forhold. Der kræves akademisk Uddannelse; 
i de fleste Lande, hvor der findes Jøder i større 
Tal, er der Rabbinerseminarier. V. O. 

Rabbinske Bibler, Benævnelse for Bibel
udgaver, indeholdende de aramæiske Targumer 
(Bibeloversættelser, se T a r g u m ) og jødiske Kom
mentarer ved Siden af Grundteksten. Nævnes bør 
første Bombergerbibel [Venezia 1517—18] og 
anden Bombergerbibel ved Jakob ben Chajim 
[1525]. V. O. 

Rabbinsk Litteratur, egl. Skrifter og litte
rære Frembringelser, forfattede paa Hebraisk eller 
paa enkelte andre nær med dette beslægtede 
Sprog (Aramaisk og Arabisk), af Rabbi'er — en 
Ærestitel, hvormed man lige siden den senere før
kristelige Tid plejede at hilse lærde og ansete Jøder 
(»min Lærer<, »min Mester«) — er en Betegnelse for 
den senere jødiske Nationallitteratur (se J ø d i s k 
Li t t . ) begyndende med Tiden efter Jerusalem's Un
dergang og fortsat gennem Middelalder og nyere Tid; 
dog tænker man i Reglen ved Udtrykket r. L. 
kun paa den D e l af den senere j ø d i s k e 
N a t i o n a l l i t t e r a t u r , der e r a f f a t t e t p a a 
N y - H e b r a i s k (s. d.), og som begynder med 

den Tid af Middelalderen, da de lærde Jøder 
opgav at affatte deres Skrifter paa Arabisk og 
i Stedet derfor vendte tilbage til det gamle hel
lige Sprog, hvis Ordskat de naturligvis vare nødte 
til at supplere med mangfoldige Laan fra andre 
Sprog, for at deres Skrifter kunde fattes og for-
staas af deres Læsere. Den senere jødiske Natio
nallitteratur har nemlig, som ovenfor antydet, ikke 
holdt sig til et enkelt Sprog, den har benyttet 
dels A r a m a i s k , dels A r a b i s k (nemlig i den 
arabiske Litteraturs Blomstringstid indtil den Tid, 
da Almohadernes Tyranni fordrev Jøderne fra 
det muhamedanske Spanien og nødte dem til at 
søge Tilflugt i kristne Stater), dels H e b r a i s k i 
forskellige udvidede Skikkelser. Den r. L. kan 
paa en Maade siges at have fortsat sig lige til 
Nutiden, men i det væsentlige er den bleven af
sluttet omtr. ved Aar 1750, idet nemlig de mest 
begavede jødiske Forfattere omtrent fra denne Tid 
af, i Modsætning til hvad der tidligere var Til
fældet, lod sig stærkt paavirke af de Kulturfolks 
Tankegang og Litteraturer, iblandt hvilke de 
levede, og idet de tillige begyndte at benytte de 
nyere Sprog til deres Skrifter i Stedet for Ny-
Hebraisk. I videre Betydning omfatter den r. L. 
ogsaa det ældre litterære Tidsrum, som gerne be
tegnes ved den t a l m u d i s k - m a s o r e t i s k e Tid, — 
i hvilken der ogsaa skrives paa Hebraisk, ved 
Siden af, at særlig Aramaisk benyttedes, og i hvil
ken Tid Forfatterne ogsaa ere Rabbi'er —, ligesom 
den ogsaa indbefatter det derpaa følgende, i den 
jødiske Litteratur saa overordentlig vigtige Tids
rum, i hvilket Arabisk var de lærde Jøders væsent
ligste litterære Sprog, uden at man dog helt op
gav at skrive paa Hebraisk, paa hvilket Sprog 
der hele Tiden af og til udgaves ny Bøger, 
forfattede af de samme Mænd, som i Reglen 
skrev paa Arabisk. Karakteristisk for hele Tids
rummet af den r. L. lige fra 70 e. Chr. til 1750 
er det, at den er helt na t iona l - jød i sk , uagtet 
det jødiske Folk ikke mere dannede noget eget 
Statssamfund, men maatte leve iblandt andre Folk, 
uden nogen politisk Selvstændighed. Den er kun 
bestemt til at læses af Jøder og behandler kun 
Genstande, der have Interesse for Jøder, nemlig 
Moseloven og dens Tolkning, Studiet af andre 
Skrifter i det gamle Testamente, den jødiske 
Overlevering og dens Anvendelse under forskel
lige Livsforhold m. m. Men der er den store 
Forskel imellem hvad man kunde kalde den æ l d r e 
og den y n g r e r. L., at Forfatterne i det første 
Tidsrum (indtil omtr. Aar 900) ikke blot søge 
deres Stof i den nationale jødiske Litteratur og 
Overlevering, men i Behandlingsmaaden kun lade 
sig paavirke af jødisk Tankegang og saa godt 
som slet ikke bekymre sig om andre Folks Be-
tragtningsmaader og Litteratur, hvorimod de fra 
omtr. Aar 900, uagtet de bestandig havde natio
nale Emner for Øje, nu lade sig stærkt paavirke 
af den arabiske Litteratur og af de Ideer, der 
komme til Orde i denne. Gennem Araberne lærte 
de lærde Jøder den gamle klassiske Filosofi, særlig 
Aristoteles, at kende; de fik ogsaa ved Araberne 
Blikket opladt for Vigtigheden af virkelige sprog
lige Studier, for grammatikalske og leksikalske 
Undersøgelser; de lærte hos Araberne andre Vers
former at kende end deres fra Forfædrene ned
arvede; de bleve gjort opmærksomme paa Vigtig-
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heden af Matematik, Astronomi, Geografi o. s. v. 
Alt dette spores fra omtr. Aar 900 i de jødiske 
lærdes Skrifter og i den senere r. L., uagtet den, 
ligesom tidligere, stadig drejede sig om den jødiske 
Overlevering, de hellige Bøger, deres Tolkning 
o. s. v. Men Udviklingen, Behandlingsmaaden, 
var nu en anden. Et af de første store Navne, vi 
møde blandt jødiske Forfattere i det arabiske 
Tidsrum, er Sadia (Saadia) fra Fajiim i Ægypten 
(død 942); han oversatte bl. a. det gamle Testa
mente paa Arabisk. Paa Spioggranskningens Om-
raade maa nævnes Leksikografen Juda Ben-Koreisch 
(950), der først vovede en Sammenligning mellem 
de forskellige semitiske Sprog. I 12. Aarh. skrev 
Rabbi Nathan Ben-Jechiel et værdifuldt hebraisk 
Leksikon; et andet skyldes Menahem Ben-Saruk, 
der tillige var Digter. Hajjug erkendte først, at 
de hebraiske Ord have tre Radikalbogstaver. Den 
første systematiske hebraiske Sproglære skyldes 
Abulvalid (Jona Ben-Gannach; 1050); den er 
skreven paa Arabisk. Et astronomisk filosofisk 
Værk om Skabelsen haves af Sabbatai Domnolo 
fra Oria; flere andre lærde Jøder skrev om Mate
matik og Astronomi. Elasar Ben-Kalir førte fra 
Arabisk Rim og Akrostikon ind i den synagogale 
Lyrik, og Dunasch Ben-Labrot indførte den ara
biske Metrik iblandt Jøderne og blev herved 
Skaber af den ny-hebraiske Digtekunst. 

I dennes Fodspor traadte snart ikke faa andre 
jødiske Digtere. Geografien forsømtes heller ikke. 
Den spanske Jøde Benjamin af Tudela (1170) 
beskrev saaledes sine Rejser i Østerlandene i et 
meget værdifuldt Værk. Endelig naar den r. L. 
sit Højdepunkt med den skarpsindige, dybtgaaende 
Tænker Maimonides (s. d.), Jødedommens største 
Systematiker og klareste Hoved (død 1204). De 
følgende Aarhundreder have en rigelig Mængde 
af jødiske Forfattere at opvise. Der findes saavel 
Fortolkere af de hellige Bøger som Mystikere, 
Kabbalister (s. d.), Digtere, Matematikere, foruden 
Samlere af Digte o. 1. Men hvad der fremkommer 
efter 1200, maa snarere betegnes som hørende til 
en Sølvalder end til en egentlig Guldalder. Da 
Bogtrykkerkunsten var bleven opfunden, hengik 
der ikke saa lang Tid, før lærde Jøder toge den 
i deres Tjeneste og anvendte megen Tid og Flid 
paa at give gode Udgaver af den tidligere jødiske 
Litteraturs mærkeligste og bedste Frembringelser. 
De gamle Studier fandt dog stadig ivrige Dyrkere, 
og der fuldendtes idelig ny Skrifter, der fulgte 
de givne Spor; men sammenlignede med tidligere 
Tiders Frembringelser have disse Skrifter ikke 
nær saa stort Værd som de ældre Skrifter. Medens 
jødiske lærde før Reformationen næsten vare de 
eneste, der havde Interesse for den gamle he
braiske Litteratur i Bibelen og for den derpaa 
følgende jødiske Litteratur, begynde kristne lærde 
nu, efter Reformationen, at dyrke disse Studier. 
Omvendt begynde Jøder ogsaa at udvide deres 
Blik og at forfatte Værker, der ikke have Inter
esse alene for Jøder. Epokegørende er Jøden 
Spinoza (s. d.), den store Tænker. Med Moses 
Mendelssohn kommer den jødiske Lærdom ind i 
et nyt Spor; han skriver paa Tysk, oversætter 
bl. a. det gamle Testamente paa Tysk. Fra hans 
Tid af begynde de mest begavede jødiske For
fattere at lade sig stærkt paavirke af den alminde
lige europæiske litterære Bevægelse; de følge fra 

nu af de samme videnskabelige Principper, som 
kristne Videnskabsmænd følge; de skrive nu kun 

j sjældnere paa Hebraisk, men foretrække de nyere 
Sprog. Den rabbinske Lærdom mistede saaledes 
sine talentfuldeste Dyrkere, men den døde dog 
ikke helt ud, den fandt stadig ikke blot Dyrkere, 
men Efterlignere i den gamle Stil. Ingen af dem 
havde dog videre Betydning (smig. J ø d i s k Li t -

i t e r a tu r ) . Det er en Selvfølge, at den r. L. be-
: nyttede hebraiske Bogstaver, og at hvad der 
skrives paa Hebraisk i vore Dage, ogsaa udtrykkes 
med hebraisk Skrift. Dog maa man deraf ikke 
slutte, at hvad man finder udtrykt med hebraiske 
Bogstaver, særlig paa Mindesmærker, alt er af
fattet paa Hebraisk. Paa jødiske Kirkegaarde ser 
man ikke sjælden Gravskrifter i tysk Sprog, men 
udtrykt med hebraiske Bogstaver. V. S. 

Rabbinsk Sprog kalder man ofte den Form 
af Ny-Hebraisk, som anvendes af lærde Jøder i 
deres Skrifter i den senere Middelalder (omtr. fra 

l Aar 1200) og i nyere Tid. Som lærd Sprog 
i blev det en Afløser af det arabiske Sprog, der 
omtrent i Tiden 900—1200 havde været de lærde 
Jøders almindelige Skriftsprog. I videre Betyd
ning kan man til det r. S. ogsaa henregne de 
Former af Hebraisk, som benyttes af Tal
mudister o. a. imod Slutningen af Oldtiden og i 

: den første Tid af Middelalderen. I det r. S. er 
der optaget en stor Mængde Fremmedord, dels 
fra beslægtede Sprog som Aramaisk og Arabisk, 
dels ogsaa fra helt andre Sprog, som Græsk, 
Latin, ja selv fra nyere Sprog. Man har dog 
gerne søgt at give disse fremmede Ord et he
braisk Udseende. (Li t t . : C e l l a r i u s , Rabbinis-
mus [Zeitz 1684]; Re land, Analecta Rabbinica 

: [Utrecht 1702]; Buxtorf , Lexicon chaldaicum, 
talmudicum et rabbinicum [Basel 1639; ny Udg., 
Leipzig 1866—74 i 2 Bd.]). V. S. 

Rabelais [rablæ'], F r a n c o i s , fransk Forfatter, 
født i Chinon henimod Slutn. af 15. Aarh. (Føde-
aaret maaske 1490, maaske 1495), død i Paris 9. 
Apr. 1553. At han var en Søn af det muntre og 
frugtbare Touraine, er kendeligt i hans Personlig
hed og Forfatterskab. Faderen skal have været 
Apoteker eller maaske Krovært. Af Familien be
stemtes R. til at være Munk og sattes i Lære 
hos Benediktinerne i Seuillé, derefter hos Fran
ciskanerne i Klosteret La Baumette ved Angers; 
han lærte intet synderligt der, men stiftede Ven
skab med Brødrene Du Bellay, som siden opnaaede 
høje Stillinger i Kirken og Staten og bleve hans 
gode Beskyttere. Endelig kom R. ind i Francis
kanerklosteret Fontenay-le-Comte i Poitou, hvor 
han levede 15 Aar; 1511 modtog han den gejst
lige Ordination. Han befandt sig alt andet end 
vel blandt de enfoldige, ulærde og dovne Munke: 
hans udmærkede Hoved og hans Videlyst bragte 
ham paa Kant med Klostertugten; man kon
fiskerede hans kære græske Bøger, som havde 
bragt ham i Forbindelse med den lærde Guillaume 
Bude, og da hans Patroner skaffede ham pavelig 
Tilladelse til at indtræde i et Benediktinerkloster, 
hvis Regel ikke var saa streng, benyttede han sig 
deraf. Dog, Munkelivet laa nu een Gang ikke for 
R.; han forlod snart ogsaa dette Kloster. Saa fik 

[ han et Præstekald (i Souday) — siges der —, 
men foretrak at rejse Landet rundt. Fra 1530 

I studerede han Lægekunsten i Montpellier og blev 
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en dygtig Mand i sit Fag, saa at han Novbr. 1532 
fik Ansættelse som Læge ved det største Hospital 
i Lyon, hvor han havde begivet sig hen væsentlig 
for at faa udgivet Bøger, — Byen var dengang 
berømt for sine Trykkerier og Bogforlag. Han 
forfattede eller deltog i Udarbejdelsen af lærde 
Værker, arkæologiske, medicinske m. m., udgav 
Almanakker, og i Lyon var det, at Begyndelsen 
af hans berømteste, hans egentlige Bog blev til 
[1532] som Bearbejdelse af en gammel Folkebog 
»om Kæmpen Gargantua«. Oktbr. 1533 tog hans 
Ungdomsven, Kardinal Jean du Bellay ham med 
til Rom, ikke blot som Læge, men fordi han 
gerne vilde have Selskab af en saadan Polyhistor, 
som R. efterhaanden havde udviklet sig til; 1534 
var R. atter i Lyon, hvor man fratog ham hans 
Embede, fordi han var rejst bort uden videre; i 
Juli n. A. tog han da paa ny til Rom med Kar
dinalen, drev arkæologiske Studier der og indførte 
første Gang adskillige Sorter Frugt og Grønsager 
i sit Fædreland (Melon, Artiskok, en egen Salat
plante; ogsaa Nelliken skal han have indført). 
Ved en pavelig Bulle af 17. Jan. 1536 gaves der 
ham Absolution for Brud paa Klosterreglerne samt 
Tilladelse til Lægepraksis. Efter Hjemkomsten tog 
han den medicinske Doktorgrad i Montpellier 
(Maj 1537) og førte saa atter i Aarevis et om
flakkende Levned i Frankrig's Provinser, indtil 
han 1539 blev Læge hos Guillaume du Bellay, 
Herre til Langey, Guvernør i Torino, hos hvem 
han for det meste var i de følgende Aar, indtil 
denne Velynder døde 1543. Imidlertid var Fort
sættelsen af hans Roman (de to første Bøger af 
»Pantagruel«) udkommen, og Teologerne i Paris 
begyndte at forfølge R. paa Grund af dens Dristig
heder. Men R. havde sikret sig en ny god For
bindelse i Kansleren Chemant, saa at han 1545 
fik kgl. Privilegium for Bogen. Saa farlige vare 
dog Tiderne for enhver, der hældede til Kætteri 
(den lærde Etienne Dolet henrettedes som saadan 
1546), at straks da Frants I var død 1547, flygtede 
R. til Metz og virkede en Tid der som Læge. 
Hans Venner skaffede ham dog Henrik II's For
sikring om Bevaagenhed, saa at han vovede sig 
hjem igen. Da en ny Fortsættelse udkom, gav 
den Anledning til ny Angreb. Endnu en Gang kom 
han til Rom som Læge hos Kardinal du Bellay, 
hos hvem han var Potte og Pande, og under hvis 
Ægide han virkede som Diplomat. Snart søgte 
den urolige, livskraftige Mand dog tilbage til 
Frankrig, hvor formaaende Venner ved Hoffet fik 
overdraget ham et Præstekald i Meudon (Jan. 
I55°) °S e e t Sogn til, — >Præsten i Meudon« 
hedder R. ofte i Litteraturhistorien —, men disse 
Embeder opgav han allerede 1552. Da Sorbonne 
og Parlamentet genoptoge Forfølgelsen mod hans 
Bog, var R. — der i det hele under de vanske
ligste Forhold vidste at sno sig med stor Snild
hed — saa behændig at indføre et satirisk Angreb 
(i den gallikanske Kirkepolitiks Aand) paa de 
gregorianske Dekretaler; det hjalp til, at han fik 
Ro i sine sidste Dage, om hvilke man ellers ved 
meget lidt. — Dette er i Korthed de sikre Data 
om hans Liv, som man for Resten har udsmykket 
med en Mængde Anekdoter, der ingen Hjemmel 
have. Ogsaa den Skildring af hans Person som 
udpræget Bacchus-Dyrker, der længe har været 
gængs, synes at stride mod samtidiges troværdige 

Udsagn, — hvilket dog ikke vil sige, at han ikke 
satte Pris paa Livets materielle Nydelser. 

Om R.'s Stilling og Betydning i det franske 
Aandslivs Udvikling, ved den højst mærkværdige, 

J i mange Maader geniale, men lidet kunstneriske 
og rigtignok for mange ved dens umaadelige or
dure frastødende, burlesk-satiriske Roman, se 
F r a n k r i g , »Litteratur« (VI, S. 1069). De ældste 
Udgaver af hans Roman ere: »Les grandes et 
inestimables Chroniques du grand et enorme géant 
Gargantua« [Lyon 1532], »Gargantua« [smst. 
'535]i »Pantagruel«, o: Begyndelsen [smst. n. A.], 
sammes I. og 2. Bog [smst. 1542], »La plaisante 
et joyeuse histoire du grand Gargantua. Pantagruel, 
roi des Dipsodes« [2 Bd., Lyon 1542], »Tiers 
livre des faits et dits héroiques du noble Panta
gruel« [Paris 1546; 4. Bog, ufuldstændig, Lyon 
1548; samme, fuldstændig, Paris 1552; 5. Bog, 
til Dels ikke afR.,u. St. 1563]. Af andre Skrifter 
ere at anføre »La Sciomachie«, Beskrivelse af en 
Fest, du Bellay gav i Rom [Lyon 1546], og 
»Epistres« [Paris 1651]. Tidligst Udgave af hans 
»CEuvres« er fra 1558, siden mange, navnlig 
Amsterdam 1711 [5 Bd., med Le Duchat's og La 
Monnoye's Anmærkninger], Paris 1857 — 58, ved 
Burgaud des Marets og Rathery [2 Bd., meget 
god, ogsaa i senere Opl-], endvidere Udgaver ved 
P. Jannet, ved Ch. Marty Laveaux [4 Bd., 1870 
—81] og P. Favre [5 Bd., 1875—80]. R. er en 
Forfatter, som stærkt behøver Kommentar, og 
skønt meget er udrettet i den Henseende, kan der 
endnu være fuldt op at bestille for den R.-For-
ening. som nu (1903) for nylig er stiftet i Frank
rig og i det hele vil samle R.'s Yndere fra alle 
Lande. Allerede i hans eget Aarhundrede over
satte eller rettere bearbejdede J. Fischart hans 
Roman paa Tysk med Titel »AffentheurlichNaupen-
geheurliche Geschichtklitterung«; senere er der 
kommet gode tyske Oversættelser af Regis [1832] 
og Gelbcke [1880]. Paa Dansk har S. C. Broberg 
givet et fortjenstfuldt Udtog af Romanen [Kbhvn. 
1884]. (Li t t . : A l m q u i s t , Dissertatio de vita et 
scriptis F Rabelaesii [Lund 1838]; De l éc luze , 
F. R. [Paris 1841]; L a c r o i x , R., sa vie et ses 
ouvrages [smst. 1859]; G. C o l l e t e t , F. R. [smst. 
1867]; E. Noel , R. et son æuvre [smst. 1870]; 
F. Arns t åd t , »F. R. und sein Traité d'éduca-
tion*. [Leipzig 1871]; E. G e b h a r d t , R., la Re-
naissance et la Reforme [Paris 1877]; J. F l eu ry , 
R. et ses ceuvres [2 Bd., smst. s. A.]; W. Besant , 
R. [Lond. 1879]; F. Brémond, R. médecin [2 
Bd., Paris 1879—87]; S tap fer, R., sa personne, 
son génie, son æuvre [smst. 1889]; R. Mil let, 
R. [smst. 1892]; G. Val la t , R., sa vie, son gé
nie et son æuvre [smst. 1899]). E. G. 

Råben er Navnet paa en gammel mecklenburgsk 
Adelsslægt, som fører en liggende halv Guidlilje 
i blaat Felt, paa Hjælmen en flyvefærdig sort 
kronet Ravn med en Guldring i Næbbet. Af 
denne Slægt, som er uddød i Mecklenburg, kom 

i J o h a n O t t o R . (1646—1719) 1667 til Danmark, 
; tjente i Svenskekrigen og blev Hofmarskal til 
I 1697, derefter Amtmand i Frederiksborg til 1717, 
I General og Geheimeraad. — Hans Søn F r e d e r i k 

R. (1693—1773) var Overhofmester hos Dronning 
I Sofie Magdalene, derefter Stiftamtmand over 
Lolland-Falster, 1747—63 Medlem af Konseilet. 

I For hans ældste Søn C h r i s t i a n R. oprettedes 
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26. Marts 1734 Grevskabet Christiansholm, som 
nu tilhører en yngre Linie af Slægten, der 1787 
antog Navnet R. -Levetzau. H.-L. 

Råben, Pe te r , dansk Admiral, født omtrent 
1661, død 29. Septbr. 1727. R. antoges som 
Lærling i Marinen 1681, tjente en Tid lang i 
hollandsk og fransk Orlogstjeneste og blev 1685 
Officer. Hans Virksomhed falder væsentlig under 
den store nordiske Krig, hvor han først som 
underordnet Admiral, senere som Flaadens øverst
kommanderende havde forskellige Kommandoer; 
1715 maatte han i sidstnævnte Egenskab bestaa 
en haardnakket og ret heldig Kamp mod den 
svenske Flaade under Sparre, hvem han forjog 
fra Rugen. R. var en energisk og dygtig Skibs
chef; som Admiral var han for forsigtig og 
spildte derved Frugterne af sine Sejre; han var 
dertil intrigant og — navnlig i sine sidste Leve-
aar — meget uomgængelig. Mod Marinens øverste 
Chef C. C. Gabeli førte han efter Krigen en 
hensynsløs Strid, der endte med, at denne fik sin 
Afsked, ligeledes bekæmpede han Judichær, Ulr. 
Kaas og fiere af sine samtidige. C. L. W. 

Rabener, G o t t l i e b Wi lhe lm , tysk Satiriker, 
født i Wachau ved Leipzig 17. Septbr. 1714, 
død i Dresden 22. Marts 1771. Han studerede 
Jura i Leipzig (1734) og blev Embedsmand under 
Skattevæsenet, i hvilket han avancerede til 
»Steuerrat« i Dresden (1763). Som ivrig Med
arbejder til »Bremer Beitrage« naaede han tillige 
med sin Skolekammerat og Ven Gellert at blive 
en af de mest yndede Forfattere paa sin Tid. 
Hans Skrifter, som i Løbet af ca. 25 Aar op-
naaede 11 Oplag, ere gennemgaaende af satirisk 
Art og udmærke sig ved et godt, klart Sprog, 
ved Ærlighed og Mangel paa Ondskab og ved 
mild Spøg uden Bitterhed, hvorfor bl. a. Goethe 
satte ham saa højt. Hans Fremstilling er over
ordentlig naturtro, naar han lader Smaaborgere, 
Landjunkere og Embedsmænd optræde talende, 
som i >Satirische Briefe«. Sidste Udgave af hans 
»Satiren« [4 Bd., 1840]. Efter hans Død udgav 
F. Weisse hans Breve [1772]. C.A.N. 

RabeniUS, i ) Olof I n g e l s s o n , svensk rets
lærd, (1730—72), Dr. jur. 1752, Prof. i Upsala 
1766. R.'s Skrifter, for en stor Del latinske Dis
putatser, udmærke sig ved en ualmindelig Skarp
sindighed og have bevaret hans Navn som en af 
Sverige's ypperste juridiske Forfattere. Særlig 
Processen og Civilretten — men ogsaa Rets- og 
Litteraturhistorien — vare Genstand for hans 
samvittighedsfulde og kritiske Forskning. Ogsaa 
som Deltager i Lovgivningsarbejdet var han virk
som. Af hans Skrifter skulle fremhæves: Defori 
competentiae, I—III [Upsala 1751—52], De in-
famia juris, sueth. Vanfrajd«, I—II [smst. 1755], 
De matrimonio clandestino [smst. 1759], »Om 
klander å l6s egendom, som på god tro kommit 
i tredje mans hånd« [smst. 1770], De antiquis 
Vestrogothiae Legiferis [smst. 1769], De fatis 
litteratur ae juridicae in Suecia, I [Stockholm 
1770, omtrykt 1772] o. m. fi. R. var paa en 
Maade Aarsag i, at J. D. Michaelis skrev sit be
rømte Værk »Mosaisches Recht«, som da ogsaa 
blev tilegnet ham. Fz. D. 

2) L a r s Georg , foreg.'s Søn, svensk retslærd 
og Nationaløkonom, født i Nas Sogn 18. Jan. 
1771, død 23. Juli 1846, Prof. 1807—37 i Up-

i sala. Foruden en Del akademiske Programmer — 
! Observationes Historiam Ziguenorum illustran-
' tes [Upsala 1791], Officium parentale etc. (Axel 
! Fersen) [Upsala 1811] —skrev R. »Larobok i 
! svenska Kameral-lagfarenheten« [Orebro 1825, 
I 2. Opl. 1832], »Larobok i National-Ekonomien« 
: [Upsala 1829] og »Larobok i svenska kyrka-lag-
| farenheten« (som tilegnedes Franzén) [Orebro 
i 1836]. R. var Medlem af Straffelovkommissionen, 

men hans Udkast tilfredsstillede ikke denne, hvad 
der havde hans Udtrædelse deraf til Følge. Fz. D. 

3) Olof M a t h i a s T h e o d o r , foreg.'s Søn, 
svensk retslærd og Nationaløkonom, født 25. Aug. 
1823 i Upsala, død smst. 24 Febr. 1892, Student 
1829, Magister i Filosofi 1845, cand. jur. 1850, 
Docent i Upsala 1851, 1854 Prof. i Lund, 1862 
—89 Prof. i Upsala, 1860—63 beskæftiget i 

' Justitsministeriet med Lovudarbejdelse. Af hans 
grundige og klare Forfattervirksomhed skulle 
følgende Afhandlinger nævnes: »Om båtsman-

j hållet« [Upsala 1851], »Om tionden« [smst. 1853], 
' »Om beskattningens grunder« [1862], »Om 

eganderatten til grufvor« [1863], »Om narings-
frihetens utveckling« [1867], »Om lyxen« [1868], 
de fire sidstnævnte i Upsala Universitets Aars-
skrift. R. udgav endvidere — Upsala 1869 — en 
»Handledning vid forelasningar i sjoratten«. Hans 
Hovedværk var den vægtige »Handbok i Sveriges 
gallande forvaltningsret«, I—III [Upsala 1866— 
73, I Bd. i 2. Opl., smst. 1875]. (Lit t . : R y d i n 
i »Tidsskrift for Retsvidenskab«, V, S. 514 
ff.). Fz. D. 

Raben-Levetzau'ske Fond stiftedes ved Te
stamente af 7. Septbr. 1868 og 21. Apr. 1869 af 
Geheimekonferensraad, Kammerherre C a r l Vil
he lm Raben -Leve t zau (født 18. Jan. 1789, død 
18. Maj 1870) og Hustru, Overhofmesterinde 
J u l i e A d e l a i d e , født Bornemann (født 30. Juni 
1808, død 28. Marts 1888) med 400,000 Rdl. 
Af Renten anvendes, efter at en Del af den er 
oplagt til Fondens Forøgelse, Halvdelen til soci
ale Formaals Fremme, navnlig som Bidrag til 
Foreninger, Selskaber og Stiftelser, en Fjerdedel 
tillægges velgørende Foreninger, og en Fjerdedel 
anvendes til Bedste for Kunst og Videnskab. 
Fonden ejer nu over il/g Mill. Kr. H.-L. 

Rables se H u n d e g a l s k a b . 
Rabinål, Indianerby i Mellemamerika, Re

publikken Guatemala, 55 Km. V. f. Salamå, 
ved F l o d e n af samme Navn, har ca. 3,500 
Indb. hørende til Quiche-Indianerne. Paa en 500 
M. høj Bakke ved R.'s Floddal og tæt uden for 
Byen findes Ruiner af Byen Nimpokom, der 
engang var Hovedstad i Pokoman'ernes Land og 
maaske har talt op imod 100,000 Indb. M. Kr. 

Rabinovitsch, Josef, russisk Jødekristen, 
født 1837 i Bessarabien af jødisk Slægt, død 17. 
Maj 1899, blev Sagfører i Kischinev og stræbte 
ivrig efter at forbedre sine Trosfællers usle Kaar. 
Efter den store Jødeforfølgelse i Sydrusland 1882 
fattede han den Plan at arbejde for Jødernes 
Overflytning til Palæstina; rejste selv derhen for 
at undersøge Landet og Forholdene, men indsaa 

; snart Planens Ugennemførlighed. Derimod opstod 
i under hans Ophold den Tanke hos ham, om ikke 
Jesus af Nazareth havde været Jødernes sande 
Messias, og ved Granskning saavel i det ny som 
i det gamle Testamente overbevistes han om 
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Kristendommens Sandhed. I Slutningen af 1883 
opfordrede han offentlig sine Trosfæller til at 
gaa over til Kristendommen, og ved hans Virk
somhed dannedes i Kischinev en lille jødekriste
lig Menighed. Den vilde dog vedligeholde Jødernes 
nationale Ejendommeligheder, bl. a. Omskærelsen 
og Sabbaten, samt brugte det hebraiske Sprog ved 
Gudstjenesten. Efter hans Død sygnede Bevægelsen 
hen blandt »den ny Pagts Israelitter«. (Li t t . : A. 
S. Pou l sen , »Den jødekristelige Bevægelse i Syd
rusland 1886«). E.E. 

Rabisino, T o m m a s o da, kaldet T o m m a s o 
da Modena (da Mut ina) , italiensk Maler, født 
i Treviso, virkede mellem 1352 og 1385. I Modena, 
hvor han særlig synes at have arbejdet, findes i 
Galeriet et stort Alterværk i 6 Dele, i Treviso 
i S. Niccolo Helgenbilleder og Dominikanerpor
trætter og i Domkirken smst. Fresken med Christus 
paa Korset mellem Maria og Johannes. 1357 
forlod R. Italien og rejste til Prag, hvor han for 
Kejser Karl IV udførte flere Arbejder i Slottet 
Karlstein, saaledes Pietå, Madonna med Barnet, 
og Fresker i Katharina-Kapellet; endvidere Maria 
mellem to Helgene (nu i Gal. i Wien). A. R. 

Rabitz-Konstruktion, en monier- (s. d.) lig
nende brandsikker Konstruktion, hvorefter Skille
rum, Varme- og Ventilationskanaler o. 1. frem
stilles af Kalkpuds (undertiden med Gipstilsæt
ning) paa et Jærntraadsvæv af ca. 1 Mm. tykke, 
bedst forzinkede Traade. A. O—d. 

Rabiusa, Navn paa to Bjærgstrømme i Kanton 
Graubiinden i Schweiz. Den ene, der ogsaa 
kaldes Safirrhin, udspringer 2,932 M. o. H. og 
udmunder efter et Løb paa 20 Km. i højre Bred 
af Vorderrhein; medens den anden, der gennem
strømmer Churwalder-Dalen, udmunder i Plessur 
11/2 Km. S. f. Chur. H. P. S. 

Rabot [rabo'], Cha r l e s , fransk Geograf og 
Naturforsker, er født 26. Juni 1856 i Nevers, 
studerede Retsvidenskab og tog den juridiske 
Licentiatgrad, men dyrkede ved Siden af Geo
grafi og Geologi i Forbindelse med de hyppige 
Ekskursioner, han som ivrig Alpinist og Turist 
foretog. Han havde helt viet sig disse Viden
skaber, da han 1880 første Gang besøgte Norge, 
for senere i videnskabeligt Øjemed at berejse 
større Dele af dette Land seks Aar i Træk, med 
Forkærlighed dets nordligste Egne. Blandt Re
sultaterne af disse Rejser var en nøjagtigere Kon-
figurationsbestemmelse med Kortlægning af den 
mellem Ran- og Saltfjordene liggende Snebræ, 
Svartisen, samt den første Topbestigning af det 
højeste Fjæld i Europa N. f. Polarcirkelen, 
Kebnekaise i svensk Lapland (2,135 M.), hvorhos 
han gjorde det nordlige Norge's og Sverige's 
Ferskvandsfauna til Genstand for Indsamlinger til 
det naturhistoriske Museum i Paris og Beretninger 
i »Bulletin de la Société zoologique de France«. 
1884—85 udstrakte R. sine Undersøgelser til 
Grænsedistrikterne mellem Norge og Rusland 
langs Pasvikelven op til Indsøen Inari og videre 
over Halvøen Kola, til Dels gennem indtil da 
ukendte eller lidet udforskede Strækninger. 1890 
besøgte han Petschora (s. d.) og det nordlige 
Ural. Desuden har han besøgt Spitsbergen 1882 
og 1892, Grønland 1888, Island og Jan Mayen 
1891, hvorved han er bleven en af de grundigste 
nulevende Kendere af disse Lande og deres Et
nografi. Sit indgaaende Kendskab til de skandi-

j naviske Sprog har han udnyttet til at overføre 
I til Fransk Værker af A. E. Nordenskiold, Fridtjof 
' Nansen, Th. V. Garde, Otto Nordenskiold og 

Otto Sverdrup. Foruden en stor Mængde Af-
, handlinger i forskellige franske Tidsskrifter, særlig 
om det nordlige Europa's og Grønland's Geografi, 
Befolknings- og Naturforhold, har han udgivet 
de livlig fortalte, illustrerede Rejseskildringer »A 
travers la Russie boréale« [1894], »Aux fjords 
de Norvége et aux forets de Suéde« [1898] og 
»Au Cap Nord« [1898]. R. forestaar Redak
tionen af det franske geografiske Selskabs Maaneds-

I skrift »La Géographie«. K. V. H. 
Rabouge [rabulz] (fr.) (ogsaa R a p p u s e ) , et 

Slags Kortspil, se Rambus . 
Rabulist vil egentlig sige »Vinkelskriver« og 

stammer fra lat. rabula, »tarvelig (støjende og 
i skrigende) Sagfører«. Nu anvendes Ordet alminde-
i lig kun om politiske Opviglere. Hj. F. 

RabllSSOn [rabyso'], H e n r i , fransk Roman
forfatter, er født 1850 i Paris, hører til Zola's 
Efterfølgere og vakte Opsigt ved den Skarphed 
og Dristighed, hvormed han kritiserer og revser 
Nutidslivet, især i fornemme Pariserkredse. At 
hans Romaner kunne anføres: »Dans le monde« 
[1882], »Mme de Givré« [1883], »Le roman 
d'un fataliste« [1885], »L'aventure de Mile de Saint-
Alais« [1885], »Le Stage d'Adhémar« [1886], »Un 
homme d'aujourd'hui« [1887], »Le mari de Mile 
d'Orgevaut« [1888], »L'épousée« [1889], »L'illu-
sion de Florestan« [1889], »Hallali!« [1890], 

. »Bongarcon« [1892], »Monsieur Cotillon« [1895J 
i o. s. v. S. Ms. 

Rabutin [rabytæ'], R. de, se Bussy. 
Raby Gastle [reUbika.sl], Slot i det nordlige 

England, Durhamshire, tilhører Hertugen af Cleve
land, tidligere Familien Neville, opført 1379, 
med en betydelig Malerisamling. 9. Km. mod 
Nordøst ligger B a r n a r d Cas t l e . M.Kr. 

Racalmiito (Realmuto) , By paa Sicilien, Pro
vins Girgenti, har Brud af Svovl, Salt og Gips 
samt Dyrkning af Vin og Oliven. (1901) 16,028 
Indb. ' H. P. S. 

Racan [raka'], H o n o r a t de B u e i l , Markis 
af, fransk Digter, født 1589 i Touraine, død 
1670. Han tilbragte største Delen af sit Liv ude 
paa Landet paa sit Slot, og hans Hovedværk er 
et Pastoraldrama »Les Bergeries« [1618], hvori 
skildres to Hyrders Kærlighed til den skønne 
Artenice, deres vedholdende Bejlen og deres 
Kamp om hende, det hele indrammet i en Række 
Scener, hvori Landboernes Liv og Lege frem
stilles. Stykket, der blev modtaget med stort Bi-

' fald, er skrevet i et behageligt Sprog, og enkelte 
I Steder har R. fundet et smukt og følelsesfuldt 

Udtryk for sin Naturbegejstring. Hans øvrige 
digteriske Produktion, der omfatter Sonetter, Oder, 
Epigrammer o. s. v., er uden Betydning. Kr. N. 

RaCCOnigi, By i det nordvestlige Italien, 
Provins Cuneo, ligger ved Maira og har et konge
ligt Slot med en smuk Park samt nogen Silke
industri og Handel. (1901) 9,077 Indb. ff. P. S. 

Race. Naar Mennesket ved Avlsvalg frem-
I bringer visse konstante Egenskaber eller faar en 

tilfældig optrædende naturlig Variation til at 
fæstne sig gennem flere Slægtled af en Dyreart, 
siger man, at man har frembragt en R., der dog 
snart er mere, snart mindre konstant. M. Ml. 

Race [re I is] (eng.), Løb, Væddeløb. Paa 
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Væddeløbsbanen betegner Ordet, naar det an
vendes alene, i Reglen kun Fladløb, altsaa ikke 
Steeplechase og Hurdleløb (hurdlerace). C. G. B. 

Racedyr, Husdyr af ublandet, saakaldet »ren« 
Race, kendelig ved at være i Besiddelse af alle 
de for vedkommende Race karakteristiske Byg
ningstræk og Ejendommeligheder. Betegnelsen R. 
anvendes vistnok hyppigst om Hunde og Heste 
og for sidstnævntes Vedkommende især om den 
engelske Væddeløbshest. H. G. 

Racha (hebr., egentlig den tomme), Skældsord, 
nævnet Matth. 5, 22, svarer nærmest til vort: din 
Idiot. V. O. 

Rachab, den Jos. 2 omtalte Kvinde i Jeriko, 
som reddede de to af Josua udsendte Spejderes 
Liv, og som derfor tillige med sin Familie blev 
skaanet ved Jerusalem's Ødelæggelse. V. O. 

Rachab (hebr.), Søuhyre, i gi. Test under
tiden emblematisk Betegnelse for Ægypten (smig. 
L e v i a t h a n ) . V. O. 

Rachel, kendt fra Patriarkfortællingerne som 
Jakob's Hustru, Josefs og Benjamin's Moder. 
Hendes Fader Laban havde lovet Jakob hende 
for 7 Aars Tjeneste; men ved List gav han ham 
i Stedet Søsteren Lea til Ægte; først bagefter 
fik han ogsaa R. til Hustru mod at forpligte sig 
til atter at tjene Laban 7 Aar. — En anselig 
muhamedansk Moské ved Vejen mellem Jerusalem 
og Bethlehern kaldes R.'s Grav; baade Jøder og 
Muhamedanere vise den stor Ærefrygt. V. O. 

Rachel [rasæ'l] E l i s a b e t h R a c h e l Fe l ix , 
kaldetR., fransk Skuespillerinde, født 28. Febr. 1821 
i Mumpf i Kanton Argau i Schweiz, død 4. Jan. 
1858 i Cannet ved Toulon. Født i en fattig 

Jødefamilie maatte R. som Barn, ved at synge 
paa Gader og Kafeer, bidrage sit til Familiens 
Indtægter paa dens Vandring fra Schweiz til 
Paris; her kom hun gennem et Par dramatiske 
Forberedelsesskoler, Choron's Sangskole og Skue
spilleren St.-Aulaire's Elevteater, 12—13 Aar gi. 
ind paa Konservatoriet. Efter at have gennem-
gaaet dette engageredes hun til Gymnase, hvor 
hendes første Fremtræden fandt Sted 4. Apr. 
1837 i Duport's »Kvinden fra Vendée«; hun 
gjorde imidlertid liden eller ingen Lykke der og 
anvendtes kun i Smaaroller; dog den mægtige 
Skuespiller Samson blev opmærksom paa hende 
og skaffede hende Tilladelse til 12. Juni 1838 
at debutere paa Théåtre-frangais som Camilla i 
»Horatierne«. Publikum stillede sig i Begyndelsen 
lidt tvivlende over for hende, men snart — særlig 
efter at hun en Maaned senere havde spillet 
Hermione i »Andromacus« — faldt det hende 
for Fode i dyb Beundring, og hun, der 1840 
optoges blandt Societærerne, fornyede Tragedien 
paa Théåtre-frangais gennem sin storladne Frem
stilling af en Række Kvindekarakterer i saavel 
det klassiske som det moderne Repertoire, blandt 
hvilke hendes »Fædra« indtager en særlig Hæders
plads. R. var selve Tragedien: der hvilede over 
al hendes Fremtræden et Præg af Ophøjethed, • 
Storslaaethed og Poesi, hendes dybe Altstemme 
raadede over et Fond af ægte og gribende Toner ! 
for de menneskelige Lidenskaber, fra Skinsygen 
til Hadet, fra Raseriet til Ironien, og hendes 
rige Minespil understøttede Stemmens Overgange; 
det skortede hende derimod en Smule paa Ømhed. 
R. vilde ikke lade sig nøje med sine tragiske 

Laurbær, men begærede at underlægge sig ogsaa 
Komedien, hun udførte ogsaa adskillige Lystspil
roller, men uden rigtigt Held; bedst lykkedes 
for hende Titelrollen i Mme Girardin's »Lady 

I Tartuffe«. Foruden Kunstnerærgerrigheden brændte 
. i hendes Bryst en anden Lue — Tørsten efter 
, Guld — og denne kneblede temmelig hurtig den 

første, men ikke nok hermed: den ødelagde 
, hendes Helbred og lagde hende i en alt for tidlig 
; Grav. Idelig laa hun i Kævlerier med Teateret 
, og havde til sidst opnaaet 60,000 frc. i aarlig 
! Gage og Fritagelse for Teatertjeneste i 4—6 

Maaneder; dem anvendte hun dog ingenlunde til 
at hvile sig ud, men jog tværtimod i dem rundt 
paa Turneer, snart i Provinserne, snart ud over 
Frankrig's Grænser til England, Belgien, Holland 
og Tyskland, ja selv Rusland gæstede hun paa 
sin ustandselige Jagt efter Guld og Berømmelse. 
Hvor træt og ødelagt hun vendte hjem, ingen 
Sinde faldt hun til Ro: Amerika fristede hende; 
23. Juli 1855 optraadte hun sidste Gang paa 
Théåtre-frangais i »Andromacus« og »Lesbia's 
Fugl«, fire Dage senere forlod hun Paris, men 
Amerika-Turen blev en Skuffelse for hende, hun 
gjorde ingen rigtig Lykke, maatte af Helbreds-
hensyn afbryde Rejsen og kom i Begyndelsen af 
Aaret 1856 tilbage til Europa, mærket til Døden; 
hun søgte Helbredelse i Sydfrankrig og senere i 
Ægypten, men alt forgæves: ikke fyldt 37 Aar 
bukkede hun under for Dødens Tag. R. efterlod sig 
to Sønner, hvoraf den ældste anerkendtes af Grev 
Morny og af Napoleon III ophøjedes i Adels
standen. (Li t t , : J u l e s Jan in , R. et la tragedie 
[Paris 1858]; E. de Mi recou r t , Mile R. [Paris 
1858]; Derniéres heures de R. [Paris 1858]; 
G e o r g e s d 'Heyl l i , R. d'aprés sa correspon-
dance, I — II [Paris 1881J; samme, Journal in
time de la Comédie Frangaise 1852—71 [Paris 
1879]). A.A. 

Rachel , J o a c h i m , tysk Satiriker, født i 
Lunden i Ditmarsken 28. Febr. 1618, død i Sles
vig 3. Maj 1669. Han gik i Skole i Hamburg, 
studerede i Rostock og Dorpat og var en Tid 
Huslærer i Livland. Derefter blev han Rektor i 
Heide, senere i Norden i Østfriesland, og døde 
som Rektor i Slesvig. Han var den mest ansete 
Satiriker efter Lauremberg; hans Satirer, der 
ere skrevne paa højtyske »Vers«, ere vel ganske 
upersonlige og alvorlig mente, men brede og tørre 
og spækkede med klassisk Lærdom; til Dels ere 
de Bearbejdelser efter Juvenal og Persius. Hans 
plattyske Digte ere naturligere og bedre. (L i t t . : 
Sach , »Joachim R.< [1869]. C.A.N. 

Rachltis (Rak i t i s ) d. s. s. E n g e l s k Syge 
(s. d.). 

Racine [r»si!n], By i U. S. A., Stat Wiscon
sin, ligger ved Root River's Udløb i Michigan-
Søen. (1900) 29,102 Indb. R. har Tilvirkning af 
Landbrugsmaskiner, Vogne og Uldvarer . samt 
Bryggeri og Skibsværft og driver desuden en be
tydelig Træhandel. E. P. 5. 

Racine [rasin'], 1) J e a n B a p t i s t e , fransk 
Digter, født i La Ferté-Milon 22. Decbr. 1639, 
død i Paris 21. Apr. 1699. Tidlig forældreløs 
blev han, hvis Familie stod i nær Forbindelse 
med Port-Royal, opdragen under jansenistisk Ind
flydelse, 1655—58 i selve det berømte Kloster. 
En humanistisk Uddannelse, med særlig Vægt 
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paa det græske, blev ham her til Del jævnsides 
med alvorlig religiøs Paavirkning. Men i Paris 
kom den unge Student i andre Omgivelser: Skøn-
aanden i ham vaagnede, han blev Ven med La 
Fontaine, fik endog Bekendtskaber blandt Teater
folk, begyndte at drømme om Laurbær som dra
matisk Digter og udsendte 1660 sit første poe
tiske Forsøg, Bryllupsdigtet »La Nymphe de la 
Seine« i Anledning af Ludvig XIV's Formæling. 
Det bragte ham en kongelig Pengegave; men 
Port-Royal forargedes over den fortabte Søn. 
Saa sendte man ham til Uzés i Languedoc, hvor 
han skulde uddannes til gejstlig. Her studerede 
R. nok Teologi; men en Præst blev der aldrig 
af ham, om end man fik skaffet ham et Par béné-

Jices, som han beholdt i adskillige Aar. Fra 
Slutn. af 1662 levede han atter i Paris og fort
satte sin digteriske Virksomhed, blev personlig 
bekendt med Boileau og Moliére og fik 1664 sin 
første Tragedie, »La Thébai'de«, opført paa Pa-
lais-RoyaVs Teater. Kort efter forsvarede han 
den profane Poesi og Skuespilkunsten mod Nicole 
og en anden Jansenist i 2 meget spydige Epistler. 
Men uagtet han følte sig sikker paa sig selv og 
havde brudt med sit gamle aandelige Hjem, 
havde dette dog afsat Mærker hos ham, som 
gennemtrænge hans Digtning, ogsaa den verdslige, 
til Port-Royal atter helt kalder ham. Imidlertid 
fortsatte R. det muntre Samliv med de allerede 
nævnte litterære Stormænd, og især Boileau fik 
med sin kloge, noget nøgterne Kritik megen 
Indflydelse paa den bløde og nervøst følsomme 
R. Denne bragte sit andet Stykke, »Alexandre 
le Grand«, paa Skuepladsen 1665. Allerede nu 
mærkedes tydelig Spliden mellem den ny Stjernes 
Beundrere og den gamle Pierre Corneille's tro
faste, f. Eks. Mme de Sévigné, som vedbleve at 
bedømme R. skarpt, — en Kritik, han tog sig 
meget nær. »Alexandre« bragte ham ogsaa i 
spændt Forhold til Moliére, da han først havde 
ladet dennes Trup opføre Tragedien, men siden 
lod det konkurrerende Teater, Htitel de Bour
gogne, ligeledes spille den. De to Digtere bleve 
dog senere igen forsonede, men Moliére's Skue
spillere fik ikke mere R.'s Stykker paa deres 
Repertoire. 1667 fulgte »Andromaque«, hvis 
Titelrolle spilledes af R.'s Elskerinde, Mile Du 
Pare; derefter »Britannicus« [1669], »Bérénice« 
[1670], »Bajazet« [1672], »Mithridate« [1673], 
»Iphigénie en Aulide« [1674] og »Phédre« [1677]. 
Imellem alle disse Tragedier træffes desuden en 
enkelt Komedie, den morsomme »Les Plaideurs« 
[166S] efter Aristofanes'es »Hvepser«. De fleste 
af disse Værker vare i alt væsentligt store Sejre 
for Digteren, og om end ondskabsfulde Rivaler — 
som Pradon — og Kritikere undertiden gjorde 
ham Livet surt, kunde han trøste sig med Ver-
sailles-Hoffets, ja selve Majestætens Anerkendelse, 
ved Kenderes intelligente Bifald og ved følende 
Hjerters Taarestrømme. »Iphigénie« nød den Ære 
at blive spillet først for Kongen i Versailles, og 
Ludvig XIV's Yndest gjorde ogsaa sit til, at R. 
optoges i det franske Akademi 1673. Endnu et 
vigtigt Moment fra denne Periode af hans Liv: 
siden 1670 havde der bestaaet et Elskovsforhold 
mellem Digteren og den talentfulde Skuespiller
inde Mile Champmeslé, som udførte Hoved
rollerne i hans Tragedier. 

Men kort Tid efter »Phédre«'s Opførelse be
sluttede R. at opgive sit hidtil førte Liv og sin 
Skuespildigtning. Han var nu 38 Aar, havde 
faaet nok af Lidenskaber og Berømmelse (samt 
Ærgrelser, — just »Phédre« var bleven stærkt 
angreben) og hans første Ungdoms alvorlige 
Tanker meldte sig paa ny: han vendte sig atter 
til Port-Royal, hvis første Mænd, Nicole og Ar-
nauld, kom ham venlig i Møde, og allerede 1677 
giftede ban sig med Datteren af en hæderlig 
Borgerfamilie. R.'s Liv gik fra nu af væsentlig 
op i at være god Kristen og god Familiefader. 
Fra 1677 var han (ligesom Vennen Boileau) 
bleven udnævnt til kgl. Historiograf; siden fik 
han tillige et Par andre Hofembeder, og — hvad 
jo havde meget at betyde — Mme de Maintenon 
satte stor Pris paa ham. Det var ogsaa hende, 
der bevægede ham til paa ny at digte Tragedier, 
men med bibelske Emner, nemlig »Esther«, op
ført 16S9 af de kvindelige Elever i den af Mme 
de Maintenon stiftede Opdragelsesanstalt Saint-
Cyr, og»Athalie«, vistnok R.'s betydeligste Værk, 
fuldendt 1690 og ligeledes spillet i Saint-Cyr 
(1691); begge ere med Korsange. R.'s sidste Aar 
forbitredes ham ved Kongens Unaade. Lud
vig XIV var meget ildesindet mod Jansenisterne, 
med hvem Digteren følte en saa stærk Sympati, 
og ikke blot lagde R. denne uforbeholdent for 
Dagen, men han stødte ogsaa Eneherskeren ved 
at indsende et Forslag til Forbedring af Folkets 
Kaar. At han havde tabt Kongens Gunst var 
vistnok en medvirkende Aarsag til hans dødelige 
Sygdom. Han begravedes efter eget Ønske paa 
Kirkegaarden ved Port-Royal, men 1711 førtes 
hans Lig til Kirken Saint-Etienne-du-Mont i 
Paris. 

Foruden til de i det foregaaende nævnte 
Værker er R. Forfatter til nogle mindre Digte, 
navnlig nogle Cantiques spirituels [1694] og en 
smuk akademisk Mindetale over P. Corneille; 
af hans historiske Forfatterskab er kun levnet 
et Par Brudstykker. Det er ved sine Tragedier, 
med »Phédre« og »Athalie« i Spidsen, at R. har 
vundet sin høje Stilling i den franske Litteratur 
som Corneille's Arvtager og Fuldenderen at den 
ny-klassiske Dramaform, denne havde anslaaet. 
Han har ikke Corneille's Kraft og retoriske Patos; 
men han er ganske anderledes fin og smagfuld, 
forstaar anderledes at røre, er en større Menneske
kender, især af Kvindenaturen, og hans erotiske 
Dialektik er bleven højlig beundret. Det psyko
logiske er for ham Hovedsagen, og hans Stykker 
besidde derfor en højst enkel og sammentrængt 
Handling, regelmæssig byggede som de ere med 
»de tre Enheder«, de behørige »fortrolige« og 
Klassicismens øvrige Teaterapparat. Han er som 
Dramatiker den fuldgyldige Repræsentant for 
Louis-Quatorze-Stilen i den franske Aandskultur, 
med dens Hovedfaktorer: det akademiske, det 
galant hofmandsmæssige — thi hans Grækere 
høre alle hjemme i Versailles — og det katolsk 
religiøse. Hans poetiske Diktion og Versbygning 
ere overordentlig elegante. Fuldt ud vurdere 
Mesteren have vel i det hele kun Franskmændene 
formaaet (undtagen da Romantismen var oppe 
iblandt dem); men som en betydelig og repræ
sentativ Skikkelse maa han dog altid vise sig for 
enhver nogenlunde uhildet litteraturhistorisk Be-
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tragtning. — R.'s Værker ere komne i mange 
Udgaver; her kunne nævnes Pragtudgaverne i 
Folio hos Didot [3 Bd., Paris 1801—05] og Bo-
doni [Parma 1813, ligel. 3 Bd.], Udg. ved Mes-
nard [7 Bd., Paris 1865—70], og ved Saint-Marc 
Girardin og Moland [4 Bd., smst. 1871—76]. 
Paa Dansk ere »Esther« og »Athalie« oversatte af 
A. Langsted [Kbhvn. 1888 og 1892]; paa Norsk 
»Iphigénie« af Chr. Lassen [Throndhjem 1876]. 
»Lettres inédites de J. et L. R.« udgaves 1862 
af A. de Laroque. (Li t t . : E. Deschane l , R. 
[1884]; P. S tapfe r , R. et Victor Hugo [1887]; 
P. R o b e r t , La poétigue deR.[i8go]; Del four , 
La Bible dans R. [1891]; P. Monceaux , R. 
[1892]; G. L a r r o u m e t , R. [1898]). E. G. 

2) Louis , fransk Digter, foreg.'s Søn, født i 
Paris 6. Novbr. 1692, død smst. 29. Jan. 1763. 
Først Sagfører, dernæst i en Inspektørstilling i 
Provence, fra 1750 boende i Hovedstaden; Med
lem af Académie des Inscriptions. Religiøst an
lagt; trak sig helt tilbage fra Verden og levede 
kun for Andagtsøvelser, da hans eneste Søn var 
omkommen ved et Jordskælv i Cadiz 1755. Han 
har skrevet Digtet »La Religion« i 6 Sange 
[1742], »La Grace« samt en Del mindre Digte 
og har oversat Milton's »Tabte Paradis«. Nogen 
stor Poet var han ikke. Af Interesse ere hans 
»Mémoires sur la vie de Jean R.« [Lausanne 1747]. 
»Giuvres«, udg. af Lenormant [6 Bd. 1808]. E. G. 

Racket se Lawn-Tenn i s . 
Racki, F ran jo , kroatisk kirkelig Historie

skriver, er født 1829 ved Fiume, studerede Teo
logi i Wien, blev 1852 Præst, senere Professor 
i Kirkehistorie og kanonisk Ret, hvori han drev 
vidtgaaende Studier i Vatikanbiblioteket som Ka-
nonikus for det illyriske Kapitel 1857—60. Hans 
Arbejder omhandle næsten alle gamle kroatisk
slaviske Kirkeforhold. Mest bekendt er: »Cyrill 
og Method.«, en Undersøgelse over deres Tids
alder og Virksomhed [2 Bd., 1857—59], som 
gjorde R.'s Navn kendt over den slaviske Verden, 
og »Pismo slovjensko« (»Den slaviske Skrift«) 
[Agram 1861]. Sammen med Jagid udgav R. 
Codex Assemanii, et gammelslavisk Evangelium 
[1865]. Desuden har R. skrevet en Række Af-
handlinger om kroatisk og sydslavisk Historie, 
mest i serbiske Tidsskrifter, »Pozor« og »Rad«. 
1866 blev R. Præsident for det sydslaviske Uni
versitet i Zagreb (Agram). A. M. B. 

Råcky se B l o m m e b r æ n d e v i n . 
RaclaviCG [ratslavi'tsæ], Landsby i det russisk 

polske Guvemement Kjelzy. Her sejrede Kos-
ciuszko, bistaaet af de med Leer bevæbnede Bønder, 
4. Apr. 1794 over den russiske General Tor-
massov. 

Raczyriski [ratsy'fiskj], polsk Adelsslægt, hvoraf 
endnu lever en yngre katolsk i Posen, en ældre 
protestantisk i Kurland. Af den yngre kan 
nævnes: 

i ) E d v a r d , Greve R., født 1786 i Posen, 
dræbt sig smst. 1845. Han v a r Officer i den 
polske Hær 1807—12, siden hen gjorde han vid-
strakte Rejser, udgav: »Voyage pittoresque dans 
quelques Provinces de l'Empire Ottomane« [1824]. 
Gennem Arkivstudier udgav R. en Række vigtige 
polske Memoirer og Brevsamlinger , som f. Eks. 
»Listy Krola Sobieskiego do z'ony za Wiedei'iskiej 
wyprawy« (Sobieski's Breve til sin Hustru under 

Wienerfelttoget 1827), »Pami^tniki panowania 
Stefana Batorego« (Minder fra St. B.'s Regerings
tid), »Pasek's Memoirer« [1838] o. m. a. Han lod 
trykke Codex diplomaticus Major is Poloniae, 
udgav Pragtværket: »Gabinet Medalow polskich« 
[Bd. 1—2, Berlin 1845; Bd. 3—4, Posen 1841 — 
43]. R. skænkede sin Fødeby Statuen af Kong 
Mieczyslaw og Boleslaw Chrobry, og efterlod sit 
21,000 Bd. store Bibliotek til Posen. 

2) A t h a n a s i u s , Greve R., foreg.'s Broder, 
preussisk Statsmand, født 1788 i Posen, død i 
Berlin 1874, 1830 Chargé d' affair es i Kjøbenhavn, 
1841 i Lissabon, 1848—52 i Madrid; senere 
levede han i Berlin. R. var ivrig Kunstsamler, sin 
store Portrætsamling skænkede han den preussiske 
Stat. Af hans kunsthistoriske Værker ere be
tydeligst: »Histoire de l'art moderne en Alle-
magne« [Paris 1836—41], »Les Arts en Portugal« 
[Paris 1846], »Dictionnaire historico-artistique du 
Portugal« [Paris 1847]. A. M. B. 

RadautZ, By i østerrigsk Provins Buchovina, 
56 Km. S. f. Czernowitz nær Sereth's Biflod 
Suczava, Hovedstad i Bezirkshauptmannschaft R., 
har (1890) 12,900, hovedsagelig tyske Indb. Stats-
overgymnassium, stort Statsstuteri, Maskin- og 
Papirfabrikation, Bryggeri og Garveri. Joh. F. 

RadbértUS, med Tilnavnet P a s c h a s i u s , Ab
bed i Corbie i Picardiet, født i Slutningen af 8. 
Aarh., død i sidste Halvdel af 9., var en af sin 
Tids betydeligste Teologer. Han var Abbed fra 
844 til 851, men nedlagde saa Værdigheden paa 
Grund af indre Klosterstridigheder og helligede 
sig helt Videnskaben. Han har baade skrevet 
eksegetiske, dogmatiske og historiske Værker. Hans 
betydningsfuldeste Skrift er Liber de corpore et 
sanguine Christi [831J, i hvilket der for første 
Gang i Kirkens Historie gives en systematisk 
Skildring af Nadverens Væsen og Betydning, og 
som skaffede Forfatteren hans Tilnavn. R. ser 
i Nadveren baade noget symbolsk og noget realt. 
Den er et aandeligt Maaltid, som kun nydes af 
dem, der tro paa, at aandelig Næring og Synds
forladelse skænkes i de ydre, symbolske Former, 
medens den uværdige Nadvergæst modtager Ele
menterne til Dom. Og den er noget realt. I 
Nadveren er det samme Christi Legeme, som blev 
født af Maria, Brødet og Vinen forvandles dertil 
ved en særlig Skaberakt fra Guds Side paa Præstens 
Bøn. Her er for første Gang den romersk
katolske T r a n s s u b s t a n t i a t i o n s l æ r e (s. d.). 
fremsat, men den blev ikke uimodsagt. Navnlig. 
R a t r a m n u s (s. d.) angreb R. I det store og 
hele fulgte Kirken dog R. R. har ogsaa skrevet 
et Skrift om Jomfrufødselen og hævder, at Maria 
var Jomfru ogsaa under og efter Fødselen, saa-
ledes at hun har født med lukket Moderliv. R.'s 
Skrifter ere udgivne af S i r m o n d [Paris 1618] og 
af Migne i Patrologia, series latina [Bd. 120, 
Paris]. (Li t t . : E r n s t , »Die Lehre des heiligen 
Pasch. R. von der Eucharistie« [1896]). A. Th. J. 

Radbod (Rodbod) , Konge over Friserne, død 
719. R. kæmpede med Dygtighed og Held for 
at værge sit Lands Uafhængighed mod de frankiske 
Hushovmestere Pipin og Karl Martel. Kristen
dommen bekæmpede han som Frankernes natur
lige Forbundsfælle. Pipin tvang ham vel til at 
taale Missionærer i sit Land; men efter Pipin's 
Død (714) nedrev R. Kirkerne og hindrede Mis-
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sionen. Da han var død, maatte Friserne finde 
sig i det frankiske Herredømme. y. L. 

Radbrækning (af Rad o: Hjul) forekommer som 
Straf allerede hos Grækerne og Romerne og an
vendtes i de fleste europæiske Stater lige til 
Slutningen af 18. Aarh. over for Mordere, Brand
stiftere, Landevejsrøvere, Kirkeskændere o. a. I 
dens mest kvalificerede Form fuldbyrdes R. ved, 
at Forbryderens Legeme anbringes og Lemmerne 
fastbindes paa et X-formet Kors (Andreas-Korset), 
hvorefter Bødlen med en Jærnkølle knuser først 
Skinneben og Underarme, derefter Laar og Over
arme og sluttelig Brystkassen. Legemet flettes 
derefter paa Hjulet med Arme og Ben bundne 
sammen paa Ryggen og Ansigtet vendt opad, og 
Forbryderen overlades til sin Skæbne og sin ofte 
meget langvarige Dødskamp. I mildere Form fore
kommer R. saaledes, at Forbryderen kvæles, før 
•Lemmerne knuses, eller Brystkassens Knusning 
sker saaledes, at Døden straks indtræder (Naade-
s t ø d , s. d.). I de nordiske Lande har R. (»Stejle 
og Hjul«) aldrig været synderlig anvendt. I 
•Christian V's D. L. trues Højforrædere, visse 
Mordere og Mordbrændere med Stejle og Hjul, 
men paa levende Mennesker er R. næppe bleven 
fuldbyrdet siden 15.-—16. Aarh. A. GI. 

Radblisa se Be raun . 
Radcliffe [ra'dklif], By i det nordlige Eng

land, Lancashire, ved Irwell, 8 Km. 0. f. Bolton, 
med Bomuldsspinderier, Væverier (Olmerdug), 
Papirfabrikker, Kulgruber og (1891) 20,015 
Indb. M. Kr. 

Radcllffe [ra'dklif], Ann, født W a r d , engelsk 
Romanforfatterinde, født 9. Juli 1764 i London, 
død smst. 7. Febr. 1823. 1787 blev hun gift 
med Juristen William Radcliffe (senere Udgiver af 
»The English Chronicle«), rejste sammen med ham 
paa Fastlandet 1794 og levede siden i London. 
Af hendes Værker kunne nævnes: The Castles of 
Athlin and Dunbayne« [1789]; »The Sicilian Ro
mance« [1790]; »The Romance of the Forest« 
[1791]; »The Mysteries of Udolpho« [1794], 
hendes mest berømte Bog: »A Journey through 
Holland« [1795]; »The Italian« [1797]; »Gaston 
de Blondeville« [1826]. Ogsaa Digte skrev hun, 
saaledes det fortællende Digt »St. Alban's Abbey«; 
efter hendes Død udkom 2 Bd. »Poetical Works«. 
Hendes Romaner høre til de bedste i den Genre, 
som Englænderne senere kaldte »German Horrors«; 
det er Ridder-, Røver- og Spøgelseshistorier, 
ofte skrevne med stor Kraft og Fantasi. (L i t t . : 
W a l t e r S c o t t har skildret hendes Liv i Bio-
graphical Notices of Eminent Novellists og be
sørget en Udgave af hendes Romaner i Ba l l an -
tyne 's Novellists Library). T. L. 

Radde, G u s t a v F e r d i n a n d R i c h a r d , tysk 
Naturforsker og rejsende, født i Danzig 27. Novbr. 
1831, død 16. Marts 1903, fra 1863 Direktør for 
Museet for Naturvidenskab, Etnografi og Arkæo
logi i Tifiis, hvilket han selv har stiftet. 1855—60 
foretog han for Geografisk Selskab i St. Peters
borg en lang Rejse i Østsibirien (»Reisen im 
Siiden von Ostsibirien« [St. Petersborg 1862—64]). 
Senere foretog han flere Rejser i Kaukasus, Ar
menien og Mingrelien, hvis Resultater han har 
offentliggjort i »Petermanns Mitt.«. Blandt hans 
andre Arbejder kunne fremhæves »Die Chewsuren 
und ihr Land« [Kassel 1878J; »Malerisches Russ

iand. Der Kaukasus« [St. Petersborg ii 
Ornis caucasica [1884], »Reisen an der pers.-
russ. Grenzen, Talysch und seine Bewohner«, »Die 
Fauna und Flora der siidw. Kaspi Gebietes« 
[Leipzig 1886]. Om sine seneste Rejser i Kau
kasus, Daghestan og Merv har han givet Med
delelse i »Petermann's Mitt.« 1887—9° °g 
1894- C. A. 

Radeberg, By i Sachsen i Kreishauptmann-
schaft Dresden 12 Km. N. 0. f. Dresden, har 
(1900) 12,900 Indb.; betydelig Glasfabrikation, 
Metalstøberi, Emailværk, Papir- og Møbelfabrika
tion, Kvægmarkeder. I Nærheden Augustusbad med 
Mineralkilder, Hermannsbad og Flækken Lange-
briick, et besøgt Sommeropholdssted. yok. F. 

Radecke, R o b e r t , tysk Musiker, er født 31. 
Oktbr. 1830 i Schlesien, kom tidlig til Berlin, 
hvor han tog fast Ophold og kom til at spille en 
vis Rolle i Musiklivet, navnlig i de konservative 
Kredse, der sluttede sig til Akademiet, af hvilket 
R. allerede blev Medlem 1874. R. har været kgl. 
Musikdirektør og senere Leder af det Stern'ske 
Konservatorium. Hans Lærervirksomhed har be
tydet mere end hans ikke meget omfattende Kom
ponistgerning (Symfoni, Ouverturer og Synge
spil). W. B. 

RadeløV, norsk B u r k n e {Asplenium L.), 
Bregneslægt af Familien Polypodiaceae (Gruppen 
Asplenieaé) med hele eller 1—flere Gange delte 
Blade, hvis Stilke have I eller 2 foroven sammen
smeltede Ledningsstrenge, der danne en central 
og cylindrisk Streng og ikke ere tilleddede til 
Rodstokken. Frugthobene ere lige og linieformede, 
og Sløret er fæstet langs den udvendige Side af 
Frugthobene (se B r e g n e r , Fig. 5, d). Talrige 
(150—200) Arter, spredte over store Dele af 
Verden. I Norden findes nogle, til Dels sjældne, 
Arter, af hvilke skulle nævnes følgende. N o r d i s k 
R., norsk Olafsskæg, {A. septentrionale [L.] 
Hoffm.) har et kort Rhizom og er 10—15 Cm. 
høj; Bladene ere tætstillede, langstilkede og gaffel-
formet 2—3-delte med smalle Afsnit, der ere 
tandede i Spidsen. Den vokser hist og her paa 
Bornholm og er almindelig paa Klipper i Norge, 
hvor den benyttes til et folkeligt Lægemiddel. 
R u n d f i n n e t R., norsk S o r t Burkne , {A. 
Trichomanes L.), 10—15 Cm. høj, har enkelt 
fjersnitdelte Blade med mørkt rødbrun Midtribbe 
og rundtakkede Afsnit, af hvilke de midterste ere 
størst. Den vokser i Klipperevner og paa Sten
gærder; ikke hyppig i Danmark, almindelig i 
Norge. L y s B u r k e (A. viride Huds.) har dybere 
delte Afsnit og lysegrøn Midtribbe; den findes i 
Norge, mener ej almindelig. S o r t R. (A. Adian-
tuni nigrum L.), indtil 25 Cm. høj, har krybende 
eller opstigende Rodstok og blanke 2—3-dobbelt 
fjersnitdelte Blade, hvis trekantet-lancetdannede 
nederste Afsnit ere størst; Stilkene ere brune, 
Sløret helrandet. I Danmark kun paa Bornholm ; 
i Norge i det vestlige. M u r r u d e , norsk Mur-
Bu rke, (A. Ruta muraria L.) har krybende 
Rhizom og er faa Cm. høj; dens Blade ere 2—3-
dobbelt fjersnitdelte, mat grønne og med grønne 
Stilke. Sløret takket. Meget sjælden i Danmark 
(paa Kronborg's Mure, Domkirken i Aarhus) og 
forekommer i det østlige Norge, ellers ogsaa der 
sjælden. Alle de nævnte Arter fruktificere i Høj
sommeren og Eftersommeren. Mange tropiske Arter 
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give Lægemidler mod Orm. Og desuden finde en 
Del Anvendelse i Havebruget. Saaledes kunne 
de ovenfor nævnte Arter dyrkes paa Stenhøje. I 
Koldhuse træffes A. bulbiferum Forst, (den gamle 
Verdens Troper) med næsten meterlange Blade, 
paa hvilke der hyppig dannes talrige Yngleknopper, 
A. viviparum Presl (Maskarenerne), hos hvilken 
det samme er Tilfældet, og A. dijnorphum Kze. 
(Norfolk), der udmærker sig ved to Slags Blade, 
nogle 2 Gange delte og golde og andre stærkere 
delte og fruktificerende. I Varmehuse træffes især 
A. Nidus L. ( F u g l e r e d e b r e g n e ) med hele, 
lange og brede Blade, der ere blanke og læder
agtige og ere stillede i en Rundkreds af Form 
som en Tragt eller af Lighed med en Fuglerede; 
den stammer fra de østasiatiske Troper og vokser 
der som Epifyt eller paa Klipper. Se for øvrigt 
B r e g n e k u l t u r . A. M. 

Rademacher, J o h a n n G o t t f r i e d , tysk Læge, 
født 4. Aug. 1772 i Hamm, død i Goch 7. Febr. 
1849. R. levede i Goch ved den hollandske 
Grænse og var ganske ukendt, da han 1843 ud
gav et stort Værk, der indeholdt hans medicinske 
Doktrin. Han søgte tilbage til Paracelsus, kriti
serede al tidligere Lægekunst, hvorpaa han frem
stillede sin Lære, der var baseret paa hans egen 
Erfaring. Sygdomme erkendes ifølge hans Lære 
kun ved de Midler, der virke paa dem. Han 
søger specifikke Lægemidler for hver Sygdom, og 
det er i og for sig ligegyldigt, hvilke objektive 
Symptomer paa Sygdommen der findes. Selv om 
der er alle mulige Symptomer paa en Tarm
sygdom, men Patienten helbredes under Anvendelsen 
af Terpentin, er det ikke en Tarmsygdom, men 
en Leversygdom, thi Terpentin er et Lever-
specifikum. Der er tre Arter universelle Syg
domme, fordi der er tre Universallægemidler 
(Kobber, Jærn og Salpeter). Denne meningsløse 
Lære vandt en Tid talrige Tilhængere og ud
vikledes yderligere efter at være sammenarbejdet 
med Homøopati, men Troen paa den døde snart 
hen. G. N. 

Radere (lat.), kradse, skrabe, udslette noget 
skrevet o. 1. ved Hjælp af Raderkniv eller -gummi, 
udføre en Radering. 

Radérforeninger ere oprettede i de fleste 
europæiske Lande og søge at fremme Raderkunsten 
ved Indkøb af Plader og Fordeling af Aftryk 
mellem Medlemmerne. Den danske R. har med 
nogle Aars Afbrydelse været i Virksomhed siden 
'853 og har omsendt mange værdifulde Blade, 
deriblandt alle Lundbye's samt adskillige af Kyhn, 
Bloch, H. N. Hansen, Fr. Schwartz, Ilsted, N. 
Skovgaard, Locher, L. Ravn-Hansen og mange 
flere af de dygtigste danske Raderere. Medlems
tallet er 600 og maa efter Foreningens Love ikke 
være større. S. M. 

Radérgummi, R a d e r v i s k e l æ d e r , Viske
læder, hvortil er sat et eller andet fintkornet, 
haardt Stof, der sætter Viskelæderet i Stand til , 
at afskrabe det øverste Lag Papir med paasiddende 
Skrift. K. M. 

Radering, raderet Blad, kaldes det Kunst- j 
værk, der er opstaaet ved Trykning med en 
Metalplade, hvorpaa en Tegning er overført 
væsentlig ved Ætsning eller svag Indridsning. 
Den sædvanlige Fremgangsmaade ved Udøvelsen [ 
af Raderkunsten er følgende. Pladen, der i Reglen 1 

er af rent Kobber, overtrækkes — efter at være om
hyggelig plansleben og poleret — med en eller anden 
fernisagtig Masse, f. Eks. en Blanding af Voks, 
Harpiks, Asfalt og Mastiks. Efter at denne »Æts-
grund« er sværtet ved at holdes over den osende 
Flamme af en Voksfakkel eller en Petroleums-
lampe, tegner man i den med Radernaale (s. d.) 
af forskellig Finhed, saaledes at Redskabet danner 
Streg ned til Metallet og blotter dette. Naar 
Tegningen er færdig, indrammer man Pladen med 
en opstaaende Rand af Voks eller Kit og hælder 
den over med et Ætsmiddel, tidligere Skedevand 
(Latin: Aqua fortis — deraf Ordet »Aquafortist« 
o: Raderekunstner), nu som oftest Jærnklorid. Efter 
en kortere eller længere Tids Forløb, efter som. 
man ønsker at ætse lettere eller dybere, skyller 
man Syren bort, og naar man derefter fjerner 
Ætsgrunden, vil man, om alt er lykkedes, finde 
Tegningen staaende paa Pladen med fordybede 
Linier. Mangler der noget, kan der gives ny 
Ætsgrund og større eller mindre Dele af Pladen 
paa ny udsættes for Syrens Indvirkning, eller 
man kan gaa efter, trække op eller supplere ved 
at ridse i selve Metallet umiddelbart med Kaalen, 
bruge, som det kaldes, den »kolde Naal«. Til 
mangfoldige Raderinger, vistnok endog de fleste, 
er der brugt saavel Ætsning som kold Naal, ikke 
sjælden desuden til de sværeste Linier og mørkeste 
Partier Gravstik samt forskellige andre Redskaber 
som Punzen eller Punselen, hvormed man trykker 
eller slaar fordybede Prikker ind i Pladen, og 
Ruietten, et lille med fine Tænder udstyret Hjul 
eller Halvhjul, der bæres af et Skaft og sætter 
Spor som punkterede Linier; naar disse lægges 
tæt op ad hverandre, bliver en hel Flade derved 
præpareret til at give »Tone«. En saadan op-
naas for øvrigt nutildags ofte ved, at Dele af 
Pladen, f. Eks. Luften, ætses efter at have faaet 
en let Overstøvning med pulveriseret Harpiks, 
der smeltes; mellem Kornene af dette virker Syren. 
Det kan tilføjes, at man i den senere Tid har be
gyndt at radere i hvid Fernis, hvilket har den 
Fordel, at Stregen kommer til at staa mørk paa 
Grunden, saa Arbejdet mere kommer til at ligne 
en Tegning og altsaa bedre kan kontroleres, 
medens det skrider frem. Dersom Kunstneren 
ønsker at foretage en Rettelse, hvorved et eller 
andet af det alt udførte maa svækkes eller fjernes, 
lader dette sig gøre ved Hjælp af Skraberen eller 
af Polerstaalet; disse Redskaber bruges ogsaa til 
at fjerne »Graten«, de opstaaende Kanter, der 
rejse sig paa Siderne af de Furer, den kolde 
Naal eller Gravstikken have trukket, hvis man da 
ikke foretrækker at lade den staa for at opnaa 
bestemte Virkninger. Alt som Værket skrider 
frem, plejer Kunstneren af og til at tage »Prøve
tryk« for at se, hvad der alt er opnaaet, og hvad 
der endnu mangler eller skal rettes. Naar Pladen 
er færdig, staar endnu et meget vigtigt Arbejde 
tilbage, nemlig alt det, som vedrører Mangfoldig
gørelsen; af den Omhu og kunstneriske Følelse, 
hvormed Trykningen gennemføres, afhænger for 
en væsentlig Del det endelige Resultat. Først 
og fremmest kommer det an paa, hvorledes Pladen 
bliver forsynet med Farven. Denne, der gerne 
bestaar af Linolie og fin Sod, hældes ud paa den 
i Forvejen opvarmede Plade og gnides ind, til 
man er vis paa, at alle Fordybninger ere fyldte. 
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Drejer det sig nu om en R., der væsentlig skal 
virke som en Pennetegning, »renviskes« Pladen, 
saa Farven kun bliver siddende i Furerne (flere af 
Rembrandt's smaa Landskaber o. s. v.; Lundbye, 
Kyhn's ældre Blade); tilsigtes der derimod en 
større malerisk Virkning med gennemført »Clair-
obscur<, gælder det at faa Farven saaledes fordelt 
ogsaa uden for Linierne, at den rette Afstemning af 
Lys, Skygge og Toneovergange, det passende For
hold mellem kraftigere og svagere Partier derved 
kan opnaas i Aftrykket. Trykkeren, i bedste 
Tilfælde selv en Kunstner, allerhelst endog den 
samme, selve R. skyldes, arbejder altsaa paa fri 
Haand; deraf følger, at to Aftryk af samme Plade 
aldrig ere ganske ens, ofte endog meget forskellige 
fra hverandre (de fleste af Rembrandt's Hovedblade; 
H. N. Hansen). Forskellen mellem Aftrykkene 
beror imidlertid ingenlunde alene paa de bevidste 
eller ubevidste Afvigelser i Farvning og Visk-
ning af Pladen; denne undergaar nemlig ved Brugen 
saa væsentlige Forandringer, at disse i og for sig 
ere tilstrækkelige til at volde den uhyre Forskel, 
der kan være paa Værdien af de bedste og de 
sletteste Aftryk af samme R. Pladen lider, hver 
Gang den udsættes for den kraftige Paavirkning 
af Pressen, naar den med Papiret over sig føres 
frem mellem dennes to roterende Staalvalser ; endnu 
mere, hver Gang der viskes; Linierne blive svagere 
og svagere, saa de bestandig daarligere kunne 
tage mod Farven; til sidst forsvinde de lettere 
af dem helt, saa flere og flere af Overgangene 
gaa tabt. Medens saaledes de lyse Partier stadig 
brede sig og blive endnu lysere end oprindeligt, 
gaar Forandringen med de kraftigere behandlede, 
mørkere, langsommere for sig, med andre Ord, 
Kunstværket mister sin Harmoni, det retteligt be
regnede Forhold mellem Lys og Skygge, samtidig 
med, at de enkelte Streger komme til at staa 
raat og dødt. En saaledes misbrugt Plade giver 
selvfølgelig mere eller mindre værdiløse Aftryk, 
og i Alm. vil det ikke være til stor Nytte at 
»retouchere« den; mange af de ypperste Radereres 
Plader (saaledes Ostade's) ere dog i Tidernes Løb 
blevne saa grundig opfriskede, at der saa at sige 
intet er tilovers af Mesterens eget Arbejde. Af 
en uforstaalet raderet Plade vil der sjælden kunne 
tages mere end et Par Hundrede ordentlige Tryk; 
drejer det sig om et Koldnaalsarbejde, ofte kun 
en Snes Stykker eller mindre. Nu er det imidlertid 
almindeligt ad galvanisk Vej at give Kobberet et 
fint Staalovertræk; naar dette er sket, kan der 
tages et hvilket som helst Antal Tryk. 

Det lader sig ikke sige med Vished, hvem der 
har opfundet Raderekunsten; sandsynligt er det dog, 
at Durer først af alle anselige Mestere har taget 
Aftryk af ætsede Plader (Jærn). Det blev imidlertid 
ikke i Tyskland, R. naaede sin højeste Udvikling, 
men i Holland, hvor den dreves til Fuldkommen
hed af de ypperste Malere, fremfor alle af 
Rembrandt (s. d.), men ogsaa af A. van Ostade, 
Paulus Potter, Jacob Ruysdael, Swanevelt, Water- | 
loo, Jan Both og mange flere. I Frankrig ind
tager Claude Lorrain den første Plads som Ra
derer; blandt den store italienske Renaissances 
Mestere fandt Kunsten ingen Dyrkere, derimod 
blandt 17. Aarh.'s Eklektikere og Naturalister, 
Mænd som Guido Reni, Carracci'erne, Salvator 
Rosa og Ribera, senere Tiepolo og Canaletto. 

Blandt spanske Raderere bør nævnes Goya, blandt 
de tyske Hollar, G. F. Schmidt og D. Chodo-
wiecki. I det sidste halve Aarhundrede har Ra
derekunsten, efter i længere Tid at have været 
forsømt, taget et nyt Opsving, dels ved mange 
udmærkede Maleres Stræben(»Originalraderinger«), 

I dels ved, hvad reproducerende Raderere have ydet. 
Som fremragende Malerraderere kunne nævnes i 
Frankrig Méryon, Braquemont, Duez, Jacquemart, 
Legros, i England Whistler, Herkomer og Strang, 
i Amerika H. Farrer og Mrs. Nimmo-Moran, i 
Spanien Fortuny, i Holland Israels, Zilcken og 
Storm van's Gravesande, i Tyskland Mannfeld, 
Stauffer, Geyger, Stuck og Klinger, i Sverige 
Zorn og Nordhagen, i Danmark Ernst Meyer, 
Købke, Lundbye, Frølich, Kyhn, Bloch, Haslund 

I Edv. Petersen, Niss og L. Ravn Hansen samt 
! blandt de yngre H. N. Hansen, Schwartz, Locher, 
S. Hansen, Ilsted, Hou, Krøyer, N. Skovgaard, 

j A. Holm, Repholtz, Krause og Moe. Udmærkede 
reproducerende Raderere have i den nyere Tid 
udfoldet en betydelig Virksomhed, i Frankrig 
saaledes Flameng, i Tyskland og Østerrig J. L. 
Raab, Doris Raab, Halm, Krauskopf, Woernle, 
Unger og Koepping. S. M. 

Raderkunst se R a d e r i n g . 
Radénuanér. En kunstnerisk Reproduktion, 

opstaaet ved Trykning, siges at være udført i R., 
naar den stræber at gøre Virkning som en Ra
dering, uden at dennes sædvanlige Materiale og 
Teknik er anvendt. Staalstik, Litografier og Træ
snit samt forskellige Arter af Højætsning kunne 
saaledes være udførte i R.; mærkeligst af Arten 
ere forskellige Gravstikblade af den udmærkede 
franske Mester Gaillard. S. M. 

Radérnaal er Navnet paa det vigtigste af de 
Redskaber, der bruges ved Udøvelsen af Rader-
kunsten (se Ra d e r in g), og bestaar af en Staalnaal, 
indfattet i et Træskaft af Længde og Førlighed 
som et almindeligt Blyant. Til Frembringelsen 
af de allerfineste Streger, især ved Koldnaals-
arbejdet, bruges ofte en R. med Diamantspids. S. M. 

Radesyge (norsk) benævnedes i 18. Aarh. en 
særlig i Vestnorge endemisk forekommende kronisk 
Sygdomsform, som dog ved senere Undersøgelser 
viste sig ikke at være nogen egen Sygdom, men 
hovedsagelig miskendte og forsømte Tilfælde af 
gammel, tertiær Syfilis, maaske ogsaa kroniske 
Ulcerationer af skrofuløs, lupøs eller anden Natur. 
Ordet stammer fra Plattysk rate = rote (»Raadden-
hed«, >Forraadnelse«). E. P—n. 

Radetskij, F e d o r F e d o r o w i t s c h , russisk 
General, født 28. Juli 1820, død 1890. Han ud
nævntes til Ingeniørofficer 1839, deltog i Kampene 
i Kaukasus og 1849 i Ungarn. 1853 forfremmedes 
han til Oberst og blev 1860 Generalmajor og 
Generalstabschef ved Kosakhæren i Terek. Efter 
1868 at være bleven Generalløjtnant kom han 
1876 i Spidsen for 7. Armékorps, som han i den 
russisk-tyrkiske Krig førte over Donau, og hvor
med han forsvarede Schipka-Passet. I Løbet af 
Krigen fik han Overkommandoen over Centrums-
hæren, tvang 9. Jan. 1878 den tyrkiske Schipka-
Hær til Overgivelse og besatte kort efter Adria
nopel. R., der belønnedes med Grevetitelen, fik 
efter Krigen 5. Armékorps i Polen og 1881 Gre-
naderkorpset i Moskva. Aaret efter blev han 
Generalguvernør i Charkov. B. P. B. 
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RadetZSky, J o h a n J o s e p h Wenze l A n t o n 
F r a n t s Kar l , Greve, østerrigsk Feltmarskal, født 
2. Novbr. 1766 i Bohmen, død 5. Jan. 1858 i 
Milano. Han indtraadte i Rytteriet 1784 og ud
mærkede sig allerede som ung Officer i Krigen 
mod Tyrkerne 1788—91. Under Kampene ved 
Rhinen 1794 forfremmedes han til Major, var 1797 
Adjutant hos General Melas og belønnedes for 
sin Tapperhed ved Stormen paa Varaggio med 
Chefsposten i 1. Kyrasserregiment, hvilket Regi
ment han førte med Udmærkelse ved Hohen-
linden. Som Generalmajor kæmpede han med 
Udmærkelse 1805 i Italien og 1809 i Østerrig 
særlig ved Aspern og Wagram, ansattes 1813 
som Generalstabschef, i hvilken Stilling han under 
Felttogene 1813—15 var Schwarzenberg til over
ordentlig Støtte. 1831 blev R. kommanderende 
General i Italien og indlagde sig stor Fortjeneste 
ved sin Omsorg for Hærens Uddannelse og for For-
s varsvæsenets Forberedelse i det hele taget. Hans An
strengelser belønnedes under Kampene 1848—49. 
Vel maatte R. efter en haardnakket Gadekamp rømme 
Milano, men han sejrede kort efter flere Gange, 
saaledes ogsaa ved Custozza, besatte paa ny Mi
lano og tvang Sardinien til Vaabenstilstand. 1849 
gik han over Ticino og slog den sardinske Hær 
afgørende ved Novara, saaledes at det østerrigske 
Overherredømme i Italien var sikret. Han blev 
derefter Generalguvernør og styrede Regeringen 
i Italien med fast og sikker Haand, indtil han 
1857 trak sig tilbage. 1836 var han bleven ud
nævnt til Feltmarskal. (Li t t . : S t r ack , »Graf R.< 
[Wien 1849]; S c h n e i d a w i n d , »Feldmarschall 
Graf R.« [Augsburg 1851]; S c h o n h a l s , >Der 
Feldmarschall Graf R.« [Stuttgart 1858]; samme, 
»Denkschriften militarischen Inhalt aus dem Nach-
lass R.'s«; T r u b e t z k o i , Campagnes du comte 
R., dans le nord de tItalie en 1848 et 1849 
[Leipzig 1860]). B.P.B. 

Radevormwald, By i preussisk Rhin-Provinsen, 
15 Km. S. 0. f. Elberfeld, har (1900) 10,700 
Indb., hvoraf 1,700 Katolikker; Uld- og Bom-
uldsspinderi, Fabrikation af Klæde, File og 
Laase. Joh. F. 

Radewijnszoon (Radewins), F l o r e n s , se 
B r ø d r e a f F æ l l e s l i v e t . 

Radford [ra'dfa.d], Kommune i Midtengland, 
Nottinghamshire, med (1891)38,718 Indb. M. Kr. 

Rådllå, i den indiske Mytologi en af Krishna's 
Hyrdinder, Gopi'erne (s. d.). Ved Hjælp af 
Ganega (s. d.) fik hun hævet den Forbandelse, 
ifølge hvilken hun var bleven født som Menneske, 
og vendte derefter tilbage til Goloka (s. d.) som 
Krishna's Hustru. Hun dyrkes af krishnaitiske 
Sekter som Krishna's kvindelige Side (se Cak t a ) 
og regnes for en Inkarnation af Lakshmi, ligesom 
Krishna er en Inkarnation af Vishnu. (Jfr. Gi-
t a g o v i n d a og Har ivamga) . D. A. 

Rådhå-Vallabhl'erne, en krishnaitisk Sekt i det 
nordvestlige Indien, som dyrker Radha, Krishna's 
Hustru, stiftet i 16. Aarh. af V a l l a b h a c S r y a 
(s. d.). (Jfr. Har ivamca) . D. A. 

Radi, i Sydindien Navn paa Kama's Hustru 
(Lo v e n t h a i , »Indien« [1895] S. 189—90), se 
Rat i . D.A. 

Radial (lat.), straaleformet, straalende. 
Radiålboremaskine se Bor S. 358. 
Radiålturbine se Turbine. 

Radiåta se S t r a a l e d y r . 
Radiation (lat.), Straalen, Udstraaling. 
Radiatidnspnnkt se S t j e r n e s k u d . 
Radiator er et af den svenske Ingeniør E. G. 

N. Salenius (født 6. Decbr. 1862) i Begyndelsen 
af 1890'erne opfundet Apparat for Mejeribedriften. 
Den Opgave, R. løste, var samtidig at separere 
og kerne Mælken i en kontinuerlig Operation. 
R. udfører det Arbejde, der tidligere udkrævede 
Separator, Flødekøler og Kerne. Siden 1893 
har en, stadig udvidet, Fabrik for R., beliggende 
ved Brunnsviken i Stockholm's umiddelbare Nær
hed, sendt forskellige Typer af Apparatet i 
Handelen. Dette kan efter Størrelsen bearbejde 
200 til 1,800 Lit. Mælk i Timen. K. V. H. 

Radicére (lat.), være rodfæstet, slaa Rødder; 
føre noget tilbage til sit Udspring; r a d i c e r e t 
Bedrift, en Bedrift, der er knyttet til en bestemt 
Grund (Hus e. 1.) og kun maa udøves der (Kjøben-
havn's 50 Bagergaarde i gamle Dage, eta). 

Radikal (af lat. radix, Rod) kaldes i politisk 
Henseende den, der ikke vil nøjes med gradvis 
Omændring af de bestaaende Stats- eller Sam
fundsforhold, men kræver dem omdannede »fra 
Roden«, efter visse almindelige Læresætninger og 
uden Hensyn til, om Folket ønsker saadan Om
formning eller er modnet nok til at paaskønne 
den. Radikale eller radical-reformer s kaldtes i 
England efter 1832 den yderlige Fløj af det 
liberale Parti under Jos. Hume; senere brugtes 
Navnet om Manchester-Mændene og lignende 
Grupper. I Spanien kaldtes efter 1870 de tid
ligere Progressister for R., og i Frankrig dannedes 
i 1880'erne, nærmest ved G. Clemenceau's Be
stræbelser, et radikalt Parti i Modsætning til 
Opportunisterne. 

I D a n m a r k betegnedes siden 1878 C. Berg's 
Tilhængere som »det radikale Venstre« i Mod
sætning til »det moderate« og ligeledes efter 1887 
i Modsætning til Forhandlingspartiet. E. E. 

I N o r g e benyttedes Betegnelsen R. fra kon
servativt Hold om det Parti, der samlede sig om 
Johan Sverdrup som Fører. Da Partiet efter Rigs
retten 1884 overtog Regeringsmagten, gik Be
tegnelsen efterhaanden af Brug og afløstes af det 
allerede noget tidligere som Gruppebetegnelse 
opkomne Navn det »rene Venstre« til Adskillelse 
fra det af Jacob Sverdrup ledede saakaldte »mo
derate« eller vestlandske Venstre. K. V. H. 

Radikal (kem.) er en Atomgruppe, hvis Valens 
(Gyldighed) ikke er mættet, hvorfor det ligesom 
et Grundstofatom kan forene sig med eller træde 
i Stedet for eet eller flere Brintatomer; det kan 
altsaa ligesom et Grundstofatom uforandret over
føres gennem en Række Forbindelser. R.'s Valens 
regnes efter Antallet af dets fri Valenser. Gruppen 
OH, H y d r o x y l , og Gruppen NH2, Amid, ere 
saaledes engyldige (monovalente) R.; Gruppen 
CH3, Metyl, er engyldig, CH2 togyldig og CH tre
gyldig. Saadanne R. have, naar de forekomme hyp
pig, særegne Navne; saaledes kaldes NH4 Ammo
nium, CH2 Methy len , N 0 2 Nihyl , NC Cyan, 
S0 2 Su l fu ry l , CO C a r b o n y l ; de have højst 
forskellig kemisk Karakter, idet nogle ere posi
tive og med Hydroxyl danne Forbindelser af 

. basisk Karakter, andre ere negative og danne med 
: Hydroxyl Syrer. R. forene sig ogsaa med hinanden 
i indbyrdes, og ligesom to ensartede Grundstof-
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atomer forene sig med hinanden til et Molecule, I 
f. Eks. C l . Cl, saaledes kunne ogsaa to ensartede 
R. forene sig med hinanden til et Molecule, f. Eks. 
C N . N C , CH 3 .CH 3 . Se i øvrigt ogsaa Syre -
r a d i k a l e r . O. C. 

Radikålakse (mat.). Det geometriske Sted 
for de Punkter, hvis Potenser (se Po t ens ) med 
Hensyn til to Cirkler ere lige store, er en ret 
Linie vinkelret paa Centerlinien, som kaldes 
Cirklernes R.; skære Cirklerne hinanden, er 
Linien gennem Skæringspunkterne R. Tangenterne 
til Cirklerne fra et vilkaarligt Punkt i R. ere lige 
lange. De tre R., som tre Cirkler tagne parvis 
bestemme, gaa gennem eet og samme Punkt, 
Cirklernes R a d i k a l c e n t r u m . Drejes to Cirkler 
og deres R. om Centerlinien, beskriver R. en 
Plan, som kaldes Kuglernes R a d i k a l p l a n ; den 
er geometrisk Sted for de Punkter, hvis Potenser 
men Hensyn til Kuglerne ere lige store. Chr. C. 

Radikålbogstav se R a d i k a l e r . 
Radikaler ell. R a d i k a l b o g s t a v e r kalder 

man i de semitiske Sprog de Konsonanter, der 
danne Ordenes Stammer, og som ved at vokali-
seres paa forskellig Maade, dels ogsaa ved Tillæg 
foran og bagefter, danne Ord og Ordformer. I 
de semitiske Sprog have de fleste Ord 3 R.; kun 
meget faa have 4. Af de 3 R. kan en, enkelte 
Gange endogsaa et Par, være svage; de gaa da 
enten over til Vokaler eller forsvinde helt, hvad 
der har til Følge, at disse Ord se ud, som om 
de kun have 2 R. Naar 2 svage R. støde sammen, 
bliver den ene af dem gerne stærk eller behandles 
som saadan. Som Eksempler paa svage Bogstaver 
kunne nævnes Jod og Vav. V. S. 

Radikalisme se Radikal. 
Radikalkur, en Kur, der gaar ud paa at 

fjerne Sygdommen fuldstændig — ved Operation 
eller paa anden Maade; Modsætning: s y m p t o 
m a t i s k Kur , der kun er rettet mod Sygdommens 
Symptomer. Lp. M. 

Radikal operation kan anvendes om enhver 
Operation, hvor alt sygt fjernes, f. Eks. ved 
Operation for Kræft; men Benævnelsen benyttes 
særlig om Operation for Brok, hvorved Brok
porten tillukkes (se B r o k S. 685). Lp. M. 

Radikalplan se R a d i k a l a k s e . 
Radioaktive Stoffer. Undertiden forekomme, 

særlig i uranholdige Mineraler, meget smaa 
Mængder af nogle ejendommelige Stoffer, som 
have den Egenskab at udsende en ejendommelig 
Slags Straaler, saakaldte radioaktive Straaler, der 
virke paa den fotografiske Plade, gøre Luften 
ledende for Elektricitet og fremkalde Fluorescens 
hos forskellige Stoffer. Sandsynligvis stamme disse 
Virkninger fra særlige Grundstoffer; tre saadanne 
synes med nogenlunde Sikkerhed at være paaviste 
og benævnes R a d i u m , P o l o n i u m og Akt i -
nium. Se i øvrigt Uran. O. C. 

Radiofon, Redskab til at frembringe Lyd ved 
Hjælp af Straaler. En glødende Koksplade, en 
Flamme, et Rør fyldt med Lysgas eller en anden 
stærkt absorberende Luftart kan bringes til at 
give en Tone, naar en stærk, hurtig skiftende Be-
straaling falder derpaa, f. Eks. Solskin, der gaar 
gennem Huller i Randen af et Hjul, der løber 
hurtig rundt. Smig. Fo to fon , der er den mest 
udviklede Form af R. K. S. K. 

Radiola se T u s i n d f r ø . 
Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV, 

Radiolårier, en Afdeling af Protozoer, som 
ere forsynede med et Skelet af Kisel. (Se i 
øvrigt S l imdyr ) . M. L. 

Radiolit, en graa, straalet Varietet af Minerakt 
Natrolit, fra Langesund-Egnen i Norge. N. V. U. 

Radiometer, S t r a a l e m a a l e r , »Lysmølle«, 
opfundet af Crookes 1875, bestaar af enGlasbeholder, 
hvori Luften er stærkt fortyndet, og i Beholderen et 
Sæt Vinger af tynde Glimmerblade. Vingerne staa 
lodret og kunne løbe rundt om en fin Spids, der bærer 
dem; de ere sværtede paa den ene Side og blanke 
paa den anden. Naar de træffes af Lys- eller 
Varmestraaler, løbe de rundt med den blanke Side 
forrest, som om der virkede et Tryk paa den 
sværtede Side. Man forklarer Fænomenet ved 
Hjælp af den m e k a n i s k e G a s t e o r i (s. d.), idet 
man antager, at Luftmoleculerne stødes bort fra 
de stærkere opvarmede, sværtede Flader med 
større Hastighed end fra de blanke, og at Trykket 
mod de sværtede Flader følgelig ogsaa bliver 
større. Dette stemmer med den Erfaring, at 
Vingerne ikke bevæge sig, naar Beholderen er 
gjort saa lufttom som muligt; der er da for faa 
Luftmoleculer til Stede til at sætte Vingerne i 
Bevægelse. At man heller ingen Virkning ser i 
tættere Luft, følger af, at de tilbagekastede Luft
moleculer her støde paa andre og forandre Be
vægelsesretning, endnu før de ere naaede ud af 
det Luftlag, der ligger saa nær ved Vingerne, at 
det følger med disse. Trykkene mellem Vinger 
og Luft blive da indre Kræfter i et System, der 
bevæger sig som en Helhed, og saadanne Kræfter 
kunne ingen Bevægelser frembringe. K. S. K. 

Radioterapi, Behandling med Straaler, dels 
Lysstraaler, dels ikke lysende Straaler, og er der
for en Benævnelse, der omfatter saa vel Behand
lingen med Lys, Fototerapi eller Lysbehandling 
(s. d.), som Behandlingen med Rontgen-Straaler 
(s. d.) foruden de endnu hidtil mindre anvendte 
Straaler af anden Art (Becquerelstraaler, Radium-
straaler o. fl.). A. F. 

Radis se R a p h a n u s . 
Radium se R a d i o a k t i v e Stof fer . 
Radius (mat.) er den konstante Afstand fra 

et vilkaarligt Punkt paa en Cirkel eller Kugle til 
Centrum. Ved en regulær Polygon kaldes Radierne 
i den indskrevne og omskrevne Cirkel henholds
vis Polygonens mindste Radius (Apotema) og 
største Radius. Chr. C. 

Radius, Anna, nulevende italiensk Roman-
forfatterinde, er født i Milano; hendes Pigenavn 
var Zuccari, og hun skriver under Pseudonymet 
N e e r a . Hun havde i Begyndelsen noget vanske
ligt ved at trænge igennem, men hendes skarpe, 
skønt udpræget pessimistiske, Iagttagelsesevne og 
hendes kraftige Fremstillingstalent have efter-
haanden skaffet hende en smuk Position i den 
nyere italienske Prosadigtning. Det var med mindre 
Fortællinger, hun begyndte, men hun har siden — 
i en Aarrække — holdt sig til de større, psyko
logiske Romaner, hvori hun ofte behandler de 
sociale Problemer i naturalistisk Skildring af Nu
tidstilstande, især i Lombardiet. Nævnes kunne: 
»Iride« [Samling af Noveller, 1880], »Il castigo« 
[1881], »La Regaldina« [1884], »Il marito dell' 
amica« [1885], »Teresa« [1886, gjorde særlig 
Lykke], »Lydia« [1888], »Senio« [1892], »L'in-
domani«, »In sogno« [1893] m. fl. E. G. 
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Radius vektor (mat.) er en Linie, trukken 
fra et fast Punkt til et vilkaarligt Punkt paa en 
Kurve eller Flade; de i den 2. Kepler'ske Lov 
omtalte R. v. udgaa fra det Brændpunkt for den 
elliptiske Planetbane, hvori Solen befinder sig. 
Se K o o r d i n a t e r . Chr. C. 

Radix flat.), Rod. 
Radiær (fr.), straalet, straaleformet. 
Radlkofer , L u d w i g Ado l f T i m o t h e u s , 

tysk Botaniker, er født 1829 i Munch en, hvor 
han endnu (1903) virker som Professor. Han 
studerede først Medicin (1848—52), var derpaa 
Læge ved Miinchen's almindelige Sygehus, indtil 
hans botaniske Interesser 1854 fik ham til at gaa 
til Universitetet i Jena. Han foretog længere 
Rejser i England og Frankrig og blev 1859 
overordentlig, 1863 ordentlig Professor og Direk
tør for det botaniske Museum i Miinchen. Af 
hans tidligere Arbejder kunne nævnes: »Die Be-
fruchtung der Phanerogamen« [Leipzig 1856, med 
3 Tavler], »Ueber Krystalle protei'nartiger Korper 
pflanzlichen und thierischen Ursprungs« [Leipzig 
1859, med 3 Tavler]; senere helligede han sig 
særlig til systematisk-anatomiske Studier og le
verede navnlig værdifulde Arbejder over Sapinda-
ceerne [»Monographie der Gattung Serjania«, 
Miinchen 1875; monografisk Behandling af Fa
milien i Engler & Prantl's store Haandbog samt 
i Martius'es Flora Brasiliensis], hvis ofte saa 
mærkelige Lianstammers Anatomi han har skildret 
og forklaret meget indgaaende. Slsegterne Radl-
kofera Gilg af den nævnte Familie, Radlkoferella 
Pierre (af Sapotaceernes) og Radlkoferotoma O. 
Ktze. (af Kurvblomstrede) ere opkaldte efter 
ham. V.A.P. 

Radloff, F r i e d r i c h W i l h e l m , tysk-russisk 
Sprogforsker og rejsende, er født i Berlin 17. 
Jan. 1837. Efter at have drevet sprogvidenskabe
lige Studier i Halle, Berlin og Jena gik R. 1858 
til St. Petersborg og blev 1859 Lærer ved Bjærg-
værksskolen i Barnaul (i Vestsibirien), hvorfra 
han i de følgende Aar foretog mange Rejser 
blandt de i Sibirien levende nordtyrkiske Stammer. 
1871 blev han Kredsinspekt«r for de muhame
danske Steder i Kasan, 1884 Direktør for det 
asiatiske Museum i St. Petersborg og Medlem af 
Videnskabernes Akademi smst. For Studiet af de 
tyrkiske, særlig de nordtyrkiske, Sprog og Folk 
har han udfoldet en energisk og fortjenstlig Virk
somhed, som dog ofte kunde ønskes støttet af 
en strengere filologisk Metode og Akribi. De 
vigtigste af hans større Arbejder ere: »Proben 
der VolkÉlitteratur der nordlichen tiirk. Stamme« 
[6 Bd. Tekst og 6 Bd. Overs., St. Petersborg 
1866—86], »Vergleich. Grammatik der nordl. 
Tiirksprachen, I, Phonetik« [Leipzig 1882—83]; 
»Aus Sibirien, lose Blatter aus dem Tagebuche 
eines reisenden Linguisten« [2 Bd., Leipzig 1884, 
2. Opl. 1899]; »Versuch eines Worterbuches der 
tiirk. Dialekte« [St. Petersborg 1888 ff.]; »Ar-
beiten der Orchon-Expedition; Atlas der Alter-
thumer der Mongolei« [smst. 1892 ff.]. Endvidere 
har han udgivet det store uiguriske Digt »Ku-
datku Bilik« i Faksimile [smst. 1890] og typo
grafisk Gengivelse [i891] og paabegyndt en trans
skriberet Tekst og Oversættelse [1900]. Under 
Titelen »Die alttiirkischen Inschriften der Mon
golei« [smst. 1894 ff.] har han givet forskellige 

' Bearbejdelser af Orkhon- og Jenissei-Indskrifterne 
. (s. d.). Vilh. Th. 

Radnor [ra'dna.], Shire i det sydlige Wales, om
givet af Shirerne Montgomery, Shrop, Hereford, 
Brecknock og Cardigan, med et Fladefang paa 

! 1,219 • Km. og (1891) 21,790 Indb. Shiret er 
i et lavt Bjærgland, som i de østlige Egne har 
Højder paa indtil 660 M. Medens den sydlige 
Del er ret frugtbar og kornrig, henligge store 
Strækninger af det nordlige som Lyngheder. Det 
betydeligste Strømløb er den fiskerige Wye, der 

j danner Sydvestgrænsen og optager Ithon. Der er 
kun 15 p. Ct. Agerland og 4 p. Ct. Skov, Resten 
er Hede og Græsgange, hvorfor ogsaa Kvægavlen 
er den vigtigste Næringsvej. Der holdes mange 

i fintuldede Faar (273,000 Stkr.) foruden Hornkvæg 
og Heste af gode Racer. Bjærgværksdriften er 

j ikke meget betydelig; dog brydes en Del sølv-
1 holdig Bly, ligesom der skæres mange Mosetørv. 
j Hovedstaden er Presteigne. Shiret kaldes af Wal-
j liserne Maesyfed. M. Kr. 

Radnor [ra'dna.], Landsby i det sydlige 
Wales, Radnorshire, har Slotsruiner og ca. 500 
Indb. M. Kr. 

Radom, 1) G u v e r n e m e n t i russisk Polen, 
, grænser mod Øst til Guvernementet Lublin, mod 

Nord til Siedlce og Varszava, mod Vest til Piotrkov 
\ og Kielce og mod Syd til Østerrig. Arealet er 12,352 
I • Km. med (1897) 820,363 Indb. eller 66 pr. 
I • Km. Nord paa er Terrainet lavt og fladt; men 
I Syd paa opfyldes R. af Lysa Gora og andre 
! Højdedrag, der nærme sig Bjærgnaturen. R. af

vandes af Weichsel, der danner Syd- og Øst
grænsen, samt dens Tilløb Kamienna og Piliza. 
Af Befolkningen ere 4/5 Polakker, ca. v\-t Jøder og 
Resten Tyskere og Russer, af hvilke sidste dog 
kun forekomme et Par Tusinde. Agerbruget er 
Hovednæringsvej, og Jordbunden er frugtbar. Man 
regner, at 51 p. Ct. af Arealet ere Agerland, 7 
p. Ct. Eng- og Græsland, 281/2 p. Ct. Skov og 
13V2 P- Ct- uopdyrket Land. Man dyrker Hvede, 
der her forekommer i en egen Varietet, den saa-
kaldte Sandomirka efter Byen Sandomir, Rug, 
Havre, Byg, Kartofler samt Hirse, Roer, Hamp 
og Safran. Kvægbestanden udgjorde 1893 97,000 
Heste, 269,000 Stkr. Hornkvæg, 175,500 Faar og 
102,000 Svin. Mineralverdenen leverer Jærnerts, 
Gips, Alabast, Sandsten samt det saakaldte Che-
cinski-Marmor. Industrien er i Fremgang, og der 
fandtes 1893 174 Fabrikker, der producerede 
Varer til en Værdi af 36 Mill. Kr. Størst Rolle 
spiller Jærnindustrien og derefter Sukker- og 
Brændevinsfabrikationen samt Garverierne. Han
delen, der ganske er i Jødernes Hænder, gaar 
særlig ud paa Udførsel af Landbrugsprodukter og 
Indførsel af Kolonialvarer og Salt. Jærnvejsnettet 
er paa 227 Km. R. deles i 7 Kredse. — 2) Ho ved-

1 s t a d e n R. ligger 95 Km. S. S. 0. f. Varszava paa 
I højre Bred af Radomka. (1897) 28,749 Indb. R. 

har flere romersk-katolske Kirker og Klostre, 
græsk-katolske og protestantiske Kirker samt Syna
goge og driver ikke ringe Industri og Handel. 

! R., der er anlagt 1364 af Kasimir den Store, er 
bekende fra Svenskernes Sejr 1656 og fra det 
Forbund, de polske Dissidenter sluttede her 

' 1767. B.P.S. 

Radomysl, By i Sydvestrusland, Guvernement 
Kijev, ligger 91 Km. V. N. V. f. Kijev ved Tete-



Radomysl — Radshputana. 851 

rev og lever væsentligst af Korn- og Tømmer
transport ad Flodvejen. (1897) 11,154 Indb., 
hvoraf 2/3 ere Jøder. H. P. S. 

RadOSlavOV, V., nulevende [1903] bulgarsk 
Politiker, fik sin Uddannelse i Heidelberg, hvor 
han tog Doktorgraden. Han hørte til det radikale, 
antirussiske Parti og blev Juli 1884 Justitsminister 
under Karavelov og derefter i Septbr. 1886, da 
Fyrst Alexander var dragen bort, Førsteminister 
under Regentskabet. Efter en Strid med Stambu-
lov gik han af Juli 1887 og var senere dennes 
bitre Modstander samt blev 1889 dømt til et 
Aars Fængsel for et Angreb paa Fyrst Ferdinand. 
Efter Stambulov's Fald Maj 1894 blev han Første
minister, dog kun indtil Decbr. s. A., og var 
endelig Jan. 1899 til Febr. 1901 Indenrigsminister. 
l/g Aar senere rejstes der Anklage mod ham og et 
Par andre Ministre for Landsforræderi; men de 
bleve kort efter frifundne. E. E. 

RadOWitZ, J o s e p h v., tysk Statsmand, født 
6. Febr. 1796 i Blankenburg i Hertugdømmet 
Braunschweig, død 25. Decbr. 1853. Han blev 
1813 Officer i den westfalske Hær og blev saaret 
ved Leipzig, gjorde n. A. Tjeneste i de hessiske 
Tropper mod Frankrig og blev 1815 Lærer ved 
Kadetkorpset i Kassel. Fjernet herfra kom han 
1823 i preussisk Tjeneste og blev 1830 Chef for 
Artilleriets Stab. Da han i flere Henseender var 
aandsbeslægtet med Kronprinsen, den senere Frede
rik Vilhelm IV, blev han dennes fortrolige Ven 
og delte hans Plan om et kristelig-germansk 
Kongedømme med en stændersk Statsordning, men 
uden nymodens Konstitutionalisme; han selv var 
ivrig Katolik. Han brugtes i flere militær-politiske 
Hverv og blev 1845 Generalmajor; ønskede 1840, 
at Tyskland skulde optage en Krig med Frankrig, 
som da havde skilt sig fra alle de andre Stor
magter. Novbr. 1847 udarbejdede han en Plan 
til det tyske Forbunds Udvikling med nøje Enhed 
i Hærens Ordning, Fællesskab i Handels- og 
Straffelovgivning, almindelig Toldforening m. m. 
og fik af Kongen det Hverv at underhandle med 
Østerrig paa dette Grundlag. Hele Planen kuld
kastedes ved Revolutionen 1848, og R. valgtes nu 
til Nationalforsamlingen i Frankfurt, hvor han var 
yderste Højres Fører og bl. a. udtalte sig for 
Østerrig's Herredømme i Italien som en fælles 
tysk Sag. Fra Maj 1849 v a r n a n den egentlige 
Leder for Preussen's udenrigske Politik, søgte at 
samle Tyskland — Østerrig undtaget — under 
Preussen's Ledelse, dog i god Forstaaelse med 
Østerrig, og var Hovedmanden for det snævrere 
Forbund »Unionen« samt Regeringens Ordfører 
over for Erfurt-Parlamentet (Marts—Apr. 1850). 
Endelig blev han 26. Septbr. 1850 Udenrigs
minister, fik hele Hæren sat paa Krigsfod, men 
tog Afsked 2. Novbr., da Kongen ikke turde op
tage Kampen mod Østerrig. 1852 fik han Ledelsen 
af de militære Skoler. Hans Skrifter udkom 1852 
—53 i 5 Bd. (Li t t . : F rensdor f f , >Jos. v. R.« 
[Leipzig 1850]). — Hans Søn af samme Navn, 
født 1839, indtraadte tidlig i den diplomatiske 
Tjeneste, var 1870—72 Generalkonsul i Bukarest 
og Medlem af Donau-Kommissionen, 1882 — 92 
Sendemand i Konstantinopel og siden 1892 i Ma
drid. E. E. 

Radrenser, et Redskab, som ved Rækkekultur 
(s. d.) benyttes til at skørne og findele Muldjorden 

mellem Rækkerne samt til sammesteds at ødelægge 
Ukrudtet. R. haves baade til Haand- og Heste
kraft, baade til een og flere Rækker. Den haves 
ogsaa i mange forskellige Konstruktioner, men de 
arbejdende Dele ere dog væsentligst skærende og 
muldende. I Haver og smaa Markbrug benyttes 
R. til Haandkraft; den er forsynet med et Par 
Haandtag og skydes ved Hjælp af disse fremad, 
saa at Arbejderen stadig kan se, hvorledes den 
virker, og sørge for, at den ikke kommer for 
nær til Kulturplanterne i Rækkerne. I større 
Markbrug benyttes R. til Trækkekraft, kaldes da 
ogsaa H e s t e h a k k e . Er den kun til en enkelt 
Række, og især hvis Kulturplanterne dyrkes paa 
Kamme, behøver den ikke noget særligt Styre
apparat; men er den til to eller navnlig til flere 
Rækker, maa den være forsynet med et Styre
apparat og Beskyttelsesruller for at kunne komme 
til at bearbejde Jorden saa nær Kulturplanterne 
som muligt uden dog at beskadige disse. Den maa 
da helst have samme Bredde som den i Forvejen 
benyttede Radsaamaskine, saa at dens Hjul kunne 
følge Sporene efter Saamaskinens Hjul. Paa en 
saadan R. til flere Rækker maa de arbejdende 
Dele have en større Bevægelighed i lodret Ret
ning for at kunne arbejde lige dybt i hele Ma
skinens Bredde, og da der tillige paa en saadan, 
som for Resten paa alle gode R., maa være Ap
parater til at indstille de arbejdende Dele til for
skellig Dybtgaaende efter Formaalet, bliver den 
en temmelig kompliceret Maskine. Kraftforbruget 
angives til 50—80 Kg. pr. Meter (30—50 Pd. 
pr. Fod) og den daglige Arbejdsydelse til i 1 ^ a 
2 Hekt. pr. Meters Arbejdsbredde (1 å i l / 4 Td. 
Land pr. Fod). H.D.-P. 

Radsaamaskine se Saamaskine. 
Radsaaning se R æ k k e k u l t u r . 
Radsha (Konge, eng. Raja), i Forindien Titel 

for en stor Del af de indobritiske Vasalstaters 
hinduiske Herskere. Højere i Rang er Titelen 
Maharadsha (Storkonge). De muhamedanske Va-

1 saller føre Titler som Nizam Navab eller lignende 
i Ord, der betyde Statholder, idet de i Reglen 
: stamme fra Statholdere under Stormogulen, der 
j have gjort sig uafhængige. M. V. 

Rådshacekhara se Ra jacekha ra . 
Radshamandri ( R a d s h a m a h e n d r a v a r a m ) , 

By i det sydøstlige Forindien, Præsidentskabet 
Madras, ligger ved Begyndelsen af Godavari's 
Delta og har( i89i ) 28,397 Indb. M. V. 

Radshkot, Hovedstad i den indobritiske Va
salstat R., ligger paa Halvøen Kathiavar i det 
vestlige Forindien og har (1891) 7,683 Indb., der 
drive Handel og Farveri. R. er Sæde for en 
britisk Agent. M. V. 

Radshmahal, lille By i Forindien, Santal Par-
ganas, ligger ved højre Bred af Ganges lige ved 
Deltaets Begyndelse. M. V. 

Radshputana (eng. R a j p o o t a n a ) , indobritisk 
Agentskab i det vestlige Forindien, bestaar af 
20 større og mindre Vasalstater og har et Areal 
af 337>38o • Km. med (1901) 9,841,032 Indb. 
Af disse Stater staar T o n k under en muhame
dansk Fyrste, medens Fyrsterne af B h a r t p u r 
og D h o l p u r ere Djainaer. De øvrige Stater: 
A l v a r , K a r a u l i , Bund i , Kota , D ja l ava r , 
P a r t a b g a r , Bansvara , D u n g a r p u r , K i s h a n 
gar, Lava, S h a p u r a , U d a i p u r eller Meva r 
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(32,814 • Km., I,7 MM. Indb.), D ja ipu r 
(37>462 • Km., 2,g Mill. Indb.), S i roh i , Mar-
var eller D j o d h p u r (95,826 • Km., 2,5 Mill. 
Indb.), B i k a n i r (57,858 • Km., 800,000 Indb.) 
og D j e s a l m i r (42,596 • Km. med 100,000 
Indb.), have hinduiske Fyrster af Radshput-Kasten. 
Gennem R. strække sig Aravalli-Bjærgene (Mt. 
Abu, 1,723 M. o. H.) fra Nordøst til Sydvest 
og dele Landet i to næsten lige store Dele, der 
dog i Natur og Hjælpekilder ere meget forskellige. 
Landet V. f. Bjærgene er en Del af Ørkenen 
Thar. Overfladen er bakket. Paa Grund af den 
ringe Regnmængde (ca. 20 Cm. aarlig) er Plante
væksten yderst fattig, og Agerdyrkning er ind
skrænket til de smaa Pletter, som man kan vande 
ved Hjælp af dybe Brønde. Først ved Foden af 
Bjærgene bliver Forholdet bedre, idet der i Regn
tiden fra Bjærgene strømmer en Mængde Bække 
ned, som anvendes til kunstig Vanding. Den øst
lige Del af Landet er en Højslette, furet af tal
rige Floddale. Den aarlige Regnmængde er ca. 
70 Cm., hvoraf mere end to Tredjedele falde 
i Juli og August. Regntiden er altsaa meget kort, 
og ogsaa denne Del af Landet er til Tider udsat 
for Tørke og Hungersnød. Hovedmassen af Be
folkningen er af arisk Oprindelse og taler Hindi. 
Omtrent 1 Mill. ere Muhamedanere, 400,000 Djai-
naer, 400,000 Naturdyrkere (Bhilerne, s. d.), 
Resten ere Hinduer. Hovedmassen af Folket 
hører til Djat-Kasten, et Mindretal til Radshput-
Kasten, der, vistnok med Urette, betragter sig 
som nedstammende fra den gamle Krigerkaste. 
Sandsynligvis ere Radshputerne Efterkommere af 
en mongoloid Erobrerstamme. En stor Del af 
Nordindien's Fyrster hører til denne Kaste. 
Skønt Agerbruget lider meget ved Klimaets 
Ugunst, frembringer det dog ikke ringe Mængder 
af Hvede, Oliefrø og Opium. Meget stor er 
Kvægavlen, særlig i de vestlige Stater. Der 
holdes Kameler, Faar, Heste og Hornkvæg. 
Bjærgværksdriften indskrænker sig til Udvinding 
af Salt fra Ørkenens Saltsøer. Metaller fore
komme, men udnyttes ikke. Haandværket frem
bringer Emailarbejder, Guld- og Sølvarbejder, 
Lædervarer. Der udføres især Uld, Kvæg, Opium 
og Salt. Flere Jærnbaner gaa gennem Landet. 
R. kom under britisk Overhøjhed 1818. Den 
indiske Regering udøver sin Myndighed gennem 
en Agent, der tillige regerer den umiddelbare 
Besiddelse Adshmir. Regeringens Sæde er om 
Vinteren i Adshmir, om Sommeren i det højt
liggende Abu i Staten Sirohi. Fyrsterne kunne 
tilsammen stille en Hær paa 90,000 Mand med 
2,000 Kanoner. M. V. 

Radsliputerstaterne d. s. s. Radshputana. 
Radshshah i (eng. Ra jshahi ) , Division i den 

indobritiske Provins Bengalen, ligger i det nord
østlige Forindien mellem Ganges, Brahmaputra 
og Himalaja og har et Areal af 45, '37 • K m -
med (1891) 8,019,187 Indb., hvoraf 5 Mill. Mu
hamedanere, nogle faa Buddhister, Resten Hin
duer. R. deles i Distrikterne R., Maldah, Pabna, 
Bogra, Rangpur, Dinashpur, Jalpaigiri og Dar-
jeeling. Hovedstad er Rampur Beauleah med 20,000 
Indb. M. V. 

RadsiVilOV, By i Sydvestrusland, Guvernement 
Volhynien, ligger ved Slovna 37 Km. V. N. V. f. 
Kremenetz og driver livlig Handel. (1897) 8,589 
Indb. H. P. S. 

Radsjputana d. s. s. R a d s h p u t a n a . 
Radstock [ra'dstak], G r a n v i l l e A u g u s t u s 

W i l l i a m W a l d e g r a v e , irsk Lord og Op-
vækkelsesprædikant, er født 1833. Tjente først i 
Hæren, hvor han blev Oberst, men traadte efter 
sin kristelige Vækkelse ud af Tjenesten og har 
virket som Prædikant baade i England og i de 
fleste europæiske Lande; som Adelsmand og Medlem 
af det engelske Overhus har han kunnet skaffe sig 
Adgang til at forkynde Evangeliet f. Eks. i Rus
land, hvor det vilde være umuligt for andre at 
komme frem. Ogsaa til Indien har han gjort en 
Evangelistrejse. Han slutter sig nærmest til Ply
mouth-Brødrene. H. O—d. 

Radula eller T u n g e r a s p kaldes den ejen
dommelige, chitinagtige Dannelse, der hos Blød
dyrene, med Undtagelse af Muslingerne, beklæder 
den i Mundens Underside siddende muskuløse 
Tværliste: Tungen. Den bestaar af en Chitinplade, 
den saakaldte Basalmembran, paa hvilken de højst 
forskellig formede, ofte mørktfarvede Tænder sidde 
ordnede i regelmæssige Længde- og Tværrækker. 
Ved Tungens slikkende Bevægelser faa Dyrene 
omtrent samme Nytte af denne Dannelse som en 
Kat af sin med skarpe Hornspidser besatte Tunge, 
idet Byttet derved bliver raspet i ganske smaa 
Stykker. Da nu Byttet er af saa højst forskellig 
Natur, snart af Planteriget, snart af Dyreriget, 
kan det ikke vække Forbavselse, at Raspen kan 
være meget forskellig bygget. I Alm. finder man 
følgende Ordning af Tænderne: i Midtlinien en 
enkelt (den mediane) Tandrække, paa Siderne af 
denne flere, laterale, Tandrækker, endelig længst 
til Siden de marginale Tænder; nu kan imidlertid 
saavel Antallet af Tænder variere meget (fra i 
alt 16 til henved 75,000 paa samme R.) som og
saa disses Form; som Regel ere Tænderne smaa 
hos Planteæderne, men lange og spidse hos de 
udprægede Rovdyr. Ved Brugen bliver Tunge
raspen slidt og til Slut helt ødelagt i sin forreste 
Ende; men da den samtidig stadig vokser videre 
i sin bageste Ende, der sidder nedsænket i den 
saakaldte Radulaskede, rykke stadig ny skarpe 
Dele frem til Afløsning af de slidte. 

For Bløddyrenes Systematik spiller Undersøgel
sen af R.'s finere Bygning en stor Betydning; 
navnlig afgiver den ofte gode Familiekarak
terer. R. H.-P. 

Radula se Mosse r S. 1061. 
Radziwill, en af de ældste litauiske Fyrste

slægter, kendt allerede i hedensk Tid; sammen 
med Jogaila blev en Nikolaj R. døbt 1386, han 
døde 1446 som Vilna's Vojevod. 1518 blev 
Slægten optagen mellem de tyske Rigsfyrster. 
Den raadede og raader delvis endnu over uhyre 
Jordegodser. 

Stamfader til de nulevende Radziwill'er var 
N i k o l a j IV R. (1515—65); han fordrev Rus
serne fra Livland, blev en ivrig Støtte for Refor
mationen i Litauen, udgav en Bibeloversættelse: 
»Biblia swieta R.«; men hans Søn Christoph 
blev af Jesuitterne ført tilbage til Romerkirken 
og lod Faderens Værker brænde. 

K a r o l R. (1734—90) var en Eventyrer og 
ryggesløs Politiker; blev Storhetman af Litauen, 
modsatte sig voldsomt Stanislaw August's Valg 
til Konge, dannede mod denne Konføderationen 
i Radom, men blev besejret, udjaget af Landet 
og berøvet sine Godser. Ved russisk Hjælp, hvor-
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fra han nu søgte Støtte, blev han genindsat i 
sin Værdighed og sin Ejendom. Blev dog paa ny 
uddreven, og efter forskellige vilde Forsøg døde 
han i Litauen. 

Michae l H i e r o n i m u s R., Palatin af Vilna, 
(død 1831) havde fire Sønner: 

1) L u d w i k Niko la j , Fyrste af Kleck, (1773 — 
1830); hans Søn Leo R. (1808—82) fulgte 1830 
Storfyrst Konstantin og kæmpede under Felttoget 
paa russisk Side mod sit eget Folk, belønnedes 
derfor paa forskellig Maade af Russerne og blev til 
sidst kejserlig Fløjadjutant. 

2) A n t o n H e n r y k , Fyrste af Nieswiez og 
Olyka, (født 1775, død i Berlin 1833). R. blev 
gift med en preussisk Prinsesse, blev efter 1815 
Statholder i Posen. Han var en begavet Musik
dilettant, hvis Romancer m. m. (særlig hans Musik 
til Goethe's »Faust«) i sin Tid nøde stor Yndest. 
En Sønnesøn af denne, E d m u n d R., er født 1842, 
var Medlem af den tyske Rigsdags Centrumsparti, 
nu Benediktinermunk i Klosteret Beuron. Af hans 
kirkelige Skrifter ere mest kendte: »Die kirch-
liche Autoritat und das moderne Bewusstsein« 
[Breslau 1872], »Canossa oder Damascus« [1S78]. 

3) Micha i l G e r o n , Fyrste af R., Komtur af 
Johanniterordenen, (født 1778, død i Varszava 
1850). R. var med Kosciuszko 1794, 1812 var 
han Brigadegeneral under Napoleon, 1831 Over
general over den polske Hær, kommanderede ved 
Grochow, men nedlagde allerede i Febr. 1831 
sin Stilling og forsøgte Udsoning med Rusland, 
blev efter Krigen forvist til Rusland's Indre indtil 
1836, levede senere i Dresden. 

4) A n d r e a s V i l h e l m R., født 1780, død 
11. Aug. 1837, blev Kammerherre ved Peters
borg-Hoffet og Medlem af Statsraadet i Varszava. 

Der var desuden en anden Linie R., som hjalp 
Elektoren af Brandenburg til Besiddelsen af 
Preussen, nemlig J a n u s R., Kastelian af Vilna, 
afsat, fordi han var Protestant, af den polske 
Kong Zygmunt III. Hans Søn Bogies! av (1620— 
69) blev 1657 Generalguvernør af Preussen. (Li t t . : 
»Die historische Stellung des Hauses R.« [Berlin 
1892]). A.M.B. 

Radøeil, en 101 • Km. stor 0 med (1900) 
4,802 Indb. paa Kysten af søndre Bergenhus Amt. 
Den tilhører for den allerstørste Del Man ger 
H e r r e d (s. d.). P. JV. 

Rae [re! i], F o r t R., Handelsplads og katolsk 
Missionsstation i Dominion of Canada, ligger i 
Nordvestterritoriet ved Store Slavesø paa 62O 39' 
n. Br. og var 1882—83 Overvintringsplads for 
Kaptajn Dawson, der deltog i den internationale 
Polarforskning. H. P. S. 

Rae [re! i ] , Dr. J o h n , engelsk arktisk 
rejsende, født 30. Septbr. 1813 paa Orkn-
Øerne, død 22. Juli 1893 i London. R. gik som 
ganske ung i Hudson-Bay-Kompagniets Tjeneste 
og opholdt sig 10 Aar ved Moose Factory. Hans 
første store Opdagelsesrejse, der udsendtes af j 
Hudson-Bay-Kompagniet, foretoges 1846—47. I 
Baad roede han langs Kysten af Hudson-Bay til 
Repulse-Bay, hvor han overvintrede under meget 
besværlige Forhold. Næste Foraar foretog han 
en lang Slædetur, paa hvilken han bragte For
bindelse mellem Ross'es Undersøgelser af Boothia 
med Parry's ved Fury- og Hekla-Stræde. Han 
undersøgte paa denne Rejse 1,400 Km. af ny 

Kystlinie. Den eneste Bog, R. har udgivet, er en 
kort Fortælling om denne Ekspedition. 1848—49 
deltog R. i Sir John Richardson's meget vanske
lige Baadrejse mellem Mackenzie- og Kobbermine-
Floderne for at søge efter Franklin-Ekspeditionen. 
1851 udsendtes R. atter af Regeringen. Han 
kortlagde og undersøgte, rejsende til Fods og 

! trækkende en Slæde, 2,200 Km. af Sydkysterne 
af Wollaston-Land og Victoria-Land og opdagede 
Havarmen mellem det sidstnævnte Land og Boo
thia. 1853—54 udrustede Hudson-Bay-Kompag
niet atter en Ekspedition under R.'s Ledelse. 
Paa denne yderst besværlige Rejse undersøgte 
han Vestkysten af Boothia, paaviste, at King 

! William-Land var en 0, og naaede sit længe 
søgte Maal, thi Eskimoerne bragte ham Under-

* retning om Franklin-Ekspeditionens Undergang 
paa King William Land og bragte ham mange 

I Sager fra denne Ekspedition. R. modtog til Be
lønning den af Regeringen udsatte Gave paa 
10,000 L. St. for at have bragt sikker Efterret
ning om den borteblevne Ekspedition. R. havde 
saa stort Held med sine arktiske Rejser, fordi 
han kunde leve paa Eskimoernes Vis. For ikke 
at bære Telt byggede han hyppig paa sine 
Rejser en Snehytte hver Nat, og paa Grund af 
hans Duelighed som Jæger førte han kun en 
meget lille Forsyning af Proviant med sig. R. 
var en Handlingens Mand, han var i Besiddelse 
af en utrættelig Energi og Udholdenhed. Han 
var en skarp Iagttager af Naturen og foretog 
mange Undersøgelser af stor videnskabelig Værdi, 
Rapporterne om hans Rejse ere meget kortfattede 
og usmykkede. (Lit t . : Rae , Narrative of an 
Expedition to the Shores of the Arctic Sea 
[Lond. 1850]; Voyages and travels of Dr. R. 
in arctic regions [1856]; Parliamentary Paper s 
and Blue Books [1850, 1852 og 1855]). G. F. H. 

Raebnm [re'iba.n], Henry , Sir, skotsk Maler, 
født 1756 i Stockbridge ved Edinburgh, død 
1823 i Edinburgh. R. uddannede sig delvis paa 
egen Haand; hans Kunst er stærkt paavirket af 
Reynolds, med hvem han ogsaa stod i personlig 
Berøring, og paa hvis Raad han rejste til Italien. 
Efter to Aars Studier her vendte han tilbage til 
Skotland, hvor han i Portrætfaget indtog Første
stillingen, stærkt søgt og skattet. 1812 blev han 
Præsident for Kunstnersamfundet i Edinburgh, 
1813 Medlem af London's Roy. Acad., paa hvis 
Udstillinger han 1792—1823 havde 53 Portrætter 
fremme; 1822 adledes han, 1823 blev han skotsk 
Hofmaler. R.'s Portrætkunst, der omfatter en stor 
Mængde af Skotland's fremragende Personlig
heder, er virkelighedstro og skarp i Karakteri
stikken (Mænd lykkes ham bedre end Kvinder), 
Tegningen er sikker, Koloritten minder om Rey
nolds. I den nyeste Tid er hans Kunst i stigende 
Anseelse. Hans Fremgangsmaade at male Figurerne 
set noget nedefra (fordi de tænktes hænge højt 
oppe paa Væggen) kan ofte skade Ansigtets 
Linieforhold noget; saaledes følte i den Anled
ning Walter Scott sig højst brøstholden ved R.'s 
Portræt af ham. Mange Portrætter i det skotske 
og London's Portrætgaleri, London's Nation. Gal.; 
han er ogsaa repræsenteret i Louvre, Dresden etc. 
Et betydeligt Arbejde er »Invaliden fra Green
wich c. A. Hk. 

Raf. (ogsaa Raf in.), ved Plantenavne For-
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kortelse for K. S. R a f i n e s q u e - S c h m a l t z 
(1783—1840); Nordamerika's Flora. 

Rafael, en af de saakaldte Ærkeengle, spiller 
en særlig Rolle i Tobias'es Bog, hvor han i 
menneskelig Skikkelse ledsager og hjælper den 
unge Tobias. V. O. 

Rafael San t i (Rafaelo , Raffaelo, R. di 
G i o v a n n i Sant i , Raffael , R a p h a e l , tidligere 
urigtig kaldet R. S an z i o), italiensk Maler, født 
i Urbino 1483, rimeligvis 6. Apr. (maaske 22. 
Marts), død i Rom 6. Apr. 1520. Han var Søn 
af den dygtige og ansete Maler Giovanni Santi 
(s. d.) og har vel faaet sin første Vejledning af 
denne; hvem der efter Faderens Død 1494 blev 
hans Lærer, vides ikke; Perugino kan det ikke 
have været, da denne næsten hele Tiden 1494— 
99 opholdt sig paa forskellige Steder uden for 
sit Hjem; meget taler for, at det har været Ti-
moteo Viti (s. d.), der 1495 nedsatte sig i Ur
bino, og at R. først 1500 kom til Perugia og 
blev optagen i Perugino's Værksted som Lærling 
og Medhjælper. Under Perugino arbejdede R. 
indtil 1502, da Mesteren rejste til Firenze, og 
blev derefter endnu i længere Tid ved at være 
knyttet til Værkstedet under befrugtende Samliv 
med Pinturicchio (s. d.). I denne Periode (1500— 
04) har R. sikkert arbejdet med paa adskillige 
af Perugino's Billeder, saaledes paa »Christi Op
standelse«, Vatikanets Galeri, samt udført ikke 
ganske faa for egen Regning, om end til Dels 
som mere eller mindre fri Bearbejdelser af 
Mesterens Værker. I denne Sammenhæng kan 
nævnes »Maria's Himmelkroning< [Vatikanet], til 
hvis ene Predellakomposition, »Kongernes Til
bedelse«, det forhen R. tillagte Billede i Kjøben-
havn's Kunstmuseum temmelig nøje svarer, der
næst »Madonna Connestabile« [St. Petersborg], 
»Madonna Solly« [m. fl. i Berlin], »Ridderens 
Drøm« [Nationalgaleriet, London] og fremfor 
alle »Maria's Trolovelse« [Lo spozalizio, Brera-
Galeriet, Milano], 1504, der tydelig viser den 
unge Kunstner i Færd med at fuldføre det 
Gennembrud, der skal løse ham ud fra Skolens 
Baand og Traditioner. I sine straks iøjnefaldende 
Træk er Kompositionen næsten en (omvendt) 
Kopi efter Perugino [Museet i Caen], men i alle 
Enkeltheder, i Figurernes Bevægelse og Ansigts
udtryk, er den gennemtrængt af et Liv, en Fri
hed, en personlig Ynde og talende Skønhed, der 
langt overgaar, hvad den ældre Mester har 
kunnet yde. 

I Efteraaret 1504 drog R., som det hedder i 
et Anbefalingsbrev, han havde med, »for at lære«, 
til Firenze, og i de fire Aar han, med nogle Af
brydelser, levede der, fik han rig Lejlighed til 
at udvikle ikke alene sin Personlighed og en med 
denne overensstemmende Stil og Fortællemaade, 
men ogsaa sin kunstneriske Dygtighed, ikke 
mindst sin koloristiske Evne. I Firenze fik han 
Adgang til Studiet af den antikke Skulptur og 
end mere til at gøre sig kendt med udmærkede 
Frembringelser af den tidlige Renaissances Mestere, 
Billedhuggere som Ghiberti, Donatello, Robbia'erne, 
Benedetto da Majano, Malere som Masaccio, 
Ghirlandajo og Lippi'erne; særlig Masaccio's 
Fresker i Capella Brancacci fordybede han sig i, 
han tegnede efter dem og anvendte Motiver der
fra i senere Arbejder. Ogsaa sin egen Tids frem

ragende Kunstværker studerede han, og der var 
nok, der kunde fængsle hans Interesse; kort før 
han kom til Firenze, var saaledes Michelangelo's 

I David bleven opstillet i Loggia dei lanzi, og 
samme Kunstners og Lionardo's mægtige Kartoner 
vare udstillede i Palazzo vecchio. Og med ud
mærkede Malere kom han i personlig Forbindelse, 
fremfor alle med Fra Bartolommeo, der fik en 
overordentlig stor Betydning for hele hans Ud
vikling, navnlig i koloristisk Henseende; under 
den fortræffelige Florentiners Paavirkning naaede 
R. frem til en Varme og Kraft i Farven, et Liv 
og en Bredde i Foredraget, som de Mestere, han 
forhen havde været under Indflydelse af, ikke 
ejede noget tilsvarende til. Ved Siden heraf kan 

; det næppe betones for stærkt, at det Livssyn og 
I den Livets Stil, der ved Begyndelsen af 16. Aarh. 
I raadede i Firenze, maatte blive af den største 
: Betydning for Omformningen af den Kunstner, 

som med Ungdommens hele Modtagelighed kom 
dertil fra Perugino's med alle deres Fortjenester 
dog altid noget indeklemte Værkstedsforhold. I 

1 Firenze rørte sig som næppe noget Sted i Um-
brien et stærkt og friskt Menneskeliv og Kunstner
liv, et Liv med Agtelse for det naturlig menneske
lige og det skønne jordiske; her dreves Studiet 
af det nøgne Legeme med en Kærlighed og en 
Hengivelse, som Perugino og hans nærmeste 
Kreds ikke havde nogen Anelse om. I Sammen-

! hæng hermed var der i Firenze særlig god Plads 
og al ønskelig Frihed for Udfoldelsen af de for
skellige Personligheder; der er ingen florentinsk 
Stil i den Forstand, som der f. Eks. er en siene-
sisk eller umbrisk. Her var da Forhold, hvor
under R. kunde frigøres for alt skematisk og 
udvikle sit eget Jeg helt sundt efter dets egen 

; Natur. 
Fra R.'s Ophold i Firenze stamme ikke faa 

! mere eller mindre betydelige Arbejder, der vise, 
; hvorledes han løser sig ud fra den peruginoske 
• Føle- og Udtryksmaade og vinder frem til fuld 
. Selvstændighed og Friskhed. Til de tidligste 

hører det lille Billede af St. Georg's Kamp med 
Dragen [St. Petersborg], en i høj Grad livfuld 
og energisk Komposition, interessant ogsaa ved 

i de landskabelige Omgivelser, der vidne om en 
\ Iagttagelsesevne, som paa det givne Omraade 
1 næppe tidligere er lagt for Dagen i mellem-
• italiensk Kunst. Derpaa følger en Række Madonna

billeder. I nogle af dem staar Maria med Barnet 
mod en ensfarvet Baggrund af ubestemmelig 
Karakter eller mod en Væg, saaledes i »Madonna 
del Granduca« [Palazzo Pitti, Firenze], der ved 
Holdningens grandiose Simpelhed og Udtrykkets 
paa een Gang bly og moderlige Ynde hævder sin 

1 Plads mellem R.'s kosteligste Frembringelser, og 
I i »Huset Orléans's Madonna« [Galerie Aumale, 

Paris]. I andre er Gruppen anbragt i landskabe
lige Omgivelser: »Madonna di casa Tempi« 
[Munchen], »Jomfruen i det grønne« [1505, Bel-

• vedere i Wien], »Madonna del cardellino« [1506, 
Uffizierne, Firenze], »La belle jardiniére« [Louvre], 

I »Den hellige Familie med Lammet« [Madrid], i 
hvis Komposition man føler Paavirkning af Lio-
nardo, o. fl. Figurkompositionen rummer i nogle 
af disse Arbejder udelukkende Maria og Jesus-

: Barnet; i andre er den lille Johannes, i atter 
i andre ogsaa Josef kommen med. Mellem de 
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Billeder, R. malede i den sidste Del af Floren
tinerperioden, ere to af særlig Betydning og af 
større Dimensioner, »Madonna del baldachino« 
og »Christi Gravlæggelse«. Medens de nysnævnte 
Fremstillinger af Maria med Barnet eller af »Den 
hellige Familie« nærmest have Karakter af reli
giøse Genrestykker, der ikke vise os Maria som 
Himmeldronningen, men som Moderen, der vier 
Barnet al sin Kærlighed og Omhu, møde vi i 
»Madonna del baldachino« et afgjort Andagts-
billede: Stor sidder hun med Barnet paa Skødet 
i sit Højsæde, over hvilket en Tronhimmel hæver 
sig; fire Helgener staa to og to ved Tronens 
Sider, fyldte af Ærefrygt; foran den synge to 
Smaaengle den helliges Pris. Billedet er helt 
igennem komponeret i Fra Bartolommeo's Alter
tavlestil, der igen viser tilbage til Venetianere 
som Giovanni Bellini; ogsaa Helgenskikkelserne 
minde i høj Grad om Bartolommeo (Hoved
gruppens Typer og isser de smaa Engle ere der
imod rent rafaeliske), og Farvevirkningen er næsten 
aldeles som i dennes Staffelimalerier, varm og 
dyb og uendelig rig i Foredragets gennemførte 
»sfumato« (s. d.). Billedet var bestemt til Alter
tavle for Kirken S. Spirito i Firenze, men R. 
fik det aldrig helt færdigt; han tog det med, da 
han 1508 rejste til Rom, og først efter hans Død 
blev det fuldendt af Giulio Romano og Francesco 
Penni; de to Engle, der svæve ved Siderne af 
Baldakinen, ere langt senere malede til efter 
Englene i R.'s Freskobillede i Sta. Maria della 
Pace i Rom. »Gravlæggelsen«, der nu findes i 
Galleria Borghese, Rom, er malet som Alter
tavle for Kirken S. Francesco i Perugia. Ikke 
uden Føje er det blevet sagt, at R. med dette 
Arbejde har villet aflægge Vidnesbyrd om det 
høje Standpunkt, hvortil han under Opholdet i 
Firenze var naaet; i mange Henseender hører det 
til Kunstnerens modneste og selvstændigste Frem
bringelser, om end en og anden Enkelthed kan 
føres tilbage til ældre Forbilleder, særlig til 
Mantegna's berømte Kobberstikkomposition over 
samme Emne; til intet tidligere Maleri synes R. 
at have udført saa mange og saa grundige For
arbejder. I Sammenhæng med den næsten pinlige 
Omhu, hvormed Kunstneren her er gaaet frem, 
og med den indtrængende Refiektion, hvormed alt 
er forberedt og opbygget, lader det sig forklare, i 
at Billedet til Trods for sine mange og store 
Fortrin gør et noget ufriskt, ikke stærkt be- I 
tagende umiddelbart Indtryk, glat og køligt som ! 
det desuden staar i hele sin Overfladebehandling. 

1508 blev R. paa Bramante's (s. d.) Anbefaling 
kaldet til Rom, hvor Pave Julius II straks over
drog ham at smykke en Række Værelser i Vati- j 
kanet med store Fresker; paa nogle af Væggene j 
var der allerede, af Perugino og Sodoma, udført 1 
Billeder, men dem lod Paven slaa ned for at I 
skaffe Plads til R.'s Værker. Der er her Tale j 
om tre Værelser (it. »Stanze«) og en større Sal, ! 
der ligger i Flugt med disse; hver af Stanzerne 
har en Højde af 6,3 M., er 5 M. langt og 4,4 ! 
M. bredt; Lofterne ere Krydshvælvinger med 
flade Kapper. Til hvert af Vægbillederne var ! 
der over en 2 M. høj Fod en Flade paa 8 X 
4,4 M. I det første Rum, hvor R. og hans j 
Elever arbejdede — hurtig voksede nemlig Tallet 
paa hans Bestillinger saa stærkt, at han i altid 

større Udstrækning maatte lade Lærlinge og 
Medhjælpere male efter sine Udkast og under 
sin Ledelse —, og som kaldes Stanza (eller ca-
mera) della segnatura, forherligedes ( r 5 ° 8 — n ) 
i de store Vægmalerier de Aandsvirksomheder, 
Tidsalderen regnede for de ypperste: Teologien, 
Poesien, Filosofien og Retsvidenskaben. Til Teo
logien sigter den saakaldte »Disputa«: om Al
teret, hvorpaa Hostien er stillet, flokkes i en 
mægtig Halvkreds Kirkens Lærere og drøfte 
Helligdommens Væsen og Betydning; højt i 
Luften troner mellem Madonna og Døberen og 
over en Række af tolv af det gamle og det ny 
Testamentes Hovedskikkelser Frelseren; over ham 
igen ses Gud Fader omkredset af Engle. Paa 
den modsatte Væg forherliges Filosofien i Billedet 
»Skolen i Athen«, hvor Oldtidens Vismænd ere 
samlede i en skøn Tempelhal; paa »Parnasset« 
troner Apollon mellem Muserne og Digtere fra 
alle Tider; Retsvidenskaben er symboliseret i 
tre mindre Kompositioner. I »Stanza d'Eliodoro« 
er Hovedbilledet udført (indtil 1514) over Motiver 
fra Makkabæernes Historie, Heliodoros, der af 
Engle uddrives af Jerusalem's Tempel, som han 
vil plyndre. I samme Værelse findes »Messen i 
Bolsena« — en Præst, der har tvivlet om Trans-
substantiationsdogmet, overbevises om dets Sand
hed ved at se Blod dryppe fra Hostien —, At-
tila, der af Apostlene Petrus og Paulus standses 
paa sit Tog mod Rom, og endelig Petrus'es Ud
frielse fra Fængselet, et Maleri med kostelig 
Lysvirkning. Det tredje Værelse kaldes »Stanza 
del incendio« efter Billedet af Branden, som 
standser paa Pave Leo IV's Bud, et storstilet 
Genrestykke med pragtfuldt formede og bevægede 
Grupper af Mænd og Kvinder, der søge at frelse 
sig selv og hverandre fra den overhængende 
Fare; de tre andre Malerier i Værelset ere 
»Slaget ved Ostia 849«, »Karl den Stores Kro
ning« og »Pave Leo III's Renselsesed«. Hoved
billedet i Salen, der støder til sidstnævnte Stanze, 
»Sala di Costatino«, er udført af Giulio Romano 
og forestiller Konstantin den Stores Sejr over 
Maxentius; at der, som man tidligere har ment, 
skulde ligge et Udkast af R. til Grund for dette 
Arbejde, er i det mindste tvivlsomt. I Stanzerne 
har R. naaet sin Storheds Højdepunkt 

den 
fulde Frihed og Skønhed i Kompositionen, den 
højeste Grad af dramatisk Liv og Klarhed og 
af Dybde i Figurernes Karakteristik. Udførelsen 
er i de forskellige Billeder af meget ulige Værd, 
efter som Mesteren personlig har haft større eller 
ringere Del i dem; i de to første Stanzer har 
han selv arbejdet meget med; i den tredje er i 
alt Fald det meste Elevarbejde og en Del af det 
ret tarveligt i Forhold til Anlægget; Billederne 
i Stanzerne lede allerede tidlig meget ved Van
røgt og raa Mishandling, og de Restaurations-
forsøg, der ere foretagne med dem (det vigtigste 
af Carlo Maratti, s. d.), have ikke formaaet at 
raade Bod derpaa. 

Samtidig med at R. arbejdede i Stanzerne, fik 
han af Leo X det Hverv at skabe to andre om
fattende Rækker af Kunstværker. Ud til Vati
kanets forreste store Gaard aabner sig i tredje 
Stokværk et Arkadegaleri; nu ere Aabningerne 
lukkede med Glasruder, der skulle skærme De
korationerne i »R.'s Loggier« mod Vejrligets 
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Indflydelse. 52 Figurkompositioner, næsten alle 
Emner fra det gi. Testamente (»R.'s Bibel«, s. d.), 
dække Kuppelhvælvingerne; Væggene og Pillerne 
ere dekorerede af Giovanni da Udine (s. d.) med 
en aandfuldt anlagt og udført Ornamentik i den 
romerske Kejsertids Aandog Stil (»Grottesker«). 
Det andet betydelige Arbejde var Udførelsen af 
en Række farvelagte Kartoner til Tapeter, der 
ved særlig festlige Lejligheder skulde pryde det 
sixtinske Kapels Vægge. Syv af Kartonerne findes 
i Kensington-Museet i London; Tapeterne, der 
bleve vævede i Arras i Flandern, bevares — 
falmede og paa anden Maade skadelidte — i 
Vatikanet, andre Eksemplarer i Dresden, Berlin 
og Madrid. Emnerne ere tagne af Apostel
historien: Det vidunderlige Fiskedræt, Petrus 
modtager Nøglerne, den haltes Helbredelse ved 
Tempelporten, Ananias'es Straf, Troldmanden 
Elymas blindes, Ofringen i Lystra og Pauli 
Prædiken i Athen; de ere behandlede med et 
saadant Mesterskab, at Tapetkartonerne vel maa 
regnes for Mesterens mest fuldendte dramatiske 
Kompositioner. Loggierne stode færdige 1519; 
Kartonerne fuldendtes 1515 —16. Andre monu
mentale Værker havde R. lidt tidligere udført i 
forskellige romerske Bygninger, i Kirken Sta. 
Maria della Pace saaledes sine Sibyller, i Villa 
Farnesina Galathea's Triumf; paa sidstnævnte 
Sted malede senere hans Elever efter hans Teg
ninger de aandfulde Billeder til Amor's og 
Psyche's Historie. 

Foruden disse omfangsrige Suiter udførte R. i 
Rom en Mængde Staffelibilleder, der nu findes 
spredte i de forskellige større Samlinger, og 
hvoraf her kun de færreste kunne nævnes, deri
blandt enkelte af hans mest berømte Madonnaer. 
I Galleria Pitti findes hans Madonna della Sedia, 
et Rundbillede med Maria, der hvilende i en 
Lænestol trykker Jesusbarnet til sit Bryst med et 
Udtryk af kærlighedsfuld Moderstolthed, medens 
den lille Johannes tilbedende staar ved Siden. 
Madonna di Fuligno, Vatikanet, er en af Mesterens 
ejendommeligste Kompositioner og i malerisk 
Henseende et af hans betydeligste Værker. Maria 
og Barnet, som hun bærer paa Armen, se fra 
Skyerne, paa hvilke de trone i en Glorie af 
Englehoveder, mildt ned mod Jorden; under dem 
til venstre knæler den hellige Franciscus og 
skuer med forklaret Andagt op imod Himmelen, 
medens Døberen Johannes, der staar ved hans 
Side, ser ud mod Beskueren og med en Haand-
bevægelse henleder dennes Opmærksomhed paa 
de hellige; til højre knæler Billedets Stifter, der 
af den bagved staaende S. Hieronymus anbefales 
til Himmeldronningens Naade. I dette Billede 
ere alle de fire Mandsskikkelser individuelt op
fattede Karakterer, og deres Former gennemførte 
med dyb Realisme uden derved at miste noget 
af deres ophøjede Præg; Landskabet er af over
ordentlig Skønhed og Duft. I Madonna med 
Fisken, Madrid, troner Maria foran et halvt tilbage-
slaaet Forhæng; Barnet, som hun har sat op paa 
Tronstolens venstre Arm, rækker ud mod den 
unge Tobias, der, ført frem af Ærkeengelen 
Rafael, nu knæler med sin Fisk i Haanden; paa 
den modsatte Side staar den hellige Hieronymus. 
Den under Navnet »Perlen« kendte hellige 
Familie, der ligeledes findes i Madrid, har Maria 

og Elisabeth siddende i Forgrunden med Børnene ; 
bag dem færdes Josef i et storslaaet Landskab 
med Ruiner. Højest iblandt alle R.'s Andagts-
billeder staar den sixtinske Madonna, Dresden-
Galeriets kosteligste Skat, malet rimeligvis 1515 
eller 1516. Iført en blaa Kappe over en rød 
Klædning og med Hovedet dækket af et brunt 
Slør svæver Maria med det nøgne Christusbarn 
paa Armen ud mod Beskueren, frem over Skyerne 
fra en mildt lysende Gloriebaggrund af Engle-
hoveder. Ved hendes Sider, men noget lavere og 
en Smule nærmere Forgrunden, knæle, ligeledes 
baarne af Skyerne, den hellige Pave Sixtus i 
guldvirket Pragtskmd og den hellige Barbara; 
hin skuer i Henrykkelse op til Jomfruen, denne 
ser med et ydmygt Blik nedad og til Siden og 
samler Hænderne over Brystet. Til Siderne for
oven indfattes Kompositionen af en grønt, dobbelt 
Forhæng, der er trukket til Side, forneden af
sluttes den af en Balustrade, bag hvilken to smaa 
Engle skue frem. Billedet, der desværre er noget 

, forvadsket, men dog endnu gør en Virkning saa 
gribende og betagende som næppe noget andet 
Kunstværk, er malet let og rask med tynde 
Farver, fuldt gennemført i Form og Farve og 
dog som en aandfuld Improvisation; Karaktererne 

i ere af enestaaende Renhed og Værdighed, det 
hele et Udtryk for den dybeste Trosinderlighed 

! i Forening med Kærlighed til det ægte og rene 
menneskelige. 

Et betydeligt Arbejde er den 1516 udførte 
Sta. Cæcilia i Bologna's Pinakotek, en streng 
symmetrisk Komposition, i hvis Midte Helgen
inden staar i prægtig Dragt; ved hendes Fødder 
ligge de Strenge- og Blæseinstrumenter, som hun 
har vraget; i de sænkede Hænder holder hun 
Orgelet, hvis Piber løsne sig og falde mod 
Jorden, Blikket vender opad med et sværmerisk 
Udtryk, som lyttede hun til Sangen fra Englene, 
der svæve i Skyerne; ved Siderne ses to og 
to storartede Helgenskikkelser, Paulus og Jo-

i hannes, Magdalene og S. Petronius. Omtrent fra 
samme Tid er det til Trods for sine smaa Dimen
sioner saa grandiose Ezechiel's Syn, Pitti, der 
aabenbart er inspireret af Michelangelo. Forneden 
ses Landskabet med Profetens ganske lille Figur; 
over Skyerne svæver i den lysende Æter Jehova, 
hvis udbredte Arme støttes af Engle; under ham 
ses de fire Evangelistsymboler. I Madrid findes 
et Hovedværk fra R.'s senere Tid, den saakaldte 
»Spasimo di Sicilia«, Christus, der segner under 
Korset, en af Kunstens mest gribende dramatiske 
Kompositioner, interessant ogsaa ved det Laan 
dertil, R. har gjort hos Diirer's tilsvarende Træ
snit; Vatikanets Pinakotek ejer det mægtige 
Staffelibillede »Transfigurationen« eller Christi 
Forklarelse paa Bjærget, der stod ufuldendt ved 
Mesterens Død og blev fuldført af Givlio Ro
mano. I Baggrunden ses Frelseren svævende over 
Tabor's Top mellem Moses og Elias; Petrus, 
Jakob og Johannes ere sunkne til Jorden, 
blændede af Synets Straaleglans. I Forgrunden 
søge de Apostle, der ere blevne tilbage ved 
Bjærgets Fod, forgæves at uddrive den onde 
Aand af en besat Dreng, der er bragt til dem af 
sine Forældre og vrider sig i Krampetrækninger; 
Faderen holder ham oprejst, den knælende 
Moder, en Skikkelse af næsten Michelangelo'sk 
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Grandiositet, raaber forgæves til Apostlene om I 
Hjælp; en af dem peger op mod det Sted, hvor 
han ved, Christus er gaaet hen — »derfra skal 
Frelsen komme« —, og ved denne Figur og 
dens Bevægelse tilvejebringes Forbindelse mellem \ 
Billedets to Scener. 

Foruden disse navnkundige Værker og en | 
Mængde andre større og mindre Fresker og 
Staffelimalerier udførte R. i sin korte Levetid 
adskillige Portrætter; i Uffizierne findes Selv
portrættet og Pave Julius II, i Pitti Pave Leo X 
med to Kardinaler, Angelo og Maddalena Doni, 
Bibliotekaren Inghirami og La donna velata, 
hvori man mener at se Modellen til den six-
tinske Madonna, i Louvre Grev Castiglione, i den 
Rothschild'ske Samling i Paris »Violinspilleren« 
[forhen i Galleria Sciarra, Rom], i Galleria Doria, 
Rom, det i Form og Udtryk lige vidunderlige 
Dobbeltportræt af Navagero og Beazzano, i Gal
leria Barberini, Rom, den berømte, men ikke 
helt tiltalende »Fornarina«. Endelig efterlod R. 
sig en Mængde Tegninger, dels Studier efter 
Naturen, dels mere eller mindre flygtige Udkast 
til Billeder, dels hele gennemførte Kompositioner, 
af hvilke mange bleve stukne i Kobber af den 
fortræffelige Marco Antonio Raimondi (s. d.). 

I Aaret 1514 blev R- udnævnt til Bygmester 
ved S. Pietro med en aarlig Løn af 300 Dukater; 
hans Plan gik ud paa at gennemføre Bygningen 
i Form af et latinsk Kors, og Tanken herom 
sysselsatte ham sikkert alvorligt, men blev dog 
ikke virkeliggjort; derimod skyldes ham det 
yndefulde Palazzo Pandolfini i Firenze og An
lægget af Villa Madama ved Rom. Ogsaa med 
Billedhuggerkunsten gav han sig lejlighedsvis af; 
Profeten Jonas'es Figur i Sta. Maria del Popolo, 
Rom, og den fine Gruppe »En død Dreng paa 
Ryggen af en Delfin« føres saaledes tilbage til 
Skitser af R. Fra 1515 var han lønnet Direktør 
for Udgravningerne af antikke Bygninger og 
Billedværker i Rom og hentede under indgaaende 
Studier mellem Ruinerne, vel især Titus-Badenes, 
de Motiver, der senere bleve gjort frugtbringende 
under Udførelsen af hans og Disciplenes deko
rative Arbejder. 

Under hele sit Rom-Ophold levede R. i lykke
lige Kaar, elsket af sine mange Lærlinge og af 
den Kreds af ansete Mænd og Kvinder, hvori 
han færdedes, hædret af de store, ikke mindst af 
de Paver, der lagde saa stærkt Beslag paa hans 
Kræfter. Kun et enkelt Forhold kan man tænke 
sig som kastende Skygge ind i hans Tilværelse, 
Forholdet til Michelangelo og hans Kreds; R. 
har sikkert ikke altid kunnet undgaa at lide 
under, hvad Konkurrencen med den store, ufrede
lige Florentiner medførte, mest maaske derved, 
at han, især i de sidste Aar af sit Liv, fristedes 
til at lempe sin Stil noget efter Michelangelo's 
og give Formerne et Sving, der ikke helt 
stemmede med den Aand, som fyldte dem, eller 
mtd Frembringerens oprindelige Natur. Han 
giftede sig aldrig, skønt han havde mange »Til
bud« og fra 1514 var forlovet med en Kardinals 
Broderdatter, Maria Bibbiena; Sagnene om hans 
løse Forbindelser (»la Fornarina« o. s. v.) ere 
meget svagt hjemlede; der er ikke Grund til for 
R.'s Vedkommende at tale om mere end et enkelt 
erotisk Forhold, maaske til den Kvinde, hvis 

Portræt »La donna velata« er. Hans Dødsaarsag 
var vistnok en Malariafeber, han havde paadraget 
sig ved sine Studier i Ruinernes Kælderluft, og 
som hans overanstrengte Legemstilstand og taabe-
lig Lægebehandling (stærke Aareladninger) lod 
ham bukke under for. 

Det er en forbavsende Mængde Værker, R. 
har faaet fuldendt i Tidsrummet af næppe en Snes 
Aar, selv naar man tager det nødvendige Hensyn 
til, at han ved mange af sine Arbejder brugte 
megen Hjælp af sine Elever. Og alle bære de 
det umiskendelige Præg af hans store og elskelige 
Aand. Fra Hjemmet og fra Perugino's Værksted 
medbragte han Følelsens Uskyld og Inderlighed; 
i Firenze aabnedes hans Øje for Menneskelivets 
og Naturformernes uendelige Rigdom; ejendomme
lig for ham, enestaaende i Kunstens Historie er 
den fuldendte Samklang, hvori hos ham den 
største Dybde i Tanken, den mest ophøjede 
Alvor og Renhed i Livsanskuelsen, den inder
ligste Varme i Følelsen er forenet med Evne til 
at give saavel det himmelske som det jordiske 
paa een Gang skøn og karakteristisk Form. 
Siden Antikkens bedste Dage har der ikke levet 
nogen Kunstner, for hvem som for R. det skønne 
og det sande er uopløselig Enhed; han er paa 
een Gang den fuldkomne Realist og den fuld
komne Idealist eller med andre Ord: Han er den 
Kunstner, hos hvem de guddommelige Tanker 
og Følelser fyldigst have faaet Udtryk i sand 
menneskelig Form. (Li t t . : H. Grimm, »Das 

i Leben R.'s« [Overs, af og Kommentar til Vasari]; 
Q u a t r e m é r e de Quincy, Histoire de R.\ 
P a s s a v a n t , »R. von Urbino u. sein Vater Gio-

! vanni Santi«; F o r s t e r , »R.«; S p r i n g e r , »R. 
und Michelangelo«; L u b k e , »R.'s Leben u. 
Werke«; Muntz , »R.«; Crowe og C a v a l c a -
sel le , »R.<; Minghe t t i , Raffaelo\ W. v. Lut -
zow, »R.'s Bildungs- u. Entwickelungsgang«; v. 
S e i d l i t z , »R.'s Jugendwerke«; Baumann, »R. 
efter Høyen's Forelæsninger«; Rul and, The 
Works of R. [Katalog]). S. M. 

Rafaei's Bibel kaldes tilsammen de 52 bibelske 
Billeder, som 1512—19 Rafaei's Elever og Med
hjælpere malede efter Tegninger af Mesteren i 
de 13 firdelte Kuppelhvælvinger over Buegangen 
ud til Vatikanets Cortile di Damaso. De 48 ere 
udførte over gammeltestamentlige, de 4 over ny
testamentlige Emner. I Billederne til Skabelses
historien spores Michelangelo's Paavirkning tyde
lig; særlig skønne og ægte rafaeliske Komposi
tioner ere de idylliske Scener fra Patriarkernes 
Tid og Moses'es Ungdomsliv; det hele udmærker 
sig ved overordentlig Klarhed i Fortællingen. 
R. B. er stukken i Kobber af Badalocchio og 
Lanfranchi, P. Aquila og Fantetti, N. Chapron 
samt med megen Troskab i lette Konturstik af 
N. Consoni. S. M. 

Rafaei's venetianske Skitsebog se Vene
tiansk Skitsebog. 

Raff, J o s e p h j o a c h i m , schweizisk-tysk Kom
ponist, født 27. Maj 1822 i Lachen ved Ziiricher-
Søen, død 24. Juni 1882 i Frankfurt a. M., maatte i 
sin Ungdom virke som Skolelærer. Det var 
Mendelssohn's og Liszt's Sympati og Interesse for 
R.'s Talent, der senere bragte denne til helt at 
hellige sig til Musikken. R. var en Tid lang 
Liszt's Sekretær og Kopist, men maatte i øvrigt 
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længe kæmpe med Eksistensvanskeligheder. Først 
da Biilow og senere navnlig Liszt i Weimar tog 
sig af R.'s Sag, lykkedes det ham at faa nogle 
af sine mange Kompositioner frem (Operaen »Kong 
Alfred«, »Tedeum«, en Symfoni m. m.) og gøre 
sit Navn mere bekendt. En Tid lang levede R. 
i Weimar nær knyttet til Liszt og den nytyske 
Skole, for hvilken han ogsaa optraadte litterært 
med Skriftet »Die Wagnerfrage« [1854], senere i 
Wiesbaden og i Frankfurt a. M., hvor R. døde 
som Chef for det Hochske Konservatorium. 

R. var en meget produktiv Komponist, der 
efterlod sig adskilligt over 200 Værker. Iøjne
springende ere disses meget forskellige Værdi og 
Karakter, hvilket for en stor Del forklares der
ved, at R. det meste af sit Liv maatte skrive for 
Livsopholdet (deraf de mange Klaverfantasier over 
Operamelodier, Danse, Salonetuder eta). Højest 
naar R. i ski Kammermusik og navnlig i Orkester
værker. Hans Opfindsomhed, Fantasi og Teknik 
(navnlig Instrumentation) ere lige betydelige. Naar 
selv de bedste af hans Værker dog ikke have 
kunnet holde sig, beror det paa, at de mangle 
det afgørende personlige og en udpræget Stil. R., 
der principielt sluttede sig til den nytyske Skole 
(mange af hans Symfonier ere en Art Program
musik: den udmærkede »Im Walde«, »Lenore«, 
»In den Alpen«, »Friihlingsklange« eta), er nemlig 
rent musikalsk nærmest knyttet til den ældre 
Romantik, særlig Mendelssohn. W. B. 

Raffael se Rafael . 
Raffaélli [rafaæli'], J ean F r a n c o i s , fransk 

Maler og Raderer, er født 20. Apr. 1850 i Paris. 
Han nød ganske kort Tid Undervisning hos Gerome, 
men udviklede sig saa paa egen Haand, debuterede 
1870 paa Salonen med et Landskab og udførte 
derefter i Olie, Tegning med Olie eller i Akvarel-
og Guachemanér Billeder som »Moresque« [1876], 
»Familie af Bønder« [1877], »Maire et Conseiller« og 
det pudsige »Den gamle søger Husjomfru« [1883] 
med minutiøst indtrængende Karakteristik. Om
kring 1885 (da han atter efter længere Pause ud
stiller paa Salonen) bliver hans Malemaade bredere. 
I sine Landskaber staar han Impressionisterne 
nær. Paa sit ejendommeligste Felt: Skildringen af 
Arbejdere og Smaakaarsfolk gaar han sine egne 
Veje med en Teknik, der hensynsløst gaar uden 
om de maleriske Skønheder for at samle al Kraft ; 
paa en levende, fuldtro Karakteristik af Menne- . 
skene: »De to Smede«, »Arbejder, der ryger sin 
Pibe« [1886], »Absintdrikkere« etc. Hvor han : 
ikke nøjes med at tegne med Blyant o. 1. (»Klude- i 
samleren«), tegner han med Olie, Koloritten er | 
lidet farverig (helst sort paa hvidt), Skikkelsernes ' 
Omrids gøres faste, Farverne komme mere med I 
for Anskuelighedens end for deres egen Skyld — 
en ærlig Kunst, der opfatter Individualiteterne saa I 
skarpt og centralt, at de blive typiske, og hvis 
Væsensmærke han selv og andre have betegnet 
som »Karakterisme«. I de senere Aaringer ud
stillede R. paa Champ-de-Mars: 1891 »Le grand-
pére«, »Avenue d'Argenteuil« m. m., 1892 »Nea
politansk Frugtsælger med sit Æsel« samt Por
trætter. R. er nemlig ogsaa en udmærket Por
trætmaler (E. de Goncourt [Mus. i Nancy] o. m. fl.). 
Andre Værker: det ypperlige »To gamle Jøder«, 
livfulde Gadescener og Prospekter (Notre-Dame 
[Luxembourg-Museet], »I Nizza«), talrige Ra

deringer (ofte i Farver): Boulevard des Capucines, 
Invalidekirken, Selvportræt etc , Illustrationer til 
»Les types de Paris«, Mirbeau's »Lettres de ma 
chaumiére« m. m. I den senere Tid har han be
nyttet en ny, nu allerede vidt udbredt Teknik: tørre 
Oliestifter brugte å la Pastel. Han har ogsaa 
virket som Billedhugger og skrevet om Kunst 
(»Catal. ill. des oeuvr. de R., suivi d'une etude 
des mouvements de l'art moderne et du beau 
caractériste« [1884] m. m.). Paa den franske Ud
stilling i Kjøbenhavn 1888 var R. repræsenteret 
ved »Rimfrost«, »Morgen« (sovende Kvinde) og 
»Realisten«. I Luxembourg-Museet i Paris ses 
bl. a. »Les vieux convalescents«. (Li t t . : E . H a n 
nover , »R.« [»Dagens Krønike« 1889]). A. Hk. 

Raffet [rafte'], Den i s A u g u s t e Marie , fransk 
Tegner og Litograf, født 2. Marts 1804 i Paris, 
død 16. Febr. 1860 i Genova. R. var et Sol
daterbarn ; fra ganske lille aandede og levede han 
kun for Soldaterverdenen. Hans første kunstneriske 
Forsøg syntes dog ikke at tyde paa Talent. Først 
da han i 20 Aars Alderen kom i Lære hos Charlet, 
kom det kunstneriske Gennembrud. Hos Charlet 
lærte han at tegne, og han lærte ham snart Lito
grafikunsten af. Hans første Arbejder vare ganske 
Charlet'ske, men snart kom hans egen Individuali
tet klart frem. Som Charlet skildrer han Soldater-
og Krigslivet, men med mindre Interesse for den 
enkelte Skikkelse og dennes genremæssige Til
dragelser, han sigter mod Slagtummelen, Krigens 
Massevirkning, giver gribende og spændende Krigs-
episoder, hvor der er mindre Plads for den sym
patiske Humor end for Fremdragelsen af det he
roiske Mod. Betydelig Lykke gjorde han med 
sine Litografier fra Republikkens Tid: de lasede 
Soldater, hvis usselige Uniformer staa i virknings
fuld Kontrast til det militære Mod og Bedrifternes 
Storhed. Betydelige ere ogsaa hans Skildringer 
fra Napoleons-Tiden; i høj Grad virkningsfulde 
og fantastiske ere hans to Blade, der efter Zed-
litz skildre det »natlige Hærskue« (Soldaterne 
staa op fra Graven og Valpladsen og passere 
Revu for Kejseren). I saadanne Billeder har R. 
som Charlet indvirket stærkt paa den politiske 
Stemning til Gunst for Bonapartisterne. I høj Grad 
livfulde ere de Blade, der behandle Krigsbegiven
heder fra hans egen Tid og med ham selv som 
Øjenvidne: Suiterne »Siége de la citadelle d'An-
vers« [1833], »Retraite et prise de Constantine« 
etc. Endvidere kunne nævnes »Petit Album mili-
taire« [1825], »Histoire de Jean-Jean«, forskellige 
»Album« [1831 ff.], »Voyage dans la Russie mé-
ridionale et la Criméé« [1838—48] etc. R. har 
tegnet Litografier i Hundredvis, desuden leveret 
ca. 1,000 Illustrationer og udført henved 40 Ra
deringer samt enkelte Akvareller. R. naar vel 
som Litograf ikke sin Lærer og Mester i virtuos-
mæssig og produktiv Lethed, men han raader dog 
over Mesterskab i Udførelsen, benytter blandede 
Metoder (med stor Virkning Kridtmaneren) og er 
i Teknikken mere samvittighedsfuld omhyggelig 
end Charlet. Hans Tegninger have haft stor Ind
flydelse paa det nyere franske Bataillemaleri (Neu-
ville, Detaille etc). (Lit t . : G i acome l l i , R., 
son æuvre lithogr. et ses eaux-forts [1862], Bio
grafier ved A. Bry [1861] og L h o m m e [1892, 
Ar tistes célébr.']). A. Hk. 

Raffinåde se Sukke r . 
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Raffinaderi (norsk Raff iner i ) , Raf f ine re -
værk se Raff iner ing. 

Raffinement [rafinema'q] (fr.), Forfinelse; 
Spidsfindighed, Snuhed. 

Raffineret (fr.), forfinet, kunstlet; snu, dreven. 
Raffinering kaldes i Industrien en Rensning, 

navnlig den til sidst foretagne, ved hvilken faas 
et særlig rent Produkt. R. er enten et Led i 
selve Fabrikationen, eller den foretages paa sær
lige Fabrikker, de saakaldte Ra f f inade r i e r eller 
Ra f f i ne r eværke r . K. M. 

Raffinose, M e l e t r i o s e , Me l i t o se , P lus 
s u k k e r , G o s s y p o s e , CjgHgaOio^I^O, et Kul
hydrat, der hører til Trisacchariderne. R. findes 
i Eucalyptus Manna, Bomuldsfrø og i den muligst 
afsukrede Roesukkermelasse. Den danner farve
løse, tynde Prismer eller Naale, som ikke have 
nogen sød Smag, og som ere opløselige i 6—7 
Dele Vand og langt tungere opløselige i Alkohol 
end almindeligt Sukker. Ved fortsat Indvirkning 
af fortyndede Syrer spaltes R. i Glykose, Fruktose 
og Galaktose. R. er stærkt højredrejende. Med 
Gær gærer den let og fuldstændig. Den reducerer 
ikke Fehling's Vædske. Man fremstiller R. af 
Roesukkermelasse, idet man først fjerner Roe
sukkeret ved Hjælp af Strontian, fjerner Overskud 
af Strontian med Kulsyre og fælder Opløsningen 
med Alkohol. Raaproduktet renses ved gentagen 
Opløsning i Vand og Fældning med Alkohol. O. C. 

Raffl., ved Plantenavne Forkortelse for Sir 
T h o m a s S tamford Raffles. 

Raffles [ra'flz], T h o m a s S tamford , Sir, 
britisk-indisk Statsmand, Orientalist og Natur
historiker, født paa Havet nær Jamaica 5. Juli 
1781, død i London 8. Juli 1826. Han blev 
1805 Sekretær hos Guvernøren paa Penang og 
senere Generalguvernør over Java, i hvis Styrelse 
han indførte mange, til Dels meget radikale For
andringer, der ikke alle fandt almindeligt Bifald. 
Han gennemrejste Øen i alle Retninger, undersøgte 
Oldtidslevningerne, foretog naturvidenskabelige 
Indsamlinger, alt med største Iver og Forstand. 
Da Java 1816, trods hans ivrige Modforestillinger, 
gaves tilbage til Holland, rejste han tilbage til 
England med sine store Samlinger. 1818 blev 
han paa ny sendt til disse Egne som Generalguvernør 
i Benkulen. Han indlagde sig atter megen For
tjeneste, bl. a. ved at henvende sin Regerings 
Opmærksomhed paa Singapur, som han 1819 fik 
England til at købe, ligesom han fik denne Ø's 
vigtige Havn anlagt, hvad der har været hans 
Fædreland til uberegnelig Fordel. Hans Hoved
værk er hans »History of Java« [2 Bd., Lond. 
1817; ny Udg. 1830]. (Lit t . : Memoir of the 
Life and public Services of Sir S. R. [Lond. 
1830]). V.S. 

Rafflesia se Raf f les iaceae . 
Rafflesiaceae, Familie af tokimbladede og 

frikronede Planter af Ordenen Hysterophyta, der 
mangle Bladgrønt og snylte paa andre Planter. 
Deres Vegetationsorganer ere reducerede til et i 
Værtplanten indsænket Legeme, mest lig Myceliet 
hos Snyltesvampe og bestaaende af forgrenede 
Traade, der hist og her kunne danne Blomster
skud. Disse gennembryde Værtplantens Bark og 
Hud og ende hos de fleste Arter med en enkelt 
Blomst. Blomsterne ere særkønnede og regel
mæssige ; i Midten findes en søjleformet Dannelse, 

der øverst udvikles til en Skive; under Søjlen 
sidder i Hunblomsterne Frugtknuden, medens det 
ringformede Ar findes paa Undersiden af Skivens 
Rand, hvor ogsaa de talrige Støvblade (i Han
blomsterne) have Plads. Frugten er et Bær med 
meget smaa Frø. R. lever mest i Troperne; der 
gives 7 Slægter med ca. 20 Arter. Rafflesia R. Br. 
er den mest kendte Slægt, opkaldt efter en af 
dens Opdagere, Guvernøren over Benkulen Sir 
Th. St. Raffles (1818); den udmærker sig ved 
Blomster af kolossale Dimensioner. 5—6 Arter 
paa Java, Sumatra og Filippinerne; de vokse alle 
paa Stammer og Rødder af Cissus-Artei. Blom
sterne af R. Arnoldi R. Br. (paa Sumatra) ere 1 
M. i Tværmaal, de største Blomster i Verden, og 
have et rødligt Bioster; Knopperne ere som store 
Kaalhoveder. De lugte af raaddent Kød og be
støves af Fluer. A. M. 

Raffray [rafræ'J, A c h i l i e , fransk Naturforsker 
og rejsende, er født 1844, berejste i videnskabe
ligt Øjemed 1873—75 Abessinien, Sansibar og 
Landet Wanika, 1876—77 Molukkerne og Ny-
Guinea og blev senere fransk Konsul i Sansibar. 
Han skrev bl. a. »Abyssinie« [1876] og »Les 
églises monolithes de la ville de Lalibéla« 
[1882]. J, C. 

Rafiabast, R a f i a t r æ v l e r d. s. s. P i a s s a v a -
t r æ v l e r . 

Rafider se K r y s t a l l e r . 
Rafn, C a r l Chr i s t i an , dansk Oldforsker og 

Udgiver, født 16. Jan. 1795 paa Brahesborg paa 
Fyn, død 20. Oktbr. 1864 i Kjøbenhavn. Efter 
at være dimitteret 1814 kom R. til Universitetet, 
hvor han il/o Aar efter tog juridisk Eksamen. 
Af denne kom han dog ikke til at gøre nogen 
Brug, thi hans Hu vendte sig snart i en helt anden 
Retning, især efter at han var kommen i Berøring 
med Universitetsbiblioteket og den islandske 
Haandskriftsamling der. Her fandt han sin Livs
opgave, at gøre denne Samlings Skatte tilgænge
lige i gode, almenlæselige Udgaver. Allerede 
1821—22 udkom 1. Bd. af hans »Nordiske Kæmpe
historier« [2. Bd. 1823, 3. Bd. 1826], indeholdende 
Oversættelser af Rolf Krake's Saga, Ragnar Lod-
brog's Saga m. m. Det største og vigtigste Skridt 
foretog R., da han sammen med nogle andre 
1825 stiftede det (kgl.) nordiske Oldskriftselskab 
(s. d.), hvis oprindelige Hovedformaal var Ud
givelsen af Oldskrifterne. Han blev hurtig Livet 
og Sjælen i Selskabet, blev straks dets Sekretær 
og udfoldede som saadan en enestaaende Virk
somhed for at skaffe Selskabet Pengemidler og 
Medlemmer, ligesom han ogsaa af al Kraft be
fordrede Udgivelsen af Skrifter, dels som den 
egentlige Leder og dels som Udgiver. Senere 
(1861) blev han Selskabets »bestandige Sekretær«. 
Foruden at tage virksom Andel i Udgivelsen af 
Kongesagaerne og de uhistoriske Sagaer, som Sel
skabet udgav (»Fornmannasogur« I—XII, »Forn-
aldarsogur« I—III), besørgede han Pragtværkerne 
Antiquitates Americanae [1837] og »Antiquités 
Russes« I—II [1850—52], hvor alt var samlet 
fra den gamle Litteratur vedrørende Nordboernes 
Opdagelse af og Færden i Amerika og Rusland. 
Disse Værker have haft en stor Betydning, uagtet 
en Del af de der gjorte Undersøgelser ikke holdt 
Stand for Kritikken. Den kritiske Behandling af 
Tekster og Monumenter var i det hele ikke R.'s 
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stærke Side, hvad forskellige af hans Runetyd
ninger (deriblandt f. Eks. Behandlingen af Piræus-
løven 1856) ogsaa vise. R.'s Navn er ogsaa knyttet 
til det fortræffelige Samlingsværk om Grønland 
(»Grøn!, hist. Mindesmærker« I—III, [s. d.]), og 
han udgav Færeyingasaga [1832] og Kråkumål 
[1826]. Allerede 1830 var R. bleven Medlem af 
Kommissionen til Oldsagers Opbevaring og blev 
saaledes nøje knyttet til Oldsagsmuseet, hvor han 
virkede med ufortrøden Kraft; s. A. indtraadte 
han ogsaa i Bestyrelsen af det Arnamagnæanske 
Legat. Paa hans Initiativ stiftedes »Nordisk Tids
skrift for 01dkyndighed< [I—III, 1832—36], der 
fortsattes i Selskabets Annaler (nu Aarbøger). 
Af offentlige Stillinger beklædte R. ingen, efter 
at han 1826 havde opgivet sin Lærerstilling ved 
Landkadetakademiet, hvor han havde virket i 
nogle Aar. R. var meget ivrig for Folkeoplys
ningen, især hvad de danske Bilande angik. Saa
ledes stiftede han Stiftsbiblioteket i Reykjavik 
(senere Landsbiblioteket) 1818 (og et lignende i 
Thorshavn). Ved sin Organisationsdygtighed, sit 
administrative Talent og sin aldrig svigtende Flid 
og Arbejdsevne fortjener R. en Hædersplads blandt 
Grundlæggerne af den danske Oldtids videnskab, 
hvad enten denne grunder sig paa de litterære 
eller de jordfundne Mindesmærker. (Lit t . : »Aar
bøger for nord. Oldkh. og Hist.« [1866 og 1875]; 
B. G r ø n d a l , »Breve fra og til C. C. Rafn« 

[1869]). F. y. 
Rafn, Car l G o t t l o b , dansk Veterinær, Øko

nom og Botaniker, født 31. Juli 1769 i Viborg, 
død 17. Maj 1808 i Kjøbenhavn. R. begyndte sin 
Løbebane med at studere Medicin, men vendte 
sig snart mod Veterinærstudiet, vel under Paavirk-
ning af Abildgaard, idet dog samtidig Botanikken 
var hans Yndlingsinteresse. I en Del Aar virkede 
han som Lærer ved forskellige Skoler og naaede 
ikke at tage nogen Embedseksamen. Han ud
foldede en omfattende populariserende Virksomhed 
og var i Tidsrummet 1794—1807 Leder af det 
af ham og J. D. Herholdt stiftede »Fysikalsk, 
økonomisk og medico-kirurgisk Bibliothek«. 1797 
blev han Assessor i Kommercekollegie', hvad der 
naturlig maatte øge hans Interesse for mere prak
tiske Spørgsmaal vedrørende Industri og Landbrug. 
Den satte Frugt i en Række Afhandlinger, om Korn 
og Mel, om bornholmske Lerarter, om Hørdyrkning, 
om Renlighedsforhold i Skibe o. m. a. samt om 
Brændevinsbrænding. 1805 blev han Leder af det 
vel nærmest paa hans Initiativ oprettede Mønster
brænderi, der dog ødelagdes ved Bombardementet 
1807. R.'s Alsidighed i videnskabelig Henseende 
viste sig bl. a. deri, at han i yngre Aar besvarede 
flere Prisopgaver. Hans Hovedinteresse var dog 
Botanikken. Hans Danmark's og Holsten's Flora, 
der dog ikke fuldendtes, var et dygtigt Arbejde, 
i hvis I. Bd. der findes en sammenfattende Frem
stilling af Plantefysiologien. Denne udkom ogsaa 
særskilt 1796 og var et for sin Tid ganske 
udmærket Arbejde, der oversattes paa Tysk. 
Det var især R.'s botaniske Arbejder, der gjorde, 
at han 1798 blev Medlem af Videnskabernes Sel
skab, inden for hvilket han var meget virksom 
med Hensyn til Trykningen af Skrifterne, i hvilke 
han indførte Brugen af latinske Bogstaver. Hans 
egne Arbejder laa dog mest uden for Selskabets 
Ramme. R.'s rastløse Flid tærede vel stærkt paa 

! hans Kraft, man undres over alt, hvad han ud
rettede, skønt han kun blev 39 Aar. W. J, 

Rafn OddSSOn se Hrafn Oddsson . 
RafraiChiSSement [rafræsisma'] (fr.), For

friskning. 
Rafraichisseur [rafræsisøir] (fr.), »Forfrisker«, 

Apparat (Flaske) til at sprede,'i Form af Støvregn, 
vellugtende Vande o. 1. i en Stue. 

Rafsbotnen, en Arm af Altenfjorden i Fin
markens Amt, se A l t e n H e r r e d . 

Rafte kaldes i Skovbruget en ung Træstamme 
med Barken paa, oftest i fuld Længde, naar 
Tykkelsen i Brysthøjde ligger mellem 7 eller 10 
og 16 eller 20 Cm., efter som det er Naaletræ 

I eller Løvtræ. Ved Opskovningen aflægges R. i 
Bunker med forud fastsatte ydre Maal eller med 
et bestemt Indhold af Vedmasse eller, ved Naaletræ, 
med et bestemt Antal Stammer; R. bruges mest til 
Indhegning, Høstænger og Brændsel. C. V. P. 

Raftsnnd i N o r d l a n d s Amt mellem Hinn-
øen og Ø s t v a a g ø e n forbinder Ves t f j o rden 
med V e s t e r a a l e n s Farvande. Det er bekendt 
for sin storartede Natur med vakre, fantastiske 
Fjældformer, hvorfor det ogsaa regnes for en 
af Nordlandsturenes store Seværdigheder. Paa R.'s 
vestlige Side ligger den lille T r o l d fjord med 
sit overmaade smalle Indløb og sine mægtige, 
bratte Omgivelser. Den anløbes af saa godt som 
alle Turistskibe. P N. 

Ragaz, By i Schweiz, Kanton St. Gallen, ligger 
520 M. o. H. i Nærheden af Tamina's Udløb i 
Rhinen. (1888) 1,932 Indb. R. har flere storartede 
Badeanstalter, der benytte Vandet fra Mineral
kilderne ved Pfafers, hvorfra det gennem en 3 
Km. lang Ledning ledes til R. Badene besøges 
aarlig af ca. 30,000 Kurgæster. R. var tidligere 
St. Gallen's Statsdomæne, men gik 1868 over i 
Privateje. R. er ogsaa kendt fra Schweizernes 
Sejr over Østerrigerne 1444. (L i t t . : J. E. Ka i -
se r, »Die Therme von R.-Pfafers« [St. Gallen 
1869]). H.P.S. 

Ragger eller R a g g e s o k k e r er i Norge Navn 
paa en Slags Sokker af Haar eller grov Uld. 
Det hører til »ragg«, groft og ujævnt Haar (f. Eks. 
paa Geder). Hj- F. 

Ragian [ra'glsn], F i t z r o y James H e n r y 
S o m e r s e t , Lord, engelsk General, født 30. 
Septbr. 1788, død 28. Jan. 1855 paa Krim. Han 

J blev 1804 Kornet i Hæren, ledsagede Wellington 
1 til Danmark 1807 og deltog som Wellington's 

Adjutant med Udmærkelse i Kampene i Spanien 
samt 1815 ved Quatrebas og Waterloo, hvor han 
mistede sin højre Arm. Han slog nu ind paa den 
politiske Vej, idet han valgtes til Medlem af 
Underhuset, og fik efterhaanden en ikke ringe 
Indflydelse paa Hærens Administration. 1816— 
19 var han Sekretær ved det engelske Gesandt
skab i Paris. 1838 havde han opnaaet Graden 
Generalløjtnant og blev 1852 Generalfelttøj-
mester og Chef for Artilleriet efter Wellington. 
I Krim-Krigen førte han den engelske Hær til 
Tyrkiet og paa Krim, indtil han under Sebasto-
pol's Belejring døde af Kolera. B. P. B. 

Raghll, en Konge i den indiske Sagnhistorie, 
Søn af Dillpa og Oldefader til R a m a (s. d.). 
Efter ham benævnes Slægten Raghu-vam§a, hvis 
Historie fortælles i Digtet af samme Navn. D. A. 

RaghnvamQa (o: Raghu-Slægten), et af Kali-
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dasa's større episke Digte, som i livlig og poetisk 
Form skildrer Kong Rama's, hans Forgængeres 
og Efterkommeres Historie. Emnet er taget fra 
det store indiske Heltedigt »Ramayana« (s. d.), 
med hvilket det stemmer nøje overens i Indhold. 
Af de mange Kommentarer til Digtet er den af 
M a l l i n a t h a (ca. 1400) den mest ansete. Digtet 
er udgivet af A. Fr. S t e n z 1 e r med en latinsk Over
sættelse [Lond. 1832], med Kommentarer [Bom
bay 1892] og med engelske Oversættelser [Bom
bay 1895 og Poona 1896]. D. A. 

Ragn- i nordiske Personnavne, se R e g i n . 
Ragnar Lodbrok se Regnar. 
Ragnarok, i nordisk Mytologi Gudernes og 

Menneskeverdenens Undergang (oldn. ragnarøk, 
Gudernes Endeligt; yngre Omtydning: ragna-
røkkr, Gudernes Tusmørke). R. spiller en stor 
Rolle i den nordiske Eddadigtning som den mørke 
Baggrund, hvorpaa Livets og særlig Myteverdenens 
enkelte Optrin tegne sig. Vi kende derfor R. 
gennem en Mængde spredte Antydninger af dens 
Hovedtræk, en enkelt større Redegørelse (Vaf-
prtifrnismdl) og en udmalende Fremstilling 
( Vyluspd); den sidste er saa ung og ejendomme
lig i sit Mytestof, at den ikke udtrykker Old
tidens almindelige Begreb. 

Almenopfattelsen er omtrent saaledes: Ved 
Verdensløbets Slutning samle Jætterne sig i en 
uhyre Hær, førte af Surt, der nu for første Gang 
kommer frem af sit dybe Skjul; som ny Fjender 
komme ogsaa Muspelsvendene, ridende gennem 
Jætternes uhyre Mørkskov eller stævnende frem 
til Søs i Skibet »Naglfar«; fremfor alt er nu 
Fenresulven kommen løs af sine Baand, ligeledes 
Loke. Guderne, samt de faldne Kæmper fra Odin's 
Hal, Einherjerne, drage ud imod dem; og de 
to uhyre Fylkinger støde sammen paa en særlig 
Kampmark, 100 Mil stor, t Vigrifrr (den, hvor der 
rides til Kamp) eller Oskopnir (den endnu ikke 
skabte). Ulven farer frem med opspærret Gab, 
saa at den øvre Kæbe naar Himlen, den nedre 
følger Jorden; den sluger Odin; men Odin's Søn 
Vidar træder frem til Hævndaad, hvortil han i 
sit hele Liv har rustet sig; med sin tykke Sko, 
dannet af Alverdens bortkastede Læderstumper, 
træder han i Gabet og griber med højre Haand 
i dens øvre Kæbe ; saaledes flænger han Uhyret 
sønder. Thor dræber Midgaardsormen, men over
spyet af dens Edder gaar han kun ni Skridt, før 
han selv udaander. Alle de gamle Aser falde, 
og Surt hærger deres Land med Ild. Ogsaa den 
synlige Verden lægges øde. En af de Ulve, der 
stadig forfølge Solen (se Sol ulve) , sluger den 
straalende Gudekvinde; da lægger en uhyre Vinter 
(Fimbulvinter) sig over Jorden, og alt levende ud -
slettes. (Saaledes lød Beretningen i norske Ind-
landsegne; ved Kysterne — paa Island, de vest
lige Øer, i Jylland — troede man, at Jorden til 
R. skulde synke i Hav). Men en ny Verden 
dukker op. Solen har, før hun slugtes, født en 
Datter, der nu vokser til og vandrer sin Moders 
Veje. Da svinder Fimbulvinteren; og se, i Hodd-
mimes ( = Mimes ?) Skov har et Par af Mennesker, 
Liv og Leivthrase (levnet Spirekraft), fundet Ly 
for Kulden og næret sig af Morgenens Dug; fra 
dem stamme ny Slægter. Paa Asernes gamle 
Tomter bo nu, da Surt's Lue er udslukt, de 
unge Guder, der have hævnet Odin's Fald, Vidar 

og Vaale; Thor's Sønner eje Mjølner. (Ogsaa 
Balder og Høner, der have været uden for R.-
Kampen, regnes blandt den ny Verdens Be
boere). 

Et fuldt saa aandfuldt, men mindre gammel-
hedensk R. møder i Kvadet Vpluspd. Digteren 
ser, hvorledes Herligheden og Renheden svinde 
af Guders som af Menneskers Liv. Kamplivets 
Begyndelse, Asernes første Svig mod Jætterne, 
Balder's Fald med Loke's Fængsling, alt er Punkter 
paa Vejen mod Undergang; i Jærnskoven langt 
mod Øst vokser en Ulveyngel op til at hærge 
Verden, medens ogsaa Odin samler Kæmper i 
Valhal til den sidste Strid. Uvejrstid, Kamptid 
og Opløsning af alle Frændskabets Baand varsle 
iblandt Menneskene R.'s Nærhed. Da kundgøres 
selve Undergangen, idet Heimdal støder i Gjallar-
hornet. Guderne holde Ting, Ygdrasil skælver, 
Dværgene stønne i Stenene, og op fra Jotunheim 
lyder Drønet af de uhyre Jætteskarer. I tre 
Fylkinger — fra Syd med den ildslyngende Surt, 
fra Nord med Loke, fra Øst med den affældige 
Hrym — stævne alle Uhyrer til Strid mod 
Guderne. Da kommer Frigg's anden Sorg, da 
Odin gaar at kæmpe mod Ulven, — dog Vidar 
støder til Hævn sit Sværd i dens Hjerte —, den 
lyse Frøj falder for Surt, og Thor synker nær 
ved Ormens Lig. Solen sortner, Jord synker i 
Hav, de klare Stjerner styrte fra Himmelen, Ild 
og Røg rase sammen, den høje Lue spiller mod 
selve Himmelhvælvet. Men op af Havet kommer 
atter Jorden, den grønnes paa ny med Fossefald 
og fiskende Ørn; Aser mødes igen paa Ida-

I Sletten og forny Guldalderslivet; Agrene vokse 
usaate; Balder kommer og lever fredelig sammen 

1 med sin Drabsmand Høder og med det unge 
Gudekuld. I guldtækket Sal, Gimle (Ædelstens-
bolig?) bo skyldfri Folkeskarer og nyde Glæden 
til evig Tid. Da kommer selve »den mægtige« 
(hinn riki) ned i sin Vælde og hersker over 
det alt. 

Digteren af Vpluspd har, sikkert uden at vide 
af det, ladet sig paavirke af kristne Ideer: Synden 
som det onde, den stigende Fordærvelse. Verdens-

1 branden (og den hele fysiske, ikke mytiske Be
tragtning af Undergangen), det ondes Tilintet
gørelse, de saliges Boliger, Guds synlige Til-
stedekomst paa Dommedag. Men han har i for
bavsende Grad været i Stand til at sammensmelte 
det med nedarvede Forestillinger, saaledes at det 
gamle Mytestof, etisk omvurderet, udgør Grund
stammen i hans Digt. De gængse R.-Forestillinger 
lægge derimod mere Vægt paa bestemte Handlings-
optrin end paa stoflig fysiske Forhold eller moralske 
Tilstande; og fremfor alt ere de byggede over 

j en langt simplere Grundidé: om muligt at bevare 
Livet, eller i alt Fald de højere, værdifuldere 
Former af Livet (Guderne og Menneskene) under 
den stadige Tilintetgørelse og de truende Under-
gangskræfter, som Verdensløbet indeholder. Vidar, 
der flænger Ulvens Gab, er det korte — i Old
tiden højt priste — Udtryk for de højeste Værdiers 

I trodsige Livskraft. Den almene Bevidsthed havde 
; dog en stærk Tilbøjelighed til at dvæle ved R. 

som Undergang for alt det nu kendte værdifulde 
(»naar Guder dø«); »faa se .længer frem, end til 

i Odin skal møde Ulven«. 
R.-Forestillingerne have en dyb Rod i for-
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historiske Myteudviklinger, som vi kun til Dels 
kende noget til. Et uhyre Gudeslag, som de 
yngste Guder overleve, findes ogsaa hos Kelterne, 
uden at vi vide, hvorledes denne Tanke egentlig 
er opstaaet. Forestillingen om en uhyre Natur
ødelæggelse, der forestaar Menneskeheden, dukker 
derimod op hos adskillige Folk, selv paa et ret 
lavt Udviklingstrin (f. Eks. Tanken om et Verdens-
jordskælv ; jfr. ogsaa S o 1 u 1 v). Nordboernes Fimbul
vinter med det skjulte Menneskepar svarer til 
lignende Forestillinger hos Perserne. Det bundne 
og indelukte Uhyre (svarende til vor Fenresulv) 
findes hos Perser, Tatarer og Finner (medens 
der inden for Kristendommen udvikler sig Fore
stilling om en bunden Djævel, hvortil vor 
nordiske Loke svarer). En verdensødelæggende 
underjordisk Slange (uden Lænker) findes bl. a. 
i dansk Folketro. Verdensbranden er tidlig ud
viklet i det solhede Indien, trænger efterhaanden 
ind hos Perser, Jøder, Kristne, Grækere, vel 
ogsaa Kelter; »Surt's Lue« synes at være en Ud
løber fra denne Tanke. Jordens Synken i Hav 
er væsentlig bunden til vesteuropæiske Kystegne. 
Medens en saadan naturlig eller troldagtig Øde
læggelse er almindelig, svinger Gudernes Forhold 
til den stærkt: frygtende Ødelæggelsen, und
dragende lidt af det levende ved List, kæmpende 
imod den, sejrende, eller endog fremkaldende den. 
Den Tanke, der tidligst har vundet vid Udbredelse, 
er den, at under den almene Undergang reddes 
dog en Spire til nyt Liv; saaledes i nordisk, 
keltisk og de ældste Elementer af persisk R.-
Lære. (Li t t . : A. Ol r ik , »R.« [»Aarbøger f. 
nord. Oldk.«, 1902; og særskilt]; »Nord. Tids
skrift« [1902], S. 363; S o d e r b l o m , La Vie 
Future d'aprés le Mazdéisme [Paris 1901] S. 169— 
222; S. Bugge, The Home of the Eddie Poems 
[Lond. 1899], Indl.; Bang, »Vøluspaa og de Sibyl
linske Orakler« [»Krist. Vid. Selskabs Forhandl.«, 
1879]; R o s e n b e r g , »Nordiske og oldpers. Myter« 
[»Fremtidens Nytaarsgave«, 1885]; Mullenhoff , 
»Deutsche Altertumskunde« [5 Bd., 1891]). A. O. 

Ragnars saga lodbrékar er en islandsk Saga 
om Ragnar Lodbrok, hørende til de saakaldte 
Fornaldarsøgur. Sagaen handler nærmest om 3 
Hovedbegivenheder, Lyngormedrabet i Gøtland 
og Giftermaalet med Jarledatteren Thora, Ragnar's 
senere Giftermaal med Asløg (Kraka), en Datter 
af Sigurd Fafnisbane, og endelig Ragnar's sidste 
Tog til England og hans Død i Ormegaarden. 
Ind i dette skydes et langt Stykke om hans 
Sønners Krigstog. Om dem handler ogsaa den 
saakaldte »Ragnarssonabåttr«. Den nuværende Saga 
er en sen Kompilation, men der har eksisteret 
en ældre Saga, der ogsaa ligge- til Grund for den i 
nævnte Saga om Ragnarssønnerne (fra omtr. 1300). 
(L i t t . : »Fornaldarsøgur«, I; oversat af C C. 
Rafn i »Nord. Fortidssagaer«, I [1829]; F . J o n s 
son, »Oldn.-oldisl. Litteraturhist.«, II). F.J. 

Ragnfred Eriksson, Søn af den norske Konge 
Erik Blodøkse, deltog i Kampene mod Haakon 
Adelsteinsfostre, efter hvis Fald han sammen med 
sine Brødre besteg Norge's Trone (961). Efter 
Broderen Harald Graafeld's Fald blev han for
dreven ; senere samlede han 966 en Hær paa Orkn-
Øerne, men kom i sit Forsøg paa at genvinde 
Riget til kort over for Norge's ny Styrer Haakon 

Jarl, der slog ham i et blodigt Slag ved Dingenes 
paa Søndmøre (967). O. A. 0. 

Ragnhild, norske Dronninger. 1) Halvdan 
Svarte's Dronning, Datter af Kong Harald Guld
skæg i Sogn. Deres Søn Harald opfostredes hos 
Morfaderen, blev Konge efter denne og døde 10 
Aar gi., hvorefter Halvdan Svarte arvede Sogn, 
som han lod styre af Jarlen Atle den mjove. 2) 
Halvdan Svarte's Dronning, Datter af Kong Sigurd 
Hjort paa Ringerike. Hun blev bortført af 
Faderens Banemand Berserken Hake; men før 
han kunde holde Bryllup med hende, blev hans 
Brud ham fratagen af Halvdan Svarte's Mænd. I 
sit Ægteskab med denne blev hun Moder til 
Norge's navnkundige Konge Harald Haarfagre. 
3) Harald Haarfagre's Dronning, en jydsk Konge
datter, der blev Moder til Kong Erik Blod
økse. O. A. 0. 

Ragnit, By i preussisk Provins Østpreussen 
ved Memel, har (1900) 4,700 Indb., gammelt Slot, 
Seminarium, Landbrugsskole, Savskæreri, Jærn-
støberi og Teglbrænderi. I Nærheden den smukt 
liggende Flække Obereisseln. Joh. F. 

Ragnvald Brnsessøn, Sønnesøn af Sigurd 
Orknøjarl, kom 1021, 10 Aar gi., til Kong Olav 
Haraldssøn's Hird sammen med sin Fader, der var 
dreven fra Øerne af Broderen Thorfinn Jarl, som 
støttedes af Skoterne. Efter at Forlig var til
vejebragt mellem Brødrene, forblev R. B. hos 
Kongen som Gidsel og fulgte denne paa hans 
Flugt til Gardarike. Han var en af Kongens Hær
førere i Slaget ved Stiklestad, hvor han reddede 
Harald Sigurdssøn's Liv, og fulgte ham til Rus
land. Efter Faderens Død blev han af Kong 
Magnus den Gode indsat til Jarl paa Orkn-Øerne. 
Sammen med Farbroderen Thorfinn Jarl foretog 
han derefter Hærtog til Skotland, Irland og 
Suderøerne. Venskabet mellem Frænderne gik 
snart over Styr, og efter Slaget ved Raudabjærg 
(1045) maatte R. B. tage sin Tilflugt til Norge. 
Han vendte tilbage til Øerne om Efteraaret, men 
blev da overfalden af Thorfinn i Kirkevaag og 
dræbt. Hans Død vakte almindelig Sorg. O. A. 0. 

Ragnvald Eysteinssøn, almindelig kaldet 
Ragnvald Mørejarl, norsk Stormand paa Harald 
Haarfagre's Tid, blev af denne forlenet med 
Fylkerne Nordmøre, Romsdal og Søndmøre. R. E., 
der hos sine samtidige stod i stor Anseelse for sin 
Klogskab, blev af Kong Harald's Sønner Halvdan 
Haalegg og Gudrød Ljome indebrændt (ved Aar 
890). Flere islandske Ætter nedstamme fra ham. 
En af hans Sønner var den navnkundige Viking
høvding Gange-Rolv, Stamfader for Hertugerne af 
Normandiet; fra en anden, Torv-Einar, der vandt 
Orkn-Øerne og Hjaltland, nedstammede de mægtige 
Orknø-Jarler. O. A. 0. 

Ragnvald KollSSøn, den H e l l i g e , Jarl paa 
Orkn-Øerne, hed egentlig Kale og var Søn af 
Lendermanden Koll Kalessøn fra Agder og Magnus 
Orknøjarls Søster Gunhild Erlandsdatter. Vinteren 
1129—30 overdrog Kong Sigurd Jorsalafare ham 
Forleningen over den Halvdel af Øerne, som 
Morbroderen havde haft. Kale antog nu Navnet 
Ragnvald. Paa en Færd til Grimsby i England 
havde han i en ung Alder truffet sammen med 
Irlænderen Gilchrist og indgik Venskab med ham. 
Da denne kom til Norge og krævede at blive 
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anerkendt som Magnus Barfod's Søn, støttede R. K. 
ham, og ved hans Bistand vandt han senere Konge
dømmet under Navnet Harald Gille. Til Gengæld 
fratog Kong Magnus Sigurdssøn R. K. Forleningen 
over Orkn-Øerne, som han endnu ikke havde til-
traadt. Efter at Magnus var bukket under i den 
paafølgende Kamp, gjorde R. K. et Forsøg paa at 
vinde sin Forlening; dette mislykkedes, og hans 
Flaade blev tagen af hans Modstander Paal Jarl. 
Det næste Aar (1136) foretog han en ny Færd 
til Øerne, straks efter at Morbroderen Magnus 
Jarls Hellighed var bleven erkendt. Efter at 
Paal Orknøjarl var bleven bortført af Svein Aas-
leivsøn, blev R. K. erkendt som Øernes Eneherre. 
Han gik nu straks i Gang med at opføre en Kirke 
i Kirkevaag til Magnus'es Ære. To Aar senere 
maatte R. K. dele Jarledømmet med den femaarige 
Harald Maddadssøn, hvis Formynder han i den 
følgende Tid var. Efter et Besøg i Norge tog 
R. K. efter Opmuntring af Høvdingen Eindride 
Unge ud paa Pilegrimsfærd til det hellige Land 
sammen med flere norske Lendermænd, bl. a. 
Erling Skakke; herunder gæstedes ogsaa Kon
stantinopel og Rom. Efter Hjemkomsten til Øerne, 
hvor der under hans Fravær havde hersket Urolig
heder, lykkedes det ham at faa tilbage Herre
dømmet over Halvdelen af Øerne, som Erland 
Haraldssøn havde sat sig i Besiddelse af. Om 
Efteraaret 1158 blev R. K. paa en Jagtfærd til 
Katanes overfalden og dræbt af en landsforvist 
orknøisk Høvding. Hans Lig blev jordet ved 
Hellig-Magnus'es Kirke i Kirkevaag; men 34 Aar 
efter blev han erkendt som Helgen og skrinlagt. 
Faa Høvdinger have været saa afholdte som R. K. 
Han stod paa Højden af Tidens Aandsdannelse 
og regnedes blandt de ypperste Idrætsmænd. Som 
Skald var han en af de første, Norden har fostret. 
Hans Edttalykill (Nøgle til Verslære), som han 
digtede sammen med Islændingen Hall Thorarins-
søn, indeholder Prøver paa alle brugelige Verse-
maal og er til Dels bevaret; heri behandler han 
ældre Heltesagn og norsk Kongehistorie. O. A. 0, 

Ragout [ragu'j (fr.) er en Ret, der bestaar 
af kogt eller stegt Kød, Oksetunge e. a., som 
opvarmes i en som oftest ret skarp Sovs. I det 
franske Køkken spille les ragouts en stor Rolle, 
da de her ikke udelukkende tillaves af Kød, men 
ogsaa af Fisk, Hummer, Grønsager etc. og an
vendes til Fyldning af varme Postejer, Timbaler 
o. 1. Hvor stor Betydning de have i Kogekunsten, 
kan ses af de 2 Bøger: S ieur de la Varenne , 
»L'école des ragouts« [1730] og K u t s c h e r a og 
K l e i n : J>Buch der Ragouts« [1880]. R.H. 

Ragusa, R. s u p e r i o r e , By paa Sicilien, 
Provins Siracusa, ligger paa Randen af et Plateau 
oven over Floden Ermineo og har Silke- og 
Klædeindustri samt Handel med Landbrugs
produkter. (1901) 32,050 Indb. Ved Ermineo 
500 Km. fra R. superiore ligger R. inf e r i o r e med 
(1901) 7,810 Indb. H.P. S. 

Ragusa (slav. D u b r o v n i k ) , By i Østerrig-
Ungarn, ligger ved en Bugt paa Kysten afDalmatien. 
(1890) 7,143 Indb. R. har Bymure og deles ved en 
bred Corso i to Kvarterer. Bygningerne ere 
næsten alle senere end Jordskælvet 1667, Dom
kirken er fra 1713. Desuden har R. flere andre 
Kirker, 3 Klostre, et Par smukke Paladser samt 
Gymnasium og Jesuiterkollegium. Byen og den 

lille Havn beskyttes ved 6 Forter. Dens egent
lige Havn er dog nu Gravosa, der ligger 6 Km. 
N. V. f. Byen, og som anløbes af Østerrigske 
Lloyd's Dampere. Tidligere var R. en vigtig 
Industri- og Handelsby med en betydelig Handels-
flaade; men nu indskrænker Industrien sig til lidt 
Silke- og Læderfabrikation samt Ølbryggeri, og 
som Handelsby spiller R. kun en lokal Rolle. 
R. er anlagt i 7. Aarh. e. Chr. af Flygtninge fra 
Epidaurus, der ødelagdes af Slaverne. 1204 kom 
R. under Venezia og 1358 under Ungarn. Ved 
sin Handel paa Landene mellem Adriaterhavet og 
Donau erhvervede R. sig imidlertid Rigdom og 
fik i 14. og 15. Aarh. ved Køb Landstrækningen 
mellem Narenta og Cattaro-Bugten, saaledes at 
den nu blev en 1,375 • Km. stor Republik med 
aristokratisk Forfatning og en Rettore i Spidsen. 
Fra 1440 betalte Republikken en aarlig Skat til 
Tyrkerne, men førte for øvrigt en fredelig Til
værelse. Senere led R. meget ved Ildebrand 
1459, Pest 1548 og 1562 og Jordskælvet 1667, 
og Verdenshandelens forandrede Retning under
gravede til Slut Byens Rigdom. 1806 blev R. 
besat af Franskmændene; men Republikkens for
melle Ophævelse skete dog først 1808. (Li t t . : 
E n g e l , »Geschichte des Freistaates R.« [Wien 
1807]). H. P. S. 

Ragusa, Hertug af, se M a r m o n t . 
Rahat, egl. Ar hat , i Buddhismen en Be

tegnelse for en Person, som har erhvervet den 
højeste Grad af Hellighed, og som ved Døden 
gaar ind i det fuldkomne Nirvana (se B u d d h i s m e 
S. 822—23). &-A-

Rahbek, K n u d Lyne , dansk Forfatter, født 
18. Decbr. 1760 i Kjøbenhavn, død 22. Apr. 
1830 paa Bakkehuset ved Valby. R.'s Fader var 
Embedsmand i den danske Toldetat; han sørgede 
for, at Sønnen fik en tidlig og god Undervisning. 
Efter at være privat forberedt i Hjemmet kom 
R. i sit tolvte Aar paa Herlufsholm-Opdragelses
anstalt, og allerede tre Aar efter kunde han di
mitteres som Student med Udmærkelse; to Aar 
senere indstillede han sig sammen med P. A. 
Heiberg til den nysoprettede filologiske Eksamen. 
Men dermed var det ogsaa forbi med regel
mæssige Studier. R. havde en Passion, som be
herskede ham hele hans Liv — Teateret. Hans 
Ydre og pibende Stemme umuliggjorde for 
ham at naa sit kæreste Ønske: at blive Skue
spiller, skønt han dog ofte producerede sig som 
Dilettant i »Borups Selskab«, Datidens fineste 
Amatørscene, af hvilken han var Medstifter. Men 
til Gengæld ofrede han Teateret og Skuespil
kunsten sine kæreste Interesser. Begyndelsen skete 
med (efter en ubetydelig Skildring af de danske 
Skuespillere) Offentliggørelsen af >Breve fra en 
gammel Skuespiller til sin Søn«, der først frem
kom i »Alm. dansk Bibi.«, 1779, men 1782 ud
gaves særskilt. R. har allerede her udformet sin 
dramatiske Grundtanke: Teateret er for ham en 
moralsk Opdragelsesanstalt, en Slags verdslig 
Kirke, og for ham er Skuespilleren og Mennesket 
paa det inderligste sammenknyttede. Derfor bliver 
den gamle Skuespillers første Forskrift til sin 
Søn: »Vær dydig — elsk Dyden!«. R.'s Arbejder 
for Scenen ere ogsaa alle byggede over dette 
Grundsyn, lige fra Debutarbejdet >Den unge Darby«, 
der 1780 opførtes paa Teateret, men ligesom hans 
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andre Komedier kun gjorde ringe Lykke — fordi 
de ere overrnaade kedsommelige —, og til de mange 
Skuespil, han skrev for den paa hans Initiativ op
rettede dramatiske Skole, og af hvilke »Sommeren« 
med Satire over Landliggerliv endnu kan interessere 
ved den kulturhistoriske Fernis (»Prosaiske For
søg«, IV og »Saml. Skuespil«, I—III [1809 — 
13]). Iffiand var R.'s Forbillede som dramatisk 
Forfatter, men R. manglede helt dennes dramatiske 
Blod. Som teaterinteresseret har R. derimod ind
lagt sig adskillig Fortjeneste af den danske Teater
historie. Her skal nævnes hans »Dramaturgiske 
Samlinger« I—III [1788—91] med Fortsættelse 
»Dramatisk og litterarisk Kritik«, I—II [1792 — 
93] som den første Teaterkritik i Danmark efter 
Rosenstand-Goiske's »Dramatiske Journal«. En 
Forening af Litteratur- og Teaterhistorie er R.'s 
betydeligste Arbejde »Om Ludvig Holberg som 
Lystspildigter og om hans Lystspil«, I—III [1815 — 
17]. Den danske Skueplads'es Hundredaarsjubilæum 
fejrede han ved Mindeskriftet »Bidrag til den 
danske Skueplads i dens første Aarhundrede« 
[1822]. Den offentlige Anerkendelse af R.'s 
Kærlighed til Teateret kom først som Udnævnelse 
til Instruktør ved den dramatiske Elevskole og 
derpaa (fra 1809 til hans Død) til Meddirektør 
ved Teateret. Paa Iver skortede det ikke R. — 
næsten hver Aften vandrede han den lange Vej 
fra Bakkehuset til Kongens Nytorv — men Tiden 
var allerede løben fra ham; ior den ny Tids Drama, 
som for Opera og Ballet, savnede han al Sans. 

R. var maaske sin Samtids mest kendte Mand i 
Danmark. Dette skyldte hanikke blot sit ligefremme 
og elskværdige Væsen, der gjorde ham til Ven og 
Dusbroder med den halve By, og sin Evne til at 
være her og der og alle Vegne — han var født 
Foreningsmenneske og Selskabsbroder — men 
ogsaa fordi han blev sine Medmenneskers kritiske 
Pegepind, en Anfører, der gav den samlede Sum 
af Idealer et til Pas jævnt og forstandigt Udtryk, 
men aldrig gik videre, end at Gennemsnittet kunde 
følge ham. Han er et slaaende Udtryk for Idé
livet i Kongens Kjøbenhavn omkring Aarhundred-
skiftet; alle Strømninger, lige fra borgerlig Fri
hedstrang til litterær Konservatisme, løbe sammen 
i R. Denne aandelige Magt og indflydelsesrige 
Stilling erhvervede R. sig især som Redaktør af 
de to ansete Tidsskrifter »Minerva«, som han først 
sammen med Pram udgav hver Maaned fra 1785— 
1807 med nogle Aars Afbrydelse, og derpaa fort
satte fra 1815 —19 som »Dansk Minerva«, 1819— 
23 som »Hesperus« og fra 1828 som »Tritogenia« 
(se i øvrigt M i n e r v a ) og »Den danske Til
skuer« [1791 —1808]; Fortsættelser »Sandsigeren« 
[1811], »Tilskueren« [1815—22] og »Tilskuerne« 
[1823], et Ugeskrift af en lettere Art, med engelske 
Tidsskrifter som Forbillede. De fleste Folk, der 
kunde føre en Pen, have skrevet i disse Tids
skrifter, men den frugtbareste var dog selve R., 
der skrev de allerfleste ledende Artikler og aldrig 
var i Forlegenhed for Stof. For R.'s Ubetydelig
hed som original Forfatter og for hans Mangel paa 
litterær Personlighed, der lod ham misbruge sig 
selv til en Mængde værdiløst Skribleri og usand
færdigt kritisk Rosiflengiuseri, maa man ingen 
Sinde glemme eller undervurdere R. som Tids
skriftets egentlige Skaber i Danmark. 

Alt dette var dog ikke nok til at fylde den 

myreflittige Mands Tid. Ved Protektion af Her
tugen af Augustenborg, med hvem han havde gjort 
Bekendtskab paa sin store Udenlandsrejse i Ung-
domsaarene 1782—84, den han væsentlig planlagde 
efter Teaterplakaterne, fik han 1788 Tilladelse til 
at holde æstetiske Forelæsninger ved Universitetet, 
dengang noget helt nyt; to Aar efter opnaaede 
han Professortitelen og en beskeden Gage, en 
Stilling som han dog, misfornøjet med Regeringens 
Adfærd, opgav 1799 for 17 Aar senere atter at 
tiltræde den. R. var langtfra nogen aandfuld 
Mand; man ser det af hans Forelæsninger over 
den danske Litteratur, som han udgav i Forening 
med Nyerup, og hvor R. besørgede den æstetiske Del, 
Nyerup den historiske — langt den værdifuldeste 
(»Bidrag til den danske Digtekunsts Historie«, I—IV 
[1800—08]; »Udsigt over den danske Digtekunst 
under Frederik V« [1819]; »Bidrag til en Udsigt 
over den danske Digtekunst under Christian VII« 
[1828]). Evne til kritisk Vurdering fattes ham helt. 
R.'s originale skønlitterære Bidrag foruden de oven
nævnte dramatiske omfatte nogle Fortællinger og 
adskillige Poesier, hvoraf dog vel nu kun nogle 

! af hans fortrinlige Drikkeviser, skrevne for Brødrene 
i hans kære Klubber, »Drejers Klub«, eller 
»Norske Selskab«, ere blevne tilbage i almindelig 
Erindring (se i øvrigt »Pros. Forsøg«, I—VIII 
[1785 —1806] og »Poet. Forsøg«, 1—2 [1794— 
1802]). Som Udgiver har endelig R. udfoldet en 
meget frodig Virksomhed, men det er her gaaet 
mere efter Tilfældigheder end efter kritiske Prin
cipper. Her skulle nævnes Holberg's udvalgte 
Skrifter i 21 Bd. [1804—14], »Udvalgte danske 
Viser fra Middelalderen« sammen med Abrahamson 
og Nyerup i 5 Bd. [1811—14], og desforuden 
Udgaver og Udvalg at afdøde Forfatteres Digt
ninge (Samsøe, Tullin, Riber, Thaarup o. a.). 

Den bedste Kilde til R.'s Liv er hans 
»Erindringer« 1—5 [1824—29], der til Trods for 
en betydelig Bredde ere overordentlig værdifulde 
ved deres Bidrag til Tidens litterære og sociale 
Historie. De gaa imidlertid kun til Begyndelsen 
af det ny Aarhundrede; Kladden til et sjette Bd. 
fandtes mellem R.'s Efterladenskaber. (Li t t . : 
T h i e l e , »Erindringer fra Bakkehuset« [1867]; 
Fr. Bar fod , »K. L. R.« [1860]; P. C. Z a h l e , 
»K. L. R. og hans Samtid« [væsentlig Citatsamling, 
1860]; »Saml. af Skrivter til Erindring om K. 
L. R. og K. M. R.« [1831]). 

R. ægtede 1798 Jfr. Ka ren M a r g r e t e 
(Kamma) H e g e r , udgaaet fra et livligt og in
telligent Hjem, født 19. Oktbr. 1775, død 21. 
Jan. 1829. R. førte sin Brud hjem til Bakke
huset (s. d.), hvor han i flere Aar havde boet, 
og hvor nu hans uhyggelige Ungkarle-Hybel ved 
Husfruens sjældne Evne til at skabe et Hjem og 

, hendes Sans for at knytte Mennesker til sig blev 
I omskabt til en Plet, saa munter, saa indtagende 
I og saa navnkundig, at det kunde siges, at paa 
1 Bakkehuset var det ligesom i Himmerig, hvor 
1 Rang og Rigdom intet gælder (Fru Gyllembourg;. 
1 Fru R. var en Kvinde af mange Talenter og stor 

Intelligens; hun syslede med en Mængde for en 
Dame højst sjældne Sprog, hun var et helt Snille 
med sine Hænder, og den af R. ganske vanskøttede 
Have bragte hun i den skønneste Stand. Men 
først og sidst var hun den sjældne og gæstfri 

j Værtinde, om hvis Elskværdighed ikke mindre 
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end om hendes mange Ejendommeligheder og 
Smaasærheder de allerfleste af Datidens betydeligere 
Mænd have baaret Vidne. Noget som Bakkehus
jargonen maa forekomme en Eftertid fremmed 
eller affekteret, men der er ingen Tvivl om, at 
Bakkehuset ved Kamma's Indsats har betydet 
adskilligt i mange Menneskers aandelige Udvikling. 
En Del af Kamma's meget udstrakte Korrespon
dance er trykt i »Chr. Molbech og K. M. R.« 
[1883] og i »K. M.'s Brevvexling og hendes 
Correspondenter« [1881]. (Li t t . : T h i e l e , »Er
indringer fra Bakkehuset« [1867]; G. B r a n d e s 
i »Kritiker og Portraiter« [1870]; R a h b e k , 
»Erindringer«, IV—V m. fl.). J. Cl. 

Ralieita, By paa Vestkysten af det røde Hav 
i Danakil-Landet; den var tidligere Hovedstad i 
et selvstændigt Sultanat, som nu er delt mellem 
Franskmændene og Italienerne. Selve Byen R. er 
den sydligste Havneplads i den italienske Koloni 
Erythræa. C. A. 

Rahl, K a r l , østerrigsk Maler, født 13. Aug. 
1812 i Wien, død 9. Juli 1865 smst. R., Søn af 
den bekendte Kobberstikker K a r l H. R. (1779 — 
1843), uddannedes paa Wien's Akademi, rejste 
viden om (bl. a. 1847 l Kjøbenhavn) og modtog 
især i Italien blivende Indtryk fra de venetianske 
Mestere; en Tid var han Lærer ved Wien's 
Akademi, men politiske Forhold drev ham ud af 
Stillingen ; en urolig, idealistisk og højt stræbende 
Kunstnernatur som han var, havde han ondt ved 
at naa sikkert Fodfæste i Publikums Gunst. Da 
han omsider naaede fuld Anerkendelse (særlig 
ved Baron Sina's Mæcenat), og de store monu
mentale Opgaver, han higede efter, Iaa rede til 
ham, var han til Aars og naaede kun halvvejs at 
gennemføre dem. R.'s Kunst udmærker sig ved 
energisk Opfattelse og betydelige koloristiske 
Fortrin (varm mættet venetiansk Farvegivning), 
Formgivningen er storladen, ofte til Overmaal 
under Paavirkning fra Genelli's Kunst. I sine Ud
kast til Dekorationerne af Wien-Arsenalets Vaaben-
museum og Paladset Todesco i Wien samt til 
Universitetsaulaen i Athen viser han udpræget 
Begavelse for idérig monumental Komposition; 
andre Arbejder i samme Retning: Fresken 
»Mådchen aus d. Fremde« i en Villa i Gmunden, 
det skønne Fortæppe til Wien's Opera, Alter
billeder i Wien's Piaristkirke m. m., Udsmyk
ningen af Festsalen i Slottet i Oldenburg. Af R.'s 
Staffelibilleder kunne nævnes: »Chrimhild's og 
Manfred's Lig findes« [Wien's Mus.], »Kristen
forfølgelse« [Hamburg's Kunsthalle, Gentagelse i 
Berlin's Mus.], flere gode Portrætter (E. Willers) 
i Schack's Gal. i Miinchen etc. Ogsaa ved sin 
Lærervirksomhed fik R. varig Betydning for Wien's 
Kunst. (L i t t . : Biografi ved H o t t n e r [1863]; 
George-Mayer , »Erinnerungen an K. R.« [Wien 
1882]). A. Hk. 

Rahmanieh, lille By i Nedreægypten, 72 Km. (3 
Dagsmarcher) 0. f. Alexandria, ved hvilken By den 
første større Fægtning fandt Sted imellem den fra 
Alexandria fremtrængende franske Hær under Napo
leon og Mamelukkerne, der her lede et betydeligt 
Nederlag. V. S. 

Råhu (egl. »Røveren«), i den indiske Mytologi 
et Uhyre af Danava'ernes Slægt, der antages at 
sluge Solen eller Maanen og derved foraarsage 
Formørkelser. Da Guderne havde kernet Verdens-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

havet og frembragt Udødelighedsdrikken (Am-
rita), paatog han sig Skikkelse af en Gud, traadte 
ind i deres Rækker og drak en Portion som de 
andre. Solen og Maanen saa dette og røbede det 
for Vishnu, som afhuggede hans Hoved; men da 
han var udødelig, kunde han ikke dræbes og blev 
derfor sat paa Stjernehimmelen (Stjernebilledet 
»Dragen«), hvor han blev Fader til et talrigt 
Afkom af Kometer og Meteorer. (L i t t . : V. 
F a u s b ø l l , Indian Mythology [Lond. 1902]). Jfr. 
Amri ta . D. A. 

Råhnla, en Søn af Gotama Buddha (se B ud dh a, 
S. 817). De Mytologer, som hævde, at Buddha 
er en mytisk Skikkelse (Solgud), have søgt at 
sætte Navnet R. i Forbindelse med Rahu (s. d.). 
Ifølge Beretningerne i den buddhistiske Litteratur 
blev R. efter at være vokset til optagen i Buddha's 
Munkeorden, men han synes dog ikke at have 
spillet nogen fremtrædende Rolle. D. A. 

Rahway [rå! wi], By i U. S. A., Stat New 
Jersey, ligger ved R. River , der hertil er sejlbar 
for smaa Skibe, og har Tilvirkning af Vogne, Fa
jance og Hatte. (1900) 7,933 Indb. H. P, S. 

Rai Bareli, Distrikt i det nordlige Forindien, 
Nordvestprovinserne, har et Areal af 12,643 D 
Km. med (1891) 1,036,521 Indb., hvoraf over 
90 p. Ct. Hinduer. Landet er meget frugtbart 
og frembringer Ris, Opium, Indigo, Bomuld, 
Tobak o. s. v. Hovedstaden R. B. har (1891) 
18,798 Indb. M. V. 

Raibolini, F., se F ranc ia . 
Rai c, J o h a n , slavenoserbisk Forfatter, født i 

Karlowitz i Syrmien 1726, død 1801. R. stammede 
fra fattige Folk, fik Undervisning af Jesuitterne, 
men kom senere til Kijev's Akademi. For at 
samle Kilder til det serbiske Folks Historie 
drog han med ringe Udbytte til Chilendarklosteret 
paa Athos. Som en sjælden lærd Mand blev han 
Archimandrit i Kovil 1772, og her skrev han sit 
mærkeligste Arbejde : »Istorija slavjanskich narodov, 
najpacie ie Bolgar, Chorvatov i Serbov« (»De 
slaviske Folks Historie, især Bulgarers, Kroaters 
og Serbers«) [4 Bd., Wien 1794—95]. Dette Værk 
har endnu Værdi for Historieforskeren. A. M. B. 

Raid [re!id] (oprindelig skotsk), Røvertog, 
Strejftog. Ved Raids forstaar man i militær Hen
seende langt ud gaaende Strejftog med Rytteri, 
saaledes som de fandt Sted under den amerikanske 
Borgerkrig 1861—64. Navnet R. i denne Betyd
ning stammer da ogsaa derfra. Særlig det første 
af disse Tog, der blev udført af Sydstaternes 
knapt 30-aarige Ryttergeneral Stuart, er blevet 
verdensberømt. 13. Juni 1862 brød han op fra 
Richmond med 1,200 Ryttere og 2 Kanoner, gik 
helt rundt om den fjendtlige Hær, bragte For
styrrelse paa dens Forbindelseslinier, ødelagde 
Forraad, tog Fanger og Heste og naaede 15. Juni 
tilbage til Richmond. Det væsentligste Udbytte 
var dog maaske den moralske Virkning, som Fore
tagendet øvede ved Tankens Dristighed og den 
Dygtighed, hvormed det blev gennemført. 

I Europa have saadanne Strejftog kun været 
udførte i langt mindre Stil, bl. a. under Napoleons-
Krigene og under den russisk-tyrkiske Krig 1877 
—7^1 og Meningerne ere delte om, hvorvidt 
Rytteri overhovedet i Fremtiden vil kunne an
vendes efter amerikansk Mønster paa europæiske 
Krigsskuepladser. En af Vanskelighederne er, at 
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Europa's Stater gennemgaaende raade over for
holdsvis lidt Rytteri, saaledes at man intet har at 
afse til særlige Formaal. I Rusland, hvor man i 
denne Retning er noget heldigere stillet, har den 
Tanke en Tid lang været fremme at danne store 
Rytterkorps, der ved Fredsbrud straks skulde 
bryde ind i Fjendens Land for at sinke hans Mo
bilisering ved at ødelægge Jærnbaner og Tele
graflinier og forstyrre hans Tropper i at samle 
sig. De betydelige Rytterstyrker, som Rusland 
allerede i Fredstid har samlet ved sin Vestgrænse, 
synes at tyde paa, at Tanken ikke er helt op
given. Under alle Omstændigheder vil en heldig 
Gennemførelse af saadanne R. først og fremmest 
kræve Førere med fremragende aandelige og legem
lige Egenskaber. C. G. B. 

Raif fe i sen ,Fr iedr ich W i l h e l m , tysk Social
økonom og Grundlægger af de efter ham be
nævnte landøkonomiske Laanekasser, født i Hamm 
30. Marts 1818, død i l . Febr. 1888. R. var 
oprindelig militær, men maatte opgive denne Løbe
bane paa Grund af Øjensygdom, og var senere 
civil Embedsmand. Nødstilstanden blandt Land
boerne i Rhin-Provinsen, som han tilskrev de 
smaa Landbrugeres Mangel paa Adgang til Kredit, 
bragte ham paa Tanken om gennem Sammen
slutning at afhjælpe denne Mangel, og han stiftede 
efter 1849 de første >Raiffeisenske Laanekasse-
foreninger«, hvis Udbredelse og videreudvikling 
væsentlig optog ham til hans Død, særlig efter at 
han 1866 paa Grund af Overanstrengelse ved det 
organiserende og agitatoriske Arbejde for denne 
Sag maatte trække sig tilbage fra sin Embeds-
stilling. Foruden det praktiske Arbejde i For
eningerne virkede han ogsaa litterært, idet han 
(fra 1878) udgav en Avis »Landwirtschaftliches 
Genossenschaftsblatt« og forskellige Skrifter. 
Hvad der karakteriserer R.'s Laaneforeninger, der 
efterhaanden have vundet stor Udbredelse blandt 
Bønderne, og adskiller dem fra andre paa Sammen
slutning baserede Kreditanstalter, er forskellige 
Træk, der have deres Udspring fra den Grund
tanke, som R. udtrykte ved at fastslaa, at For
eningens Maal er >at forbedre Medlemmernes 
Forhold i sædelig og materiel Henseende«. Laanene, 
der ydes, skulle ikke baseres paa en blot Vurdering 
af den materielle Sikkerhed, Laantageren i Øje
blikket kan yde, men paa et nøje Kendskab til 
hans personlige Soliditet, Flid og Dygtighed og 
navnlig ogsaa paa en Kritik af det landøkonomiske 
Formaal, hvortil Laanet skal bruges. Denne 
stærke Fremhæven af det personlige Moment 
fører til, at hver enkelt Forening kun maa om
fatte en i territorial Henseende snævert begrænset 
Kreds, for at det nødvendige Personalkendskab 
kan være til Stede. Laanene ydes i Reglen paa 
nogle Aar med Opsigelsesret for Foreningen, og 
Medlemmerne hæfte i Reglen solidarisk. Da 
den stærke territoriale Afgrænsning let kan bringe 
et Misforhold til Stede mellem de Laanebeløb, 
der begæres hos den enkelte Forening, og de 
Beløb, der gennem Medlemsandele og Indskud 
af Sparemidler staa til Raadighed for den samme 
Forening, hvilket ofte har nødsaget Foreningerne 
til at optage Laan, søges de uheldige Følger mod
virkede gennem Sammenslutning af Foreningerne 
og særlig gennem den 1876 oprettede »Land-
wirtschaftliche Centralkasse« i Neuwied. Denne 

Kasse modtager som Indlaan de enkelte Foreningers 
overskydende Pengemidler og udlaaner til de For
eninger, der have Trang dertil, og den er desuden i 
Stand til at skaffe billige Laan udefra, f. Eks. fra 
Rigsbanken. Centralkassen besørger ogsaa andre 
Forretninger for Foreningerne, saasom Fællesind
køb af Varer (Gødning, Sædekorn o. s. v.). I denne 
Henseende virker den som Afløser af det tidligere 
Firma R.&Co., der ophævedes 1899, og hvis For
maal navnlig var gennem Overskudet af forskellig
artet Virksomhed, bl. a. ved Udgivelsen af den 
ovenfor omtalte Avis og ved Livsforsikringsagentur, 
at bidrage til Dækning af Foreningernes Ad
ministrationsomkostninger. Disse søges i øvrigt 
holdt nede ved Bestemmelsen om, at Bestyrelserne 
skulle være ulønnede. (Li t t . : F a s z b e n d e r , »F. 
W. R. in seinem Leben, Denken und Wirken« 
[Berlin 1902]). E, M. 

Raigaas d. s. s. Knortegaas (Bemicla brenta), 
se Gæs S. 213. 

Raikes [re!iks], R o b e r t , Grundlægger af den 
første protestantiske Søndagsskole, født i Glou-
cester 14. Septbr. 1735, død smst. 5. Apr. 1811. 

• R., der var Bladudgiver og Redaktør, havde alle • 
rede gjort sig bekendt ved sin Virksomhed, sam
men med J o h n H o w a r d , for at forbedre de 
engelske Tugthusfangers timelige og aandelige 
Vel, da han Juli 1780 i Gloucester, med Bistand 
af Præsten Thomas Stock, begyndte at samle Børn 
fra Fabrikkerne til Søndagsskoler (s. d.). Hans 
Statue er rejst 1880 i London. F. B. 

Raillere [ra(l)je're] (fr.), spotte; R a i l l e r i , 
[ra(l)jeri'], Spot. 

Railway-brain [re ! "lwe.ibre! >n] se Neurose . 
Railway-spilie [relilwe.ispain] se N e u r o s e . 
Raimondi, An ton io , peruansk undersøgelses-

rejsende, født 19. Septbr. 1826 i Milano, død 
25. Oktbr. 1890 i St. Pedro i Peru. Han stu
derede Naturvidenskab, kom 1850 til Peru og 
var 1862—71 Professor i Botanik i Lima. Han 
helligede navnlig sin Tid til en videnskabelig 
Undersøgelse af Landet og nedlagde største Delen 
af sit Arbejde i Værket »El Peru«, hvoraf der 
udkom 3 Bd. [1874—80]. J. C. 

Raimondi, M a r c - A n t o n i o , italiensk Kobber
stikker, født 1488 (?) i Bologna, død før 1534, 
var Elev af Maleren og Guldsmeden Fr. Francia, 
i hvis Værksted han sandsynligvis har lært Niello-
teknikken og ad den Vej er kommen ind paa 

\ Kobberstikkunsten, hvis klassiske Mester i den 
italienske Renaissance han er. De første af R.'s 
Stik (Pyramus og Thisbe [1505], Apollo og Hya
cinthus [1506]) efter Tegninger af hans Lærer 
tyde ingenlunde paa nogen særlig stor Fremmelig
hed forud for de samtidige italienske Kobber
stikkere, Stregføringen er endnu uklar og uden 
Karakter; men allerede i et Blad som Amor og 
Mars [1508] er R. naaet frem til fuldstændig Be
herskelse af de tekniske Midler og til et afrundet, 
fast og klart formet Foredrag. Det var Kend
skabet til Diirer's Stik, der blev afgørende for 
Udviklingen af R.'s Teknik; han kopierede Diirer's 
Stik (og Træsnit), »afskrev« dem Streg for Streg 
og naaede gennem denne Skolen af sin tekniske 

1 Færdighed en smidig Beherskelse af Gravstikken. 
Efter et Ophold i Venezia og Firenze, hvor han 

i 1510 stak en Detail af Michelangelo's berømte 
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Karton »Slaget ved Pisa«, kom R. samme Aar (1105). — R. VI, foreg.'s Sønnesønssøn, (1195— 
til Rom og traadte i Forbindelse med Rafael i 1222), paadrog sig Pavens Bandlysning ved at 
et kunstnerisk Samarbejde, som han først og forsvare Albigenserne (s. d.). Paven sendte (1209) 
fremmest skylder sit Navn og sin Berømmelse, en Korshær imod ham under Ledelse af Simon af 
Med en sjælden Tilpasningsevne har R. levet sig 1 Montfort og overlod denne Grevskabet, skønt R. 
ind i Rafael's Stil, med den fineste Følelse for j havde ydmyget sig og endogsaa deltaget i Kampen 
Mesterens Komposition og Formsprog gengivet mod sine Undersaatter. R. slog da om, fik Hjælp 
hans Tegninger og Skitser i en Række Kobber- | af Filip August af Frankrig og havde næsten 
stik, hvis tekniske Udførelse i dens klare og I genvundet sit Land, da han døde. — R. VII 
enkelte Holdning yderligere giver dem deres 1 (1222—49), foreg.'s Søn, fortsatte Kampen med 
klassiske Præg. Af R.'s Arbejder (over 300 Held mod Amalrik af Montfort, men kunde ikke 
Blade med religiøse, mytologiske og allegoriske staa sig mod Ludvig VIII af Frankrig. 1229 
Emner) kunne her kun nævnes de mest fremragende: maatte han købe sig Fred ved at afstaa Frankrig 
Barnemordet i Betlehem, Paris'es Dom, Dido, Gud ! en stor Del af sit Land. Hans Datter Jeanne 
aabenbarer sig for Noah, den hellige Cæcilia, i ægtede den franske Konge Ludvig IX's Broder 
Poesien, Pesten, Madonna under Palmetræet, Engle- J Alfons, og efter hans Død (1271) tilfaldt Grev-
dansen og Madonna med Christi Lig, disse nævnte 'skabet Toulouse Frankrig. (Li t t . : Devic og 
hørende til de sarteste og mest maleriske Stik j V a i s s é t e , Histoire du Languedoc [1872— 
af R.; en djærvere og mere plastisk Virkning har 92]). J. L. 

han tilstræbt i andre Blade som: Neptun tæmmende j Raimuild, F e r d i n a n d , østerrigsk Skuespiller 
Bølgerne {Quos ego.), Nadveren, Fem Hellige, ! og Skuespilforfatter, født i Wien 1. Juni 1790, 
Paulus preediker i Athen og tre Stik efter Rafael's I død i Gutenstein i Nedreøsterrig 5. Septbr. 1836. 
Loftsmalerier i Farnesina og efter Galathea's | Han blev sat i Konditorlære, men hans Lyst til 
Triumf srost. Efter Rafael's Død sluttede R. Teateret drev ham af Sted, og han sluttede sig 
sig til Giulio Romano; efter dennes Tegninger til et vandrende Skuespillerselskab i Pressburg 
(til Digte af Aretino) stak han en Række obscøne | (1808). Efter mange Uheld og Vanskeligheder 
Blade, som Pave Clemens VII lod ham kaste i lykkedes det ham ved Jærnflid at uddanne sit 
Fængsel for. Af øvrige Arbejder fra hans senere Talent, og 1813 fik han Ansættelse ved Joseph-
Aar, inden han forlod Rom, efter at han ved dens stadter-Teateret i Wien og 1817 ved Leopold-
Plyndring 1527 havde mistet alle sine Ejendele, stadter-Teateret smst. 1823 optraadte han selv 
skulle nævnes talrige Gengivelser af antikke Skulp- som Teaterdigter og skabte en Række fortræffelige 
turer og det store, pragtfulde Blad af den hellige folkelige Lystspil, som gik over Scenen med stor 
Laurentius'es Martyrium (efter Baccio Bandinelli) Succes. 1828 overtog han Direktionen af Leo
samt det mesterlige Portræt af Pietro Aretino. ! poldstiidter-Teateret, men nedlagde sin Post 1830 
(Li t t . : Del ab or de, M.-A. R. [Paris]; T h o d e , ] og begav sig paa Kunst- og Studierejser, hvorefter 
»Die Antiken in den Stichen M.-A.'s« [Leipzig han 1834 trak sig tilbage til Privatlivet paa et 
1881]). A.R. i Landsted ved Wien. Da han her blev bidt af en 

Raimondi, P i e t r o , italiensk Komponist, . Hund, fik han den Idé, at Hunden havde været 
(1786—1853), studerede ved Konservatoriet i I gal, og at han vilde faa Vandskræk, hvorfor han 
Napoli og optraadte 1807 med sin første Opera, i sin hypokondre Sindstilstand skød sig paa Vejen 
der efterfulgtes af en Række andre, der (som den- I ind til Byen for at søge Lægehjælp. De livlige 
gang sædvanlig) skreves snart for en, snart for en I Virkelighedsbilleder i hans Lystspil danne oftest 
anden Scene i Italien's mange Musikbyer. I alt I Islætten paa en trolddomsagtig eller dunkel fan-
komponerede R. 62 Operaer, men ved Siden deraf ' tastisk Grund, og det sangbare Moment er særlig 
var han virksom som lærd Kontrapunktiker dels 1 stærkt repræsenteret ved Kupletten, hvis Indførelse 
som Konservatorielærer, dels som Komponist af ; i Tyskland skyldes R. Af hans Stykker kunne sær-
meget kombinerede Korværker (afkirkeligt Præg). I lig fremhæves: »Der Verschwender«, »Der Alpen-
I denne sin Iver efter at efterligne 16. Aarh.'s j konig, oder: der Menschenfeind«, »DasMadchenaus 
Stil drev R. det endog til at skrive en 64-stemmig ' der Feenwelt,oder:der Bauer als Millionar«. »Saml-
Fuga for 16 4-stemmige Kor. W. B. liche Werke« udg. af J. N. Vogl [4 Bd., 1837; ny 

Baimondit, Mineral, er et vandholdigt Ferri- Udg. ved Glossy og Sauer 1881]. C. A. N. 
sulfat, der findes som gule, heksagonale Skæl paa RaimnnduS fra Pennaforli, katolsk Kirkeret-
Tinsten ved Ehrensfriedersdorf o. a.St. N.V. U. : lærer, født 1175 paa Slottet Pennaforti i Kata-

Raimund (Raymond), Navn paa 7 Grever af I lonien, død 6. Jan. 1273 (ell. 1275). H a n v a r 

Toulouse. R. IV, der kaldtes R. fra St. G i 11 es, Lærer i den kanoniske Ret i Bologna, men kom 
tiltraadte sit Grevskab 1088, arbejdede med Held ! senere til Spanien, hvor han blev Dominikaner 
paa at samle sine spredte Lande til en Helhed 1 1222, og hvor han efter et kortere Ophold i 
og var en af sin Tids rigeste og mægtigste Fyrster, j Italien som Gregor IX's Skriftefader 1238 blev 
Han prisgav dog alt det vundne ved 1096 at General for sin Orden. Denne Værdighed beholdt 
deltage i det første Korstog. Han var en af dettes | han dog kun et Par Aar, hvorpaa han trak sig 
Hovedledere; men paa Grund af sin Egensindig- : tilbage til et stille Liv. Hans Hovedværker ere 
hed havde han svært ved at forliges med de andre j en Samling Konciliebestemmelser og pavelige De-
Førere og vilde ikke sværge den græske Kejser ' kretaler Decretalium Gregorii IX compilatio, 
Troskab. Efter Jerusalem's Erobring (1099) afslog i ogsaa kaldet Ltber extra decretum, og et stort 
han at blive dets Konge og vendte hjem. I Kon- kasuistisk Værk Summa de poenitentia etmatri-
stantinopel traf han dog paa en ny Korshær og monio, ogsaa kaldet Summa Raimundiana. (Li t t . : 
erobrede ved dens Hjælp Fyrstendømmet Tripolis I Danzas , R. de P. [Poitiers 1885]). A. Th. J. 
i det nordlige Syrien, hvor han blev til sin Død Raimundus fra Sabunde (Sebon), spansk 

55* 



868 Raimundus fra Sabunde — Rajatarangini. 

Mediciner og Teolog, levede i Beg. af 15. Aarh. 
i Toulouse. Noget nærmere vedrørende hans Liv 
Vides ikke. Han er Forfatter til et Værk Liber 
•naturae, som har den Betydning, at her for første 
Gang en »naturlig Teologi« er bleven skildret. 
R. søger nemlig at godtgøre, at man ud fra 
Menneskets egen Natur, hvilket atter vil sige ud 
fra Fornuften, kan udlede den overnaturlige Aaben-
barings Sandheder, og dette vil igen sige de da
værende ortodokse Hovedlærdomme. Inden for 
Menneskets naturlige Teologi vil han endog finde 
Læren om de 7 Sakramenter og om Pavens Pri
mat. Naturen og Bibelen ere for R. to Erkendelses
kilder med samme Indhold og kun for saa vidt 
forskellige, som den første er almindelig og 
umiddelbar, medens den anden dels fører os til 
en højere Indsigt i det allerede erkendte, dels 
giver os ny Sandheder, som vort af Synden sløvede 
Øje endnu ikke har opdaget i Naturen. (Li t t . : 
K l e i b e r , De Raimundi vita et scriptis [Ber
lin 1856J; Herzog ' s »Realencyklop'adie« Bd. 
XII). A. Th. J. 

Raimundus Luilus se Lul lus. 
Rain, By paa et Par Tusinde Indbyggere i 

bayersk Regierungsbezirk Schwaben. Her sejrede 
15. Apr. 1632 Svenskerne under Gustaf Adolf 
over Tilly, der blev dødelig saaret. 

Rainald fra Chatillon, fransk Ridder, blev 
1152 ved Giftermaal med Fyrstinde Konstantia 
Fyrste af Antiochia (til 1163). 1160 faldt han i 
Seldshukernes Fangenskab og foretog efter sin 
Befrielse forvovne Røvertog lige til Ægypten. Et 
saadant gav Anledning til Sultan Saladin's Angreb 
paa Kongeriget Jerusalem; i Slaget ved Hittin 
(1187) blev R. fangen og dræbt af Saladin selv, 
der havde svoret ham Døden. J, L. 

Raincy, Le [løræsi'], By ide t nordlige Frank
rig, Dep. Seine-et-Oise, ved Østbanen og Syd
siden af Bondy-Skoven, har et smukt Villakvarter, 
der er opført i en gammel Slotspark, desuden 
Gipsbrud, Fabrikation af Kemikalier og (1896) 
5,500 Indb. M. Kr. 

Rainer, Ærkehertug af Østerrig, er født 11. 
Jan. 1827, Søn af den 1853 afdøde Ærkehertug 
R. (født 1783, Søn af Kejser Leopold II og 
Vicekonge i Lombardiet-Venetien 1818—48) og 
den sardinske Konge Karl Albert's Søster Elisabeth 
(1800—56). Han ægtede 1852 Ærkehertug Al-
brecht's Søster Marie Caroline (født 1825), blev 
1857 Præsident for det daværende Rigsraad og 
ledede 1860 Forhandlingerne i det »forstærkede« 
Rigsraad om det konstitutionelle Systems Gen
optagelse. Derefter førte han 1861—65 Forsædet 
i det af Schmerling dannede Ministerium, men har 
siden holdt sig uden for det politiske Liv. 1868 
blev han Overkommandant for det østerrigske 
Landeværn og var 1873 Præsident for Verdens
udstillingen i Wien. Han har vist stor Interesse 
for Videnskaberne, er siden 1862 Kurator for 
Videnskabernes Selskab i Wien og købte 1884 
en mærkelig Samling af nylig fundne ægyptiske Pa-
pyrus-Haandskrifter (Fajum-Samlingen). E. E. 

Rainford [relinfa.d], By idet nordvestlige Eng
land, Lancashire, 6 Km. N. V. f. St. Helens, har 
Kulgruber, Fabrikation af Tobakspiber og Smelte
digler og (1891) 3,500 Indb. M. Kr. 

Rainha se C a i d a s da R. 
Rainy Lake [re.'inUe.ik], Sø i Nordamerika: 

ligger paa Grænsen af Staten Minnesota i U. S. A. 
og Provinsen Ontario i Dominion of Canada 314 
M. o. H., er 1,540 • Km. stor og har gennem 
R a i n y R i v e r Udløb til Lake of the Woods. 
R. L. hedder egentlig René Lake efter Op
dageren, ti. P. S. 

Raisiné [ræzine'] (fr.) er en Slags Konfekt, til
beredt af Saft af Frugt; særlig anvendes Vindruer, 
Pærer og Kvæder. R. fra Bourgogne er meget 
berømt. R. H. 

Raismes [ræ!m], By i det nordlige Frankrig, 
Dep. Nord, ved Nordbanen, har et tidligere 
Præmonstratenser-Abbedi, Stenkulsgruber, Smelte
ovne, Fabrikation af Jærnvarer og (1896) 6,450 
Indb. M. Kr. 

RaiSOn [ræså'7;] (fr.), Fornuft; r a i s o n n e r e , 
gøre Indvendinger, gøre Fornuftslutninger; ra i -
sonn&bel, rimelig. R a i s o n n ø r , i moderne Skue
spil en Karakterrolle, der repræsenterer For~ 
nuften, Stykkets Moral. R a i s o n n e m e n t [ræsåne» 
ma'jj], Betragtning, Dom, Fornuftsslutning. 

Raizer er Navnet paa de Serber, der plagede 
og pinte af Albaneserne 1690 flygtede ind paa 
Ungarn's Omraade. Deres Hjemstavn var GI. Ser
bien og det gamle R a s c i e n , slav. .Æaj7,nuNoviBa-
zar — derfra deres Navn R. 1739 efter den ulykke
lige Tyrkekrig kom ny Skarer. 1790 under Josef II 
fik R. Rettigheder som habsburgske Statsborgere. 
R. have trofast holdt ved Sprog og ortodoks Lære; 
i Fruska Gora har Folket sit aandelige Midt
punkt. I senere Tider føle R. sig dragne mod 
Serberne i Kongeriget og yde kraftig Modstand 
over for Magyarernes Angreb paa deres nationale 
Egenhed. A. M. B. 

Raja se R a d s h a . 
Rajacekhara, Navn paa forskellige indiske 

Forfattere; mest bekendt er Digteren R., der 
levede i Beg. af 10. Aarh. ved Hoffet i Kanya-
kubja (Kanauj) som Kong MahendrapSla's Raad-
giver. Af hans Værker ere kun 4 Dramaer be
varede: 1) »KarpOra-manjari« (skrevet helt paa 
Prakrit), udg. og overs, paa Engelsk af St. Ko
now og C. R. L a n m a n [Cambridge, Mass. 1901J 
e s »Harvard Oriental Series«, IV, 2) »Viddha-
calabhanjika« [indiske Udgaver 1883 og 1886], 
3) »Bala-ramayana« [indiske Udg. 1869 og 1884], 
4) »Bala-bharata«, udg. af C a p p e l l e r [Strassburg 
1885]. (L i t t . : St. Konow, Essay on R.'s Life 
and Writings [i Udgaven af Karpur a-manjari, 
Part III]). D. A. 

Råjagriha (Sanskr. = Kongebolig, Psli: Raja-
gaha) var paa Buddha's Tid Hovedstaden i Ma-
gadha-Landet S. f. Ganges, det nuværende Rajgir. 
Allerede i 5. Aarh. f. Chr. synes Residensen at 
være flyttet herfra til det lidt nordligere liggende 
Pataliputra (nu Patna). D. A. 

Rajah (oprindelig et arabisk Ord, der betyder 
»Hjorden«) var i Tyrkiet i ældre Tid Fælles
betegnelsen for de ikke-muhamedanske (kristne 
og jødiske) Undersaatter, som ifølge Koranens 
Bud svarede en personlig Afgift; i Persien bruges 
R. om Undersaatter i Alm. y. 0. 

Rajatarangini, en kashmirsk Kongekrønike, 
forfattet paa Sanskrit i 12. Aarh. af K a i hana 
(s. d.). Værket er paa henved 8,ooo Vers og 
overordentlig vigtigt for Kashmir's Historie. R. 
er udgiven af M. A. S t e in [Bombay 1892] og 
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oversat paa Engelsk af Y. C. D a t t a [Kalkutta 
1898] og af M. A. S t e in [Lond. 1901]. D.A. 

Rajatea (Ul ie tea) , fransk 0 i det stille 
Ocean, af Tahiti-Gruppen, har et Areal af 194 
• Km. med 1,400 Indb. Sammen med Naboøen 
T a h a a (82 • Km. med 700 Indb.) er den om
given af et Koralrev, bag hvilket der findes 
mange gode Ankerpladser. 1769 opdagedes Øen 
af Cook, 1887 kom den under fransk Herre
dømme. M. V. 

Råjendralåla Mitl'a, en lærd Hindu, født i Ben
galen 1824 uden for Brahman-Kasten, død 1891. Han 
fik sin første Uddannelse i et af de indiske Kol
legier i Kalkutta, der lededes efter europæisk 
Mønster; derefter studerede han Medicin, og paa 
Grund af sine fremragende Evner blev han ud
valgt som en af flere studerende, der skulde 
sendes til Europa for at faa videre Uddannelse. 
Af Kastehensyn maatte han dog opgive denne 
Vej, og nu kastede han sig over Studiet af den 
indiske Oldtids videnskab. Paa Grund af hans store 
Lærdom, der ikke blot omfattede indisk Littera
tur, men ogsaa Græsk, Latin og de moderne eu
ropæiske Sprog, blev han knyttet til det asiatiske 
Selskab i Bengalen som Sekretær og Bibliotekar, 
senere til Universitetet i Kalkutta. En Tid lang 
var han Direktør for The Court of Wards' Col
lege og deltog i det hele meget i det offentlige 
Liv, hvor mange Hverv betroedes ham, og hvor 
hans administrative Dygtighed gjorde sig gældende. 
Hans litterære og videnskabelige Virksomhed var 
overordentlig omfattende. Man har fra hans Haand 
over 50 særskilt udkomne Skrifter, og desuden 
har han skrevet over 100 større og mindre Af
handlinger i »Journal of the Bengal Asiatic So-
ciety«. Hans Studier, der omfattede hele den in
diske Oldtids Kultur og Litteratur, gik dog hoved
sagelig i Retning af Oldtidsminderne (Arkitektur, 
Indskrifter, Mønter), ved Undersøgelsen af hvilke 
han vilde prøve de litterære Mindesmærkers Værdi. 
Bengalen og Orissa bleve derfor gennemstrejfede 
af ham paa Kryds og tværs, og de mange Ind
beretninger om Fund af Sanskrit-Haandskrifter 
vidne om hans Færden der, men mest dog hans 
store arkæologiske Arbejder: »The Antiquities of 
Orissa« [Kalkutta 1875] °g »Buddha Gaya, the 
Hermitage of Sakya Muni« [Kalkutta 1878]. Og
saa til Udgivervirksomhed strakte hans store Ar
bejdskraft sig; af stor Betydning vare saaledes hans 
Arbejder med den buddhistiske Sanskrit-Litteratur 
fra Nepal, hvortil han har leveret en beskrivende, 
analyserende Haandskriftfortegnelse: »The San
skrit Buddhist Literature of Nepal« [Kalkutta 
1882]. Selv udgav han for første Gang »Lalita 
Vistara« [trykt i Bibliotheca Indica\, medens en 
engelsk Oversættelse af samme og en Udgave af 
»Prajna Paramita« aldrig bleve fuldendte. (Li t t . : 
Obituary Notice [i Journal of the Royal Asia
tic Society [Lond. 1892, S. 146J; »Athenæum« 
[Lond. Aug. 1891] og »Academy« [Lond. Aug. 
1891]). D. A. 

Rajgræs (Lolium L.), Græsslægt af Byg
gruppen, en-, to- eller fleraarige Aksgræsser med 
mangeblomstrede Smaaaks, der vende Kanten mod 
den leddede Akse. Endesmaaakset har 2, de 
øvrige kun 1 Yderavne. Inderavnerne tilvoksede 
til Kornet. 6 Arter, mest i Nord- og Mellem
europa. I Danmark findes 4, i Norge 3 Arter. 

A l m i n d e l i g R. (Z. perenne L.), ofte kaldet 
Engelsk R., er fleraarig og danner løse Tuer med 
talrige golde Skud. Straaene indtil 50 Cm. høje. 
Bladskederne sammentrykte. Smaaaksene indtil 
10-blomstrede. Inderavnen i Reglen uden Stak. 
Det er et af de almindeligst dyrkede Fodergræsser, 
der udmærker sig ved at grønnes tidlig om For-
aaret, men giver som oftest for smaa Afgrøder i 
Sammenligning 
med fiere andre 
Fodergræsser. 

Det er derhos 
kun kortvarigt 
og vokser kun i 
ringe Grad op 
efter at være 
slaaet. Det for
trænges derfor 
mere og mere 
af andre Arter. 
Til Græsplæner 
finder det ud
strakt Anvend
else, og til Plæ
ner, der omlæg
ges hvert eller 
hvert andet Aar, 
er det det smuk
keste Græs. Ofte 
anvendes hertil 
en noget spink
lere Varietet (Z. 
p. tenué). I t a 
l i e n s k R. (Z, 

multiflorum 
Lam.) er ikke 
oprindelig vildt
voksende i de 
nordiske Lande, 
men forekommer nu hyppig i Danmark. Det 
er et toaarigt, sjældnere fleraarigt Græs, der 
kendes fra foregaaende Art ved at have flere — 
over I o — Blomster i Smaaakset, og ved at 
Kornet er forsynet med Stak. Det er et værdi
fuldt Fodergræs, men af kort Varighed, hvorfor 
det fortrinsvis dyrkes paa »etaarige« Kløver- og 
Græsmarker; paa saadanne saas almindelig ca. 10 
Kg. heraf sammen med en lignende Mængde Rød
kløver pr. Hektar. Det er ikke fuldt haardført for 
de nordiske Vintre og kræver frugtbar, gødnings-
kraftig Jord. G i f t i g R. (gammelt Navn D u d e) (Z. 
temulentum L.) er etaarig og har korte, tykke Korn 
med kraftig Stak. Den optræder almindelig i Vest-
og Nordjylland som Ukrudt i Vaarsæden, særlig i 
Havre, men er i øvrigt temmelig sjælden i Danmark 
og sydlige Norge. Kornet har fra gammel Tid været 
anset for at have giftige Egenskaber og skal inde
holde et i Æter opløseligt Stof, Loliin, der angives 
at virke giftig paa Mennesker og kødædende Dyr, 
derimod ikke paa Kvæg og Svin. Hør-R. (Z. Lini-
cola Sonder) ligner sidstnævnte, fra hvilket det 
adskilles ved ikke at have Stak paa Kornet; 
det er ligeledes etaarigt og optræder (sjældent) 
som Ukrudt i Vaarsæden. K. H—n. 

Rajna, Pi o, italiensk Litteraturhistoriker, er 
født i Sondrio (Valtelina) 8. Juli 1849. Studerede 
i Pisa og underviste derpaa i forskellige højere 
Skoler, indtil han 1874 blev Professor i romansk 

Almindelig Rajgræs. 
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Filologi ved Accademia scientifico-letteraria i 
Milano, fra 1883 ved htituto di studi superiori 
i Firenze. Han er Forfatter til et Antal lærde og 
grundige Arbejder, navnlig til den middelalderlige 
Heltedigtnings Historie. De vigtigste ere: »Ri-
cerche intorno ai Reali di Francia« [Bologna 
1872], »I cantari di Carduino« [smst. 1873], »Le 
fonti dell' Orlando furioso« [Firenze 1876], »Le 
origini dell' epopea francese« [smst. 1884], »Con-
tributi alla storia dell' epopea e del romanzo 
medioevale« [i »Romania« for 1885, 1888—89, 
1894 og 1897J, »Le corti d'amore« [Milano 1890] ; 
endelig en Udgave af Dante's De vulgari eloquio 
[Firenze 1896]. E.G. 

Rajolgravnilig (norsk A u r v e l t e ) er en Be
arbejdning af Jorden i to Spademaals Dybde saa-
ledes, at det øverste lægges nederst, det nederste 
øverst. I det færdiggravede Stykke ville altsaa de to 
Jordlag have skiftet Plads (modsat Kulegravning). 
Udførelsen afR. foregaar paa den Maade, at man 
graver en Rende to Spademaal dyb langs Enden 
af det Stykke, der skal rajolgraves, og lægger det 
saaledes opgravede til Side, hvert Lag for sig. 
Man kan da ved Siden af Renden grave det 
øverste Spademaal af og kaste det i Bunden af 
Renden og bagefter grave det nederste Spademaal 
°g lægge ovenpaa. Derved dannes en ny Rende, 
saa at man kan fortsætte paa samme Maade. Den 
Rende, der til sidst bliver ved den anden Ende 
af Stykket, maa da fyldes med det, der fra først 
af blev opgravet og lagt til Side. Er Stykket 
imidlertid langt, saa Transporten af det først op
gravede til den anden Ende bliver noget besvær
lig, kan man ogsaa dele Stykket paa langs i to 
lige brede Dele og grave den ene Del først, der
efter den anden Del, begyndende fra den modsatte 
Ende, da saa den Rende, der bliver tilbage til 
sidst til Ifylding, kommer til at ligge i Fortsættelse 
af den allerførste, saa at Transporten af det fra 
denne opgravede bliver nemmere. Skal der rajol
graves (eller kulegraves) i tre eller flere Spade
maals Dybde, bliver Fremgangsmaaden væsentlig 
den samme, blot maa Renden da gøres en Del 
bredere, foruden at den selvfølgelig ogsaa er 
dybere. H. D.-P. 

Rajdiplov se Plov. 
Rajdlpløjning se P lø jn ing . 
RajUS se Ray. 
Rak se Arrak . 
Rakauer Katekismus, Socinianernes Katekis

mus, forfattet 1605 paa Polsk af Valentin Schmalz 
og Hieronymus Moskorzowsky. Se i øvrigt So-
c in i ane rne . 

Rakaænga se Manih ik i -Øer . 
Raket. En R. bestaar af et Rakethylster — et 

stærkt cylindrisk Hylster af Papir eller Jærnblik—, 
inden i hvilket findes en Raketsats, der er dreven 
over en Dorn, saaledes at den i Midten har en 
kegledannet Aabning, Sjælen. Til Rakethylsteret 
fastsurres en Stok, ved hvilken Raketten styres 
under Bevægelsen. I den øverste Ende af Raketten 
kan anbringes en lille Sprængladning og oven 
over denne den saakaldte Forsætning, der bestaar 
af en stærkt lysende Sats, Stjerner af forskellig 
kulørt Ild e. 1. Antændelsen sker ved Sjælens 
nederste Ende, og idet hele Sjælens Overflade 
antændes paa een Gang og Forbrændingen saaledes 
foregaar meget livlig, vil der af de udstrømmende 

Luftarter frembringes et stærkt Tryk, der driver 
R. til Vejrs. Naar Satsen er forbrændt, tændes 
Sprængladningen, som atter kaster Forsætningen 
ud. R. anvendes i Lystfyrværkeriet, som Signal
giver, til at oplyse et fjernere liggende Terrain, 
som Redningsmiddel ved Strandinger, ligesom den 
har været anvendt som Krigsvaaben. 

S i g n a l r a k e t t e n anvendes ret hyppigt, og 
Signalerne gives da ved, at man lader Forsæt
ningen bestaa af et forskelligt Antal Stjerner eller 
forskellig farvede Stjerner, der hver have sin 
Betydning. 

Til at oplyse et fjernere liggende Terrain med 
bruges L y s e r a k e t t e n eller F a l d s k æ r m s -
r a k e t t e n , hvor Forsætningen bestaar af en 
stærkt lysende Sats, der ved en lille Faldskærm 
holdes svævende hen over det Terrain, man vil oplyse. 

K r i g s r a k e t t e n o g B r a n d r a k e t t e n anvendtes 
tidligere en Del, og Forsætningen indeholdt da 
et Projektil — Granat, Granatkardæsk eller Kar
dæsk — eller en Brandsats. 

R. stammer fra Østerlandene og var allerede 
kendt der meget tidlig. Under Englændernes 
Kampe i Indien i 18. Aarh. anvendtes de af de 
indfødte, og dette gav Anledning til deres Ind
førelse i Europa, idet den engelske Artillerigeneral 
Congreve konstruerede de saakaldte C o n g r e v e ' -
s k e R., der anvendtes 1806 mod Boulogne, 1807 
ved Bombardementet af Kjøbenhavn og sidste 
Gang i større Maalestok ved Sebastopol 1855. 
De indførtes i de fleste Lande, og der organiseredes 
særlige Raketbatterier i Lighed med Feltbatterierne. 

G e v æ r r a k e t t e r kaldes et Slags Brandprojek
tiler, der bleve konstruerede 1830 og udskødes 
af Geværer. De bestode af ca. 3I/0 Kaliber lange 
Kobberhylstre, der vare fyldte med en Brandsats 
og skødes ind i Bygningernes Tage for at tænde 
disse. H. H. 

Rakétapparat se R e d n i n g s v æ s e n . 
Rakfisk kaldes i Norge Ørred, som ved en 

vis Behandling har faaet en skarp, syrlig Smag. 
Egentlig betegner Ordet kun »udblødt Fisk«, idet 
det hører sammen med norsk Dial. r a k e , »Fugtig
hed, Væde«. Hj.F. 

Rak! er den orientalske Betegnelse for Brænde
vin, særlig for Arrak (s. d.). 

Rakitis ell. R a c h i t i s d. s. s. E n g e l s k Syge 
(s. d.). 

Rakka (i Oldtiden Nikephorion eller Kallinikon), 
By i det asiatisk-tyrkiske Vilajet Aleppo, ved 
Belik's Udløb i Eufrat, har Ruiner af et Palads, 
bygget af Harun-al-Raschid, der længe residerede 
her, og ca. 2,600 Huse og Telte. M. V. 

Rakkelhane se Urhøns . 
Rakker, en Person, hvis Bestilling det især 

var at bringe Aadsler af Kreaturer »og sligt andet, 
der Stank gør«, ud af Byerne til R a k k e r k u l e n ; 
desuden rensede han Retirader, gik Bøddelen til 
Haande og udførte andre Forretninger, der ansaas 
for »uærlige« (se N a t m a n d s f o l k og D y r l u n d : 
»Tater og Natmandsfolk i Danmark« S. 79 ff.). 
Ordet stammer fra nedertysk Racke r , hvis æld
ste Betydning rimeligvis er »Retiraderenser«. I 
Dansk træffes Ordet første Gang i Christian 
II's Ordinans fra 1522. I det nuværende Sprog 
bruges det saa at sige kun som Skældsord; saa
ledes allerede hos H o l b e r g (»Melampe« 5. Akt 
3. Se). V. D. 
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Rakkestad, H e r r e d , Rakkestad Fogderi (skal 
fremtidig tilhøre Sarpsborg Politimesterdistrikt), 
Smaalenenes Amt, 416 • Km. med (1900) 5,305 
Indb. R., hvis gamle Navn er Skaun, udgør til
lige Rakkestad Præstegæld, bestaaende af Rakke 
s tad , D e g e r n e s (udtales D e n e s ) og Os Sogne. 
R. begrænses af følgende Herreder: Ar em ark, 
Berg , Sk jeberg , V a r t e i g , S k i p t v e t , E i d s -
b e r g og R ø d e n e s . 

Herredet strækker sig mellem GI ommen mod 
Vest og A r e m a r k f j æ l d e n e i Øst og omfatter 
største Delen af R a k k e s t a d e l v e n ' s Nedslags
distrikt. GI om men, der berører Herredet i en 
Længde af ca. 6 Km., har her et roligt Løb og 
tn Bredde fra o,6 til 1,4X01. R a k k e s t a d e l v e n 
kommer fra Aremark Herred, mod hvilket Herred 
den paa et kortere Stykke danner Grænsen, og 
gennemskærer derpaa R. under mange Bugt
ninger, men med Hovedretning mod Nordvest. Den 
gaar lige forbi R a k k e s t a d H o v e d k i r k e og 
falder ca. 10 Km. længere nede i Glommen ved 
B r e k k e Brug, noget Sønden for Os A n n e k s 
k i r k e . Rakkestadelven har mange Fossefald og 
modtager temmelig mange Tilløb. Af mindre Ind
søer findes temmelig mange. Den største er E r t e -
v a n d e t (ca. 1,3 D Km.), der hovedsagelig til
hører D e g e r n e s Sogn, altsaa Herredets sydligste 
Del; Ertevandets Afløb falder i Rakkestadelven 
tæt ved Rakkestad Kirke. 

Herredet bestaar i Midten og til Dels mod 
Nord af jævne, veldyrkede Strækninger, der Vest 
over mod Glommen gaa over i et stærkt kuperet 
Bakkelandskab. Den østlige, sydlige og sydvest
lige Del af Herredet er et Aasland, der slutter 
sig til Aremark's, Berg's og Varteig's Aasstræk-
ninger. Det højeste Punkt er L i n n e k l e p p e n 
(331 M.) i Grænselinien mod Aremark Herred. 

R. er et af Amtets kornrigeste Landskaber. 
Agerbruget har allerede fra ældre Tid staaet højt, 
og regnes for at være i god Fremgang. Fædriften 
er ligeledes i Fremgang og var for øvrigt allerede 
langt tilbage anset for at staa ganske højt. Af 
Skov findes, især i Herredets østlige og sydlige 
Del, ikke lidet. Af industriel Virksomhed (Sav-
og Møllebrug, Teglværk m. v.) er der en Del, 
særlig langs Rakkestadelven. Af større Gaarde 
kunne nævnes Gj ø l s t ad , Has lum, S a n d a a k e r , 
Gju lum, Øs tby , H e r r e - F o s s e r , H a r a l d s t a d 
og Ves tby , alle i Hovedsognet, samt T o r p i 
Degernes og B r e k k e i Os Sogn. 

R. gennemskæres af Smaalensbanens indre 
(østre) Linie, som inden for dette Herred har j 
Stationerne R a k k e s t a d og G a u t e s t a d . I Nær
heden af Rakkestad Jærnbanestation krydse flere : 

Hovedveje hinanden, idet herfra udstraale 2 Hoved
veje i nordlig Retning, en om Eidsberg Kirke til Fos- | 
sem Bro og videre til Christiania samt en om 
Trømborg Kirke til Trøgstad. Ligeledes gaa 
derfra 2 Hovedveje i sydlig Reting, en nogenlunde 1 
langs Jærnbanen til Sarpsborg og en gennem 
Degernes til Fredrikshald. Herredet er ogsaa godt I 
forsynet med Bygdeveje; dog bør mærkes, at der ! 
endnu ikke er nogen ordentlig Vejforbindelse over ! 
til Aremark. 

I Herredet er fundet mange Oldtidslevninger, 
særlig i Hovedsognets nordlige Del og i Os Sogn. 
I Nærheden af Gaarden S æv is i Os findes ganske | 
betydelige Levninger af en gammel Bygdeborg, ! 

»Sævisslottet«. R. har i ældre Dage temmelig 
ofte været Skueplads for krigerske Begivenheder. 
(Li t t . : »Norges Land og Folk«: A. N. Kiær, 
»Smaalenenes Amt« [Chra. 1885]). P. N. 

Rakle (bot.) (amentum) kaldes en Klase eller 
et Aks (eller en aks- eller k l a s e l i g n e n d e 
B l o m s t e r s t a n d ) med særkønnede, nøgne, eller 
med ufuldstændigt eller meget lille, enkelt Bioster 
udstyrede Blomster. I Reglen falde disse samlede 
af efter Modningen eller (for Hanraklernes Ved
kommende) Afblomstringen. Hos mange Pile og 
Popler ere Hunraklerne Klaser; hos Æl, Hassel 
o. a. ere Hanraklerne, hos Æl tillige Hunraklerne 
sammensatte Stande, bestaaende af smaa, sammen
trængte Kvaste; hos Valnød og Pors ere Rak
lerne enkelte Aks. I alle R. ere Højbladene, især 
Støtte-(Dæk-)bladene forholdsvis stærkt udviklede 
og kaldes Rakleskæl. V. A. P. 

Rakletræer (Amentaceae), tidligere Ordens-
navn for Træer og Buske, der nu henføres til 3 
Ordener: Pileblomstrede, Egeblomstrede og Val-
nødblomstrede (s. d.), og som alle udmærke sig 
ved, at deres Blomster sidde i Rakle (s. d.). A. M. 

RåkOCZy [ralko.tsi], en i Slutn. af 18. Aarh. 
uddød ungarsk Adelsslægt, blandt hvis Medlemmer 
følgende, der som Fyrster i Transsilvanien have 
spillet en Rolle i dette Lands og Ungarn's Hi
storie, fremhæves: 

1) S i g m u n d R. (død 1608) blev Febr. 1607 
valgt til Fyrste i Transsilvanien, men nedlagde 
allerede i Marts 1608 sin Værdighed og døde 
s. A. (Decbr.). 

2) G e o r g I R. (1591 —1648), Søn af foreg., 
blev 1630 Fyrste i Transsilvanien og fortsatte 
som saadan sin Forgænger, Bethlen Gabor's fjendt
lige Politik mod Østerrig, som han bragte i stor 
Forlegenhed ved at slutte Forbund (1643) med 
Svenskerne, der under Torstenson havde tilføjet 
de kejserlige Tropper svære Nederlag. Efter og
saa at have allieret sig med Frankrig trængte han 
1645 frem moc* Pressburg, og kun ved tyrkisk 
Mægling opnaaede Østerrig en Vaabenstilstand, 
der efterfulgtes af Freden i Linz (Septbr. s. A.), 
hvorved Ungarn fik Religionsfrihed og R. selv 
store Forleninger og Godser, ligesom han blev 
udnævnt til tysk Rigsfyrste. Tre Aar efter døde 
han. (L i t t . : Sz i lagy , »Georg I R. im Dreiszig-
jahrigen Krieg« [Pest 1883]). 

3) G e o r g II R. (1615—60), foreg.'s Søn og 
Efterfølger, fik ved tyrkisk Hjælp Overhøjhed 
over Moldau og Valakiet; men da han mod Sul
tanens Ønske sluttede Forbund mod Karl X 
Gustaf af Sverige, da denne angreb Polen, blev 
han erklæret for afsat som Fyrste i Transsil
vanien (1657) og døde under Kampen mod en 
Medbejler til Fyrsteværdigheden. 

4) F r a n t s II R. (1676—1736), Sønnesøn af 
foreg. Hans Fader, Frants I R., der ikke blev 
Fyrste i Transsilvanien og ikke har haft politisk 
Betydning, døde tre Maaneder efter Sønnens 
Fødsel, og den unge R. blev da bragt til Wien 
og opdragen der i den katolske Tro. Af Kejseren 
fik han, efter at han havde ægtet en tysk Fyrste
datter, sin Families ungarske Godser tilbage, men 
sluttede sig ikke desto mindre til det mod Øster
rig fjendtlige Parti blandt Ungarerne og blev 
derfor fængslet, men undkom og gik til Polen, 
hvorfra han 1703 vendte tilbage for at stille sig 
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i Spidsen for den store ungarske Opstand, der 
dette Aar udbrød. Med skiftende Held bekæmpede 
han i fem Aar de kejserlige Tropper og naaede 
ogsaa at blive Fyrste i Transsilvanien, men efter 
1708 at have lidt et afgørende Nederlag ved 
Trencsen maatte han flygte til Polen og gik 
derfra, da hans Landsmænd 1711 sluttede Fred 
med Østerrig, til Frankrig, hvor han fik Løfte 
om en Pension af Ludvig XIV. Senere drog han 
til Tyrkiet, hvor han, da han ikke vilde aner
kende Forliget af 1711 og derfor var udelukket 
fra den samtidig med dette udstedte almindelige 
Amnesti, tilbragte Resten af sit Liv, de sidste 17 
Aar i Rodosto i Lilleasien (ved Marmara-Havet); 
her døde han 8. Apr. 1736. Af hans to Sønner, 
begge uden Betydning, døde den ældste, Josef, i 
Tyrkiet 1738, den yngste, Georg, 1756 i Frank
rig; med ham uddøde den mandlige Linie af 
Huset R. (L i t t . : Frants II R. efterlod sig i 
Manuskript Mémoires sur les revolutions de 
Hongrie [udg. i Haag 1738] og en Selvbiografi 
paa Latin: Principis Francisci R. confessiones 
[udg. i Pest 1876]; [Horn ] , »Franz R., ein hi-
storischer Charakterbild« [Leipzig 1854]; K r o n e s , 
»Geschichte Ungam's im Zeitalter R.'s II« [Wien 
1870]; F i e d l e r , »Aktenstiicke zur Geschichte 
Franz II R.'s« [Wien 1871]; T h a l y og S imony, 
Archivum Rakoczianum [Pest 1873 ff.j). CF. 

Rakoczy-Marclien [ra!ko.tsi-], en ungarsk 
March, der siges at være komponeret 1705 af 
Zigeuneren Michael Barna, Hofmusikus hos Frants II 
Rakoczy; i hvert Fald var den et Yndlingsmusik-
stykke i hans Hær. Senere spilledes den af Barna's 
Barnebarn, Violinistinden Czinka Panna i de mis
fornøjedes Lejr og hævedes til ungarsk National
melodi; Kanniken Karl Vaczek nedskrev den i 
Slutn. af 18. Aarh. 1809 spilledes den under 
Adelens Oprør mod Napoleon's Tropper, og 
bragtes i sin nuværende Skikkelse af Venceslas 
Ruziczkat (død 1823). Gabr. Matray offentlig
gjorde den 1825. Da Berlioz 1841 skulde fore
tage en Rejse til Ungarn, instrumenterede han den 
for stort Orkester og indlagde den senere i sin 
»Damnation de Faust«. Ogsaa Liszt har instru
menteret den. Under Revolutionen 1848—49 var 
den forbudt, men endnu er den ildfulde March 
Ungarernes Opsang. S. L. 

RakonitZ (tschekk. R a k o v n i k ) , By i Bohmen, 
ca. 50 Km. V. f. Prag, Hovedstad i Bezirkshaupt-
mannschaft R., har (1890) 5,600 tschekk. Indb.; 
2 gamle Porttaarne (1515), Overrealskole, Land
brugsskole, Lervare- og Sukkerfabrikation, Mølle-
drift ; i Nærheden Stenkulsgruber. Joh. F. 

Rakos, Biflod til Donau i Ungarn, udspringer 
ved GQdollo, udmunder ved Budapest. Efter R. 
er den store milevide Slette 0, f. Budapest be
nævnt Rakosfeld. Her er indtil 16. Aarh. ofte 
blevet afholdt Rigsdage, og Kongerne kronede. 
1849 fandt her betydelige Fægtninger Sted mellem 
den kejserlige og den ungarske Armé. Joh, F. 

Råkosi , Eugen , ungarsk dramatisk Forfatter, 
er født i Acsåd i Komitatet Eisenburg 12. Novbr. 
1842. Efter i nogen Tid at have været Landmand, 
drog han til Hovedstaden, hvor han begyndte med 
at oversætte Shakespeare og derpaa digtede selv
stændig. Med Lystspillet »Asopus« naaede han 
paa Nationalteateret i Pest en storartet Succes og 
blev med eet Slag Fører for »det unge Ungarn«. 

Han udsendte derpaa hurtig efter hverandre Teater
stykker i alle Genrer og forstod ved Avisernes 
rette Brug at skaffe selv de ringere af dem en 
god Modtagelse. 1875 forpagtede han det ny 
Folketeater i Budapest, som han styrede med Glans 
til 1881, hvorefter han grundlagde det radikale 
Dagblad »Budapesti Hirlap«. 1892 blev han Med
lem af Akademiet. C. A. N. 

Råksliasa se Rakshas 'er . 
Rakshas 'e r (Sanskrit rakshas ell. rakshasa) 

er i den indiske Mytologi Navn paa en Slags 
Dæmoner eller Jætter, en Gruppe af A s u r e r n e 
(s. d.), Gudernes Fjender. De skildres som gru
somme, troldagtige Væsener af stor Vækst og et 
skrækindjagende Udseende, som øve Trolddom 
og kunne paatage sig alle Slags Skikkelser. Under
tiden skelnes mellem forskellige Klasser af R., 
hvoraf nogle endog betragtes som Halvguder med 
en ret velvillig Karakter, medens andre som en 
Art Titaner optræde som Gudernes aabenbare 
Fjender; men i Alm. tænkes de som Uhyrer, der 
færdes om Natten paa uhyggelige Steder, f. Eks. 
Kirkegaarde, Skove. De ere Menneskenes Fjender 
(menneskeædende) og kunne lugte Menneskekød 
paa Afstand, ere tilbøjelige til at ødelægge Offer
steder og stjæle Ofrene, ligesom de ogsaa for
følge de fromme Eneboere. Nogle have paa 
Grund af disse og lignende Træk, især R.'s 
Fjendtlighed over for brahmanske Institutioner, 
ment, at vi i R. kun have et fantastisk Produkt 
af Erindringen om de aborigine Folkefærd i Syd
indien, vilde Bjærgstammer, med hvilke Arierne 
under deres Fremrykning maatte kæmpe en haard 
Kamp; i hvert Tilfælde pege Myter og Sagn om 
dem i de gamle Heltedigte imod Syden, idet 
deres specielle Opholdssted henlægges til de 
sydlige Kyster og især til Øen Ceylon, hvor 
deres Hovedstad var Lanka, bygget til dem af 
V i c v a k a r m a n (s. d. og jfr. Ravana) . (Li t t . : 
V. F a u s b ø l l , Indian Mythology [Lond. 1902] 
og M u i r , Original Sanskrit Texts [Bd. 
II]). D. A. 

Rakster, norsk, Ragning, det at rage Hø. 
RakStvej, norsk, smal Gangsti i Skoven, 

Kvægsti. 
Rakørred se Rak fisk. 
Ralahine se Craig, E. T. 
Raleigh [rå!tf], By i U. S. A., Hovedstad 

i Staten North Carolina, ligger 384 Km. S. S. V. f. 
Washington og er Knudepunkt for 4 Jærnveje. 
(1900) 13,643 Indb. R. er meget regelmæssig 
anlagt paa et jævnt Plateau, idet den ved 4 brede 
Gader, der udgaa fra Byens Centrum, Union 
Square, deles i 4 ensartede Kvarterer. Den for
nemste Bygning er det af Granit opførte Stats-
kapitol. R. har et Universitet for farvede samt 
et Par Colleges og driver en Del Industri samt 
vigtig Handel med Korn og Bomuld. R. er an
lagt 1792. H. P.S. 

Raleigh [rå!tf], W a l t e r , engelsk søfarende 
og Politiker, (1552—1618). R. var 1569 meden 
engelsk Hjælpetrop, som kom Huguenotterne i 
Frankrig til Hjælp, deltog 1578 i Nederlændernes 
Kamp mod Spanien og begav sig derefter paa 
en Opdagelsesrejse til Nordamerika. Efter Hjem
komsten 1580 blev han Statholder i Cork og 
betænktes med rige Godser som Belønning for, 
at han havde udmærket sig i Bekæmpelsen af 
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det irske Oprør. Han kom snart i høj Gunst ved 
Hoffet og modtog stadig Beviser paa Dronningens 
høje Bevaagenhed. Marts 1589 skænkede Elisa
beth R. et Patent paa Kolonisation, og der udgik 
snart efter paa hans Initiativ og paa hans Bekost
ning en Ekspedition til Chesapeake-Bugten i 
Nordamerika. Der grundedes en Koloni, som R. 
kaldte Virginia, for at hylde sin jomfruelige 
Dronning. Virginia er den første Spire til den 
engelske Kolonisation i Nordamerika. 1588 tog 
R. med egne Skibe Del i Forsvaret mod den 
spanske Armada og hædredes efter dette med 
Handelsprivilegier og en Plads i Geheimeraadet. 
Men R. forspildte snart sin Dronnings Gunst ved 
et Eventyr med Elisabeth's Hofdame, Elisabeth 
Throckmorton. som han siden ægtede. R. fore
tog i Febr. 1595 en Ekspedition til Vestindien, 
erobrede Trinidad fra Spanierne og troede ved 
Orinoco's Bredder i Guyana at have fundet el 
Dorado (Guldlandet). Han deltog senere i Eks
peditionerne mod Cadiz (1596) og Azorerne 
v'597) °g blev efter Essex'es Fald 1600 Guver
nør paa Jersey. Han blev imidlertid en Mod
stander af Jakob I's Politik og mistænktes an
tagelig med Urette for at have deltaget i en 
Sammensværgelse. Han dømtes til Døden, men 
benaadedes og slap med Fængselsstraf. I de 13 
Aar, Fangenskabet varede — hans Hustru delte 
det med ham — forfattede han bl. a. »History ! 
of the World« [2 Bd.]. Paa Buckingham's For
bøn blev R. løsladt 1615 og kom som en brudt 
Olding ud af Fængselet. Dog greb han med 
ungdommelig Begejstring Anledningen til atter at 
søge Guyana's Guld. Med 13 Skibe landede han 
ved Trinidad; men Ekspeditionen mislykkedes i 
paa Grund af Sygdom blandt Mandskabet og 
andre Uheld. Inden R. drog hjem, brændte han 
en spansk By ved Orinoco. Da dette skete mod 
strengt Forbud, lod Kongen den aldrig ophævede 
Dødsdom eksekvere 29. Oktbr. 1618. R.'s >Com-
plete Works« udkom 1857 i 8 Bd. J. Z. 

Ralfsiacéae se Alger S. 520. 
Rallely d hører man ved Auskultation af Brystet 

som pibende, snurrende, boblende eller knitrende 
Lyde, der dannes i Luftvejene ved Luftens Passage, 
naar der samtidig er Slim i disse. De tørre Lyde 
kaldes ofte Ronchi, de meget fine kaldes Krepi-
tation (især ved Lungebetændelse), de store 
boblende og i Reglen noget klangfulde R. be- I 
tegnes ofte som Gargouillement og de stærkt 
metallisk klingende som Tintement métallique. 
Erkendelsen af R. og deres forskellige Karakter 
er af stor Betydning for Diagnosen af de for
skellige Lidelser af Aandedrætsorganerne. A. F. 

Rallentåndo (ital.), musikalsk Foredrags-
betegnelse: holdende tilbage, betegner en gradvis 
aftagende Hurtighed i Bevægelsen. S. L. 

Ralli, D e m e t r i o s , græsk Politiker, er født 
1844, studerede Retsvidenskab i Paris og blev 
derefter Professor i Athen og en anset Sagfører. 
Allerede Marts 1882—Juli 1883 var han Justits- I 
minister under Trikupis, sluttede sig senere til 
dennes Modstander Delyannis, men dannede 1890 '•• 
en egen lille Gruppe, der kaldte sig den natio- i 
nåle Opposition. Maj—Novbr. 1893 var han Inden-
rigsminister, og 1897 var han ivrig for at drive 
Ministeriet Delyannis frem imod Krig; han maatte 
derfor efter Nederlaget overtage Styrelsen som 

Førsteminister og paakalde Stormagternes Ind
blanding, men allerede efter 5 Maaneder igen 
trække sig tilbage. Januar 1903 valgtes han til 
Nationalforsamlingens Formand. E. E. 

Rallldae se R i k s e r . 
Ralliere (fr.) anvendtes navnlig tidligere iMilitær-

sproget og betyder det samme som at samle Tropper 
i en eller anden sluttet Formation. B. P. B. 

Raillerede, Spottenavn i Frankrig for de 
Politikere, der skønt oprindelige Monarkister 1892 
udtalte deres Tilslutning til Republikken, uden 
at ville opgive deres konservative og klerikale 
Grundsætninger. Der valgtes 1893 omtrent 30 R. 
til Deputeretkammeret og 1898 et lignende 
Tal. E. £. 

Rallus se R i k s e r . 
Rally-paper [ra'tfpe! ips] (eng.), de Papir

strimler, man benytter under Papirsjagt, og i over
ført Betydning ogsaa selve denne Jagt. (Se Ja gt-
r idn ing) . C. G. B. 

Ralstonit, et Mineral, som danner farveløse, 
regulære Oktaedre i Sprækker og Hulrum i Kryo
litten i Grønland, er en Forbindelse af vand
holdige Fluorider: (Na2 , Mg)F2 . 3 A1(F , OH)3 . 
2H,0 . N. V. U. 

Rama, Navn paa flere Steder i Palæstina (be
tyder Højde). Særlig kendt er R. i Benjamin, 
N. f. Jerusalem, nu er-Ram, en vigtig og om
stridt Grænsefæstning mellem Israel's og Juda 
Rige. Om dette R. er identisk med det R., hvor 
Samuel fødtes og virkede, Ramathaim sqfim, det 
nytestamentlige Arimathæa, er omstridt. Fra Jer. 
31, 15, hvor det hedder, at der lyder bitter Klage 
og Graad i R. over Israel's Riges Ødelæggelse, 
og hvortil der hentydes i Fortællingen om det 
bethlehemitiske Børnemord, Matth. 2, 18, stammer 
Udtrykket R a m a s k r i g , en heftig og harmfuld 
Veklage. V. O. 

Råma, en Konge i den indiske Sagnhistorie, 
Søn af D agar at ha (s. d.) og Hovedperson i 
det store Heltedigt »Ramayana« (s. d.). I Vishnu-
ismen er R. optagen iblandt Vishnu's Avatarer 
(s. d.) og kaldes ofte R s m a c a n d r a til Forskel 
fra andre Personer med Navnet R., særlig Pa-
racu-R. (s. d.) og Bala-R. (jfr. K r i s h n a ) . 
Med dette Navn (egl. R.-Maanen) skal han dog 
ikke betegnes som hørende til den saakaldte 
Maaneslægt i Sagnhistorien, tværtimod hører han 
som Dagaratha's Søn til Solslægten. Grunden til, 
at Vishnu lod sig føde som R., siges at være 
den, at Guderne bønfaldt ham om at paatage sig 
Menneskeskikkelse for at dræbe Uhyret R a v a n a 
(s. d.), der ikke kunde overmandes af noget 
guddommeligt Væsen. R. synes at have en dobbelt 
Side, dels som Sagnhelt, dels som Gud; sand
synligvis har der i sin Tid eksisteret en ret be
tydelig lokal R.-Kultus, siden Vishnuismen har 
fundet det formaalstjenligt at optage ham i sit 
System; men inden for Vishnuismen spiller hans 
Kultus dog langtfra den Rolle som Krishna-
Dyrkelsen. I senere Tider er R.-Dyrkelsen bleven 
genoptagen af visse ret betydelige Sekter (se 
R a m a n u j a og R a m a n a n d a ) . D.A. 

Ramabaj, Pand i t a , Forkæmperinde for den 
indiske Kvindebevægelse, er født 1858. Født i 
Brahminkasten fik hun en udmærket Undervis
ning af sin Fader, som dog døde tidlig; hun 
giftede sig, men mistede efter et Par Aars For-
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løb sin Mand og var nu prisgiven til den indiske 
Enkestands Elendighed. Da begyndte hun sit 
Arbejde for disse ulykkelige, holdt Foredrag af 
stærkt agitatorisk Karakter rundt om i Indien. 
Oprindelig fjern fra Kristendommen blev hun paa 
en Rejse til England og Amerika 1883 greben 
af Christus og oprettede ved sin Hjemkomst til 
Indien et Enkehjem, først i Bombay, senere i 
Poona, ikke langt derfra; Hjemmet fik Navnet 
Mukti og er senere under Hungersnøden 1897 
vokset meget stærkt, saa der nu findes henved 
2,000 Enker i det; en Del af dem er smaa 
Barneenker. Hun er selv en ivrig Kristen, men 
holder paa fuldkommen aandelig Frihed. Indisk 
Skik og Levemaade holder hun stærkt paa. Hun 
understøttes dels af amerikanske Kristne, dels og 
især af indiske Kristne; sidste Regnskabsaar viste 
en Indtægt og Udgift paa ca. 150,000 Rupees == 
180,000 Kr. H. O—d. 

Råmacandra se Rama. 
Ramadan, efter tyrkisk Udtale Ramasån , 

efter den muhamedanske Kalender Aarets 9. 
Maaned, er efter Koranens Bud helt igennem 
Fastemaaned, og det paa den Maade, at ingen 
Muselmand i Løbet af den Tid af Døgnet, da 
det er lyst, maa nyde noget som helst, hverken 
Mad eller Drikke, ligesom i det hele ikke have 
nogen som helst kødelig Nydelse. Det er f. Eks. 
forbudt at kysse en Kvinde o. 1. Man maa heller 
ikke tage Bad; Lægemidler maa kun tages i Løbet 
af Dagen med stor Indskrænkning. Derimod er 
det tilladt for Livets Opholds Skyld, naar det 
er blevet mørkt, at tage Føde til sig, ligesom 
man til samme Tid maa foretage religiøse Øvelser. 
Hensigten med denne Fastemaaned kan maaske 
oprindelig have været ret god, men i det virke
lige Liv er den omtrent bleven til det modsatte 
af, hvad den skulde være. Den gaar nemlig ud 
over den ubemidlede, hvis Arbejde kun kan 
foretages ved Dagens Lys, og som maa ar
bejde hele Dagen, uden at kunne faa nogen som 
helst Vederkvægelse eller Forfriskning. Mere 
velstillede gøre derimod Dag til Nat, sove om 
Dagen, staa op, naar det bliver mørkt, og ind
tage da deres Maaltider, der gerne ere meget 
rigelige. Hele Natten leve de stundom i Sus og 
Dus og gaa først i Seng hen ad Morgenstunden. 
Offentlige Kontorer ere ofte lukkede en stor Del 
af Dagen i Maaneden R. Da Muhamedanernes 
Aar er et Maaneaar, løber R. efterhaanden Aaret 
rundt og kan falde paa enhver Aarstid. Den 
afsluttes med den lille Bairamfest, der begynder 
den 10. Maaned. V. S. 

Ramallna se G r e n l a v . 
RamallO, By i Argentina, Provinsen Buenos 

Aires, er Distriktshovedstad; har en Havn ved 
Paranå, som kan besejles af større Dampere, og 
er Station paa Buenos Aires-Rosario-Jærnbanen, 
med (1890) 3,500 Indb. M. Kr. 

Råmånanda, en Sektstifter inden for Rama-
nuja'erne (se nedenf.). Han levede omtrent Aar 
1400 og stiftede en Sekt i Ganges-Landet (Benares), 
de saakaldte Råmananda'er, hvis Religion imidlertid 
kun skiller sig fra Moderreligionen derved, at de 
dyrke Rama under Navnet R å m a c a n d r a og 
desuden hans Hustru S i t a (som en Inkarnation 
af L a k s h m i , s. d.), ligesom ogsaa Abekongen 
H a n u m a n t (s. d.) hos dem nyder guddomme

lige Æresbevisninger. I Modsætning til Rama-
nuja'erne lægge de ingen Vægt paa ydre Cere
monier og lade haant om Sanskrit som helligt 
Sprog; alle deres Skrifter ere affattede i Folke
sprogene (især Hindi , s. d.), hvorved de vandt 
mange Tilhængere blandt Menigmand. Berømte 
Disciple af R. var den bekendte Prædikant og 
Reformator K a b i r og Digteren T u l s I D a s 
(s. d.), som begge have grebet mægtig ind i det 
nyere indiske Aandsliv. D. A. 

Ramann, Lina, tysk Klaverpædagog og Musik
forfatterinde, er født 21. Juni 1833 i Mainstock-
heim. Hun grundede det første Musikseminarium 
for Klaverlærerinder og udfoldede en ret betyde
lig musiklitterær Virksomhed, hvis Hovedresultat 
er R.'s »Liszt-Biografi« [3 Dele, 1880—94] og 
Udgivelsen — derunder den tyske Oversættelse — 
af Liszt's Værker. IV. B. 

Råmånuja, berømt Reformator i Sydindien 
fra 12. Aarh. R. hørte til de vishnuitiske Brah
maner indenfor det af C a n k a r a (s. d.) udviklede 
Vedanta-System, men i Modsætning til dennes 
rent monistiske Lære (Adva i t a o: Ikke-Dua-
lisme) opstillede han den saakaldte V i c i s h t a -
a d v a i t a (o: kvalificeret Ikke-Dualisme), i hvilken 
Menneskesjælen antages for særskilt eksisterende 
og forskellig fra det højeste Væsen, om end af
hængig deraf og til sidst gaaende op deri. Sit 
System fremsatte han i en Forklaring til Vedanta-
Sutra, hvortil Cankara havde skrevet sin berømte 
Kommentar. For det højeste Væsen bibeholdt 
han Navnet Brahma, der dog opfattes som per
sonificeret dels i V i shnu , dels i R a m a (s. d.). 
Han selv blev senere af sin Skole anset for en 
Inkarnation af Cesha (s. d.); hans Tilhængere, 
Ramanuja'erne, ere især udbredte i Sydindien, hvor 
de staa skarpt over for Civaitterne og de øvrige 
Vishnuitter, der dyrke Vishnu i Form af Krishna. 
En særlig Sekt af R. ere de saakaldte Ramanan
da'er (se ovenf.). (Li t t . : E. Lehmann , »Die 
Indier« [i C h a n t e p i e de la Saussaye ' s »Lehr-
buch der Religionsgeschichte«, 2. Opl., 2.Bd., 114 
ff.]). D. A. 

Ramasån, tyrkisk Maaned se R a m a d a n . 
Ramasjærn, meget sejt Smedejærn, som faas 

ved at sammenpakke Affald af Smedejærn, sammen
svejse og udhamre det. Anvendtes tidligere til 
Vognaksler o. 1., har efter Gydejærnets Indførelse 
tabt sin Betydning. F. W. 

Ramaskrig se Rama. 
R a m a s s é r e (fr.), sanke, opsamle, tage det 

tabte op. 
Råmåyana, et episk Sanskritdigt, som til

skrives V a l m i k i . Det bestaar af 7 Bøger, inde
holdende ca. 48,000 Verslinier, og er bevaret i 3 
Recensioner, der i ydre Form afvige ikke saa 
lidt fra hverandre, men stemme indbyrdes i Ind
hold. Alle de overleverede Redaktioner synes at 
være meget gamle, og Digtet maa i sit nuværende 
Omfang have eksisteret allerede i de sidste Aar-
hundreder f. Chr. Den første og sidste Bog er 
øjensynlig senere Tilføjelser af professionelle 
Rapsodister, og Kernen i Digtet, de fem midterste 
Bøger, danne en vel afrundet Helhed, som sær
deles godt kan antages at være en enkelt For
fatters Værk; som saadant maa det være ældre 
end det andet store indiske Heltedigt, »Maha-
bharata« (s. d.), og mange Omstændigheder tale 
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for, at det maa skrive sig fra Tiden før 500 
f. Chr. Sprogformen er det mellem det vediske 
og klassiske Sanskrit staaende gammel-episke 
Sprog (jfr. Sansk r i t ) . Digtets Hjemstavn synes 
at være Kosala-Landet med Hovedstaden Ayodhya 
(Oudh) i det nordøstlige Indien. Her herskede 
Kong D a c a r a t h a , en Sønnesøn af Raghu(s .d . ) 
og Descendent af I k s h v a k u (Solslægten). Da 
han blev gammel, vilde han overgive Regeringen 
til sin ældste Søn Rama (s. d.), men hans anden 
Dronning Kaikeyl fik ved to Ønsker, som hun 
havde faaet Lov til at faa opfyldt, sin Søn Bha-
r a t a paa Tronen og Rama landsforvist i 14 Aar. 
Rama gaar nu i Landflygtighed og følges af sin 
yngre Broder L a k s h m a n a og sin trofaste Hustru 
S i t a (s. d.). Da Faderen senere er død af Sorg, 
opsøger Bharata sin Broder for at faa ham til
bage, men Rama giver ham sine guldbroderede 
Sko som Tegn paa, at han giver Afkald paa 
Tronen. Bharata drager hjem og sætter Skoene 
paa Tronen og styrer midlertidig Riget i Rama's 
Navn. I Dandaka-Skoven kæmper imidlertid Rama 
en lang Kamp med vilde Uhyrer, Rakshaser 
(s. d.), hvis Høvding R a v a n a (s. d.) røver Sita 
og fører hende med sig til Uhyrernes By Lanka 
paa Ceylon. Rama slutter nu Forbund med Abe
kongen H a n u m a n t (s. d.), som ved sine Under-
saatters Hjælp slaar en vidunderlig Bro over 
Sundet til Ceylon, saa at Rama kan drage over 
med hele sin Hær og befri Sita. Derefter vender 
Parret tilbage til Ayodhya og bestiger den fædrene 
Trone. — Dette Digt har lige indtil vore Dage 
spillet en meget stor Rolle i den indiske Litte
ratur, og en moderne Bearbejdelse deraf paa 
H i n d i (s. d.) af Digteren T u l s i D a s holdes 
den Dag i Dag højt i Ære og er næsten at be
tragte som en Slags Bibel for 100 Mill. Mennesker 
i Nordindien. Ogsaa paa forskellige andre nyere 
indiske Sprog findes der Oversættelser deraf, og 
talrige ere de Digterværker fra Oldtid og Middel
alder, som have øst af denne uudtømmelige Kilde. 
Allerede i »MahabhSrata« er Emnet fortalt i en 
Episode i 3. Bog (Ramopakhyana, over 1,500 
Verslinier), og i den buddhistiske J a t a k a (s. d.) 
er det fremstillet i den saakaldte Dagaratha-
Jataka, dog i en noget varieret Skikkelse. Flere 
store episke Digtninge fra 5. til 12. Aarh. have 
benyttet samme Emne, saaledes Ka l ida sa ' s 
»Ragbuvamga« (s. d.), Prakrit-Digtet »Setu-
bandha« (o: Brobygningen), ogsaa kaldet »Ravana-
vadha« (0: R.'s Drab), der ligeledes tilskrives 
KalidSsa, »Bhatti-Kavya«, hvis Formaal er at 
illustrere de grammatiske Formers Brug, det 
mærkelige »Raghava-Pandavlya« af K a v i r a j a , 
som i meget kunstige Vers paa een Gang fortæller 
Indholdet af R. og Mahabharata; senere Be
arbejdelser fra 11. Aarh. ere K s h e m e n d r a ' s 
»Ramayana-kathåsara-manjuri« og Bhoja's »Ra-
mayana-campn«. Bhavabhu t i ' s to Dramaer | 
»Mahavira-carita« og »Uttara-Rama-carita«, Ra-
j a g e k h a r a ' s »Bala-ramayana«, Damodara -mi -
cra 's »Hanuman-nataka« (s. d.) og mange nyere 
Dramaer lige op til Nutiden have ligeledes hentet 
deres Stof fra R. — Digtets Indhold, særlig den 
sidste mere mytiske Del, er af Forskerne blevet 
fortolket paa forskellig Maade: nogle (Chr. 
L a s s e n og A. Weber ) have heri villet se en 
allegorisk Fremstilling af Ariernes første Kampe 

om Herredømmet i Sydindien, og Weber har 
endog antaget græsk Indflydelse (fra Sagnene om 
Helena's Rov og Kampene om Troja), medens 
andre (som H. J ae o bi) hælde til den Anskuelse, 
at Digtet udelukkende er baseret paa specielt 
indiske Myter under Henvisning til, at Sita (o: 
Plovfuren) kan føres tilbage til Rigveda, at Rama 
kan opfattes som en anden Form af Indra og 

I Ravana sættes i Forbindelse med Myten om 
V r i t r a (s. d.), ligesom det ogsaa er en Kends
gerning, at baade R a m a og H a n u m a n t begge 
fra gammel Tid have haft og endnu have deres 
Kultus rundt om i Indien. — R. er udgiven i 
Bombay-Recensionen af G o r r e s i o , med en ita
liensk Oversættelse [Torino 1843—67] og med 
de indiske Kommentarer [Bombay 1895], ' ^en-
gali-Recensionen [Kalkutta 1859—60], medens 
A. W. Sch lege l ' s Udgave med latinsk Over
sættelse [Bonn 1829—38] aldrig blev fuldendt. 
Oversættelser paa Engelsk haves af Grif f i th i 
metrisk Form [Benares 1895] °g a f M. N. D u t t 
paa Prosa [Kalkutta 1894]. (Li t t . : A. Macdo
na ld , History of Sanskrit Literature [Lond. 
1900]; H. J a c o b i , »Das R.< [Bonn 1893]; A. 
L u d w i g , »Ueber das R.c [Prag 1894]; Baum-
g a r t n e r , »Das R.« [Freiburg 1894]; V. F a u s -
bø l l , The Dasaratha-yataka, being the Bud
dhist Story of King Rama, The original Pali 
Text with a Translation and Notes [Kbhvn. 
1871]). D.A. 

Rambam d. s. s. Maimonides, som af Jøderne 
kaldtes R. efter Forbogstaverne i hans Navn 
(Rabbi Moses ben Maimun). 

Rambaud [rabo'], A l f r ed N ico l a s , fransk 
Historiker, er født i Besangon 2. Juli 1842. R. 
var Undervisningsminister 1879—80 og 1896— 
98; siden 1883 beklæder han et for ham oprettet 
Professorat i Paris for Nutidshistorie. Hans sær
lige Studier have drejet sig om tysk og russisk 
Historie, og paa disse Omraader har han skrevet 
flere gode Arbejder; hans »Histoire de laRussie« 
[1878] er oversat paa Dansk af A. Thorsøe 
[1895]. Nok saa stor Betydning have dog hans 
Lærebogsarbejder, især »Histoire de la civilisa
tion frangaise« [2 Bd., 1887] med dens Fort
sættelse: »La civilisation contemporaine en Francec 
[1888]; sammen med Lavisse har han redigeret 
den store »Histoire générale du 4. siécle å nos 
jours« [12 Bd., 1893 —1901]. Kr.E. 

Ramberg, A r t h u r Georg , Friherre af, tysk 
Maler, født 4- Septbr. 1819 i Wien, død 5. Febr. 
1875 i Miinchen. Sin første Uddannelse fik R. 
hos Grandonkelen, den bekendte hannoveranske 
Maler og Kobberstikker Joh. Heinr. R. (1763 — 
1840; Biografi ved Hofmeister [1877], suppl. af 
Riegel [1889]), senere studerede han i Prag og 
Dresden og virkede derefter som Professor ved 
Kunstskolerne i Weimar og Miinchen. Hans nette 
Genrebilleder, hvori særlig den kvindelige Ynde 
forherliges, vandt stor Popularitet; har ogsaa 
malet Historiebilleder (Frederik II'sHof [Miinchen's 
Maximilaneum]) og monumentale Arbejder i Fresko 
(i Wartburg's Luther-Værelse m. fl. St.); megen 
Lykke gjorde hans Illustrationer til Goethe's »Her
mann u. Dorothea« og Voss'es »Luise«. A. Hh. 

Rambert [rabælr], Eugéne , fransk schweizisk 
Forfatter, født 6. Apr. 1830 i Montreux, død 

21. Novbr. 1886 i Lausanne. R. var Professor i 
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fransk Litteratur i Lausanne og i Zurich og har 
i Bogform udgivet bl. a. »Mme de Stael« [1857], 
»Corneille, Racine, Moliére« [1862], »Les Alpes 
suisses« [5 Bd., 1865—74], »Écrivains suisses« 
[1874], »Poésies« [1874, 2. Opl. 1887], »Alex-
andre Vinet« [1875, 3. Opl. 1880] og »Alex
andre Calame« [1884]. Efter hans Død udkom 
»Demiéres poésies« [1887] og »Etudes littéraires« 
[3 Bd., 1890]. (Li t t . : W a r n é r y , E. R. [Lau
sanne 1891]). S. Ms. 

Rambervilliers [rabærvilie!], By i det nordøst
lige Frankrig, Dep. Vosges, ved Mortagne og 
og Østbanen, har flere ældre Bygninger: en Kirke 
fra 12. og 16. Aarh., et Raadhus fra 16. Aarh., 
Rester af et gammelt Fæstningsanlæg o. m. Byen 
har et College, Fabrikation af Klæde, Handsker, 
Lervarer og Papir, betydelig Humleavl, Handel 
med Tømmer og (1896) 5,750 Indb. M. Kr. 

Ranibla, La, By i Sydspanien, Provins Cor
doba, ligger 31 Km. S. S. 0. f. Cordoba. (1897) 
6,300 Indb. R. har Tilvirkning af Lerdunke og 
Uldtæpper samt Handel med Korn og Vin. H. P. S. 

Ramboldini (e l l .Ramboldoni) , V i t t o r i n o , 
kaldet V i t t o r i n o da F e l t r e , italiensk Huma
nist, født omtr. 1379 i Feltre, død 1446. Denne 
Mand, som var i Besiddelse af sin Tids hele 
Dannelse og Lærdom, ofrede sig til Opdragerens 
Hverv og er at betragte som den første virke
lige Pædagog i moderne Forstand. Fra sin Lære
stol i Padova hentedes han 1425 til Mantova 
for at opdrage Francesco af Gonzaga's Børn. 
Han grundlagde her en Skole, som vandt Ry 
viden om, og hvor ikke blot rige og fornemme 
Folks Sønner undervistes, men ogsaa begavede, 
fattige Ynglinge (R. var selv af ringe Herkomst), 
som han gav gratis Undervisning. R. lagde ikke 
blot Vægt paa boglig Dannelse, men ogsaa 
paa Legemsøvelser, hvori han selv var en Mester, 
ikke blot paa Forstandens Udvikling, men ogsaa 
paa Karakterens. Der er bevaret mange Vidnesbyrd 
om R.'s ædle Personlighed, hans Alvor og Mild
hed, hans oprigtige Religiøsitet og hans impo
nerende Karakterfasthed. Til hans Kostskole 
havde Hertugen bygget ham et smukt Hus, som 
kaldtes »La Giocosa«, og desuden ejede R. et 
Landgods, hvor han lod sine Disciple holde Ferie, 
og et værdifuldt Bibliotek, som han gerne stillede 
til andres Raadighed. Hans Levned er skildret 
af forskellige, deriblandt Rosmini [1801]. E. G. 

Rambouil let [rabujæ'], By i det nordlige 
Frankrig, Dep. Seine-et-Oise, ved Vestbanen, 
har et gammelt Slot med Taarne, en smuk Park, 
hvortil der slutter sig en større Skov, Byen har 
et bekendt Stuteri for Merinofaar, grundlagt af 
Ludvig XVI, en Militæropdragelsesanstalt, et 
Raadhus, et større Hospital, et Agerbrugskammer, 
et Bibliotek, Handel, Fabrikation af Ure og (1896) 
6,100 Indb. Paa Slottet døde Frants I 1547, og 
her frasagde Karl X sig Tronen 1830, da 
Tropperne nærmede sig. M. Kr. 

Rambouillet [rabujæ'], H o t e l de, det litte
rære Selskab, der samlede sig om Markisen af 
R., Catherine de Vivonne, og fik Navn efter 
hendes Palads i St.-Thomas-du-Louvre-Gaden i 
Paris. Denne Salons toneangivende Smags-
indflydelse havde sit Højdepunkt 1620—45. (Se 
under F r a n k r i g , »Litteratur«, Bd. VI, S. 
1071). 5. Ms. 

Rambuk, et til Pæles Nedramning i Grunden 
benyttet Apparat, som bestaar af en tung Klods, 
R a m s l a g e t eller S lage t , der, idet den er styret 
under sin Bevægelse, skiftevis løftes og bringes 
til at falde mod den plant afskaarne Pæleende. 
R. bestaar derfor af tre Hoveddele, Ramslaget, 
dets Styring og Bevægelsesmidlet. 

Ramslaget kan være af tungt Træ (Eg), men 
udføres nu om Stunder saa godt som altid af 
Støbejærn; dets nedre Flade maa nødig være 
mindre end Pæleendens Tværsnit, og dets Tvær
snit gøres i Reglen aftagende opefter. Det styres 

! under sin Bevægelse langs den saakaldte Mægle r — 
en i Pælens Retning staaende Bjælke af Træ eller 
Profiljærn — paa forskellig Maade, hyppigst 
dog ved, at et Par over for hinanden siddende 
False paa Ramslaget glide langs to tilsvarende 

I Fremspring paa Mægleren. Mægleren støttes ved 
smaa Ramslag, undertiden ved Barduner, men 

[ ved større Ramslag holdes den i den rette Stil
ling ved med sin nedre Ende at staa paa en med 
Plankedæk forsynet Platform, R a m b u k s f o d e n , 
mod hvilken dens øvre Ende yderligere er af
stivet ved Hjælp af 2 til 4 Skraastivere. For
oven bærer Mægleren en Skive, over hvilken det 
Tov eller den Kæde, ved hvis nedre Ende Ram
slaget hænger, er ført. Efter som Ramslaget 
løftes, ved direkte Træk i Ophængnings-
tovet, eller ved at dette (eller -kæden) opvikles 
paa en Spiltromle eller ved direkte Damptryk, 
benævnes R. a) Ha an d r a m b u k , /2) S p i l b u k 
eller y) d i r e k t e v i r k e n d e D a m p r a m b u k . 

a) H a a n d r a m b u k , ogsaa kaldet P i s k e b u k 
eller T r æ k b u k , har Ramslaget befæstet til Op-
hejsningstovets ene Ende, medens der ved den 
anden Ende af Tovet fastgøres et vist Antal 
smækre Tove, de saakaldte Haandtove, eet for 

i hver Mand, der skal betjene R. Folkene staa paa 
Fodstykkets Gulv og løfte Ramslaget ved et rask 
samtidigt Træk i Haandtovene, hvorefter Ram
slaget atter falder ned mod Pælen. For at Folkene 
kunne følges ad, synges under Ramningen. For 
hver 25 Slag, en »Hede« eller en »Talje«, holdes 
et kortvarigt Hvil. Ramslagets Vægt ligger i Alm. 
mellem 50—150 Kg., Løftehøjden er i l / 4—1*/ 2 M., 
Mandskabets Antal 4—10 Mand. 

§) S pil buk (Maskinrambuk); ved denne R. 
vikles Ophejsningstovet eller -kæden op paa en 
Spiltromle, og efter som denne bevæges ved Haand-
kraft, Damp eller Elektricitet, benævnes R. »Haand-
spilbuk«, »Dampspilbuk« eller »elektrisk Spil
buk«. For at Ramslaget ved sit Fald ikke skal 
behøve at trække Spiltromlen med rundt, forbindes 
det med Ophejsningstovet eller -kæden ved en 
»Saks«, saaledes indrettet, at Ramslaget ved et 
Træk i en til Saksen fastgjort Line, »Nipper-
linen«, udløses og derved bringes til at falde, 
hvorpaa Saksen ved fortsat Træk i Nipperlinen 
trækkes ned og forbindes med Ramslaget, som 
derefter atter løftes ved Tromlens Drejning. 

Da det tager nogen Tid at bringe Saksen 
ned til Ramslaget, har man ogsaa indført 
den saakaldte R. med endeløs Kæde. Op-
hejsningskæden er her en endeløs Gall's Kæde, 
som er ført over Kædeskiver, anbragte saavel ved 
Mæglerens Fod som ved dens Top, og herfra 

i ned om en paa Spillet siddende Kædeskive, ved 
I hvis Rotation Kæden holdes i stadig Bevægelse 
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op langs Mæglerens Forside. Ramslaget befæstes | 
til og udløses fra den opadgaaende Kædepart ! 

ved, at en paa Ramslaget anbragt vandret stillet, . 
forskydelig Bolt føres respektive ind mellem to 
Kædeled eller bort derfra. Føres Bolten ind 
i Kæden, løftes Ramslaget; det bringes til at 
falde, ved at Bolten trækkes ud af Forbindelsen j 
med Kæden. Boltens Bevægelse udføres ved Hjælp : 

af en Ekscentrik, der drejes ved Hjælp af to 
fra Ramslaget nedhængende Nipperliner. Ved 
Spilbukke vejer Ramslaget mellem ioo og 800 
Kg., Løftehøjden varierer mellem 3 og 5 M. 

y) D i r e k t e v i r k e n d e D a m p r a m b u k k e 
(Damprammer). Af disse er der udført et Utal af 
Konstruktioner, der alle have det tilfælles, at '• 
Ramslaget dannes af en Dampcylinder, og at 
Ramslagets Vægt under Ramningen stadig over- i 
føres til Pælen. Dampcylinderen (Ramslaget) 
løftes ved, at der ledes Damp ind over Stempelet, 
den bringes til at falde, ved at der aabnes 
Afgang for Dampen til fri Luft. Stempelstangen 
kan enten vende nedad og støtter da med sin 
nedre Ende direkte mod Pælen, eller den kan 
vende opad og er da befæstet ved sin øvre Ende 
til en paa Rambuksmægleren glidende Slæde, hvis 
nedre Ende hviler mod Pælen. Selve Ramslaget 
med Tilbehør løftes, naar en ny Pæl skal bringes 
under R., ved et paa Rambuksfoden anbragt Spil. ' 
Dampen leveres fra en (oftest paa Rambuksfoden 
opstillet) Dampkedel og føres gennem en bevægelig 
Dampledning (Slange) til Ramslaget, hvor dens 
Ind- og Udstrømning ledes ved Hjælp af Nipper
liner, eller automatisk. Løftehøjden er altid ringe, 
1 å 1I/4 M., men Ramslagets Vægt til Gengæld 
stor, 1,000—1,200 Kg. 

R. opstilles i Reglen paa et Par Langstrøer, 
langs hvilke den flyttes fra Pæl til Pæl (for
fares) . Denne Forfaring sker ved smaa R. 
simpelt hen ved, at disse ved Hjælp af Koben 
skydes hen ad Underlaget, men ved større og ' 
tungere R. er hver af Langstrøerne i Reglen for- j 
synet med en Skinne og Rambuksfoden med 4 ; 

tilsvarende Hjul, og Forfaringen sker da oftest 
ved, at en Talje befæstes med sin ene Blok ved 
Rambuksfoden, med den anden til et fast Punkt 
(f. Eks. en nedrammet Pæl eller et udlagt Anker), 
medens Taljeløberen føres om en paa Rambuks-
spillet anbragt Spilkop. Til Pælens Styring under 
Ramningen anbringes ofte i Forbindelse med 
Rambuksfoden et Par Stykker Tømmer, et paa 
hver Side af Mægleren (de saakaldte »Horn«), og 
som, naar Pælen er rejst, kunne skydes frem og 
styre denne ved, at der mellem den og Hornene 
inddrives Kiler (se P æ l e r amn ing ) . C.Ph.T. 

Rambas (fr. Rabouge, R a p p u s e , tysk Rå
bus e, Rapuse ) , et Slags Kortspil, der spilles 
(af to eller flere) med mange Kort. 

Rambutan se X e p h e l i u m . 
Råmdåspur se Amr i t s a r . 
Rameail [ramo'j, J e a n P h i l i p p e , fransk Kom

ponist, født 25.Sept.br. 1683 ' Dijon, død i2.Septbr. 
1764 i Paris. Hans Fader var Organist, men vilde, at 
Sønnen skulde gaa Embedsvejen, og lod ham der
for uddanne i Jesuitergymnasiet i Dijon. Men 
Lysten til Musikken blev for stærk hos denne, 
og kun 18 Aar gi. forlod han den fædrene Arne, 
drog først til Milano og fik derefter Plads som 
Musikant ved en fransk Teatertrup, der gav Fore- ; 

stillinger i Sydfrankrig. Siden søgte han forgæves 
at vinde Fodfæste i Paris, bl. a. ved Udgivelsen 
af sit første større Opus »Piéces de Clavecin« 
[1. Bog], men maatte atter ud i Verden, kom 
dog 1717 igen til Paris, hvor han blev Elev af 
den bekendte Klaverkomponist og Virtuos L o u i s 
March and, søgte en Organistplads, men blev i 
Konkurrencen vraget for D a q u i n . En Række 
Aar maatte han da tage til Takke med mere 
beskedne Organistbestillinger i forskellige Provins
stæder, i Lille, St. Etienne og til sidst i Cler-
mont. Først 1721 lykkedes det ham at komme 
tilbage til Paris. De mellemliggende Aar havde 
han imidlertid brugt saa godt, at han snart kom 
i første Række. Hans »Traité de l'harmonie« 
[1722], hvori han med videnskabelig Skarpsind 
behandler sit Emne, og hans ny Samling origi
nale og højst talentfulde »Piéces de Clavecin« 
[2. Bog 1724] banede Vejen for ham. En for-
maaende Protektor fandt R. i den som Mæcen 
bekendte rige Generalforpagter P o u p e l i n i é r e , 
i hvis Hus han fandt sit Hjem og havde daglig 
Omgang med Tidens Berømtheder, bl. a. med 
Voltaire. Det var her, R. gjorde sit første Opera
forsøg, »Samson« (Tekst af Voltaire), der paa 
Grund af sit bibelske Emne for øvrigt ikke blev 
opført. Men 1733 debuterede R. — 50 Aar gi.! — 
som Operakomponist med »Hypolite et Aricie« 
og samlede snart en stor Skare Beundrere om 
sig. I alt har han komponeret henved 30 større 
og mindre Arbejder for Operascenen, blandt 
hvilke som de vigtigste skulle nævnes Opera-
Balletten »Les Indes galantes« og Operaerne 
»Castor et Pollux«, »Dardanus« og »Zoroaster«. 
Sin sidste Opera »Les Paladins« komponerede R., 
da han var 77 Aar gi. Som Operakomponist 
følger hans Lully's retoriske Stil, men R. er en 
betydeligere Musiker end denne og tilhører en 
nyere Tid, hvilket bl. a. mærkes i hans malende 
og interessante Instrumentation. — Foruden som 
Komponist (Operaer, Klaver- og Kammermusik, 
Motetter og Kantater) har R. Betydning som 
Musikteoretiker, idet han ved en Række viden
skabelige Undersøgelser — i alt 22 Skrifter — 
først af alle har givet Harmonilæren et viden
skabeligt Grundlag ved en hel ny Akkordlære, 
den samme som i det væsentlige gælder endnu. 
Sit System bygger han paa Treklangen {Accord 
parfait), som han afleder af de i enhver Tone 
latent tilstedeværende Overtoner. — Til sine tyske 
samtidige, Bach og Handel, danner R. som 
Kunstner det franske Supplement, mindre dyb og 
mindre rig end disse, men elegant, spirituel og 
meget opfindsom. (Li t t . : A. Pougin , L'Essai 
sur la vie et les æuvres de R. [Paris 1876]; 
(Euvres complétes de R., udg. af C. Sa in t -
Saens). A. H. 

Ramée [rame'], Dan ie l , fransk Arkitekt og 
Forfatter, født 1806 i Hamburg, død 1887 i Paris, 
fulgte sin Fader, som var Arkitekt, til de forenede 
Stater, vendte tilbage 1818, studerede Arkitektur 
og bosatte sig 1823 i Paris, hvor hans store 
Evner gjorde sig gældende, baade som Medlem 
af Komiteen for de arkitektoniske Mindesmærker 
og som Restaurator af en Del Kirker, bl. a. 
Domerne i Senlis, Beauvais og Noyon. 1832—40 
tilbragte han paa Studierejser i Tyskland og Eng
land, Nederlandene og Italien, hvis Resultater 
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han nedlagde i en Række fortræffelige Værker, 
hvorimellem kunne fremhæves: »Histoire générale 
de l'architecture« [mange Oplag], »Le moyen 
åge monumental et archéologique« og »Diction-
naire general des termes d'architecture«; sammen 
med Vitet udgav han en Beskrivelse af Kate
dralen i Noyon, sammen med Kobberstikkeren 
Pfnor en af denne illustreret Monografi af Slottet 
i Heidelberg. E. S. 

Ramée [rameli], L o u i s a de la, engelskRoman-
forfatterinde, kendt under Pseudonymet Ou ida , 
er født 1840 i Burg St. Edmonds som Datter af 
en fransk Fader og en engelsk Moder. Hun kom 
allerede som Barn til London og blev tidlig Med
arbejder ved Tidsskrifter. Hendes første Roman 
»Granville de Vigne, a Tale of the Day« blev 
trykt 1860 i »New Monthly Magazine« og udkom 
som Bog 1863 under Titelen: »Held in Bon
dage«. Af andre Romaner kunne nævnes: »Strath-
more« [1865], »Chandos« [1866], »Cecil Castle-
maine's Gage and other Novelettes« [1867], »Ida-
lia« [1867], »Under two Flags« [1S68], »Puck, 
his Vicissitudes, Adventures, Observations etc.« 
[1869], »Folle-Farine« [1871], »A Dog of Flan-
ders« [1872], »Pascaril« [1873], »Signa« [1875], 
»In a Winter City« [1876], »Ariadne, the Story of 
a Dream« [1877], »Friendship« [1878], »Moths« 
[1880], »A Village Commune« [1881J, »In Ma-
remma« [1882], »Wanda« [1883], »Pipistrello« 
[1884], »Syrlin« [1890], »The Town of Tadia« 
[1890], »Two Offenders« [1894]. — R., der sæd
vanlig opholder sig i Italien og har hentet mange 
af sine Emner derfra, er en af de betydeligste af 
England's mange Romanforfatterinder. Hendes 
Emner ere væsentlig saadanne, som henvise hendes 
Romaner til Sensationslitteraturen; men hun be
sidder en rig Fantasi og en betydelig psykologisk 
Evne, der er udviklet ved Studium af den moderne 
franske Romanlitteratur. — En Del af hendes 
Romaner ere oversatte paa Dansk. T. L. 

Ramée [rame'], P. de la, se R a m u s . 
Railléngiii, B a r t o l o m m e o , efter sin Fødeby 

kaldet B a g n a c a v a l l o , italiensk Maler, født 
1484, død 1542 i Bologna, hvor hans Hoved
virksomhed faldt, var Elev af Fr. Francia og 
udvikledes under Paavirkning af Skolen i Fer-
rara (Dosso) og af Rafael. Af Værker skulle 
nævnes det skønne tidlige, om Francia mindende, 
Billede, af den korsfæstede med tre Helgener 
i Sakristiet i S. Pietro i Bologna, Enkeltbilleder 
af Hellige i S. Michele i Bosco og i S. Maria 
della Pace i Rom og det store Alterbillede 
i Dresden: den i Skyerne tronende Madonna 
aabenbarende sig for fire Helgener, samt Frem
stillingen i Tempelet [Louvre]. R.'s senere Ar
bejder ere i deres kolde og aandløse Efterligning 
af Rafael'ske Kompositioner af betydelig ringere 
Værd, saaledes Billedet af Madonna med Paulus, 
Benedikt og Maria Magdalene [i Pinakoteket i 
Bologna]. A. R. 

Ramequin [ramkæ'], Bagværk, i hvilket der 
findes saa megen reven Ost, at denne tydelig 
smages. R. anvendes ved større Anretninger i 
Stedet for Smør, Brød og Ost. R. H. 

Ramesseion d. s. s. R a m e s s e u m . 
Ramesse nm er den almindelige Benævnelse 

paa en Tempelbygning i Theben paa Nilen's 

Vestside, der opførtes af Ramses II til Ære for 
Guden Amon. For øvrigt var Bygningen vist 
nærmest bestemt til Gravceremonier for Kong 
Ramses II, der laa begravet inde i Bjærgene V. f. 
R. Tempelet var oprindelig over 150 M. langt. 
Pylonerne, som endnu staa delvis oprejst, have en 
Længde af 73 M., der altsaa svarer til Bygningens 
største Bredde. Paa flere Vægge af R. var der 
udhugget Krigsbilleder og historiske Indskrifter, 
som forherligede Kongens Sejre i Krige i Syrien, 
men kun svage Rester ere tilbage. En stor Del 
af Tempelet er nemlig ødelagt; dog staar der 
endnu en ret anselig Strækning af den største 
Søjlehal og af to tilstødende mindre Søjlehaller. 
Man antager gerne, at R. er den Bygning, som 
Diodor kalder »Osymandyas'es Grav« (s. d.), og 
af hvilken han giver en meget udsmykket Be
skrivelse efter en ældre Forfatter (Hekataios). 
Uden om Hovedbygningen laa en Samling Økonomi
bygninger, ligeledes opførte af Ramses I I ; de ere 
af ubrændte Mursten; nogle Rester af disse ere 
bevarede. De ere ligesom hele Pladsen blevne 
nøje undersøgte af Petrie, der i Grunden under 
R. opdagede Rester af monumentale Grave fra 
det mellemste Rige, som vare blevne fjernede, da 
R. opførtes. For øvrigt har Petrie godtgjort, at 
R. hurtig kom i Forfald; under det 22. Dynasti 
(omtr. 900—750 f. Chr.) benyttedes Økonomibyg
ningerne som Begravelsesplads for ansete Familier 
i Theben. (Li t t . : P e t r i e , Ramesseum [Lond. 
1898]). V. S. 

Ramessider se Ramses . 
Ramesvaram, lav sandet 0 i Manaar-Bugten 

mellem Ceylon og Forindien, har et Areal af 
137 • Km. med (1891) 17,854 Indb., hvoraf to 
Tredjedele Hinduer, Resten Muhamedanere. De 
fleste af Hinduerne ere Brahminer, der have deres 
Hovedindtægt af et berømt Tempel, der hvert 
Aar besøges af Tusinder af Pilegrimme. M. V. 

Ramey [ramæ'J, 1) C l a u d e , fransk Billed
hugger, (1754 —1838), har skabt en Del dekorativ 
Skulptur for Louvre, Statuen »Najade« for Medici-
Springvandet i Luxembourg-Haven, en Statue af 
Kléber m. m. 2) E t i e n n e J u l e s , født 23. Maj 
1796 i Paris, død 29. Oktbr. 1852 smst., var 
Elev af sin ovenn. Fader og École des beaux-
arts. Han var som Billedhugger en dygtig og 
virtuosmæssig Tekniker, der som saadan har haft 
stor Indflydelse paa et Kuld af yngre franske 
Billedhuggere. Et af hans bekendteste Arbejder 
er Gruppen »Theseus og Minotaurus« i Tuileri-
Haven. Andre Værker: »Venus Falconieri« [1820, 
Mus. i Dijon], Basrelieffet »Hektor kaster en Sten
blok« [1816], Helgenstatuer for Kirker i Paris 
m. m. A. Hk. 

Ramié, Kina-Græs, er Basttrævlerne af den 
til Nældefamilien hørende Boehmeria (s. d.). 
Stænglerne indhøstes sædvanlig to Gange aarlig, 
hvorefter Basten kan indvindes ved Behandling 
med varmt Vand og Damp og Afskrælning, enten 
for Haanden eller ved Maskinarbejde. Denne 
»Raabast«, der bestaar af sammenhængende Bast
fibre, er meget stærk, men egner sig kun til Reb
slagerarbejder, medens den for at kunne benyttes 
til Fremstilling af Tekstilvarer først maa under
kastes en yderligere Behandling, den saakaldte 
Kotonisering. Denne bestaar i en Rødning og 
Brydning, efterfulgt af Blegning og eventuelt Be-
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handling med forskellige Klorpræparater og Na
tronlud samt endelig en Kæmning. De raa Trævler, 
der i stor Mængde indføres til Europa for enten 
at anvendes som saadanne eller for at kotoniseres, 
udmærke sig navnlig ved de enkelte Cellers 
Længde, der overgaar alle andre Bastcellers, idet 
de kunne naa en Længde af 260 Mm. Ofte ere 
imidlertid to eller flere saadanne Celler saa fast 
forbundne indbyrdes, at de ere meget vanskelige 
at skille ad, saaledes at de tilsyneladende danne 
en enkelt Celle af over 0,5 M.'s Længde. Cellernes 
Tværsnit er sædvanlig o,05 Mm. Den kotoniserede 
R. benyttes til Fremstilling af forskellige vævede 
Stoffer (Grasscloth, Ardeas o. a.), glatvævede, 
mønstrede og damaskagtige, bl. a. ogsaa farvet til 
Møbelbetræk og som Møbelplys samt til Trikot-
stoffer til Underbeklædning. Taverne udmærke 
sig foruden ved deres Længde, som nævnt, tillige 
ved deres Styrke og smukke Glans, der kan blive 
næsten silkeagtig, ligesom de ogsaa lade sig blege 
fuldstændig hvide. K. M. 

Ramifikation (lat.), Forgrening. 
Ramil l ies [ramiji'], Landsby i den belgiske 

Provins Brabant. 23. Marts 1706 sejrede her 
Englænderne under Mariborough over Fransk
mændene under Villeroi. 

Ramitlia se L a d i k i e h . 
Ramle (er-Ramle), By i Palæstina med om

trent 8,000 Indb., hvoraf 1,000 Kristne, ligger 
vedjærnbanen mellem Jaffa og Jerusalem og driver 
betydelig Vin-, Frugt- og Kornavl. R. identificeres 
undertiden med Oldtidens Arimathia. M. V. 

Ramleh, Er (Kl i t t e rne) , Badested i Ægypten, 
4,000 Indb., ligger 7 Km. N. 0. f. Alexandria 
paa den Landtange, der adskiller Abukir-Søen fra 
Middelhavet. R. benyttes som Sommeropholdssted 
af velhavende Folk i Alexandria. M. V. 

Ramler, Betegnelsen i Jagtsproget af Han
haren. 

Ramler, Ka r l Wi lhe lm , tysk Digter, (1725 
—1798), blev 1748 ansat som Lærer i »Logik 
og de skønne Videnskaber« ved Kadetakademiet i 
Berlin, hvilken Stilling han beholdt til 1790. 
1749 kom han i et venskabeligt Forhold til Kleist 
°g 1755 ogsaa til Lessing. Frederik Vilhelm II 
udnævnte ham ved sin Tronbestigelse (1786) til 
Medlem af Akademiet og skænkede ham en aar-
lig Understøttelse paa 800 Thlr. samt betroede 
ham sammen med Engel Direktionen af National
teateret (1790), hvilken han efter Engel's Død 
(1793) førte alene til 1796. Som Digter er han 
ret ubetydelig, men han ansaas for at besidde ud
mærkede teoretiske og tekniske Kundskaber og 
Evner inden for Poesiens Omraade og havde navn
lig sin Force i Omdigtning, hvilket imidlertid i 
Forbindelse med hans Lyst til at »forbedre« gen
tagne Gange forledte ham til egenmægtige Foran
dringer i andres Digte, som han udgav; saaledes 
kom han i en heftig Strid med Lichtwer, af hvis 
Fabler han besørgede en Udgave [1761]. I det 
hele taget naaede han aldrig ud over den habile 
Oversætter og Bearbejder; saaledes af: Horats'es 
Digte, »Lieder der Deutschen«, senere under Titel 
»Lyrische Blumenlese« [2 Bd., 1774—78J, »Fabel-
lese« [3 Bd., 1783—90]. I Forening med Lessing 
udgav han »Logau's Sinngedichte« [1759] og alene 
»Sammlung der besten Sinngedichte der deutschen 
Poeten« [1766], »Poetische Werke« [2 Bd., 1800 

I —01 og i Lommeudgave 1825J. (Li t t . : Sch i idde -
kopf, »R. bis zu seiner Verbindung mit Les-

I sing« [1886]). C.A.N. 
Ramlof t s t ue kaldes i Norge en ejendommelig 

gammel Form for Beboelseshuse, karakteriseret 
ved det saakaldte Ramlof t , der er en i ret 
Vinkel mod Husets Hovedakse lagt Overbygning 
med særskilt Trappe og Indgang uden paa Husets 
Gavlside. R. danner et Mellemled mellem de 
ældste Huse i eet Stokværk og de senere to
etages, der paa Landet i Norge først bleve al
mindelige, da Indførelsen af Jærnovne i I. Halv-

; del af 18. Aarh. tillod at opvarme de øvre 
Rum. (Li t t . : E i l e r t Sund t , »Bygningsskik paa 
Bygderne i Norge« [Chra. 1900I). K. V. H. 

Ramlosa, Badested i Sydsverige, 4 Km. 
S. 0. f. Helsingborg, Station paa Jærnbanelinien 
Hesleholm—Helsingborg. Der findes to svage 

I Jærnkilder og desuden en vel indrettet Koldtvands-
I kuranstalt. Ved en 3. Km. lang Sporvej er An

stalten forbunden med et den tilhørende Terrain 
ved Øresund, hvor der findes en Søbadeanstalt. 
R. benyttes nu mere som Sommerudflugtssted og 
Forlystelsessted end som Kursted; som saadant 
har det været søgt siden 1707 og havde sin Glans
periode i 2. og 3. Aarti af 19. Aarh. Lp. M. 

Ramløse, Sogn (1. Febr. 1901: 950 Indb.) 
og Sogneby i Nordsjælland, Holbo Herred, Frede
riksborg Amt. Byen ligger ca. 15 Km. N. V. f. 
Hillerød. H. W. 

Rammelsberg, Bjærg i Øvreharzen S- f. Goslar, 
636 M. højt. Det er meget rigt paa Erts og særlig 
kendt ved sine store Kobbergruber (Kobberkis), 
der ogsaa levere noget Bly, Sølv, ja endog 
Guld. 

Rammelsberg, K a r l F r i e d r i c h , tysk Ke
miker, født 1813, var oprindelig Farmaceut, tog 
Doktorgraden 1837, blev 1846 Privatdocent og 
derefter extraord. Prof. og senere Professor i uor
ganisk Kemi ved Universitetet i Berlin og var 
fra 1850 tillige Lærer ved Konigl. Gewerbe In
stitut; 1855 blev han Medlem af Berlin-Akade
miet. Fra 1874 var han Direktør for Universitets-
laboratorium II. Hans Undersøgelser ere udførte 
paa den uorganiske og ganske særlig paa den 
mineralogiske Kemis Omraade, og han har offent
liggjort et meget betydeligt Antal Afhandlinger 
saavel i Poggendorff's Annaler som i Berlin-Aka
demiets Skrifter og i »Berichte der deutschen 
chem. Gesellschaft«. R. erhvervede sig stor For
tjeneste ved Udgivelsen af sin »Handbuch der 
Mineralchemie« [2. Opl. 1875] °g sin »Krystallo-
graphische physikalische Chemie« [1881—82]. 
Han har desuden offentliggjort Lærebøger i Kemi 
og analytisk Kemi; fremdeles »Lehrbuch der 
chemischen Metallurgie« [1865] og »Chemische 
Abhandlungen« [1888J. O. C. 

Ranimelsbergit se Hvidnikkelkis. 
Rammohun Roy, en indisk Reformator, født 

i Bengalen 1774. Han var Søn af en velhavende 
Brahmin og fik i sin Ungdom en udmærket Op-

! dragelse; ikke alene Sanskrit studerede han med 
I Iver, men ogsaa Arabisk, Persisk og Engelsk, og 

tidlig vaktes hos ham en stærk Tvivl over for 
den fra Fædrene nedarvede Religion. Sin Oppo
sition mod Hedenskab og Kastevæsen begyndte 

i han allerede i en Alder af 16 Aar med en stærk 
I polemisk litterær Virksomhed. Forstødt af sin 
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Familie flakkede han i nogle Aar om fra Sted 
til Sted, men fik omsider Regeringsansættelse i 
Kalkutta. Her kom han i nær Berøring med engelske 
Kredse, i hvilke han ivrig diskuterede religiøse 
Spørgsmaal, og energisk som han var, kastede 
han sig over Studiet af Græsk og Hebraisk for 
at kunne læse den kristne Religions Kilder i 
Grundsprogene, Sin litterære Virksomhed fortsatte 
han i mange Smaaafhandlinger paa Bengalsk og 
Engelsk, bl. a, den bekendte >The Precepts of 
Jesus, the Guide to Peace and Happiness« [1820]. 
Forbudet mod Enkernes Selvopbrænding af 1829 
fremkaldtes nærmest ved hans ihærdige Agitation. 
Hans religiøse unitariske Bestræbelser gav sig 
omsider 1830 Udslag i, at han stiftede et helt 
nyt teistisk Religionssamfund, BrShma-Samaj 
(s. d.). Snart efter begav han sig til England, hvor 
han rejste rundt i et Par Aar; han døde pludselig 
i Bristol 1833. D. A. 

Ramnes var en af de tre Stammer (Tribus), 
hvori det romerske Folk oprindelig var delt. 
Man mener, at det var den latinske Del af 
Folket, og sætter Navnet i Forbindelse med 
Roma. H.H.R. 

Ramnes, H e r r e d , Jarlsberg Fogderi (skalfrem
tidig tilhøre Nordre Jarlsberg Politimesterdistrikt), 
Jarlsberg og Larvik Amt. 138 • Km. (1900) 
2,923 Indb. R. omfatter tillige Ramnes Præste
gæld, der bestaar af Sognene R a m n e s , F o n og 
V ives t ad . R. begrænses af følgende Herreder: 
Sem, S t o k k e , A n d e b u , L å r d a l , Hof, B o t n e 
og V a a l e . R. er et Indlandsherred. Dets syd
lige Del, R. Hovedsogn, er for en stor Del en jævn, 
aaben og frugtbar Slette, der anses for Fogderiets 
bedste Kornbygd, hvorimod den er fattig paa 
Skov. Herredets nordlige Del, der i Øst optages 
af F o n og i Vest af V i v e s t a d Sogn, er derimod, 
særlig for Vivestad's Vedkommende, hovedsagelig 
at regne for en skovklædt Aasbygd med forholds
vis lidet til Dyrkning skikket Terrain. Blandt 
Herredets højeste Fjældtoppe kunne nævnes Løns
k o l i e n (296 M.) ved Grænsen mod Hof, Gu laas 
(195 M.) ved Grænsen mod Andebu samt Undrums-
a a s (144 M.), Grænsepunkt mod Sem og Vaa le . 
R. Kirke ligger ca. 20 og Fon Kirke ca. 80 M. 
o. H. Herredets Hovedvasdrag er S t o r el ven, der 
under sit Løb gennem R. efterhaanden fører Nav
nene F o s s a n e l v , B r a a r e l v og L i n n e s t a d e l v . 
Vasdraget udspringer i Aasstrækningen V. f. F o n 
Kirke, rinder først mod Nord, gennemstrømmer 
R e v u v a n d e t , hvis nordligste Del tilhører Botne 
Herred, svinger mod Øst og derpaa mod Syd, 
hvilken sidste Hovedretning det beholder under 
Resten af sit Løb gennem R. Det danner paa en 
længere Strækning Grænsen mod Vaale Herred. 
Efter at have forladt R. faar Vasdraget Navn af 
A u l i e l v e n , der falder ud i Tønsbergfjorden's 
inderste Del. Storelven optager adskillige mindre 
Aaer og Bække. 

Som allerede antydet er Agerbrug Herredets 
Hovednæringsvej; ogsaa Fædrift er af Betydning. ; 
Blandt Herredets større Gaarde kunne nævnes: \ 
L e f s r ø d , S k j e g g e s t a d , Va l le , Braa r , Berg, 
Tu f t e , R a m n e s , J a r e og S o l b e r g i Ramnes 
Sogn, L a a n e og E k t v e t i Vivestad Sogn samt 
Fon , V i k e n og F o s s a n i Fon Sogn. 

Igennem Ramnes Sogn og langs Østgrænsen af 
Fon Sogn gaar Tertiærbanen T ø n s b er g—Eids-

foss med Stationerne F r e s t e , K l o p og Ram
nes inden for Ramnes Sogn og med flere Sta
tioner i Vaale Herred umiddelbart ved Grænsen 
af Fon Sogn. Igennem R a m n e s og F o n Sogne 
gaar derhos en Bygdevej, som forbinder Egnen 
om T ø n s b e r g med Egnen om H i l l e s t a d 
(Botne), medens V ives t ad Sogn gennemskæres 

j af en Hovedvej, der gennem S t o k k e og A n d e b u 
forener Egnen om T ø n s b e r g med Hof Herred. 
De to nævnte Veje forenes inden for R. med flere 
Bygdeveje. P. N. 

Ramndse se Rhamnose . 
Ramolino (Ramolini) se B o n a p a r t e S. 320 

1. Sp. 
Ramondia Rich., Slægt af Gesneraceae, fler-

aarige Urter med rosetstillede, brede og kirtel-
haarede Blade og faablomstrede Stande af violette, 
næsten regelmæssige Blomster med hjul- eller 
klokkeformet Krone. Frugten er Kapsel. 4 Arter 
paa sydeuropæiske Bjærge. R. Myconi (L.) F. 
Schltz. (R. pyrenaica Rich.), 6—8 Cm. høj og 
med hjulformet Krone, og R. serbica Pancic (ser
biske Bjærge) med klokkeformet Krone, dyrkes paa 
Stenhøje. A. M. 

R. er Stenhøjsplanter, som formeres med Frø, 
der saas straks efter Modningen i Potter med 
Lyngjord; de fordre en beskyttet og lun Plads 
paa Stenhøjen. L. H. 

Ramorlno, G i r o l a m o , sardinsk General, 
uægte Søn af General Lannes, født i Genova 
1792, død 22. Maj 1849 i Torino. Som ganske 
ung traadte han i fransk Tjeneste, deltog i Felt
toget mod Østerrig 1809 og mod Rusland 1812, 
i hvilket sidste Felttog han avancerede til Kaptajn 
i Artilleriet. Efter Napoleon's Fald traadte han 
ud af Hæren, deltog 1821 i Opstanden i Sardinien, 
men uden Held, og begav sig 1830 til Polen, hvor 
han blev Fører for et Strejfkorps, indtil han 1831 
maatte flygte til Østerrig. Senere tog han Del i 
Revolutionskampene i Spanien og i Mazzinisternes 
Indfald i Savojen, levede derefter nogle Aar ube-

| mærket i Paris, indtil han 1848 fik Ansættelse 
i den sardinske Hær, hvor han 1849 som General
løjtnant fik Befalingen over en Division. Han 
sloges ved Cava og bidrog ved en Fejl i Føringen 
væsentlig til Nederlagene ved Mortara og Novara. 
Paa Grund af Insubordination stilledes han for en 
Krigsret, der dømte ham til Døden. B. P. B. 

Rampe, kunstig anlagt Skraaplan til Over
vindelse af en Højdeforskel, f. Eks. for at føre 
en Vej i Niveau over en højere liggende Jærn-
bane; sjældnere bruges R. som Betegnelse for en 
stærk Stigning (f. Eks. op til en Bro e. 1.) paa 
en Jærnbane. Paa Banegaarde betegner R. et 
Anlæg til Lettelse af Ind- eller Udladning af 
Vogne, Maskiner, Dyr o. 1. i Jærnbanevognene og 
bestaar da af en Skraaplan, der fører op til en 
vandret Platform i Højde med Vognbunden; til 
dette Brug anvendes ogsaa b e v æ g e l i g e (af Træ 
eller Jærn byggede) R. A. O—d. 

I Befæstningskunsten tjener R. til Forbindelse 
mellem to i forskelligt Niveau beliggende Stand-
pladse. Ved den permanente Vold findes talrige R. 
\Appareilles), som føre fra Voldgaden til Vold
gangen, fra denne til Kanonbænkene og fra disse 
til Brystværnskronen. R.'s Bredde og Hældning 
rette sig efter den Trafik, som skal finde Sted 
ad den. Naar R. er bestemt til Transport af 

file:///Appareilles
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Skyts, maa Bredden være 3—4 M. og Anlægget 
i Reglen fra 6 : 1 til 12 : 1. R. udelukkende for 
Mandskab kan være smallere, 1 å 2 M., og 
stejlere, Anlæg 2 : 1 a 4 : i, alt efter Niveau
differensen. A. G, N. 

Rampélla , M a r i a n o , M a r c h e s e de l Tin-
d a r o , Kardinalstatssekretær, er født 17. Aug. 
1843 i Polizzi paa Sicilien. R. studerede i Rom 
først i Kollegiet Capranica, dernæst i Jesuitternes 
Kollegium og ved det adelige Akademi for gejst
lige Studier. 1869 ansatte Pius IX ham som 
Assistent ved Sekretariatet for de kirkelige An
liggender. 1875 blev han Raadgiver ved Nun-
tiaturen i Madrid og blev kort efter Sekretær 
ved Propagandaen. Leo XIII fik tidlig Øje paa 
R., han ansatte ham 1880 som Sekretær ved Kon-
gregationen for de overordentlige kirkelige An
liggender, udnævnte ham 1882 til Biskop i Heraklea 
in partibus og til Nuntius i Madrid. Som Nun-
tius aabenbarede han sjældne diplomatiske Evner. 
Det var ham, der i Striden mellem Spanien og 
Tyskland 1885 foreslog Leo XIII til Voldgifts
dommer. 14. Marts 1887 blev R. Kardinal og 
to Maaneder efter Statssekretær, og fra da af har 
han ledet den pavelige Udenrigspolitik med for
bavsende Smidighed. R. erÆrkepræst vedSt. Peter 
og Præfekt for Loretto-Kongregationen. L. M. 

Ramponere (fr.), ødelægge, beskadige. 
Rampsinit, hos Herodot (II, 135) Navn paa 

en gammelægyptisk Konge, om hvem han med
deler forskellige Krøniker, som rimeligvis gaa 
tilbage til folkelige Fortællinger, der vare i Om
løb hos Befolkningen i Memfis paa Herodot's Tid. 
Disse Krøniker indeslutte sikkert en vis historisk 
Kerne, der angaar Ramses III (s. d.). Det Tillæg 
(psi-nit), der er føjet til Kongens afkortede Navn 
Ram d. e. Ramses, viser, som det er godtgjort af 
Maspero,at Fortællingerne have faaet den Skikkelse, 
under hvilken de forekomme hos Herodot, i den 
saitiske Tid, da Kongerne residerede i Gudinden 
Neii's By Sais og derfor kaldte sig »Søn af Neit« 
{psi-nit). Herodot fortæller om R., at han besad 
store Rigdomme, og at han lod opføre en Skat
kammerbygning, men at Bygmesteren narrede ham 
og anbragte to Sten saa løst, at han kunde ud
tage dem og saaledes have let Adgang til Skattene, 
uden at det var muligt for Kongen og hans Folk 
at opdage, hvorledes det gik til. Bygmesteren 
indviede sine to Sønner i Hemmeligheden, de be
søgte Skatkammeret, men Kongen opdagede, at 
Skatten svandt, og stillede en Fælde, i hvilken den 
ene blev fangen. Broderen afhuggede hans Hoved 
og medtog det; men Kongen lod Liget udstille 
for at se, hvem der genkendte det. Broderen 
vidste dog at overliste Vagten og stjal Liget. 
Kongen blev slaaet af Mandens Snildhed og lovede 
ham rigelig Belønning, hvis han vilde melde sig. 
Det skete ogsaa. For Fortællingen ligger vist
nok Mindet om Paladsintriger og Anslag mod 
Kongen e. 1. til Grund. (Li t t . : Maspero , 
Contes de V Ancienne Égypte [Paris 1883]). V. S. 

Rampur, indobritisk Vasalstat under Divi
sionen Rohilkand i Nordvestprovinserne, ligger 
paa Ganges-Sletten og har et Areal af 247 • 
Km. med (1891) 551,249 Indb., hvoraf lidt over 
Halvdelen Hinduer, Resten Muhamedanere. Der 
dyrkes Ris og Sukker. Haandværket frembringer 
især blaa Lervarer. H o v e d s t a d e n R. (80,000 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Indb.) anses af Muhamedanerne for en hellig By 
og har en berømt Skole. M. V. 

Rams er et norsk (og svensk) Folkenavn, som 
benyttes om forskellige Planter, dels alene, dels 
i Sammensætningen »Gjeitrams« om helt forskel
lige Planter , saasom: Convallaria Polygonatum 
og C. multiflora, Epilobium angustifolium og 
Flatanthera bifolia. Betegnelsen R. benyttes 
ogsaa om Ramsløg, se Løg . N. W. 

Ramsay [ra'mzi], Al lan, skotsk Digter, født i 
Lanarkshire 15. Oktbr. 1686, død i Edinburgh 7. 
Jan. 1758. Han var Søn af en fattig Minearbejder 
og maatte selv som Barn arbejde i Minerne. 
Senere kom han til Edinburgh i Lære hos en 
Barber; men hans Kærlighed til Poesi bragte ham 
til at forlade denne Haandtering, og han aabnede 
en Boghandel, hvorved han kom i nærmere For
hold til Litteraturen. Af hans Værker kunne 
nævnes: >Poems< [1721], til Dels i Dialekt; 
»Fables and Tales« [1722]; »The Monk and the 
Miller's Wife< [1723]; »The Evergreens: Scotch 
Poems Written by the Ingenious before 1600«, 
en Samling gamle skotske Digte; »Tea-Table 
Miscellany« [1725]; »The Gentle Shepherd« [1725], 
et Hyrdespil, der giver en saa ægte Skildring af 
skotsk Landliv, at det endnu undertiden spilles 
af skotske Bønder; »Thirty Fables« [1730.]; »Scots 
Proverbs« [1736]. R.'s hele Livsværk betegner 
den begyndende Reaktion mod Klassicismen og 
den vaagnende Interesse for det nationalt sær
prægede. T. L. 

Ramsay [rii'mz4], Andrew C r o m b i e , engelsk 
Geolog, født i Glasgow 1814, død smst. I I . 
Decbr. 1891. Efter at have studeret i Glasgow 
blev R. 1841 Assistent ved Geologicai Surrey, 
1845 Lokaldirektør for England og Wales og 
endelig ved Murchison's Død (1871) General
direktør for hele Institutionen. Samtidig virkede 
han som Professor i Geologi ved Royal school 
of mines i London. Ved Siden af sin Embeds-

| virksomhed beskæftigede R. sig meget med den 
fysiske og dynamiske Geologi. Særlig bekendt 
blev han ved sine Undersøgelser af Istidens 
Gletschere i Wales og Skotland. Hans Hoved-

| værker ere en geologisk Beskrivelse af Nord-
: wales [1866; 2. Udg. 1881] samt et geologisk 

Kort over England og Wales [1859; 5. Udg. 
1881]. Bekendt er ligeledes hans »Physical geo-
logy and geography of Great Britain« [Lond. 

i 1864; 5. udg. 1878]. y.p.R. 
Ramsay [r'a'mzi], W i l l i a m , engelsk Ke-

j miker, er født 2. Novbr. 1852 i Glasgow, blev 
• 1880 Professor i Kemi i Bristol, 1887 Professor 

i samme Fag ved University College i London. 
R. har udført en Række interessante Arbejder. 
Særlig bekendt er han bleven ved sine i Forening 
med Lord Rayleigh udførte Undersøgelser over 
den atmosfæriske Luft. 1894 isolerede disse to 
Forskere af atmosfærisk Kvælstof en ny Luftart, 
som de kaldte Argon , og senere lykkedes det 
R. i Forening med T r a v e r s at isolere fire ny 
Luftarter, som kun findes i yderst ringe Mængde 
i Atmosfæren, nemlig Helium, Neon, Krypton og 
Xenon. R.'s Arbejder paa dette Omraade høre 
til de fineste Undersøgelser, som 19. Aarh. har 
frembragt. O. C. 

Ramsbottom [ra'mzbå'tom], By i det nordvest
lige England, Lancashire, ved Irwell og 6 Km. 
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N. f. Bury, har Bomuldsinduslri, Katuntrykkerier 
og (1891) 16,700 Indb. M.Kr. 

Ramsden [rii'mzdn], J e s s e , engelsk Optiker 
og Mekaniker, født i Yorkshire 6. Oktbr. 1735, 
død i Brighton 5. Novbr. 1800. 1758 kom han 
i Lære hos en Instrumentmager, fik selvstændig 
Forretning omkring 1762, og ved sit Giftermaal 
med en Datter af Dollond (s. d.) fik han Part i 
Patentet paa Fremstilling af akromatiske Linser. 
R. opnaaede stor Berømmelse som Fabrikant af 
Kikkerter med Tilbehør, Delemaskiner, Mikro
metre, Sekstanter og andre Præcisionsinstrumenter. 
Det saakaldte >positive« Okular til Kikkerter og 
Mikroskoper er hans Opfindelse (i Modsætning 
til Huygens'cs »negative« Okular, der er afbildet 
i »Mikroskop«). K. S. K. 

Ramses, meget hyppigt gammel ægyptisk Per
sonnavn (»Solguden [Ra] har frembragt [ham]«), 
som bl. a. bares af adskillige Konger, der omtr. 
tilhøre Tidsrummet 1400—1000 f. Chr. R. 1, 
Stifter af det 19. Dynasti, nedlagde snart Re
geringen, for at sikre sit Dynasti, da hans Søn 
og Efterfølger Sethos I rimeligvis ved Giftermaal 
med en Prinsesse af den ældre Kongeslægt havde 
erhvervet sig en vis Ret til Tronen. R. II, Sønne
søn at R. I, regerede 67 Aar og naaede en meget 
høj Alder. Han har bygget mere end nogen anden 
ægyptisk Konge, men han undsaa sig ikke for at ned
bryde ældre Mindesmærker for at anvende Stenene 
til sine egne Bygninger. Han usurperede ogsaa 
ældre Statuer. Af Mindesmærker fra hans Tid 
findes Spor saa at sige overalt i Ægypten og 
paa mange Steder i Nubien. Her ses saaledes 
det berømte Huletempel ved Abu-Simbel (s. d.), 
foruden flere Fri bygninger. I Theben ere ad
skillige af hans Bygninger endnu ret godt be
varede; i Abydos o. a. St. ere betydelige Rester 
komne frem ved Udgravninger. Ved Nar-el-Kelb 
i Syrien ses Mindesmærker, han har hugget ud i 
Klipperne. Paa flere Tempelvægge har han for
herliget sine Sejre ved Krigsbilleder m. m. For 
øvrigt synes han kun at have været i Besiddelse 
af den sydlige Halvdel af Syrien. Hans Krige 
med det kraftige Chetiterfolk i Nordsyrien (Kheta) 
førte ikke til dettes Undertvingelse; han maatte 
slutte Traktater med dem, i hvilke han maatte an
erkende dem som sine Jævninge. En saadan Traktat 
lod han indhugge paa flere Tempelvægge med en 
Indledning, i hvilken han forherliger sig selv. 
R. II er vistnok den Skikkelse, der ligger til 
Grund for Fortællingerne om Heltekongen Sesostris 
(s. d.). R. antages med god Grund for den Konge, 
der først begyndte at plage Israelitterne; disses 
Udtog af Landet fandt rimeligvis Sted under hans 
Efterfølger. R. III, Stifteren af det 20. Dynasti, 
var vistnok beslægtet med R. I og II, men paa 
hvad Maade, vide vi ikke. Han bragte atter 
Ægypten paa Fode, efter at det før hans Tid 
havde gennemgaaet en haard Krisis, maaske Efter
virkninger af Israelitternes Udvandring og af der
med i Forbindelse staaende Ulykker. Han re
gerede 32 Aar, i hvilke han førte en Del heldige 
Krige. Han forjog flere fremmede Folk, som 
angreb Landet, og foretog nogle sejrrige Felttog; 
men hans Forgængeres Besiddelser i Syrien synes 
han ikke at have søgt at vinde tilbage; de vare 
rimeligvis gaaede tabte før hans Tid. Af en Del 

i juridiske Aktstykker, en Art Blade tilhørende Rets-
; protokoller, faa vi Oplysning om en Proces, i hvilken 
! højtstaaende Personer ved Hoffet vare indviklede; 
\ det synes at have været et Anslag mod Kongen, 

men det lykkedes næppe helt. R. III er vist
nok Herodot's Rampsinit (s. d.); Kongen synes at 
være død i Fred. Ved hans Begravelse oplæstes 
maaske det Aktstykke paa Papyrus, hvori Kongens 
Gavmildhed mod Templerne i Landet lovprises, 
og hans store Gaver opregnes. Denne Papyrus 
(Pap. Harris I) er nu i London. R. III opførte 
adskillige Templer, som endnu staa oprejste, men 
hans Efterfølgere, der alle føre Navnet R., byggede 
kun lidt. De indskrænkede sig til at sætte deres 
Navn paa ældre Bygninger ved Siden af de egent
lige Opbyggeres. I det hele synes alle disse 
Konger (fra R. IV af) at have været lidet virksomme 
Regenter, og vi kende kun lidt til, hvad der skete 
under dem. Nogle Aktstykker, vi have, angaa 
en Retssag om Tyverier i Kongegravene i Theben 
under R. IX. Man ved ikke bestemt, hvor mange 
Konger af Navnet R. der herskede efter R. IV. 
Under disse Konger tiltoge Amon's Ypperstepræster 
i Theben sig stor Magt, medens enkelte Dele af 
Ægypten søgte at rive sig løs. Tanis (Zoan) blev 
saaledes Sæde for en ny Kongeslægt, der be
herskede en Del af Deltaet og af og til maaske 
hele Ægypten (det 21. Dynasti). De sidste 
Konger af Navnet R. kaldes ofte Rames s i d e r n e . 
Maspero har 1883 opdaget Mumierne af R. I, II 
og III i Der-el-Bahri og ført dem til Museet i Kairo ; 
Loret fandt 1898 Mumierne af R. IV og VI i en 
Kongegrav i Theben. V. S. 

Ramses (Raamses) omtales i Bibelen (2. 
Moseb. 1, 11) som Navn paa en By, ved hvis 
Opførelse Israelitterne maatte forrette Pligtarbejde, 
ligesom i Byen Pilhom (s. d.). Fra Byen R. fandt 
Israel's Børns Udvandring af Ægypten under Moses 
Sted (2. Moseb. 12, 37; 4. Moseb. 33, 3 og 5). 
R. er i Bibelen (1. Moseb. 47, 11) ogsaa Navn 
paa et Landskab, der maa have været opkaldt 
efter Byen R. og maa have indbefattet Omegnen 
om Byen. Landskabet R. maa omtrent have svaret 
til den Egn af Ægypten, der i Bibelen i Reglen 
kaldes Gosen (s. d.), hvilket Ord uden Tvivl er 
en Gengivelse af det gammelægyptiske, i hiero-
glyfiske Indskrifter stundom omtalte Geshem, Navn 
paa en By (og dens Omegn). Denne Form af 
Ordet forekommer ogsaa i den i Ægypten frem
komne græske Oversættelse af det gi. Test., som 
kaldes Septuaginta, idet Gosen her er gengivet 
ved Gesem Arabias, d. e. Gesem i den ægyptiske 
Nomos Arabia{\. Moseb. 45, 10). I ægyptiske Ind
skrifter og Aktstykker paa Papyrus nævnes flere 
ægyptiske Byer og Slotte, der ere opkaldte efter 
Konger af Navnet R. I daglig Tale have disse Steder 
aabenbart været kaldte R. De fleste ere opkaldte 
efter Ramses II. En af disse Byer, der vistnok 
maa henføres til den østlige Del af Deltaet, og 
til Omegnen af det af Naville udgravede Saft-
el-Henneh, er rimeligvis det bibelske R. Dens 
Plads kan endnu ikke angives med Nøjagtighed. 
Lepsius i Berlin søgte R. langt længere mod Øst, 
og man har paa hans Autoritet givet en Jærn-
vejsstation før Ismailia Navnet R., men det bibelske 
R. maa vistnok søges vestligere, maaske ved det nu
værende Abu-Hammed. (Lit t . : Va ld .Schmid t , 
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>Silvias Pilegrimsfærd« [Kbhvn. 1896J; samme, 
»Hvor laa det gamle Gosen« i »Geograf. Tids
skrift«, XIII S. 130—134 [Kbhvn. 1896]). V. S. 

Ramsey [ r a W ] , i) By i det sydøstlige 
England, Huntingdonshire, er en Marskby, har en 
Latinskole, Ruiner af et Abbedi fra 969 og (1891) 
4,700 Indb. 2) By paa Øen Man i det irske Hav, 
ligger paa Nordkysten, har et Fort, Havn, Fyr-
taarn, Skibsværft, Sildefiskeri, Søbade, Latinskole 
og (1891) 4,900 Indb. M. Kr. 

Ramsey [ra'mzi], A l l an , skotsk Maler, født 
1713 i Edinburgh, død 1784 i Dover. Han 
studerede et Par Aar paa London-Akademiet 
(bl. a. under Hogarth), senere i Italien under 
Solimena m. fl., malede derefter med god malerisk 
og karakteriserende Evne Portrætter en masse i 
sin Fødeby. Hans Atelier, hvor Elever stod ham 
bi, var en hel lille Fabrik i Portrætter. Senere 
flyttede han til London, hvor han stod i høj Gunst 
hos Kong Georg III og malede talrige Portrætter af 
Kongen og Hoffets Medlemmer. Hans Blomstrings
tid falder i Perioden 1740—60. R., der var en 
Mand med litterære Evner (skrev flere Essays) 
og bred Dannelse, stod i nært Forhold til flere 
af Datidens største Aander: Hume, Rousseau, 
Johnson etc. Flere af disse har han portræteret; 
andre bekendte Portrætter: Lord Bute, Lady 
Hervey, Kunstnerens Hustru etc. Arbejder af ham 
i London's og Edinburgh's Portrætgaleri, London's 
National Gall., Gal. i Glasgow m. m. A. Hk. 

Ramsyate [ra'mzg^t], Søstad i det sydøstligste 
England, Kentshire, paa Sydsiden^ af Halvøen 
Thanet og tæt ved Thems-Mundingen, er for 
største Delen bygget paa to Klippehøje. Havnen 
dannes af to mægtige Stendæmninger og er til
gængelig hele Aaret, men kun for mindre Dampere 
(300 Tons). Byen har en smuk katolsk Kirke, 
der er et Værk af Pugin, store Hoteller, et katolsk 
Seminarium, Latinskole, Sygehus og( i89l ) 24,700 
Indb. R. er søgt som Badested og har betydelig 
Kysthandel. Havnen blev 1894 anløben af 1,400 
Skibe, og over 200 Skibe ere hjemmehørende i 
Byen. I P e g w e l l b a y , 2!/2 Km. V. f. R., drives 
betydeligt Rejefiskeri. M. Kr. 

Ramsing, C h r i s t i a n , dansk Ingeniør, er 
født 12. Febr. 1845 i Andsager ved Varde. Han 
blev Student 1862 og tog 1872 polyteknisk 
Eksamen i Ingeniørfagene. Efter at have fungeret 
et Par Aar som Assistent ved forskellige Arbejder 
har han — fra 1875 r^ *879 sammen med E. P. 
Bonnesen (s. d.) og derefter alene — virket som 
raadgivende Ingeniør angaaende Opvarmnings- og 
Ventilationsanlæg. R. har planlagt og ledet Ud
førelsen af mange betydelige Anlæg af den Art, 
f. Eks. til Alm. Hospital, Dagmar-Teateret, Folke
teateret og flere Kommuneskoler i Kjøbenhavn, 
til Statsbiblioteket og Teateret i Aarhus, til 
Goteborg's Epidemihospital og til mange danske 
Kirker. Han har siden 1886 været Kultusmini
steriets Konsulent angaaende Kirkeopvarmning og 
har desuden i nogle Aar holdt Forelæsninger over 
Opvarmning og Ventilation ved den polytekniske 
Læreanstalt. Fr. V. M, 

Ramsing, P e d e r E r h a r d M a r i u s , dansk 
Officer, foreg.'s Broder, er født 23. Decbr. 1837 
i Andsager ved Varde og blev Student 1855. 
Han studerede først Teologi, men kom 1859 
ind paa den kgl. militære Højskole, hvorfra han 

afgik 1861. Han blev da Reserveofficer, men 
kom 1863 atter ind paa Højskolen og deltog i 
Krigen 1864 som Adjutant ved 2. Infanteribrigade 
og fra Marts ved I. Divisions Stab, idet han s. A. 
blev Linieofficer og 1867 Premierløjtnant ved 
Generalstaben. Fra 1872 gjorde han Tjeneste 
ved Fodfolket og udgav 1873 et Skrift om »Jærn-
banekrigen 1870 — 71«, ligesom han ogsaa skrev 
forskellige Artikler om taktiske Spørgsmaal. 1875 
blev han Lærer ved Skydeskolen, medens han 
1876—80 var Lærer i Krigskunst ved Officer
skolen. Udnævnt til Kaptajn og Chef for Skyde
skolen 1879, ledede han denne med stor Dygtig
hed indtil 1889, da han afgik fra Hæren paa 
Grund af Alder. R., som 1887 var bleven For
mand for Skytteforeningernes Overbestyrelse, ud
nævntes 1894 til Chef for den vestindiske Re
krutering og fik da Oberstløjtnants Karakter. 
Fra 1899 blev han Gymnastikinspektør ved Statens 
Skoler og Undervisningsanstalter, 1902 fik han 
Obersts Karakter. P. Nw. 

Ramskoppet. En Hest siges at være r. eller 
at have Ramskop, naar dens Pande og Næseryg 
eller alene sidstnævnte er tydelig hvælvet (konveks). 
Udtrykket Ramskop er af tysk Oprindelse (Rabens-
kopf) og betyder altsaa egentlig Ravnehoved. I 
Modsætning til Ramskop taler man om B r a k 
næse , naar Næseryggener konkav. Iøjnefaldende 
Ramskop træffes hos Kladruber Hesten, tydelig 
Braknæse hyppig hos arabiske Heste. II. G. 

Ramsløg se Løg S. 88. 
Ramsundsberget, en Bjærgflade i Soderman-

land med Runeindskrift (udført for en Frue Sigrid 
til Minde om hendes Husbonde Holmger) og med 
en stor billedlig Fremstilling fra Volsung-Sagnene: 
Sigurd, der dræber Ormen Faavne, hvorledes han 
steger dens Hjerte, Fuglene i Træet, og Grajne 
med Byrde paa Ryggen, samt Dværgen Regin 
som dræbt, og hans Smedeværktøj. En lignende, 
lidt yngre og mindre tydelig Fremstilling findes 
paa Gøks-Stenen i samme Landsdel. (Li t t . : »Nor
disk Tidsskr.« 1903, S. 206). A. O. 

Ramsø, H e r r e d paa Østsiden af Sjælland, det 
sydligste i Kjøbenhavn's Amt (Gamle Roskilde 

, Amt), begrænses mod Øst af Kjøge Bugt, mod Nord
øst af Tune og Sømme Herreder, mod Vest al 
Voldborg Herred og Sorø Amt (Ringsted Herred) 
og mod Syd af Præstø Amt (Bjeverskov Herred), 
fra hvilket sidste det skilles ved Kjøge Aa. Det 

I er ca. 180 • Km. (17,984 Hekt.) og havde 1. 
Febr. 1901 7,590 Indb. (1801: 1,573, 1860: 
6,999, 1880: 7,592). En stor Del af Herredet 
hører til Sletten »Heden«, hvis Jorder ere lavt
liggende, jævne og frugtbare, godt lermuldede; 
mod Vest er Overfladen mere bakket og sandet; 

\ langs Strandkanten (»Lyngen« eller »Jernen«) 
dækkes Overfladen mest af flade og sandede Strand
enge. Den sydlige Del af Herredet er ret skov-
rig. Med Hensyn til Frugtbarheden staar det 
tilbage for flere af Amtets andre Herreder, men 
der gaar dog i Gennemsnit kun noget over 5 

I Hekt. paa l Td. Hartkorn. Af Arealet ere ca. 
8,600 Hekt. besaaede og 5,900 Græsgange, Eng 

! o. s. v., medens henved 1,650 ere dækkede af 
. Skov. Der var 1898: 2,697 Heste, 9,989 Stkr. 

Hornkvæg, 2,415 Faar og 11,814 Svin. I Herredet 
ligger Købstaden Kjøge, og det indbefatter des
uden 11 Sogne. Det samlede Hartkorn var 1. 
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Jan. 1895 2,942 Tdr., og Antallet af Gaarde og 
Huse var s. A. 1,324. I gejstlig Henseende danner 
det eet Provsti med Tune Herred, i verdslig Hen
seende er det fordelt mellem R.-Tune Herreders, 
Vallø Birks og Svenstrup Birks Jurisdiktioner. 
R. Herred, i Valdemar's Jordebog kaldet Ramsyo-
hccreth, hørte fra 1660 til Roskilde Amt (en Del 
hørte dog 1660—66 under Svenstrup Amt), ind
til dette 1808 lagdes til Kjøbenhavn's Amt. H. \V. 

Ramsøe, E m i l i o Wi lhe lm, dansk Musiker, 
født 7. Febr. 1837 i Kjøbenhavn, død 17. Apr. 
1895 i Roskilde. Meget tidlig begyndte han sin 
musikalske Løbebane, idet han kun 17 Aar gi. 
fik Pladsen som Musikdirektør ved Miller's Skue
spillerselskab og nogle Aar senere dirigerede i 
»Alhambras« Koncertsal. En længere Aarrække 
(1864—75) var han som Musikdirigent knyttet til 
Folketeateret, hvor han komponerede og arran
gerede Musikken til en stor Mængde Teater
stykker. Siden drog han først til Stockholm 
og virkede derefter en halv Snes Aar i St. Peters
borg som Musikdirigent ved først det russiske, 
senere det franske Teater. Foruden Teatermusik 
har han komponeret en Del Dansemusik og 5 
Kvartetter for Messingblæsere. A. H. 

Ramulai'ia, Slægt af Hyphomycetes, med farve
løse, 1—4-rummede, aflange Knopceller, som ofte 
ere kædestillede. De talrige Arter snylte paa 
Bladene af forskellige Værtplanter, hvor de frem
kalde visne Pletter, paa hvis Underside de knop-
celledannende Hyfer bryde knippevis frem gennem 
Spalteaabningerne. Nogle Arter synes at gøre 
nogen Skade paa Kulturplanter, f. Eks. R. Betae 
Rostr. paa Runkelroer, R. sphaeroidea paa Vikker 
og Kællingetand o. fl. a. (Li t t . : R o s t r u p , 
»Plantepatologi« S. 601 fif.), F. K. R. 

Ramus, C h r i s t i a n , dansk Matematiker, født 
i Nykjøbing paa Falster 5. Decbr. 1806, død 10. 
Juni 1856. R. blev Student 1826 og tog Magister
graden 1832; 1831 vandt han Præmien for Universi
tetets Prisopgave. Hans Virksomhed falder ved 
Polyteknisk Læreanstalt og Universitetet, ved 
hvilke han var Lærer fra henholdsvis 1831 og 
1833 til sin Død; ved Læreanstalten opnaaede 
han 1838 fast Ansættelse og blev Medlem af Be
styrelsen, ved Universitetet var han Lektor indtil 
1834, derefter ekstraordinær og fra 1850 ordinær 
Protessor. 1834 optog Videnskabernes Selskab 
ham som Medlem. R. harskrevet flere Afhandlinger 
i Videnskabernes Selskabs Oversigter og Crelle's 
Journal, men hans Arbejde som matematisk For
fatter er væsentlig nedlagt i en Række for
træffelige Lærebøger, nemlig: »Trigonometri« 
[1837], »Algebra og Funktionslære« [1840], 
»Differential- og Integralregning« [1844], »Ana
lytisk Geometri« [1848], »Analytisk Mekanik« 
[1852], »Geometri med Stereometri« [1850], 
»Elementær Algebra« [1855] og endelig »Astro
nomi« [udg. efter hans Død, 1857J. Disse Bøger 
udmærke sig ved Stringens og stor Righoldighed, 
men ere vanskelige ved deres Knaphed; det maa 
i det hele siges om R. som Lærer, at han gavnede 
ved sine ubøjelige Fordringer til Eksakthed, men 
manglede noget Evne til at lette Vejen for Eleverne 
og — hvad han viste som Eksaminator ved Ar
tium og Stiller af Skolernes Eksamensopgaver — 
Forstaaelse af, hvad der er let og svært. Chr. C. 

RaniUS, Jonas , norsk Præst og Historiker, 

født i Akerøens Præstegæld 27. Septbr. 1649, 
død paa Norderhov Marts 1718, blev Student 
1665, 1682 Personelkapellan hos Præsten i Sørum 
paa Romerike Hr. Colbjørn Torstenssøn, hvis 
Datter, den navnkundige Anna Colbjørnsdatter, 
han ægtede, og 1690 Sognepræst til Norderhov, 
hvor han virkede til sin Død; opnaaede 1698 
Magistergraden. Foruden flere Andagtsbøger, der 
have holdt sig i den norske Almues Yndest, 
forfattede han en Række historiske Værker: Nori 
regnum [1689; overs. 1711 af A. Borch under 
Titelen: »Det gamle og hedenske Norge«), 
Ulysses et Othinus unus et idem [1702, flere 
Oplag; et Sidestykke til Rudbeck's Atlantica], 
»Guds Rige blandt Verdens Riger« [1702], 
»Norriges Kongers Historie« og »Norges Be
skrivelse« ; de to sidste udgaves efter hans Død 
1719 og 1735. O.A. 0. 

RamUS, P e t r u s (P ie r re de la Ramée) , 
fransk Filosof, født 1515 i Cuth i Vermandois, 
død 1572 i Paris, var Søn af adelige Forældre, 
for hvem det var gaaet saa stærkt tilbage, at de 
levede som Arbejdsfolk. R. søgte allerede 8 Aar 
gammel at komme til Paris for at gaa i Skole, 
men Fattigdom tvang ham til gentagne Gange at 
forlade Byen. Til sidst tog han Tjeneste i et 
Kloster, og her anvendte han Nætterne til at læse, 
saa at han 21 Aar gi. kunde disputere. Til Emne 
havde han valgt den Tesis, at alt, hvad Aristote
les havde lært, var falskt. Alle Aristotelikerne 
faldt over ham, men han klarede saa godt for 
sig, at han bestod Prøven. I de følgende Aar 
virkede han som Professor ved Ave-Marie-Kol-
legiet under voksende Berømmelse, men ogsaa 
under stigende Forbitrelse fra den herskende ari
stoteliske Professorkreds. Nogle Skrifter, som R. 
1543 udgav: Dialecticae partiotiones ad Aca-
demiam parisiensem og Aristotelicae animad-
versiones, vakte et saadant Raseri, at Universitetet 
fik R. anklaget og hans Værker fordømt. Hans 
Lærervirksomhed blev indskrænket, saa længe 
Frants I levede. Under den følgende Konge nød 
han derimod Beskyttelse og udvidede stadig Om-
raadet for sin Lærervirksomhed, særlig Matema
tikken drog han ogsaa ind under sine Forelæs
ninger. Men under Religionskrigene sluttede han 
sig til Protestanternes Sag, og Forfølgelsen mod 
ham fik derved ny Holdepunkter. Gentagne Gange 
maatte han forlade Paris, og personlige Chikaner 
af enhver Art plagede ham. Udygtige Folk, som 
en Charpentier, der ved Hofgunst fik Professoratet 
i Matematik uden at have noget Kendskab til 
dette Fag, nærede et brændende Had til R., der 
gjorde alt for at holde dem ude fra Universitetet. 
Charpentier fik ved Bartholomæus-Natten den 
ønskede Lejlighed til at komme R. til Livs og 
lod ham myrde. R. vendte sig fra Aristoteles, 
fordi dennes Logik forekom ham unyttig og for
malistisk. Til Fremme af en mere frugtbar Tænke
lære og nyttigere Studier har han viet sit Arbejde. 
For Studiet af Sprogene og Udviklingen af sit 
eget Modersmaal har han gjort overordentlig meget. 
(Li t t . : Ch. W a d d i n g t o n , F. de la Ramée, sa 
vie, ses écrits, ses opinions [Paris 1855]). C, St. 

Ran (oldn. Ran), i nordisk Mytologi Havets 
Herskerinde, der fanger de druknende Søfolk i sit 
Net; gift med Æger. A. O. 

Ran er den aabenlyse Borttagelse af fremmed 
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Gods i Tilegnelses- og Berigelseshensigt og mod
sættes saaledes paa den ene Side T y v e r i , som 
betegner den hemmelige Borttagelse, paa den 
anden Side Røve r i , som udkræver, at Borttageisen 
realiseres ved Vold. R. straffes efter D. Strl.'s § 
327 som simpelt Tyveri. I fremmede Lovgivninger 
er R. som oftest inkorporeret i Tyveri. A. GI. 

Som Ran betegner den ny norske Straffelov 
Borttagelse af en Ting eller Tvang til tabbringende 
Handlinger ved Vold eller Trusler, der fremkalde 
Frygt for Liv eller Helbred. R. falder saaledes 
her væsentlig sammen med det tidligere Røveri. 
Straffen er ordinært Fængsel i indtil 10 Aar. H. S. 

Rana, et fra den klassiske Oldtid stammende 
Navn, der endnu den Dag i Dag blandt Italien's 
Beboere tjener som Betegnelse for den som Føde
middel benyttede grønne Frø (R. esculenta). Af 
Zoologerne bruges det om den meget artrige, vidt 
udbredte og almindelig kendte Slægt af de 
springende Padder, hvortil af nordiske Former høre 
den grønne og de brune Frøer (s. d.). R. ll.-P. 

Rane [ra'(k)], Ar thu r , fransk Politiker, er født 
lo. Decbr. 1831, kom 1853 som Student til Pa
ris og tog tidlig Del i republikanske Foreninger. 
Mistænkt for Deltagelse i en Sammensværgelse 
blev han Jan. 1856 uden Dom deporteret til Al-
gérie, men undkom n. A. herfra til Schweiz. Efter 
Amnestien 1859 kom han tilbage til Paris og var 
siden Medarbejder af flere radikale Blade. Septbr. 
1870 blev han Maire i et af Paris'es Kvarterer, 
men drog i Oktober i Luftballon bort til Tours 
og blev Direktør for den offentlige Sikkerhed 
(udviklede som saadan et godt Spionvæsen og 
lod Fyrsten af Joinville udvise af Landet) samt 
var indtil Febr. 1871 en af Gambetta's virksomste 
Hjælpere. Han valgtes derefter til Nationalfor
samlingen, men opgav sit Valgbrev, da Freden 
stadfæstedes. I Marts lod han sig vælge i Paris 
til Kommunens Raad, blev endog dets Næstfor
mand, men søgte at holde igen paa dets Voldsom
hed og at opnaa en Udsoning med Regeringen i 
Versailles; da dette ikke lykkedes, opgav han sit 
Sæde 6. Apr., af Uvilje over Beslutningen om at 
fængsle Gidsler. Juli 1871 valgtes han til Paris'es 
ny Byraad og blev i November en Hovedmedar
bejder ved Gambetta's nystiftede Blad »République 
frangaise« ; skrev bl. a. heri en politisk Roman: 
»Sous 1'Empire« [1872]. Maj 1873 valgtes han i 
Lyon til Nationalforsamlingen, men snart efter 
rejste den konservative Regering Tiltale mod ham 
for hans Adfærd Marts 1871, vistnok nærmest 
for at faa en farlig Modstander fjernet. Han 
flygtede til Bruxelles og vedblev herfra at med
virke i Bladet, medens han i Oktober dødsdømtes 
af Krigsretten, skønt der ikke paavistes nogen 
virkelig Delagtighed i Kommunens Voldsgerninger. 
Efter Amnestien 1879 kom han tilbage, overtog 
Ledelsen af >Petite République« og skrev desuden 
til andre Blade; var 1881—85 Medlem af Depu
teretkammeret og 1891-—1900 af Senatet, begge 
Gange valgt i Paris, samt valgtes Febr. 1903 til 
Senator for Corsica. E. £. 

Rancagua, By i den mellemste Del af Chile, 
Provins O'Higgins, S. f. Santiago, ved Sydbanen 
og Rio Chachapual, ligger 517 M. o. H. og er 
en ægte Flodby med Kanaler gennem Gaderne, 
har et Lyceum, Fabrikation af Strygetræer (til 
Leer) og (1900) 7,000 Indb. Ved R. besejrede 

Spanierne det nationale Parti under O'Higgins og 
Carrera 2. Oktbr. 1814. M. Kr. 

Raiice [rå's], Flod i det nordvestlige Frank
rig, udspringer paa Mené-Bjærgene i Dep. Cotes-
du-Nord, forener sig ved Evran med Ille-R.-
K a n a l e n og bliver sejlbar. Ved sin Indtræden i 
Dep. Ille-et-Vilame udvider den sig og danner 
Havnene ved St. Servan og St. Malo. Efter et 
Løb paa 110 Km. udmunder R. ved St. Malo i 
Kanalen. M, Kr. 

Rancé, De, se B o u t h i l l i e r . 
Ranch, H i e r o n y m u s J u s t e s e n , danskPræst 

og Skolekomedieforfatter, Søn af Præst Just Lau
ritsen — Navnet R. benyttedes om ham af hans 
Samtid, hvorfor vides ikke —, født 1539, død 3. 
Decbr. 1607. Han var en Tid Huslærer, stu
derede Teologi i Wittenberg, blev 1572 Præst 
ved Graabrødrekirken i Viborg, giftede sig med 
sin Forgængers Enke og blev 1591 Provst i Nør
lyng Herred. R. skrev: »Kong Salomon's Hylding«, 
opført i Viborg af Skoledisciple 1584 ved Prins 
Christian IV's Hylding, R. selv spillede Narrens 
Rolle, »Samson's Fængsele, »Karrig Niding« og 
Digtet »Fuglevisen«. »Samson's Fængsel« har ved 
sine Sange og sit humoristiske Moment Fortrin 
fremfor andre Skolekomedier fra denne Tid, 
»Karrig Niding« er en kraftig og munter folkelig 
Farce, opført med Held i vore Dage ved en Fore
stilling af »Studentersamfundet« [1884]. (Li t t . : 
»H. J. R.'s Danske Skuespil og Fugle vise«, ypper
lig Udgave med Indledninger af S. Birket-Smith, 
Ordforklaring ved O. Kaikar | »Samf. til den danske 
Litteraturs Fremme« 1876—77]). P L—n. 

RancherOS [rantse! ros], Betegnelse, der kommer 
af det spanske Ord rancho, hvis amerikansk
spanske Betydning er et ensomt liggende Hus 
eller Avlsgaard, og i Mejico anvendes om Land
befolkningen paa Højsletten, der i Reglen er af 
blandet Oprindelse og i deres Egenskab af ud
mærkede Ryttere udgøre et Slags irregulært Ka
valeri. H. P. S. 

RanciO [ra'nsio] kaldes dels et alkoholisk Ud
træk at Egespaaner, der sættes til ung Kognak 
for at give den Udseende af at være lagret, dels 
en spansk, sherrylignende Vin fra Navarra, dels 
en mørkerød, fyldig Vin fra Departementet Øst-
pyrenæerne. K M. 

Rånco, Lago de R., Sø i det sydlige Chile, 
Provins Valdivia, ligger 44 M. o. H. og er 308 Q 
Km., har Afløb gennem Rio Bueno til det store 
Ocean. Fra Søen fører R.- eller Lifen-Passet 
(40° 16' s. Br.) over Andes-Bjærgene. Paa det 
højeste Sted er Passet 922 M. o. H. M. Kr. 

RanQOn [råso'], Løsepenge. 
Rancnne [raky'n] (fr.), Nag. 
Rand (Plur.: Rænde r ) kaldes undertiden 

(særlig paa Bornholm) underordnede Lag af f. Eks. 
Kul eller Ler i Jordarter af anden Beskaffen
hed. J. P. R. 

Randa, Anton, R i t t e r von, østerrigsk rets
lærd, er født 8. Juli 1834 i Bistriz (Bohmen), 
habiliterede sig 1860 i Prag, ekstraord. Prof. 
smst. I862, ord. Prof. 1868, efter Universitetets 
Deling ord. Prof. 1882 ved den bøhmiske Af
deling, 1880 Medlem af Herrehuset, 1881 af Rigs
retten i Wien. R.'s omfattende Forfattervirksom
hed, der særlig har taget Sigte paa Tings- og 
Obligationsret (Handelsret), har skaffet ham et 
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meget anset Navn baade i Ind- og Udland. Hans 
mest bekendte Værk er »Der Besitz« [Leipzig 
1864, 5. Opl. 1895]. Fz.D. 

Randantændelse ved Metalpatroner til Bag-
ladegeværer bestaar deri, at Tændsatsen er an
bragt i Patronhylsterets hule Krave (se P a t r o n , 
Fig. 4). Kraven har udvendig samme Form som 
en Rille, der er udfræset i Pibens bageste Ende 
og danner Støttepunkt for Patronen, naar Slag
stiften slaar ned mod Kraven og ved at frembringe 
et Indtryk i denne bringer Tændsatsen og derved 
Krudtladningen til at eksplodere. R., der nu er 
forældet og ved militære Haandskydevaaben for
trængt af Centralantændelse (s. d.), har den Mangel, 
at Antændelsen af Krudtladningen ikke foregaar 
tilstrækkelig hurtig, og at Satsmængden varierer 
fra een Patron til en anden, hvorved der frem- i 
kaldes Variationer i Projektilernes Begyndelses- 1 
hastighed og en Forringelse af Skudsikker- j 
heden. E. P. 

RandazZO [randat'tso],Ranazzu,BypaaSicilien, 
Provins Catania, ligger 824 M. o. H. ved Ætna's 
nordlige Fod. (1901) 9,454 Indb. R. har et 
middelalderligt Præg med gamle Bymure. Skønt 
R. er den By, der ligger nærmest Ætna's Kegle, har 
den alligevel aldrig lidt ved Udbrudene. 11. P. S. 

Raildbjærge kaldes Bjærgkæder, der ligge paa 
Randen af og begrænse Højsletter ud imod Lav
landet; saadanne forekomme f. Eks. hyppig i Asien 
(Taurus, Elburs, Soliman-Bjærgene o. m. a.). C. A. 

Randers (hermed et Kort), Købstad i det 
østlige Nørrejylland, Randers Amt, Støvring 
Herred, ligger smukt under 560 27' 36" n. 
Br. og under 2° 32' 40" v. L. f. Kjøbenhavn. 
(St. Morten's Kirketaarn) ved Gudenaas nordlige 
Bred og ved dens Udmunding i Randers Fjord, 
dels paa det lave Terrain ved Aaen, dels paa 
den jævne Skraaning af et Bakkedrag, der er 
lejret N. f. Byen. Det højeste Punkt i Byen er 
ved dens Nordgrænse 38 M.; ved St. Morten's 
Kirke er der ca. 6 M. Byen er omgiven dels 
af Enge mod Vest og Øst langs Aaen og Fjorden, 
dels af Skovplantninger paa Skraaningen af Bakke
draget. Den ligger ca. 34 Km. N. N. V. f. Aar
hus, 38 Km. 0. f. Viborg og 24 Km. S. 0. f. 
Hobro (ad Jærnbanen henholdsvis 59, 53 og 31 
Km.). Den er Landets 5. største Købstad; 1. 
Febr. 1901 havde den 1,199 Huse og 20,057 
Indb.; paa Grund af de forbedrede Havnefoihold 
og Jærnbaneanlæggene er den vokset meget stærkt 
i sidste Halvdel af 19. Aarh. (1801 havde den 
4,562, 1840 6,633, 1860 9,725, 1880 13,457 
Indb.). Den gamle Del af Byen har for en stor 
Del snævre og krumme Gader; i de nye Kvar
terer ere Gaderne derimod brede og lige; navnlig 
i Slyngborgkvarteret mod Nordvest ere Gaderne 
ret stejle. Husene ere godt byggede og mange 
ret anselige, ogsaa i den gamle Del, hvor de 
ældre Bygninger mere og mere vige Pladsen for 
nye, høje Huse; dog findes her endnu bevaret 
flere gamle Købmandsgaarde og Bindingsværks
huse (se nedenf.). Hovedgaderne ere: Sønder
gade, der udgaar fra Havnen og fortsættes mod 
Nord i Store- og Mellemgade, hvorefter den for
grener sig mod Nordvest i Kirkegade og Vester
gade, der forbi Jærnbanestationen fører ud til 
Viborgvejen, og mod Nord i Torvegade, der over 
Raadhustorvet fortsættes i Nørre- og Adelgade; 

fra Storegade udgaar mod Nord Brødregade, som 
i støder til den mod Øst gaaende Slotsgade, hvis 

Fortsættelse, Østergade, udmunder i Udbyvejen. 
Fra Havnepladsen fører mod Syd over Aaen 
Sønderbro, som ved en Holm i Aaen deles i en 
indre Bro og en ydre, den 1865 anlagte Hænge
bro (»Christian IX's Bro«), og hvorfra Vejen 
fører mod Syd gennem Forstaden Strømmen til 
Aarhusvejen. 

Af Byens o f f en t l i ge B y g n i n g e r nævnes den 
store gotiske treskibede Murstenskirke St. Mor
ten's Kirke, der vistnok i sin nuværende Skik
kelse stammer fra Tiden omkring 15 0 0 under 
Kong Hans (paa Sydsiden findes en smuk Kors-
arm, »Kong Hans'es Kapel«), og som sidst er re
staureret indvendig 1869—70 og udvendig 1887 
—88. Nær ved Kirken ligger det sent middel
alderlige Stenhus »Helligaandshuset«, som af 
mange anses for en Rest af Byens Helligaands-
kloster, en baade i arkitektonisk og antikvarisk 
Henseende meget interessant Bygning, som nu 
efter en Restauration af Bygningsinspektør Kamp
mann i 1894—97 bl. a. benyttes til Byens Arkiv 
og Folkebiblioteket samt indeholder en stor For
samlingssal. Byens anden Sognekirke er den 
1901—02 opførte St. Pedcr's Kirke, en Korskirke 
af røde Mursten i romansk Stil (Arkitekt Wiin-
holt). Desuden er der en Metodistkirke (St. 
Paul's Kirke), opført 1898, en katolsk-apostolisk 
Kirke, et Missionshus og et Menighedshus (op
ført 1890 og 1895—96 af Arkitekt Jensen Wæ-
rum) samt en 1858 opført Synagoge (Bygnings
inspektør Thielemann). Raadhuset, paa Torvet, 
er opført 1778 og 1796 forsynet med Spir samt 
restaureret 1865 og 1898—99; Ting- og Arrest
huset paa St. Laurentii Bakke er opført i blandet 
gotisk Stil efter Tegning af F. Meldahl. End
videre mærkes den lærde Skole, der er opført 
1857 (Thielemann), og den dermed torbundne 
Gymnastik- og Festsal (opført 1888—90, Bygnings
inspektør Walther); den Bay-Kirketerp'ske Borger
skole, hvis nye Bygning er opført af Jensen 
Wærum, den Brock-Bredal'ske Kommuneskole, 
med to Bygninger, Drengeskolen (opført 1867— 
68, Arkitekt Paludan) og Pigeskolen (1S84—85, 
Olivarius); den 1891 opførte smukke tekniske 
Skole ved Frederikspladsen (Jensen Wærum) og 
det lige ved denne 1891—93 opførte Randers 
Museum (Arkitekt P. Paulsen). Hospitalet, paa 
Vestergade i Nærheden af St. Morten's Kirke, er 
oprettet 1558 af Christian III og har en ny 
smuk, 1866—68 opført Bygning med Kirke 
(Walther) og en 1898—99 opført Tilbygning 
(Arkitekt Estrup); Stiftelsen optager 100 Lemmer 
samt giver i aarlig Understøttelse 50,000 Kr. 
Det store Sygehus, ved Hobrovejen, er opført 
1869—70 (Paludan) og senere flere Gange ud-

| videt. Desuden nævnes Epidemihuset, den store 
Forsørgelses-og Tvangsarbejdsanstalt, der er grund
lagt 1807 og flere Gange udvidet og ombygget, 
senest 1888—89, Gasværket (anlagt 1853), det 
1873—74 anlagte Vandværk Nordvest for Byen 
ved Kilderne ved Ovstmølle, senere betydelig 

: udvidet, den store Toldkammerbygning med Taarn, 
opført 1879—80 (Walther), det 1898 — 99 op
førte offentlige Slagtehus, Amtmandsboligen (op
ført 1828), det store Kornpakhus ved Havnen 
(1899—1900), Frimurerlogen »St. Martin« (1881), 
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Odd-Fellow-Logen >Absalon«, Haandværker-
foreningens Bygning (1875—76) m. m. Som 
Garnisonsby for 5- Dragonregiment har Byen flere 
store Kaserner, Ridehuse m. fl. Bygninger. Øst 
for Byen ligger et stort Bygningskompleks Nørre
jyllands Tøjhus«, opført 1801—2 af Staten og 
ejet af denne. Af milde Stiftelser nævnes det af 
Kommunen 1895—9° opførteAlderdomsasyl (Jensen 
Wærum), der har 50 Pladser, Haand værker-
stiftelsen, opført 1868 med 12 Friboliger, et 
Børneasyl, Christian IX's og Dronning Louise's 
Jæbilæumsasyl for Smaabørn, opført 1892, og et 
1902—3 af Katolikkerne opført St. Josefs Hos
pital. Af gamle interessante Huse nævnes et 
Stenhus paa Raadhustorvet fra 15. Aarh. med 
en smuk bindingsprydet Kamgavl, to Bindings
værkshuse paa Brødregade fra ca. 1600, den 
fra 17. Aarh. stammende saakald te »Niels Ebbesen's 
Gaard«, Storegade, ligeledes at Bindingsværk 
m. fl. Foran Raadhuset staar en Bronzestatue 
af Niels Ebbesen, af Billedhugger Edv. Ring, af
sløret 1882; i Byens østlige Udkant ved Øster
port staar en 1891 afsløret Buste af St. St. 
Blicher (Stein). Byen er mod Øst, Nord og 
Vest omgiven af smukke Anlæg, tilsammen ca. 
25 Hekt., deriblandt den 1802 — 5 anlagte Tøj
hushave (»Dronningens Have« eller s Marielund«) 
mod Øst, Skovbakken mod Nord og Vesterplan-
tage eller Vesteraltan mod Vest. 

Ved Siden af Haand værk og Industri, der er 
tiltagen betydelig i de senere Aar, maa Handel 
og Søfart nævnes som Hovederhverv. Dens 
Havn er tilgængelig for større Skibe, og den er 
den eneste Købstad i Landet, som ligger ved et 
Vandløb, hvorpaa der er nogen Sejlads, idet 
Gudenaa op til Silkeborg besejles af fladbundede 
Baade, »Kaage«, der navnlig føre Brænde, Tørv 
og Mursten, en Sejlads, som dog er aftagen 
meget efter de store Jærnbaneanlæg; ogsaa paa 
Nørreaa er der nogen Sejlads. Det tidligere be
tydelige Laksefiskeri er nu ophørt. Af større 
i n d u s t r i e l l e Anlæg nævnes den store Fabrik 
»Scandia« for Tilvirkning af Jærnbane- og Spor-
vognsmateriel, flere Maskinfabrikker og Jærn-
støberier, Trævarefabrikker og Dampsnedkerier, 
en Klædefabrik, en Linnedvarefabrik, en Handske
fabrik (den eneste større, der er tilbage af de 
mange, som Byen har haft), flere Bryggerier, en 
Spritfabrik, flere Tobaksfabrikker og Svineslagte
rier, en Tændstikfabrik, Mineralvandsfabrikker, 
Sæbefabrik, Cementvare fabrik, Teglværk m. m. 
H a v n e n , der ligger ca. 30 Km. fra Fjordens 
Munding, er bleven meget udvidet i 19. Aarh., 
saa at den nu har en Dybde af henved 5 M. 
ligesom Sejlløbet op til den. Ved Fjordens 
Indløb har Byen desuden en Forhavn, »Udbyhøj 
Vinterhavn«. I R. findes en Diskonto- og Laane-
bank, oprettet 1854, samt en 1876 oprettet Fi
lial af Kjøbenhavns Handelsbank, en Sparekasse 
(oprettet 1829) og en Landbosparekasse (oprettet 
1866). T o l d - og S k i b s a f g i f t e r n e udgjorde 
1901 503,327 Kr. I l a n d e l s f l a a d e n bestod ' 
ved Udgangen af 1901 af 22 Fartøjer og maalte i 
Baade med en samlet Størrelse af ca. 2,018 ! 
Tons, hvoraf 5 vare Dampskibe paa 1,780 Tons j 
med 409 H. K. I udenrigsk Fart klare- j 
redes for Indgaaende 292 Skibe med 38,443 j 
Tons Gods (deraf 102 Dampskibe med 25,255 j 

Tons Gods), for Udgaaende 268 Skibe med 
3,564 Tons Gods (deraf 104 Dampskibe med 
3,434 Tons Gods); i indenrigsk Fart indkom 
131 Sejlskibe og 120 Dampskibe med henholds
vis 2,871 og 21,945 Tons Gods og udgik 293 
Skibe med 11,063 Tons Gods (deraf 119 Damp
skibe med 10,834 Tons Gods). Af vigtigere 
f r emmede V a r e r f o r t o l d e d e s i 1901 bl. a.: 
Bomulds- og Linnedgarn 30,651 Kg., Bomulds-
og Linnedmanufakturvarer i øvrigt 49,822 Kg., 
Silke og Silkevarer 1,470 Kg., uldne Manufaktur
varer 52,680 Kg., Vin 67,975 Kg., andre Spiri
tuosa å 8« 21,870 Liter, Glas og Glasvarer 
51,802 Kg., Humle 18,202 Kg., Stentøj, Fajance 
o. s. v. 21,130 Kg., Kaffe 149,718 Kg., Olier 
897,280 Kg., Rismel og Risengryn 336,425 Kg., 
Stensalt 6,875 KS-> andet Salt 782,400 Kg., 
Sukker, Mallas og Sirup 252,460 Kg., Tobaks
blade og Stilke 46,681 Kg., Stenkul 33,309,303 
Kg., toldpligtige Metaller og Metalvarer 3,982,942 
Kg., Tømmer og Træ 5,071 Klstr. og 33,796 
Kbfd. Af i n d e n l a n d s k e F r e m b r i n g e l s e r 
udførtes til Udlandet bl. a.: 3,157 Tdr. Byg, 
237,177 Kg. Flæsk, 12,468 Tdr. Smør, 6,000 
Kg. Uld og 272,4x6 Snese Æg. Til indenland
ske Steder uden for Jylland udskibedes bl. a.: 
52,585 Kg. Foderstoffer, 8,220 Kg. Flæsk, 
41,868 Kg. Kød, 2,083 Tdr. Smør, 6,540 Stkr. 
Hornkvæg, 6,414 Stkr. Faar og Lam, 47,104 Kg. 
Uld, 9,010 Kg. Kradsuld, 352,685 Kg. Huder 
og Skind og 17,098 Snese Æg. 

R. danner i gejstlig Henseende to Sogne: St. 
Mortens, med hvilke St. Mortens østre Land
distrikt er forenet, og St. Peders, med hvilket 
Vorup Landsogn eller St. Mortens søndre Land
sogn er forenet. Byens Øvrighed bestaar af en 
Borgemester, som tillige er Auktionsdirektør, og 
en Byfoged, der tillige er By- og Raadstueskriver; 
Byraadet bestaar, foruden af Borgmesteren som 
Formand, af 19 valgte Medlemmer. Den hører 
til 9. Landstingskreds og Amiets 2. Folketings
kreds, for hvilken den er Valgsted ligesom for 
3. Kreds, Randers Amtstuedistrikt og har en egen 
Stadslæge; den hører til 4. Udskrivningskreds'es 
427. Lægd. Den er efterhaanden bleven et vigtigt 
Jærnbaneknudepunkt, idet den er Station paa den 
østjydske Længdebane, der aabnedes mod Nord 
i 1862 og mod Syd i 1869, og Udgangspunkt 
for R a n d e r s — Grenaa -Banen og R a n d e r s 
— H a d s u n d - B a n e n . Den første aabnedes 1876 
som Privatbane og dreves senere sammen med 
den 1877 aabnede Aarhus—Ryomgaard Bane 
under Navn af den østjydske Bane; 1881 blev 
den Statsbane. Privatbanen Randers—Hadsund 
aabnedes 1883. 

H i s t o r i e . R. kaldes paa islandsk Randaros 
(i Valdemar II's Jordebog Randros og Rondrus), 
latinsk: Randrusium. Det betyder vistnok »Byen 
ved Mundingen af Aaen Rand«, maaske et gammelt 
Navn paa Gudenaa eller Nørreaa. Byen nævnes, 
saa vidt vides, første Gang 1086 som Samlings
plads for Oprørerne mod Knud den Hellige; 
ogsaa som Mødested for Valdemar I's Mænd i 
Kampen mod Svend Grathe n 5 7 nævnes den; 
den brændte 1244 og skal ogsaa være brændt 
1247 af Abel. Men mest bekendt fra Middel
alderen er den ved Niels Ebbesen's Daad 1. April 
1340, da han dræbte Grev Gert. Ogsaa under 
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Kanders Bymrerke. 

Oprøret mod Valdemar Atterdag nævnes den; 
et Slot, som Kongen havde opført her, blev ind
taget 1357 af den jydske Adel, og 1359 be
lejrede Kongen den befæstede By. Dens første 
kendte Købstadsprivilegier ere daterede 8. Marts 
1302. I Middelalderen har den efter alt at 
dømme været en ret anselig Handelsby, hvis 
Handel dog vistnok for en stor Del var i 
Hænderne paa Liibeckeme, og den har haft et 
betydeligt Fiskeri, ligesom den var kendt af sin 
Ølbrygning. Om dens Anseelse vidner, at den 
til Tider, saaledes under Erik Ejegod, i Perioden 
1147—57, og under Erik af Pommern har været 
Møntsted, og at den har haft 3 Klostre, nemlig 
Vor Frue Kloster, der nævnes i 12. Aarh., og 
som med sin Kirke (senere Sognekirke) laa ved 
Raadhustorvet, et 1236 stiftet Graabrødrekloster, 
der efter Reformationen omdannedes til Dronning
borg Slot (s. d.), og endelig Helligaandsklosteret, 
der vistnok stammer fra 2. Halvdel af 14. Aarh., 

og som har ligget N. 
f. St. Morten's Kirke; 
det ovennævnte »Hellig-
aandshus« har man an
taget for en Rest af det, 
men i den sidste Tid er 
det blevet betvivlet. For
uden St. Morten's Kirke 
og de to Klosterkirker 
havde Byen i Middel
alderen 3 andre Kirker, 
nemlig St. Peder's Kirke, 

ved Raadhustorvet, som nedbrødes efter Reformatio
nen, men hvis Taarn Byen brugte som Klokketaarn, 
indtil det nedbrødes 1795; St. Clemens Kirke, 
hvis Taarn ligeledes fik Lov til at staa efter 
Nedbrydelsen af Kirken, indtil det forsvandt i 
I. Halvdel af 18. Aarh.; og St. Laurentii Kirke, 
der blev nedbrudt kort efter Reformationen. Om 
det Liv, der rørte sig i Middelalderen, ere ogsaa 
de mange Gilder Vidnesbyrd. At Byen var be
fæstet i Middelalderen, er allerede nævnt; men 
om Befæstningens Beskaffenhed ved man meget 
lidt; derimod ved man, at Byen i Begyndelsen 
af den nyere Tid fik en ny Befæstning, som be
stod i en Grav med Vold og Mur, der omgav 
Byen i en Halvkreds mod Nord.; mod S. havde 
den et naturligt Værn i Aaen. Befæstningen for
faldt dog snart, og i 17. Aarh.'s Krige var den 
allerede betydningsløs. 

I Begyndelsen af den nyere Tid tog R. ivrig 
Del saavel i Reformationsrøret som i Grevens 
Fejde, i hvilken sidste den stod paa Christian 
III's Side og slog Skipper Klement's Angreb til
bage 1534, hvorfor Kongen Aaret efter gav den 
et Beskærmelsesbrev mod Vendelboerne, der havde 
truet med at hævne Nederlaget, og berømmede 
den for sin Troskab. I øvrigt havde Byen sin 
Stortid i 2. Halvdel af 16. og 1. Halvdel af 17. 
Aarh., da den blomstrede ved Handel og Søfart 
under Ledelsen af dygtige, foretagsomme Køb
mænd, og da dens Navn var kendt viden om, 
bl. a. ved dens Burøl og dens Handsker; den 
sidste Industri begyndte dog først i 17. Aarh. 
og havde sin bedste Tid til langt op i 18. Aarh. 
Men Byen havde ogsaa sine Ulykker. En vold
som Brand 1530 havde lagt Byen i Aske paa 
de grundmurede Kirker og Klostre nær; 1602 

rasede en heftig Pest. Men værre hærgedes den 
af de tre Krige i 17. Aarh., i hvilke den var 
besat af Fjender, og efter Midten af 17. Aarh. 
begyndte en alvorlig Nedgangsperiode. En ny 
voldsom Brand 1671 skadede den yderligere. 
Som et Vidnesbyrd om Tilbagegangen kan nævnes, 
at den i Forordningen af 1682 ikke var blandt 
de Byer, hvem det var tilladt at drive Handel 
med Udlandet, en Bestemmelse, som dog op
hævedes 1689. Først i Slutningen af 18. Aarh. 
indtraadte bedre Tilstande, særlig paa Grund af 
de gunstige Handelsforhold under den nord
amerikanske Frihedskrig; Sejladsen paa Fjorden 
forbedredes, der kom atter livlig Forbindelse med 
Udlandet, og Folkemængden tiltog; 1672 havde 
den 2,036, 1769 2,718, men 1801 4,562 Indb. 
Efter en ny Stilstandsperiode ved Krigen 1807 
—14 og de derpaa følgende trange Aar er den 
især efter Midten af 19. Aarh. gaaet stærkt frem. 
( L i t t . r L . N. R a n d r u p , »R. Marsch« [Sorø 1769, 
paany udg. Randers 1895]; M. G a l t h e n , »For
søg paa en Beskr. over Kjøbstaden R.« [Aarhus 
1802]; S. A. S t a d f e l d t , >Chorogr. og oeconom. 
Beskr. over R. Købstad« [Kbhvn. 1804]; L. C, 
N e c k e l m a n n , »R. Købstads hist.-topogr. Beskr.«, 
2 Hæfter [Randers 1833]; T r a p , »Stat. topogr. 
Beskr. af Danmark« [3. Udg. I V , Kbhvn. 
1901]). H. W. 

Randers, K r i s t o f e r , norsk Forfatter, er født 
1. Apr. 1851 i Aremark. Allerede som ung Stu
dent var han ivrig Medredaktør af det oppositio
nelle Studenterblad »Tiraljøren« og har siden altid 
glædet de yngre Studenterkuld med stemnings-
løsende Festsange. Siden 1876 har R. Departe-
mentsansættelse, fra 1880 som kgl. Fuldmægtig. 
1879 udgav han Digtsamlingen »Med lyre og 
lanse«, der ligesom »Polemiske sonetter« [1880, 
Tilsvar til Th. Caspari's ensbenævnte Angreb paa 
Ibsen's og Bjørnson's Naturalisme] og »Vaar-
brudd. Erotiske stemninger« [1880] vandt Anklang 
ved sin mandige Tone og sin sikre Sprog- og 
Versbehandling. Proverbet »Et Skriftemål« [1881] 
gik mere upaaagtet hen; saa meget større Opsigt 
vakte »Frie ord. Politiske epigrammer« [1883] 
med sit hvasse Angreb paa Venstre, som For
fatteren hidtil ansaas for at tilhøre; hans Debut 
havde været en begejstret Anmeldelse af Bjørn-
son's »Kongen«. Samme Aand fylder »Frie ord 
II. Polemiske Sange« [1891], hvori R. takker 
Ibsen for at have lært »at skrive Vers og at for
agte Massen«; den har ogsaa inspireret »Tids-
runer« [1894]. Derimod have Samlingerne »Unge 
sange« [1885], »Norsk natur« [1887] og »En 
Kjærlighedsvaar« [1894; ny øget Udg. af »Vaar-
brudd«] ved deres almenmenneskelige Lyrik bl. a. 
ydet yngre Tonedigtere gode Tekster. Udvalg af 
sin Lejlighedsdigtning har R. samlet i »En tylvt 
studenter-balsange« [1896] og »Fester og Minder« 
[1900]. Siden 1893 er R. fast Teater- og Littera
turkritiker i »Aftenposten«. Megen Anerkendelse 
nyder R.'s Rejsehaandbog over »Søndmøre« [1890, 

2. Udg. 1898J. (Lit t . : »Norsk Forf.-Lex.«, IV; 
K n u t Hamsun i »Nyt Tidskr.«, N. R. III, 133 
ff.). C. Br. 

Randers Amt, omtrent midt paa Jylland's 
Østkyst, begrænses mod Nord af Aalborg Amt, 
fra hvilket det for en stor Del skilles ved 
Mariager Fjord, mod Vest af Viborg Amt, hvor 



Randers Amt 

Skals Aa og noget af Gudenaa for største Delen 
danne Grænsen, mod Sydvest af Aarhus Amt og 
mod 0. af Kattegat, i hvilket Halvøen Djurs
land (s. d.) skyder ud. Øerne Anholt og Hjælm 
høre til Amtet. Dets Areal er 2,426 Q Km., 
og det havde 1. Febr. 1901 118,679 Indb., 
hvoraf 89,825 i Landdistrikterne, de øvrige i de 
5 Købstæder (1801 havde det i alt 49,858, 1860: 
85.763i 1890: 110,444), 3: ca. 49 paa 1 G Km., 
det bedst befolkede jydske Amt næst Aarhus og 
Vejle Amt. Med Hensyn til Overfladeforholdene 
kan Amtet væsentlig deles i tre Afsnit: Partiet 
mellem Mariager Fjord, Skals Aa og Randers 
Fjord, Fortsættelsen af Midtjylland's Højdeparti 
mellem Randers Fjord og Aarhus Bugt, og Djurs
land. Det første Parti er i den vestlige Del 
temmelig højtliggende og stærkt bakket med 
Hohøj, 110,5 M-> s o m det højeste Punkt, medens 
det mod Øst sænker sig til det lave Kystland; 
af de smaa Vandløb, der løbe til alle Sider, er 
Kastbjærg Aa, som søger til Mariager Fjord, det 
største. Partiet mellem Randers Fjord og Aarhus 
Bugt er til Dels stærkt bakket med dybt ind-
skaarne Aadale mellem Bakkerne; Partiet er højest 
mod Vest og Sydvest, det højeste Punkt er 
Lysned, 131 M.; det største Vandløb, Alling Aa, 
søger til Randers Fjord. Det tredje Parti Djurs
land er beskrevet særskilt. Med Hensyn til Jord
bundsforholdene er Amtet i gennemsnitlig Frugt
barhed det bedste af de jydske Amter (9,4 Hekt. 
paa 1 Td. Hartkorn), men i øvrigt veksle hyppig 
frugtbare og magre Strøg, ofte med bratte Over
gange. Den vestlige Del er i det hele den frugt
bareste; især langs Mariager Fjord og Kattegat 
findes en Del magre Sandjorder og Hedestræk
ninger. Af det samlede Areal 1901, ca. 241,540 
Hekt., vare ca. 94,200 besaaede, 86,300 Eng, 
Græsgang o. s. v., 16,600 Skov, Plantage o. s.v., 2,000 
Haver og Planteskoler, 10,900 Kær, Fælleder og 
Moser og 14,200 Hede, Klit o. s. v. Kreaturholdet 
var 1898: 30,583 Heste, 109,862 Sikr. Horn
kvæg, 98,942 Faar og 52,852 Svin. Amtets 
samlede Hartkorn var 1. Jan. 1895 24,865 Tdr., 
det var fordelt paa 139 større Gaarde (paa 12 
Tdr. Hartk. og derover) med 3,571 Tdr., 4,821 
Bøndergaarde (1 —12 Tdr. Hartk.) med 18,741 
Tdr., og 8,561 Huse med 1,886 Tdr. Amtet 
danner eet Amtstuedistrikt og bestaar af Køb
stæderne Randers, Hobro, Mariager, Grenaa og 
Æbeltoft samt Herrederne Onsild, Gjerlev, Nør
hald, Støvring, Galten, Rougsø, Sønderhald, Nørre, 
Sønder, Mols og Øster Lisbjærg. Det hører til 
9. Landtingskreds og har 6 Folketingskredse. I 
gejstlig Henseende hører det under Aarhus Stift 
og omfatter 4 Provstier: Nørhald, Gjerlev og 
Onsild Provsti, Støvring og Galten Provsti, Rougsø, 
Sønderhald og Nørre Provsti, og Øster-Lisbjærg, 
Mols og Sønder Herreder Provsti. I jurisdiktionel 
Henseende omfatter det, foruden de 5 Købstads-
jurisdiktioner, følgende Landjurisdiktioner: Gjerlev 
og Onsild Herreders, Nørhald, Støvring og Galten 
Herreders, Rougsø, Sønderhald og Øster-Lisbjærg 
Herreders, Nørre og en Del af Sønder Herreds 
og Mols og en Del af Sønder Herreds. Amtet 
hører til 4. Udskrivningskreds og til Aarhus Stifts-
fysikat (8 Lægedistrikter) og har for Tiden (1903) 
9 Branddirektorater. — R. Amt udgjorde i Middel
alderen Dele af Ommersyssel (Onsild, Gjerlev, 
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Støvring og Nørhald Herreder) og Aabosyssel 
(Galten, Sønderhald med Rougsø, Nørre, Sønder, 
Mols og Øster Lisbjærg Herreder). Fra 1660 
hørte det til Dronningborg Amt (de vestlige 
Herreder) og Kalø Amt (de østlige), indtil det 
nuværende Amt oprettedes 1793, (Li t t . : J. C. 
Ha ld , »R. Amt, beskr. efter Opfordr, af Land
husholdningsselskabet« [Kbhvn. 1827]; J. B. 
K r a r u p , »Beskr. af Landbrugets Udvikling i 
Danmark., I, det sydøstlige Jylland« [Kbhvn. 
1895]). H. W. 

Randers Fjord skærer sig ind i Østkysten af 
Jylland. Ud for Fjorden ligger et stort Sandflak, 
hvorover der kun er '/o M. Vand, og gennem hvis 
sydlige Del Fjordløbet gaar. Paa Barren i Mun
dingen af Løbet er der 48/4 M. Vand, hvilket 
derfor er det største Dybgaaende, hvormed Skibe 
kunne besejle Fjorden. Den østlige Del af R. F., 
fra Udbyhøj til Ugelhuse, gaar i Retning Nord 
og Syd; Fjorden har her en Bredde af l/2—il/g 
Km., men Dybden er uden for selve det smalle 
Sejlløb meget ringe. Den vestlige Del af R. F. 
gaar i Retning Øst og Vest og er omgiven af 
Enge, gennem hvilke Sejlløbet skærer sig som en 
Kanal paa en Bredde af 300 å 600 M. Vandet 
er i den indre Del af Fjorden saa godt som ferskt, 
idet Løbet danner en Fortsættelse af Gudenaa. — 
Lodser bo ved Udbyhøj paa Sydsiden af Fjorden. 
Tæt S. f. Udbyhøj, paa Elkjær Bakke, er bygget 
et Vinkelfyr. Fjorden er godt afmærket. Lige over 
for Udbyhøj findes paa Nordsiden en Anlægsbro 
med over 2 M. Vand. Tæt ved denne er den 
saakaldte Vinterhavn med 3I/4 M.'s Dybde. Der 
findes Færgefart mellem Voer Bro og Mellerup 
Bro. I Bunden af Fjorden ligger Randers, i hvis 
Havn der er 43/4 M. Vand. Den ligger i en Af
stand af ca. 70 Km. fra Anduvningstønden ud 
for Fjorden. G. F. H. 

Randershas se D r o n n i n g b o r g . 
Randfades ell. Randzone ere Betegnelser 

for de Dannelser eller Varieteter af Bjærgarter, 
som forekomme ved Randene af et Bjærgart-
massiv paa dets Grænse mod andre Bjærg
arter. J. P. R. 

Randforyngelse kaldes Tilvejebringelsen af 
et nyt Træsamfund paa en Afdeling, naar Frøet 
eller Planterne efterhaanden anbringes paa Striber 
langs Randen af den gamle Bevoksning, efter at 
dennes Træer ere borthuggede paa selve For-
yngelsesstriben. En R. rnaa paabegyndes fra Af
delingens Læ- eller Skyggeside, for at ikke Vind 
eller Sol skal gøre Skade paa den gamle Bevoks
ning eller paa Jorden under den. C. V. P. 

Randfrø se To ri li s. 
Randgloser (Marginalgloser), Bemærkninger 

skrevne paa Margenen af en Side. 
Randgrid (»den, der øder Skjoldet«), Valkyrie; 

jfr. Raadgr id . 
Randolph [ra'ndalf], By i U. S. A., Stat Massa

chusetts, ligger 20 Km. S. f. Boston og har Fa
brikation af Skotøj og Uld varer. (1900) 3,993 
Indb. H. P. S. 

Randolph [ra ndalfj, Navn for en anset og ud
bredt Planterslægt i den nordamerikanske Stat 
Virginia; den indvandrede i 17. Aarh., men søger 
i England sin Oprindelse tilbage til den ældste 
normanniske Tid. Flere af dens Medlemmer have 
vundet Navn i Nordamerika's H'storie. P e y t q q 
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R. (1721—75) tog tidlig Del i Frihedsbevægelsen 
over for England og var 1774 Formand baade 
for Virginia's lovgivende Forsamling og for den 
første Unionskongres. — Edmund R. (1753 — 
1813) var 1786—88 Guvernør i Virginia og tog 
tillige vigtig Del i Forhandlingerne om Unions-
forfatningen og om dens Vedtagelse i hans Hjem
stat. Han blev 1789 Unionens første Attorney-
general og 1794—95 Statssekretær. — J o h n R. 
(1773—1833) sad med kerte Afbrydelser i Uni
onens Repræsentanthus 1800—29; var ckscentrisk 
baade som Taler og i sin politiske Færd, men 
var frygtet for sin hvasse Tunge og sin hensyns
løse Aabenhjertethed. Han var Fører for det da
værende republikanske (o: senere demokratiske) 
Parti og ivrig Talsmand for Staternes Selvstændig-
hed; brød 1805 med Jefferson, fordi denne var I 
ham alt for maadeholden, og bekæmpede baade I 
Krigen 1812 og Missouri-Kompromisset 1820. j 
Han var en Modstander af Slaveriet, der i hans 
Øjne var Sydstaternes Kræftskade, og fandt Slave
handelen i Forbundsdistriktet Columbia afgjort 
forkastelig; ved sit Testamente frigav han sine 
300 Slaver. E. E. 

Randolph [ra'ndalf], T h o m a s , engelsk Digter, 
(1605—35). Han hører til de betydeligere af de 
senere stuartske Dramatikere og var en af dem, 
som Ben Jonson hædrede med Navnet Søn. Af 
hans Værker kunne nævnes: * Aristippus; or, the 
jovial Philosopher« [1630], »The Jealous Lovers« 
[1632], »Cornelianum Dalium« [1638J, »Amyntas; 
or, the Impossible Dowry« [1638J, »Hey for | 
Honesty« [1658], »The Muses' Looking Glass«, 
udgivet sammen med hans »Poems« 1668. — Hans 
»Dramatic Works< er udgivet af W. C. Hazlitt 
[1875J- T.L. 

RandOIl, Mont de [modørado'], en svagt 
hvælvet Granittop i Auvergne, Dep. Lozére, er 
det højeste Punkt (1,554 M.) i Margaride-
Bjærgene. M. Kr. 

RandOIl [rådo'J, J a c q u e s L o u i s Césa r 
A l e x a n d r e , fransk Marskal, født 25. Marts 1795, 
død i Geneve 15. Jan. 1871. Han tjente med 
Dygtighed i Felttogene 1812—14, men avancerede 
under Bourbon'erne kun langsomt. 1830 forsaltes 
han til Algérie, hvor det viste sig, at han var 
kommen paa sin rette Plads, saavel i Fred som i 
Krig. 1838 forfremmedes han til Oberst og naaede 
hurtig Generalsrang. 1848 indtraadte han i Krigs
ministeriet som Leder af de algierske Forhold, 
blev 1851 Krigsminister og kort efter General
guvernør i Algérie indtil Prins Jérome's An
sættelse som Vicekonge 1858. R., der 1856 var 
bleven Marskal, blev 1859 paa ny Krigsminister. 
Da det ikke formentes, at han ved sin Virksom
hed holdt den franske Hær paa Højde med Nu
tidens Fordringer, afløstes han 1867 af Marskal 
Niel. Han deltog paa Grund af Sygdom ikke i 
Krigen 1870—71. (Li t t . : Mémoires du Maré-
chal R. [Paris 1875—77]). B.l'.B. 

Randschit Singh d. s. s. Ranjlt Singh. 
Randsfjorden, en 136 • Km. stor Indsø, 

132 M. o. H., der gennemstrømmes af Drammens-
vasdragets østlige Hovedgren R a n d s e l v e n , oven 
for R. kaldet E tna . R. er 73 Km. lang, men 
gennemgaaende temmelig smal. Dens største Dybde 
angives til 108 M. I det sydlige Parti omgives 
R. af H a d e l a n d , i det nordlige af Land, af 

hvilke særlig det førstnævnte er en frugtbar og 
velstaaende Landsdel. Paa Østsiden skilles R. ved 
Fjæld- og Aasstrækninger fra Mjøsen, paa Vest-

1 siden fra S per il len. R. anses for en vakker om 
end noget ensformig Indsø. Den befares af Damp
skibe og berøres nu saavel paa sin østlige Bred, 
Rø ikenv ik , som i sin nordre og søndre Ende 
af Jærnbaner. P. N. 

Raildsten, flade, ca. 10 Cm. tykke Sten, der 
stilles paa Højkant som Indfatning for Kørebane
befæstelsen paa en chausseret Vej eller (i mere 
eller mindre fint tilhugget Skikkelse) for et ophøjet 
Trotloir (d. s. s. Kan t s t en ) . I Gader faa disse 
Kantsten sædvanlig en større Bredde (30—40 Cm.) 
og en finere Tilhugning, saa de tillige kunne gøre 
Tjeneste som Fliser (Bordurs ten) . A. O—d. 

Randsvæi'k, en af Gudbrandsdalens største 
Sætergrender, smukt beliggende paa Vejen fra 
Vaage til G jende ca. 15 Km. S. f. V a a g e 
Vand og omtrent lige langt V. f. H e d alen 
K i rke . P. N. 

Randt ræer kaldes de Træer, som ved deres 
Plads i Afdelingens Udkant eller op til en Aab-
ning i Bevoksningen have bibeholdt deres nedre 
Grene paa den ene Side; paa Grund af deres 
knastede, uregelmæssig byggede Ved ere R. meget 
mindre værd end andre Træer af samme Størrelse; 
derfor søger man saa vidt muligt at forhindre Ud
viklingen af R. C. V. P. 

Rand ver, Søn af Sagnkongen Jarmunrik (s. d.), 
friede paa Faderens Vegne til Sigurd Favnesbane's 
Datter Svanhild. Ved Hjemkomsten anklagedes han 
for at have sveget sin Fader og faaet Svanhild's 
Kærlighed. Kong Jarmunrik lod ham derfor 
hænge. A. M, D. 

RandøSUlld, H e r r e d , Mandal Fogderi (skal 
fremtidig tilhøre Christianssand Politimesterdistrikt), 
Lister og Mandal Amt. 43 • Km., (1900) 1,101 
Indb. R. udgør tillige et Sogn under Oddernes 
Præstegæld. R. begrænses af følgende Herreder: 
Odde rnes , T v e i d og H ø v a a g , hvorhos det 
mod Syd støder til Havet. 

R. ligger mellem T o p d a l s f j o r d e n og dennes 
ydre Aabning C h r i s t i a n s s a n d f j o r d e n paa 
den vestlige og K v a a s e f j o r d e n paa den øst
lige Side, hvilken sidste Fjord i sin ydre Del 
adskiller Lister og Mandal Amt fra Nedenes Amt. 
Herredet bliver ved mange lave Aaspartier ud
stykket i en Mængde, uregelmæssig fordelte, smaa 
Dalstrøg, i hvilke der findes ikke lidet af dyrk
bar Mark. Af Fjældtoppe kunne mærkes Roks-
he ia (123 M.), D o l s v e d e n (109 M.) og S o t a a s 
(85 M.), der alle tjene som Sømærke, samt der
hos B l i k s h e i a (112 M.) ved Topdalsfjorden. 
Aasene ere som Regel ganske godt bevoksede, 
dels med Furu, dels med Eg og andre Løvtræer; 
dog er der forholdsvis lidet Skov ude ved Kysten. 
Der findes intet Vasdrag af synderlig Betydning. 
Af Vande findes mange, hvoraf de største ere 
D r a n g s v a n d e n e (ca. o,6 • Km.), der rinde til 
Topdalsfjorden, og S o k k e v a n d (ca. 0,6 • Km.), 
der rinder til K o s v i g f j o r d e n (Korsvigfjorden), 
en Arm af Christianssandfjorden. Herredets Kyst
strækning er stærkt indskaaren af mindre Fjorde, 
saaledes den ovennævnte Kos vigfjord og F i t j e -
k i l e n fra Syd og K v a r n e sf jorden fra Sydøst 
(fra Kvaasefjorden). Uden for Kysten ligge mange 
Øer, blandt hvilke de største ere Øs t r e R a n d ø 
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(ca. o,7 • Km.), Ves t r e R a n d ø (ca. o,6 • 
Km.), T o r s ø (ca. o,4 • Km.) og H e r ø (ca. 
0,5 D Km.). Blandt de mange ganske smaa Øer 
bør nævnes en af de sydligste, G r ø n n i n g e n , 
med et Fyr, hvilket sammen med det store Oksø 
F y r i Oddernes Herred angiver Hovedindsejlingen 
til Christianssand. Den dækkede Sejl led mellem 
begge de ovennævnte Randøer og Fastlandet er 
det egentlige R a n d ø s u n d , der har givet Herredet 
sit Navn. 

Den tætteste Bebygning findes paa begge Rand
øerne. At større Gaarde inden for Herredet kunne 
nævnes: R o s e n l u n d (Knarrevigen), S t r ø m m e , 
H a a n e s , T imenes , B e r h u s , Vatne , F r i k -
s tad , R a n d ø e n og K o s v i g (Korsvig). I 
Herredets ydre Del maa Fiskeri regnes som 
Hovednæringsvej; i den øvrige Del af Herredet 
er Agerbrug den vigtigste Næringsvej. Af Veje 
bør mærkes den Bygdevej, som fra Randøsundets 
midterste Parti (Kongshavn) fører Nord over 
forbi R a n d ø s u n d (Frigstad) K i r k e , hvorefter 
den deler sig i en Arm mod Nordvest til T o p 
dals fjor den og en mod Nordøst forbi den 
indre Del af Kvaasefjorden til H ø v a a g K i r k e 
og videre Øst over. P. N. 

Rane Jonsøn, dansk Stormand, død 1294. 
R. J. var beslægtet med Hvideætten og ejede 
meget Gods paa Sjælland (Gjorslev); han var 
Væbner og Kammermester hos Kong Erik Klip
ping (s. d.). I Mordnatten 22.—23. Novbr. 1286 
var han til Stede hos Kongen i Finderup Lade; 
men det var den almindelige Mening i Landet, 
at R. J. selv hørte til de sammensvorne og 
»værged sin Herre som en Skalk«, som der staar 
i Folkevisen om Mordet. Det følgende Aar 
dømtes R. J. fredløs paa Danehof i Nyborg som 
de andre »Kongemordere«; han flygtede med 
disse til Norge og hærgede herfra paa Danmark; 
men 1294 blev han fangen og lagt paa Stejle 
ved Roskilde. Næst Marsk Stig er R. J. den af 
de sammensvorne, som Folkedigtningen mest har 
syslet med; Sagnene henlægge hans Tilfange
tagelse til flere forskellige Steder, og to Folke
viser have R. J. til Helt; den ene beretter helt 
eventyrlig om hans dristige Bejlen som fredløs 
Mand til »Markgrevens Datter«, den anden om 
hans sørgelige Endeligt. (Li t t . : Sv. G r u n d t v i g , 
»Danm. gi. Folkeviser«, III, 409—32). J. O. 

Ranen, gammel Skrivemaade Rajutui, er op
rindelig Navnet paa Egnen omkring den indre 
Del af Ranf jorden, nordre Helgeland's syd
ligste og største Fjord. Det egentlige R. svarer 
saaledes nærmest til det Omraade, der nu ind
tages af de to Præstegæld H e m n e s og Mo, 
hvilke ogsaa indtil 1843 va>"e forenede til et 
Præstegæld under Navnet R a n e n P r æ s t e g æ l d . 
Nu benyttes dog hyppig Benævnelsen R. om 
hele Egnen omkring Ran fjorden. Denne ca. 55 
Km. lange Fjord, der særlig i sin østlige Del 
anses for ganske vakker, har i det indre Parti 
flere Forgreninger, blandt hvilke specielt bør 
mærkes Sø r f jo rden i Hemnes , som optager 
R ø s v a n d e t s Afløb Røssaaen . I Nærheden af 
Mo Kirke ved Ranfjordens østligste Bugt falder 
R a n e l v e n eller D u n d e r l a n d s e l v e n (se Mo 
H e r r e d ) i Ranfjorden. P. N. 

Raneilburg, egentlig O r a n i e n b u r g , By i 
Mellemrusland, Guvernement Rjasan, ligger 151 
Km. S. S. 0. f. Rjasan og har Tobaks- og 

Manufakturindustri samt Handel med Korn, Kvæg, 
Honning og Hamp. (1897) 15,347 Indb. H. P. S. 

Ranfjorden se Ranen. 
Rang bruges i Omgangssproget som Betegnelse 

for den Grad i personlig Stand og ydre Værdig
hed, som et Menneske indtager i Samfundslivet, 
hvad enten den er erhvervet ved Adelskab, Titels 
Meddelelse eller Embedsudnævnelse. 

Ihvorvel den d a n s k e Grundlovs § 92 har 
afskaffet »enhver i Lovgivningen til Adel, Titel 
og Rang knyttet Forret«, har den dog ikke op
hævet selve disse Begreber eller forbudt deres 
fortsatte Uddeling af Statsoverhovedet, til hvis 
Prærogativer samme henhører, og hvad særlig 
Rang- og Titelvæsen angaar, da gælde endnu de 
for Danmark og Norge indtil 1814 fælles Rang
f o r o r d n i n g e r af 14. Oktbr. 1746 og 12. Aug. 
1808, for Danmark's Vdkommende yderligere 
forøgede ved den kgl. Resol. af 20. Maj 1874 

1 m. 11. I Henhold til disse ere Landets Embeds
mænd og Titelindehavere indordnede i 9 Rang
k lasser , der hver især atter omfatte et større 
eller mindre Antal R a n g n u m m e r e , og hvert 
Nummer som oftest igen en Række sidestillede 
Tjeneste- og Titelmænd, saaledes at Rangfortrinnet 
bestemmes efter Klasse- og Nummerfølge fra det 
lavere Tal opefter, medens det mellem de side
stillede i Nummer indbyrdes afgøres efter den 
enkeltes Udnævnelsesalder; herefter danner 1. 
Klasse Nr. 3, da Nr. 1 og 2 ikke længere be
sættes, Rangstigens øverste Trin og indtages, som 
naturligt er, af Statens Ministre, men 9. Klasse 
Nr. 13, omfattende »andre Sekretærer« til For
skel fra Kancelli- og Krigssekretærer, dens nederste 
Trin. Embedsmænd, som i Naade afskediges, be
holde deres hidtil hafte R., dog med Undtagelse 
af Ministrene, som efter deres Afskedigelse træde 
tilbage i deres tidligere Forhold, medmindre der 
gives dem anden Ansættelse eller Naadesbevis-
ning. I øvrigt er man, selv oin ingen af ens 
Undermænd faa en fornemmere Titel eller et 
højere Embede, ingenlunde fuldt betrygget i den 
Plads i Ranghierarkiet, man har været saa heldig 
at tilkæmpe sig; thi, hedder det i Resol. af 7. Juni 
1825, »i alle de Tilfælde, hvor personlig R. 
kommer i Betragtning, skulle de, der af Os benaades 
med Ordenstegn, nyde Gang og Sæde for enhver, 
der — med lige Grad — enten ikke er benaadet 
med nogen af vore Ordener eller ikkun er ud
mærket med en ringere Grad af dem«, ligesom 
ogsaa »de Riddere af forskellige Klasser, som 
tillige ere benaadede med Danebrogsmændenes 
Hæderstegn, paa Grund deraf skulle gaa foran 
dem, som ellers have lige R. og Ordensgrad, 
men ikke have opnaaet hint Udmærkelsestegn«. 

Idet endnu bemærkes, at Tilføjelsen »virkelig« 
foran de med »Raad« sammensatte Titler løfter disse 
flere Trin op paa Rangstigen, og at en særlig Titu
latur i Skrift og Tale, der dog synes i Færd med at 
gaa af Brug, ledsager R a n g s p e r s o n e r n e lige 
fra 1. Klasses: »Excellence« til de 4 sidste 
Klassers kollektive »velædle og velbyrdige Herre«, 
gælder det for Damernes Vedkommende som 
Hovedregel, at Fruerne følge deres Mænds R., 
dog at Hofdamerne, Stiftsdamerne (s. d.) og de 
kvindelige Descendenter, gifte og ugifte, af 
Familien Danneskjold have en særlig høj R., og 
for samtlige de tre øverste Rangklasser, at alle 
de, som betjene eller have betjent noget af de 

• 
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under disse specificerede Embeder , skulle for 
sig, deres Hustruer og ægte Børn i første Led 
være og holdes for lige med Adelen. 

Som et Slags Ækvivalent for de Forrettig
heder, som tidligere fulgte med R., i det mindste 
i dens højere Grader, men som nutildags egent
lig blot indskrænke sig til en fjern Mulighed for 
Adgang til Hove og Døtrenes Indskrivning til 
en fremtidig, problematisk Hævning fra de Klostre, 
hvis Fundatser ej have særlige Bestemmelser des-
angaaende, paahviler der Rangindehaverne — i 
Medfør af L. af 26. Marts 1870 dog herfra Em
bedsmænd undtagne, saa vidt den med selve Em
bedet forbundneR. angaar — en saakaldet Rang
skat, der fra 1. Klasse med 160 Kr. aarlig klasse
vis synker ned til 12 Kr. aarlig for 9. Klasse. 

I Norge , efter hvis Grundlovs § 23 »Kongen 
kan meddele Ordener til hvem han for godt be
finder, for udmærkede Fortjenester, der offentlig 
maa kundgøres, men ej anden R. og T i t e l 
end den, ethvert Embede medfører«, findes som 
Følge af sidstnævnte Bestemmelse ikke noget til 
det danske svarende Titelvæsen, og i Henhold 
til Paragraffens Slutningsord: »Ingen personlige 
eller blandede arvelige Forrettigheder maa tilstaas 
nogen for Eftertiden« ej heller nogen Adel, men 
i Henseende til R. derimod fik man under 26. Juli 
1820 en Anordning, hvorefter samtlige Landets 
Embeder inddeltes i 18 Følgenummere, hver lige
som de danske omfattende flere sideordnede Em-
bedsstillinger, saaledes at under Nr. 18 henhørte 
de laveste og under Nr. 1 de fornemste Rang
indehavere, og vel bleve Følgenumrene ved 
Resol. af 14. Decbr. 1889 formindskede til ikkun 
12, men da dette skete derved, at de senere 
Nummeres Indehavere blev sammendragne, saa 
at de i hvert af Nummerne sidestilledes Antal 
forøgedes, blev det i Virkeligheden »det samme 
paa en anden Maade«. I Modsætning til den 
danske Rangordning har den norske trængt den 
militære Prestige en Del tilbage; eksempelvis skal 
anføres, at Højesterets Justitiarius er sat i Række 
umiddelbart efter Statsraaderne, og at der er til
lagt Rettens Assessorer Gang og Sæde med 
Generalløjtnanter, fremfor alle andre Embedsmænd. 
Da det udtrykkelig endvidere hedder i den nævnte 
Paragraf, at »Embedsmænd, som i Naade af
skediges, beholde deres hafte Embeders Titel og 
R.«, miste ej heller afgaaede Ministre, saaledes 
som i Danmark, deres hidtidige Stillings Fortrin
lighed, medmindre de udnævnes til andre Em
beder. For øvrigt haves til Brug ved det norske 
Hof et særskilt Reglement for Hofrangen af 4. 
Juni 1874; ifølge dette gaar Stortingets Præsident 
foran Statsministrene. 

Ogsaa i S v e r i g e gaar Rangs væsenet langt 
tilbage i Tiden. — Det fik allerede 1672 et Rang
regulativ med 9 Nummere, der faa Aar efter 
forøgedes til 28 og nu efter i kort Tid at have 
været ophævet (1766, men genindført 1772) om
fatter i alt 40 Nummere, hvert ligesom i de to 
andre Riger med en Række sidestillede Embeder 
og Bestillinger. Den højeste R. næst efter Stats-
og Udenrigsministeren tilkommer her Rigsmar-
skallen (s. d.) og først efter denne de øvrige 
Statsraader, saa længe de ere i Embedet, og 
Serafimerriddeme. Ejendommeligt for Sverige er 
det, at der fra gammel Tid har været saakaldte 

! »Rangregimenter og Korps«, — Generalstaben, to
pografisk Korps, Artillerikorpset, Garderegimen
terne og Livregimentet — som indtil 1878 havde 
den Forret, at deres Officerer, hvor de vare nær
værende, toge Befaling fremfor alle Officerer af 
samme Grad ved de ikke saaledes udmærkede 
Regimenter. Nu er Navnet væsentlig ikkun af 
historisk Interesse. C. V. N. 

Raiigabé (Rangavis) , A l e x a n d r o s R i sos , 
nygræsk Statsmand og Forfatter, født i Konstan
tinopel 25. Decbr. 1810, død i Athen 29. Jan. 

! 1892. Han tilhørte en Fanariotfamilie. Han fik 
sin Uddannelse i Munchen (fra 1823) og blev 
bayersk Officer, men drog 1831 til Grækenland, 
hvor han fik Ledelsen af den offentlige Under
visning under sig. Han virkede i de følgende 
Aar med stor Iver for Oprettelsen af Skoler. 
1837 stiftede han det arkæologiske Selskab i 
Athen. 1842 traadte han ind i Indenrigsmini
steriet, og 1845 blev han Professor i Arkæologi 
i Athen; 1856—59 var han Udenrigsminister. 
Den sidste Del af sit Liv tilbragte han mest 

I uden for Grækenland som Gesandt i Washington, 
Paris og Berlin. Hans litterære Virksomhed var 

I meget omfattende. Han har udgivet 2 Bd. »For
skellige Digte« [Athen 1837—40] samt historiske 
Fortællinger [1855] og flere dramatiske Arbejder. 
Af hans videnskabelige Arbejder kunne nævnes 
hans »Antiquités helléniques« [2 Bd., Athen 
1842—55] og hans »Arkæologi« [2 Bd., Athen 
1866, paa Nygræsk]. Desuden har han skrevet 
»Histoire littéraire de la Gréce moderne« [Paris 
1877] og »Précis d'une histoire de la littérature 
néo-hellénique« [Berlin 1877]. Endelig har han 
ogsaa udgivet nogle grammatiske og leksikalske 
Værker. Han tilhørte i sproglig Henseende den 
Retning, som gjorde sig Umage foi saa meget 
som muligt at nærme det nygræske Sprog til det 
antikke. Hans samlede Værker ere udgivne i 13 
Bd. [Athen 1874 ff.]. H. H. R. 

Raiigabé, K leon R i s o s , foreg.'s Søn, er 
født i Athen 10. Oktbr. 1842. Ligesom Faderen 
har han beklædt diplomatiske Poster. Han har 
udgivet adskillige dramatiske Værker, Romaner 
og Digte. H.H.R. 

Rangarvellir, et Herred i det sydlige Island 
mellem den østlige og den vestlige Rangd, fra 
Thvera mod Syd op til Hekla's Lavamarker. 
Egnen er flad, og Grimden dannes af ældgamle 
Tuf- og Flyvesandsdannelser af stor Mægtighed; 
Overfladen dækkes nogle Steder af Grus, men 
ellers af et tørt Jordsmon bevokset med Græs, 
Lyng og Smaapil. Sletten har ingen Ujævnheder 
af Betydning, men hist og her have Vandløb 
gravet dybe og forgrenede Render ned i den 
løse Jordbund, og paa disse Kløfters Bund er der 
ogsaa en god Græsvækst. I den bløde Tuf findes 
mange Huler, der benyttes som Staldbygninger 
og Forraadskamre; nogle af disse ere rimeligvis 
i Fortiden blevne udhuggede af Beboerne. I den 
nordlige Del af Bygden, hvor man nærmer sig 
Hekla, bliver den nyere vulkanske Aske og Flyve
sand mere fremtrædende i Overfladen, og Lava 
stikker hist og her frem af Jordbunden. R. med 
de derværende Gaarde omtales meget ofte i Saga
litteraturen; især er Gaarden Oddi (s. d.) bekendt 
som et aflsland's ældste og berømteste Lærdoms-
sæder i Oldtiden, Efter denne Egn har hele 
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Sysselet faaet Navn R a n g a r v a l l a s y s l a ; den 
strækker sig fra Thj6rså til Fulilækur og har et 
Areal af 8,965 • Km. og (1899) 5,208 Indb. 
Sysselet danner et Provsti med 8 Præstekald og 
10 Kommuner (hreppar). I daglig Tale inddeles 
Rangarvallasysla i 6 Herreder: Holt, Land, R., 
Landeyjar, FljotshliO og Eyjafjøll. I Rangar
vallasysla er der ingen Handelsplads, da der 
ingen Havne findes; Indbyggerne maa derfor søge 
til E y r a r b a k k i i Årnessysla, en lille By med 
(1899) 735 Indb.; her er der heller ingen egent
lig Havn, men Handelsskibene maa med Kæt-
tinger bindes fast til et Skær. Th. Th. 

Rangerbanegaard se Rangering. 
Rangering [raTjsje'rijj] (fr.). Herunder ind

befattes enhver Bevægelse afJærnbanevogne paa en 
Banegaard undtagen just Togenes Ind- og Udkørsel, 
altsaa navnlig de til Sammenstilling og Adskillelse 
af Togene nødvendige Operationer, Transport af 
Vognene til og fra Varehus, Læssevej o. 1. Det 
er følgelig navnlig for Godstrafikken, at R. 
spiller en Rolle. Paa de mindre Stationer ind
skrænker R. sig til, at enkelte Vogne afsættes 
eller medtages af Toget, og til Bevægelsen af 
disse enkelte Vogne til og fra Sidesporene. For 
at disse Operationer skulle kunne foretages 
hurtig, maa de Vogne, der skulle afsættes, være 
ordnede i Toget efter Stationerne, og ligeledes 
maa de tilkommende Vogne anbringes i en for
nuftig Orden i Toget. Imidlertid er det umuligt 
at faa disse Fordringer opfyldte, hvis Antallet af 
Mellemstationer bliver alt for stort, og man an
lægger derfor med visse Mellemrum større 
Rangerbanegaarde, hvor Godstogene igen kunne 
blive ordnede; saadanne Rangerbanegaarde ere 
naturligvis først og fremmest nødvendige ved Ende-
og Krydsnings- eller Knudepunktsstationer, der
næst ved større Byer o. s. v., og de anlægges 
sædvanligvis saaledes, at de ere fuldstændig ad
skilte fra Person- og Godsbanegaardene, i alt 
Fald principielt, saa R. ikke generes af Togenes 
Ind- og Udkørsel, ofte ogsaa paa Grund af den 
store Plads, Rangerbanegaardene kræve, i større 
Afstand fra Person- og Godsbanegaardene. De 
paa en større Rangerbanegaard foregaaende Ope
rationer ere mere komplicerede, idet de sædvan
ligvis bestaa i en fuldstændig Adskillelse og Ny-
sammenstilling af Togene. Et ankommet Godstog 
deles først i forskellige Hovedgrupper (gennem-
gaaende Vogne og Vogne, der ere bestemte til 
Stationen selv) og hver af disse igen i Under
grupper (gennemgaaende Vogne ordnes efter de 
forskellige Banelinier, der udgaa fra Stationen, 
de til Stationen selv bestemte efter de enkelte 
Underafdelinger af Banegaarden, Varehus, Læsse
vej, ogsaa ofte efter Varernes Art, Stykgods, 
Kul, Kvæg o. s. v.), og dernæst føres de enkelte 
Vogne hen til den for dem bestemte Plads paa 
Stationen (Varehus o. s. v.). Ligeledes maa et 
Godstog før Afgangen sammenstilles i Orden, 
hvorved der ganske som før kan være Tale om 
at ordne først efter Hovedgrupper (Vogne, der 
ere gennemgaaende lige til næste Rangerbane
gaard, og Vogne, der skulle afgives undervejs) 
og dernæst inden for den sidstnævnte Gruppe efter 
Mellemstationerne. — R. udføres ved Menneske
kraft, ved Heste eller Lokomotiver, sjældnere 
ved anden mekanisk Kraft (Trykvand, Elektricitet), 

og de Midler, der anvendes for at overføre Vogne 
fra et Spor til et andet, ere enten Drejeskiver 
(s. d.), Skydeskiver (s. d.) eller Sporskifter (s. d.). 
Anvendelsen af Dreje- og Skydeskiver tillader 
kun Behandling af en enkelt Vogn ad Gangen 
og finder derfor sædvanligvis kun Sted paa selve 
Godsbanegaarden (ved Varehusene, mellem Læsse-
sporene), men muliggør til Gengæld her en stærkere 
Udnyttelse af Pladsen, hvorfor disse Midler for
trinsvis ses benyttede paa Godsbanegaarde med 
indskrænkede Pladsforhold (inde i store Byer; 
forholdsvis alm. i England). Anvendelsen af Spor
skifter kræver derimod stor Plads, hvorfor Ranger
banegaarde ofte blive meget udstrakte Anlæg, 
men tillader til Gengæld Behandlingen af hele 
Tog ad Gangen. Ved større Rangerarbejder an
vendes som sagt Lokomotiver, men dette kan 
endnu gaa for sig paa forskellige Maader. Drejer 
det sig f. Eks. om Adskillelsen af et ankommet 
Tog, kunne de enkelte Vogne af Lokomotivet 
blive førte helt hen paa de for dem bestemte 
Spor og der frakoblede, eller de kunne blive 
frakoblede inden Rangerbevægelsen og dernæst 
under denne satte i tilstrækkelig Fart, saa de 
skille sig fra Toget (Lokomotivet), løbe ind paa 
det rigtige Spor og her bremses. Paa denne 
Maade kan der arbejdes betydelig hurtigere, men 
Materiellet angribes naturligvis stærkere. End
videre kan man tage Tyngdekraften til Hjælp; 
Hovedrangersporene, hvorpaa de frem- og til— 
bagegaaende Bevægelser ellers foregaa, lægges saa 
med Fald; Toget, der skal adskilles, føres op 
ad Stigningen og bringes til at holde stille her, 
og naar Vognene efterhaanden kobles fra, løbe 
de ned ad Stigningen og faa herved Fart nok 
til at naa de for dem bestemte Sidespor. Under
tiden har man opnaaet det samme paa en noget 
anden Maade; i Rangersporet er der indskudt en 
saakaldet Æselsryg, en Stigning med paafølgende 
Fald; Toget, der skal adskilles, skydes af Loko
motivet op ad Stigningen, og Vognen kobles fra, 
inden Toppunktet naas; naar den frakoblede 
Vogn da har passeret Toppen, skiller den sig 
fra Toget og løber selv ned ad det faldende 
Spor paa den anden Side. A. O—d. 

Rangforordning se Rang. 
Rangifer d. s. s. Rensdyr se H j o r t e S. 1001. 
Rangklasse se Rang. 
Ranglesten se A c h i l l e u m r e s o n a n s . Nyere 

Undersøgelser have vist, at R. i de fleste Til
fælde ere Resterne af en Kiselsvamp, Plintho-
sella squamosa. y. P. Ji. 

Rangliste se Rang. 
Rangnummer se Rang. 
Rangpnr, lille By i Forindien, Hovedstad i 

Distriktet R. under Provinsen Bengalen. M. V. 
Rangskat se Rang. 
Rangskib se L i n i e s k i b . 
Rangsperson se Rang. 
Rangun (Dagon, eng. R a n g o o n ) , By i Bag

indien , Hovedstad i den indobritiske Provins 
Birma, ligger i Iravadis Delta ved Flodarmen 
Hlaing (Rangoon River) og har (1901) 232,326 
Indb. R. har en udmærket Havn og driver stor 
Handel. Indbyggerne ere en broget Blanding af 
Birmanere og Indvandrere af de forskelligste Na
tionaliteter. R. er Sæde for Provinsens Hoved
kommissær, for en Brigadegeneral, for en angli-
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kansk og en romersk Biskop. I Byen findes 
foruden moderne offentlige Bygninger flere store 
Pagoder. Der udføres især Ris, Teaktræ, Bomuld, 
Kautsjuk o. s. v. til et Beløb af (1893) 92 Mill. 
RfTpier. Indførselen (54 Mill. Rupier) bestaar mest 
af Industrivarer. M. V. 

Ranidae se Frøer. 
Ranieri, An ton io , italiensk Forfatter, født 8. 

Septbr. 1809 i Napoli, død smst. 9. Jan. 1888. 
Hans Navn er mest knyttet til Giacomo Leo-
pardi's (s. d.), idet han og hans fortræffelige 
Søster Paolina fra 1830 plejede den store, ulykke
lige Digter med megen Omhu og Opofrelse til 
hans Død; R. udgav hans Værker og 1845 en 
Bog om hans Levned og Skrifter. Men saa ud
sendte han ogsaa [Napoli 1880] sine personlige 
Erindringer om Samlivet med Digteren: >Sette 
anni di sodalizio con G. Leopardi«, en lidet elsk
værdig og næppe sandfærdig Bog, som gav et 
efter de flestes Mening ganske skævt Billede af 
Leopardi, og hvis hele Tone man forklarede af 
begyndende Sindssyge hos dens Forfatter. R. 
har dog ogsaa paa egen Haand skaffet sig en 
Plads i den italienske Litteraturs Historie: efter 
at han som ung havde rejst meget udenlands og 
bl. a. studeret i Gottingen og Berlin, udgav han 
1839 Romanen >Ginevra o l'orfana della Nun-
ziata«, hvori han skildrede de skandaløse Forhold 
i en neapolitansk Opdragelsesanstalt, saa at han 
dømtes til I!/2 Maaneds Fængsel; ny Forfølgelser 
fra klerikal Side bleve ham til Del for hans »I 
primi cinque secoli della storia d'Italia, da Teo-
dosio a Carlomagno« [Bruxelles 1841]. Endnu 
kan nævnes den filosofiske Roman »Il frate Rocco« 
[1842]. Efter 1860 blev R. Professor ved Na-
poli's Universitet samt deputeret; Viktor Ema
nuel II vilde gøre ham til Senator og dekorere 
ham, men R. vilde intet modtage heraf. Hans 
Værker udkom i 3 Bd. [Milano 1862 — 64]; des
uden »Scritti varii« [1879]. E. G. 

Ranigandsh, lille By i Forindien, Divisionen j 
Bardvan under Provinsen Bengalen, har betyde- j 
lige Lejer af Kul, der dog ere meget askerige. 
Minerne drives dels af smaa Besiddere, dels af 
europæiske Selskaber. M, V. 

Ranina se K r a b b e r . 
Ranit se H y d r o n e f e l i t . 
Ranjlt Singh, en Konge iPandshab, født 1780 

som Søn af en af de derværende Smaafyrster. j 
Faderen døde, da han var 12 Aar gi., og allerede [ 
1797 ryddede han sin Moder af Vejen ved Gift i 
for selv at faa Magten. Ved stor Snildhed lykkedes ! 
det ham at samle alle de krigerske Stammer af i 
S i k h ' e r n e s (s. d.) Sekt og at grundlægge et 1 
despotisk Kongerige med Lahore som Hovedstad 
(i800—39). Med Englænderne forstod han be
standig at holde Fred; han maatte ifølge Trak- | 
taten af 1809 ikke overskride den østlige Arm af I 
Indus-Floden (Sutlej), men udvidede derimod sit j 
Rige over hele Pandshab, Kashmir m. m. Sin Hær 
organiserede han efterhaanden ved Hjælp af euro
pæiske Officerer paa europæisk Vis og deltog 
ivrig i Kampen mod Afghanerne. Efter hans Død 
(1839) forfaldt hans Rige hurtig og kom ved 
Aarhundredets Midte fuldstændig i Englændernes 
Magt. (Litt . se I n d i e n S. 388-89) . D.A. 

Rank (Søudtryk). Et Skib siges at være r., 
naar det er tilbøjeligt til at kæntre eller alt for 

let krænger over. Fejlen kan hidrøre fra en 
urigtig Fordeling af Vægtene i Skibet eller fra 
en uheldig Konstruktion og kan blive skæbne
svanger for det. Den modsatte Egenskab ved et 
Skib betegnes ved »stiv«. C. L. W. 

Rank, J o s e p h , tysk-bøhmisk Forfatter, født i 
! Friedrichsthal i Bohmerwald 10. Juni 1816, død 
I i Wien 27. Marts 1896. Han studerede Jura og 
: betraadte den politiske Vej, idet han blev Med-
I lem af Parlamentet i Frankfurt (1848), men blev 
senere Sekretær ved Hofteateret i Wien, 1876 
Generalsekretær for »Stadttheater« og derpaa 
Direktionssekretær ved Hofoperaen. Samtidig ind-
traadte han (1882) i Redaktionen af Bladet »Die 
Heimat«. Han introducerede sig allerede 1843 
som Forfatter og vandt straks sine Sporer ved 
Landsbyhistorierne »Aus dem Bohmerwald« [3 
Bd. 1851] og udsendte derefter en Række Ro
maner og Noveller, af hvilke eksempelvis kunne 
anføres: »Geschichten armer Leute« [1853], 
»Das Hoferkathchen« [1854], »Achtspannig« [2 
Bd. 1856], »Ein Dorfbrutus« [1861], »Im Kloster
hof« [2 Bd. 1875], »Der Seelenfånger« [1876]. 
Ogsaa i Dramaet har R. forsøgt sig, samt udgivet 
en bøhmisk-tysk Lommeordbog [2 Bd., 6. Opl. 

i 1895], »Erinnerungen aus meinem Leben« [1896]. 
(Li t t . : P r o l l , »Joseph R.« [1892]). C. A. N. 

Ranke (bot.) betegner dels de overjordiske og 
rodslaaende Udløbere, som findes hos mange 
Planter, f. Eks. Jordbær-Arterne, Krybende Ra
nunkel og Strand-Sødgræs, dels en Slyngtraad 
(cirrus) hos visse Lianer (se Lian). A. M. 

Ranke, J o h a n n e s , tysk Fysiolog og Antro
polog, er født i Thurnau (Oberfranken) 23. Aug. 
1836. Han studerede Medicin i Miinchen, Tiibingen 
og Berlin og tog Doktorgraden 1861. Allerede 
under sine medicinske Studier havde han særlig 
beskæftiget sig med Fysiologi og fortsatte nu 
disse Studier ogsaa i Udlandet (Paris). 1863 blev 
han Privatdocent i Miinchen i Fysiologi. Han 
skrev i denne Periode en Række Specialarbejder 
over fysiologiske Emner (»Tetanus« 1865 — »Die 
Blutvertheilung und der Thåtigkeitswechsel der 
Organe«, 1871) og en i sin Tid ret meget be
nyttet Lærebog i Fysiologi. Mere og mere kastede 
han sig imidlertid ind i mere generelle antropo
logiske Undersøgelser (»Beitrage zur physischen 
Antropologie der Bayern«, 1883). Allerede 1869 
var han bleven ekstraord. Prof. i Antropologi, 
og 1886 blev det første tyske ordinære Professorat 
i dette Fag oprettet for R. i Miinchen. Foruden 
de ovennævnte antropologiske Undersøgelser (hvis 
anden Del udkom 1892) har R. skrevet en stor 
Række antropologiske Afhandlinger og udgiver 
(1903) »Archiv fur Anthropologie« ; meget bekendt 
er ogsaa blevet hans halvpopulære, velskrevne 
Fremstilling af Menneskets samlede Naturhistorie 
(»Der Mensch« I—II), der har oplevet flere 
Oplag. S. T. 

Ranke, L e o p o l d von, tysk Historiker, født 
i Wiehe i Thuringen 21. Decbr. 1795, død i 
Berlin 23. Maj 1886. Efter at have studeret Teo
logi og Filologi kom R. 1818 som Overlærer til 
Frankfurt a. O., og her droges han ved sin Under
visning over mod Historien og kom hurtig ind 
paa dybe Kildestudier ; allerede hans første Værk : 
»Geschichte der romanischen und germanischen 
Volker von 1494 bis 1535«, I [Berlin 1824] med 
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Tillægget »Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber« 
gjorde Epoke i Historiegranskningen (jfr. 8. Bd., 
S. 968) og skaffede R. Kaldelse til Berlin som 
Professor i Historie. I Stedet for en Fortsættelse 
af dette Skrift gav R. i »Fiirsten und Volker von 
Siideuropa im 16. u. 17. Jahrh.« [Hamburg 1827] 
en fortræffelig Karakteristik af Osmanerne og det 
spanske Monarki; han byggede derved især paa 
de venetianske Sendemænds Relationer, og for at 
udvide sit Kendskab til ditte Kildestof tilbragte 
han 4 Aar i Italien (1827—31). Efter sin Tilbage
komst udgav han »Historisch-polilische Zeit-
schrift« [2 Bd., 1832—36] med det Formaal at 
modarbejde den doktrinære Liberalisme ved i 
Stedet at betone Hensynet til Staternes historisk 
udviklede Ejendommeligheder, og samtidig udkom 
R.'s første Mesterværk, »Die romischen Pabste, 
ihre Kirche und ihr Staat im 16. u. 17. Jahrh.< 
[3 Bd., Berlin 1834—36], hvori han med den 
største Objektivitet skildrede Pavedømmets Rolle 
under den katolske Reaktion mod Reformationen. 
Selve Protestantismens Grundlæggelse behandlede 
han i sit andet Hovedværk: »Deutsche Geschichte 
im Zeitaker der Reformation« [5 Bd., Berlin 
1839—40]; de kirkelige Bevægelser vare her 
for første Gang sete i deres nøje Sammenhæng 
med Tidens politiske Strømninger. 

1841 blev R. udnævnt til den preussiske Stats 
Historiograf, hvad der førte til Udarbejdelsen af 
»Neun Biicher preussischer Geschichten« [3 Bd., 
Berlin 1847—48]; men den store europæiske 
Historie tiltrak ham mere, og i den følgende Tid 
udsendte han »Franzcisische Geschichte, vornehm-
lich im 16. u. 17. Jahrh.« [5 Bd., Stuttgart 
1852—61] og »Englische Geschichte, vornehmlich 
im 17. Jahrh.« [9 Bd., Berlin 1859—68]; hans 
Ungdoms Plan om at følge de europæiske Hoved
folks Historie gennem Nytidens første Aarhundreder 
var dermed i det væsentlige gennemført. De 
store Tildragelser, der nu udviklede sig i Tysk
land, drejede R.'s Studier hen imod tyske Emner, 
og i en Række Skrifter belyste han de mest be
tydningsfulde Punkter, saaledes »Zur deutschen 
Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum drei-
sigj'åhrigen Kriege« [1868], »Geschichte Wallen-
Steins« [1869], et biografisk Mesterværk, »Der 
Ursprung des siebenjahrigen Krieges« [1871], 
»Ursprung und Beginn der Revolulionskriege 1791 
u. 1792« [1875], hvori R. med sædvanlig Upar
tiskhed lagde Skylden for Krigene paa Østerrig 
og Preussen, ikke med Sybel paa Frankrig; han 
udgav Hardenberg's Memoirer med en fyldig Ind
ledning (udgivet særskilt som »Hardenberg und 
die Geschichte des preussischen Slaates 1793 — 
1813« [2 Bd., Berlin 1880—81]) og omarbejdede 
helt sin tidligere Skildring af Preussen's ældre 
Historie [»Zwolf Biicher preussischer Geschichte«, 
5 Bd., Leipzig 1874]. 

1872 trak R. sig tilbage fra sin Universitets-
virksomhed, hvis vigtigste Led havde været de 
Øvelser, der samlede Tyskland's bedste historiske 
Kræfter om ham; utrættelig fortsatte han dog 
sine Studier, skønt Øjensvaghed gjorde, at han 
maatte lade andre læse alt for sig, og 80 Aar 
gammel besluttede han at skrive en Verdens
historie; han naaede virkelig til at udarbejde 9 
Bd. [Berlin 1881—88], hvorved Værket kom langt 
frem i Middelalderens Historie. — En samlet Ud

gave af R.'s Værker udkom i 47 Bd. [Leipzig 
1873-90]. 

R. er Midtpunktet i den tyske Historiegransk
ning i 19. Aarh. Han udformer først klart Nu
tidens historiske Metode; brydende med den 
traditionelle Genfortælling vander han overalt 
tilbage til selve Kilderne; den enkelte Efterret
ning værdsættes efter Fortællerens Individualitet, 
med største Flid opsøges det samtidige Brevstof. 
Historien bliver ikke mere pragmatisk; R. vil 
ikke dømme Fortiden, kun vise, »wie es eigent-
lich gewesen« , og i Retning af historisk Objek
tivitet naar han højere end nogen; med stor 
Aandssmidighed fatter han hver Tid og Person i 
dens Ejendommelighed. Det enkelte Folks Historie 
ses stadig paa Baggrund af den store Verdens-
sammenhæng, og med fint psykologisk Blik for-
staar R. at skildre de fremtrædende Personlig
heder. Der er noget fornemt over R. som Historie
skriver; han bevæger sig helst mellem de ledende 
Stormænd og prøver sjældnere paa at skildre det 
brede Folk; medens han udreder Politikkens fine 
Traade, træde de sociale Forhold i Skygge. Hans 
Værker ere formede med fin Kunst; hans Stil er 
undertiden maniereret, men altid aandfuld. Den 
kølige Objektivitet, hvormed han fremstillede For
tiden, gjorde det vanskeligt for hans Værker at 
trænge ud i Folket, men ved den dybe Virkelig
hedssans, der gennemtrænger ham, er han aands-
beslægtet med det, som førte Preussen frem til 
Sejr; Bismarck nævner R. blandt sine Yndlings
forfattere. I sin høje Alder blev han da fejret 
fra alle Sider; 1865 ophøjedes han i Adelsstanden, 
1882 fik han Ekscellencetitel; alle tyske Historikere 
saa op til ham som deres store Læremester. Men 
R.'s Indflydelse rækker langt videre, og hele 
Aarhundredets Historieskrivning er præget af ham. 
(Li t t . : »Zur eignen Lebensgeschichte«, udg. at 
Alfr. Dove [Leipzig 1890]). År. E. 

Rankefødder (Cirripeded), meget ejendommelig 
Gruppe af Smaakræbs (Entomostra) uden nærmere 
Slægtskab til de øvrige Kræbsdyrafdelinger; den 
falder i to ret skarpt sondrede Hovedfamilier 
Lepadidce ell. Langhalse og Balanidce ell. Rurer, 
samt i nogle mindre, meget ejendommelige Fami
lier, fra hvilke der foreløbig ses bort. 

R.'s Legeme er omgivet af en Kappe, der 
hænger sammen med Dyret ved Hovedet, men i 
øvrigt frit omgiver det; Kappehulen staar kun i 
Forbindelse med Omverdenen ved en Spalte paa 
Bugsiden. Legemet er usegmenteret; man skelner 
mellem et Hoved, der bærer I. Par Antenner, 
Munddelene og Øjnene, et Brystparti, der bærer 
Rankefødderne, og et meget utydelig afsat Bag-
kropsparti, hvorpaa Gattet sidder. —- Legemet 
ligger krummet saaledes, at Hovedet vender nedad; 
den bageste Del er bøjet opad og fremad mod 
Kappehulens Spalte. 1. Par Antenner ere yderst 
smaa; i dem aabner sig en Kitkirtel, ved hvis Se
kret Dyret fæstes til Underlaget; 2. Par Antenner 
mangle; der er tre Par ret svage Munddele; 
Brystet bærer 6 Par Rankefødder, der ere tve-
grenede, mangeleddede og overordentlig bøjelige; 
de ere beklædte med Haar og trækkes ud og ind 
af Kappeaabningen; ved deres Bevægelse hvirvles 
der en Vandstrøm med Smaadyr (Copepoder etc.) 
ned i Kappehulen, hvor de gribes og tygges af 
Munddelene. Sideøjne mangle; derimod findes et 
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dobbelt Pandeøje, Hjertet mangler, Bugganglie-
kæder ere meget sammentrængte, Tarmkanalen 
simpel; hos Lepaderne findes Gæller, som tynde, 
hudede Vedhæng ved eet eller flere Par af Ranke
fødderne ; hos Balanerne virke Dele af Kappehulens 
Inderside som Gæller. — Den Legemet omgivende 
Kappe er hos Lepaderne i sin forreste Ende 
trukken ud i kortere eller længere Stilke, ved hvilke 

Balan (Halvdelen af Skallen borttagen). 

Dyrene sidde fæstede til fremmede Genstande; 
denne Stilk mangler hos Balanerne, men disse 
ere fæstede med den samme Del af Kappen, som 
hos Lepaderne; Tilhæftningsfladen er her stor og 
kalkbeklædt. I Kappen udvikle sig Kalkplader, 
hos de fleste Lepader 5, en Kølplade (carina) 
og to Par Sideplader (scuta og terga), disse be
dække en større eller mindre Del af hele Kappens 
Yderside; hos adskillige Lepader ligger der ved 

Grunden af disse 
Plader endnu en 

Kreds af mindre. Hos 
Balanerne danne disse 
mindre Plader sam
men med Kølpladen 
en fast Ring, der dog 
undtagelsesvis kan 
være sammensat af 
flere mindre i fiere 
Ringe ordnedePlader. 
Ringens Aabning for
oven dækkes af scuta 
og terga, der her 
ere forholdsvis smaa, 
og mellem hvilke 

Kappespalten be
finder sig. 

Cirripedierne ere 
Langhalse, s. Stilken, 

k. Kappen med Skallerne. 

Hermafroditter; Æggestokkene ligge hos Le
paderne i Stilken, hos Balanerne nær Til-
ha:ftningspladen; Testiklerne oppe i selve Krop
pen ; skønt R. ere Hermafroditter, findes dog et 
meget stort, veludviklet Parringslem. Højst ejen
dommeligt er det tillige, at der hos adskillige 
Lepader foruden de tvekønnede Individer tillige 
findes Hjælpehanner, saakaldte komplementære 
Hanner, der ere overordentlig smaa, men i øvrigt 
meget reducerede. Æggene kittes sammen i store 
Plader, hvor de forblive, indtil Ungerne klækkes; 
disse komme ud paa Naupliestadiet; inden de 
antage deres endelige Skikkelse, gennemløbe de 
endnu et Cyprisstadium, karakteriseret ved et 

Par veludviklede 1. Antenner forsynede med Hæfte
skive, 6 Par Svømmeben, der ligne Copepodernes, 
et Par store sammensatte Siøjne og en toklappet 
Skal, der ligner Ostracodernes; efter et kortere 
eller længere pelagisk Liv sætter det lille Dyr 
sig fast med Hovedenden; Kittet strømmer ud 
gennem I. Par Antenner, der er de egentlige 
Fastklæbningsredskaber; de sammensatte Øjne og 
de to Skaller gaa tabt, og Dyret omformes lidt 
efter lidt til den fastsiddende Rankefod. Alle R. 
ere Havdyr, der sidde fasthæftede til Klipper, 
Pæle, Sten etc. eller til fritsvømmende Genstande 
som Hvaler (>Hvalkopper«), Havskildpadder, Hav
slanger, Søfugle (»Andeskæl«), eller fritdrivende 
som Træstammer, Pimpsten samt til Skibe etc. — 
Enkelte Lepader, som Anelasma, sidde ind
borede i Huden paa visse Hajer og ere maaske 
Parasitter, andre, Lithothrya, bore sig Huler i 
Kalksten, Koralblokke etc. 

Til R. regnes endvidere tre smaa Grupper: 
Abdominalia (Alcippe), Apada og Rhizocephala; 
de to førstnævnte indbefatte Former, der føre et 
snyltende Liv, indgravede i Cirripediernes og 
Molluskernes Kalkskaller. Om den sidste Gruppe 
se R o d k r æ b s . 

De fleste R. findes inde paa lavt Vand, enkelte 
Former, Pollicipes o. a., ere dog Dybvandsdyr, og 
flere ere tagne paa meget store Dybder. (Lit t.: 
Ch. Darwin , A Monograph of the Suh. Class 
Cirripedia [2. Bd., Lond. 1851—54]). C. W.-L. 

Rankinelrå'Tjk'n], W i l l i a m J o h n Macquorn , 
skotsk Ingeniør og Fysiker, født i Edinburgh 5. 
Juli 1820, død 24. Decbr. 1872. Efter at have 
studeret ved Højskolen i Glasgow og Universitetet 
i Edinburgh kom han til at arbejde ved Jærn-
baner og Vandbygningsvæsen. Omkring 1848 be
gyndte han en Række Studier over Molekular-
fysik, der med Mellemrum sysselsatte ham Resten 
af hans Liv. Det var især Dampenes Egenskaber 
(Tryk, Temperatur, Arbejdsevne), han undersøgte. 
1853 skrev han »On the General Law of the 
Transformation of Energy<; han var blandt de 
første til at erkende og udnytte Læren om Varmen 
som en Energiform. 7. Novbr. 1855 D ' e v n a n 

Lærer i Ingeniørvidenskab og Mekanik ved Uni
versitetet i Glasgow. Han var en frugtbar og 
meget indflydelsesrig Forfatter, der foruden et 
Dusin Bøger har skrevet over 150 Artikler til for
skellige videnskabelige Tidsskrifter. K. S. K. 

Raun (eng. Runn), Saltsump paa Vestsiden 
af Forindien, ligger mellem Halvøen Kathia-
var og Ørkenen Thar. Fra Havet skilles den ved 
Øen Katsh, saaledes at den kun ved to Mundinger, 
Kori Creek mod Nord og Katsh-Bugten mod Syd, 
staar i Forbindelse med Havet. Om Vinteren 
ligger R. tør som en uhyre Saltørken. Talrige 
Vildæsler og andre Steppedyr strejfe da om paa 
den og ernære sig af Salturterne. Naar derimod 
Sommermonsunen sætter Vandet ind mod Kysten, 
oversvømmes R. paa nogle Smaaøer nær, hvor 
Vildtet da søger Tilflugt. Særlig ved den sydlige 
Munding finder der en betydelig Nedbrydning 
Sted, saa at Havet stadig trænger længere ind. 
Arealet af R. beløber sig til 23,300 • Km. M. V. 

Ranque les [rankelles], Indianerstamme i Syd
amerika, lever omkring Rio Salado i det sydlige 
Argentina og udgør ca. 10,000 Individer. R. ere 
beslægtede med Araukanerne og først efter den 
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spanske Erobring indvandrede til Pampas. De leve 
af Majsdyrkning, Kvægavl og Jagt og udmærke 
sig som Sølvsmede. Kun faa af dem ere døbte. 
Over for Argentinierne have R. ført en stadig 
Røverfejde; men siden 1870 har Regeringen taget 
haardt fat paa dem, og de ere stærkt formind
skede. H. P. S. 

Ransagning betegner en af Politiet til Ud-
findelse af Bevismidler foretagen Undersøgelse af 
Bolig eller andre Rum, Person og de Person til
hørende Genstande. I dansk Ret findes om R. 
den almindelige Regel i Grl.'s § 81, at Hus-
undersøgelse og Beslaglæggelse af Breve og andre 
Papirer — i Mangel af Samtykke — kræver Rets
kendelse, hvor ingen Lov hjemler en særlig Und
tagelse (se H u s u n d e r s ø g e l s e , Bes lag læg
gelse) . Om R. af Person (Visitation) findes i L. 
af 11. Febr. 1863 fastsat, at en anholdt straks 
kan undersøges paa sin Person, naar der er Grund 
til at formode, at han er i Besiddelse af noget, 
der kan tjene til Sagens Oplysning, eller hvoraf 
han kan befrygtes at ville gøre Misbrug. Om anden 
R. (f. Eks. efter andet corpus delicti end Papirer) 
findes ingen Bestemmelser, men Politiet vil uden 
for periculum in mora næppe anse sig berettiget 
til saadan R. undtagen i Medfør af de i Grl.'s § 81 
foreskrevne Betingelser. -— I moderne Straffe-
proceslove, saaledes den norske, findes udtømmende 
Forskrifter om Betingelserne for og Fremgangs-
maaden ved R.; navnlig sondres mellem, om R. 
finder Sted hos sigtede eller andre; hos sigtede kan 
R. foregaa, naar han med skellig Grund mistænkes 
for en Forbrydelse, der kan medføre højere Straf 
end Bøder, og der er Grund til at antage, at R. 
vil lede til hans Paagribelse eller Forbrydelsens 
Opdagelse; hos andre, naar Forbrydelsen er be-
gaaet, eller sigtede paagribes i vedkommendes 
Bolig, eller han under Forfølgningen har betraadt 
Rummet, eller der er Grund til at antage, at en 
eftersøgt Person eller bestemte Ting der kunne 
beslaglægges, eller Spor af en begaaet Forbrydelse 
der vil være at finde. Uafhængig af disse Be
tingelser kan R. foregaa i Beværtningslokaler o. 1. 
eller hos tidligere straffede Personer. R. kræver 
Retskendelse; men kan denne ikke afventes, træder 
Paatalemyndighedens Ordre i Stedet, eller Politiet 
kan ved periculum in mora handle paa egen 
Haand. Lignende Regler findes i dansk Udkast 
til Strafferetsplejen. A. GI. 

Ransart [råsa! r] , købstadlignende Kommune i 
det sydlige Belgien, Provins Hennegau, er Knude
punkt paa Jærnbanelinierne Carleroi—Aerschot 
og Le-Vieux-Campinaire—Jumet, har Glasværker 
og (1890) 6,750 Indb. M. Kr. 

Ranson se Ra t ion . 
Ranters [rå'nta.z] (eng.) betyder de begejstrede 

og er Navnet paa en Gren af Familisterne. Ogsaa 
et sværmerisk Parti, som holdt sine Gudstjenester 
under høje Raab, og som var udgaaet fra Meto
disterne i Yorkshire 1820, kaldtes R. E. O—d. 

Rantzan, Slot i Holsten N. 0. f. Plon, smukt 
beliggende paa en 0 i Kriickaue ved Barmstedt. 
Det tilhørende Gods er Stamgods for den mægtige 
Adelsslægt Rantzau. 1721 blev det inddraget af 
Frederik IV og kom derefter paa andre Hæn
der. Joh. F. 

Rantzau, en gammel dansk-holstensk Adels
slægt, som fører et af rødt og Sølv delt Skjold, 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

paa Hjælmen to Vesselhorn af Skjoldets Farver. 
Allerede 1083 blev Vipe r t R. Borggreve af 
Leisnik og Markgreve af Lausitz, og de dermed 
forbundne Forleninger forbleve hos hans ældste 
Søn Henr ik ' s Arvinger, til denne Linie uddøde 
1538. Fra Vipert's yngre Søn Ot to , som 1140 
byggede Slottet Rantzau i Holsten, nedstamme de 
to endnu blomstrende Hovedlinier, af hvilke den 
ældste nærmest har været og endnu hovedsagelig 
er knyttet til Holsten, medens den yngre har givet 
Danmark en hel Række fremragende Mænd, der 
have kastet Glans over Navnet. 

Af den ældre, holstenske Hovedlinie spillede 
H a n s R. en fremtrædende Rolle under Forhand
lingerne 1503 med Liibeck og paa Forligsmødet 
1507 i Nyborg mellem Kongen og Hansestæderne. 
Af hans mange Sønner var B a l t h a s a r (død 1547) 
Biskop i Liibeck; Bre ide (død 1562), sin Sam
tids mest fremtrædende Medlem af det holstenske 
Ridderskab, var 1545—61 Statholder i Hertug
dømmerne, en Stilling, som i den følgende Tid 
var saa godt som arvelig i Slægten R., og døde 
som Hertug Hans'es Lensmand paa Femern; Mel
ch io r (død 1539), Landmarskal i Hertugdømmerne, 
gennemførte 1533 i Bruxelles den Forbundstraktat 
med Nederlandene, som voldte Danmark's Brud 
med Liibeck og befæstede Christian IH's Trone, 
og han benyttedes jævnlig af Kongen til diplo
matiske Sendelser, ligesom han i det hele var 
Kongens mest betroede Raadgiver og de katolske 
Biskoppers farligste Modstander; ogsaa J e s p e r 
(død 1562) stod i høj Gunst hos Kongen. Af de 
holstenske Rantzau'ers ældre, fra D a n i e l R. til 
Rastorff (død 1594) nedstammende Linie optoges 
C h r i s t i a n R. til Rastorff, H a n s R. til Asche-
berg, D i t l e v R. til Oppendorf og O t t o R. til 
Breitenburg 18. Marts 1727 i tysk Rigsgrevestand. 
Linierne til Oppendorf og Ascheberg ere uddøde, 
sidstnævnte 1789 med Greve S c h a c k Car l R. til 
Ascheberg (se nedenf.). Af disse Linier skal for 
øvrigt kun nævnes Greve A n d r e a s C o n r a d 
P e t e r R. til Breitenburg (født 2. Septbr. 1773, 
død 3. Aug. 1845), s o m '826 ledsagede Prins 
Frederik (VII) paa hans Udenlandsrejse, 1828 ud
nævntes til Overskænk, 1831 til Statsminister og 
stod i høj Gunst hos Frederik VI. Baade for 
Thorvaldsen og for H. C. Andersen var han en 
virksom Mæcen, og hans Minde vil ikke mindst 
blive bevaret derved, at han var den første, der 
tilskyndede Thorvaldsen til at efterlade sin Fødeby 
sine Samlinger, og at det var ham, der udvirkede 
Rejseunderstøttelse til H. C. Andersen. — Af 
den fra førnævnte Daniel's yngre Søn J o h a n 
nedstammende Linie blev C h r i s t o p h R. (død 
1696) efter sit Ægteskab med Prinsesse Dorothea 
Hedvig af Holsten-Gliicksborg 16. Novbr. 1650 
ligeledes tysk Rigsgreve, og hans Afkom blomstrer 
endnu paa Java og i Australien. 

Af den yngre danske Hovedlinie maa først og 
fremmest nævnes de to berømte Hærførere D a n i e l 
og J o h a n R. samt dennes Søn H e n r i k R. (om 
disse se nedenf.). Sidstnævntes ældste Søn F r a n d s 
faldt 21. Novbr. 1622 paa Skillinge Hede, efter
ladende en Søn F r e d e r i k (død 1645), som lige
ledes deltog i Kalmar-Krigen, og som med sin 
anden Hustru, Ide Skeel, fik Asdal og derved 
tillige med sine Efterkommere blev endnu nærmere 
knyttet til Danmark. Hans Søn O t t o (død 1719), 
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Geheimeraad og Gesandt i Paris, optoges 25. Maj 
1671 i Grevestanden, og dennes Søn, Greve 
C h r i s t i a n R. (død 1771), en kundskabsrig og 
videnskabelig levende interesseret Mand, oprettede 
1756 det grevelige Rantzau'ske Forlods; han var 
1731—39 Vicestatholder i Norge, derefter Stift
amtmand i Fyn. Fra hans yngste Søn Greve 
F r e d e r i k S iegf red R. (død 1822), som blev 
kommanderende General paa Fyn, da Krigen med 
England udbrød 1801, nedstamme de nuværende 
danske Grever R. — To Næstnæstsøskendebørn 
af nævnte Greve Christian R., Brødrene J o h a n 
(død 1708) og J ø r g e n (død 1713), deltoge med 
megen Berømmelse i den spanske Arvefølgekrig 
som Oberster og Chefer for danske Rytterregi
menter. Sidstnævnte førte med stor personlig 
Tapperhed Kommandoen i det uheldige Slag ved 
Helsingborg 10. Marts 1710, men tog Aaret efter 
Revanche ved Belejringen af Hvalsund, hvor han 
5. Decbr. tilintetgjorde en svensk Afdeling paa 
2,500 Mand, der havde gjort Udfald; efter denne 
Bedrift blev han General til Hest. — Henrik R.'s 
anden Søn B r e i d e R. til Rantzausholm (død 
1618) blev 1601 Statholder i Kjøbenhavn og 
deltog med Tapperhed i Kalmar-Krigen. Hans 
ældste Søn F r a n d s blev 1627 i en Alder af 23 
Aar Rigsraad og Statholder i Kjøbenhavn ved 
sin Forlovelse med Christian IV's ældste niaarige 
Datter med Kirstine Munk Anna Cathrine og op
højedes 1632 til Rigshofmester, men druknede 5. 
Novbr. s. A. i Rosenborg Slotsgrav efter et Gilde 
hos Kongen. Hans yngre Broder J o s i a s indlagde 
sig stor Berømmelse i Trediveaarskrigen, først i 
kejserlig, dernæst i svensk, til sidst i fransk 
Tjeneste. Ved sin Skønhed, Tapperhed og belevne 
Væsen vakte han saa stor Opsigt hos det franske 
Hof, at Rygtet endog har villet gøre ham til 
Dronningens Elsker og Fader til Ludvig XIV. 
I sine talrige Batailler blev han 60 Gange saaret, 
og da han 1650 døde i en Alder af næppe 41 
Aar, manglede han et Øje, en Arm og et Ben. — 
Henrik R.'s yngste Søn Ger t (død 1627) ledede 
1584—90 som Lensmand Kronborg Slots Opførelse, 
blev 1600 Statholder i Hertugdømmerne, deltog 
med vekslende Held i Kalmar-Krigen og blev 
1611 Feltmarskal. Hans Søn C h r i s t i a n (død 
1663) blev 1648 ligeledes Statholder i Hertug
dømmerne, 1650 tysk Rigsgreve og 1661 som 
Præsident i Statskollegiet Rigets første Embeds
mand. Sønnen D i t l e v R. (død 1697), Vicestat
holder i Hertugdømmerne, sin Tids rigeste Jord
drot i det danske Rige, optoges 25. Maj 1671 i 
den danske Grevestand og oprettede 1674 af sine 
store jydske Besiddelser Grevskabet Løvenholm. 
Hans ældste Søn, Grev C h r i s t i a n D i t l ev R., 
som arvede begge Faderens Grevskaber, blev 1698 
Vicestatholder i Hertugdømmerne; men da han 
svigtede sit Løfte om enten at ægte Ulrik Frede
rik Gyldenløve's Datter eller betale en Skades
erstatning paa 30,000 Rdl., sekvestrerede Kongen 
Løvenholm, og ved sit vilde Liv gjorde R. sig 
saa forhadt, at Bønderne paa Grevskabet Rantzau 
gjorde Oprør, hvilket havde ogsaa dette Grevskabs 
Sekvestration til Følge. Hjemkommen fra et 5-
aarigt Ophold i preussiske Fæstninger for Gæld 
til Kongen af Preussen blev R. 1721 paa en 
Snæppejagt snigmorderisk skudt, og Broderen, 
Grev V i l h e l m A d o l p h R., blev som mistænkt 

I for at have tilskyndet til Mordet dømt til livs
varigt Fængsel og hensat paa Akershus, hvor han 
døde barnløs 19. Marts 1734. H.-L. 

Rantzau, Dan ie l , dansk Feltherre, født 1529, 
falden I I . Novbr. 1569, hørte til en yngre Linie 
af den berømmelige holstenske Æt R. (se ovenf.). 
Hans Fader, Godske R. til Wildstedt, Nienhof 
og Wammendorf var ivrig Protestant og sendte 
R. til Wittenberg, hvor han blev undervist af 

i Luther og Melanchton. Han studerede flittig, 
navnlig Sprog; foruden Dansk og Tysk talte og 

I skrev han Latin, Italiensk og Fransk. 1547 led
sagede han sin Herre, Hertug Adolf af Gottorp, 

I til Kejser Karl V's Hof, hvor han omgikkes Da
tidens mest fremragende Mænd og lærte den fine 

I Verdenstone. Senere tog han Tjeneste i de kejser
lige Hære og tjente sig op fra frivillig til Høveds-

I mand for en Fænnike Fodknægte. Efter omtr. 7 
I Aars Fraværelse vendte R. hjem. Hans Herre 
[ tænkte da paa i al Hemmelighed at paaføre Dit-
• marsken Krig, og R. skulde lede Hvervningerne. 

Planen blev dog røbet, og Angrebet blev fore
taget af Kongen af Danmark og Hertugerne i 
Forening under Befaling af Johan Rantzau. R. 
drog med som Fører for en Fænnike og blev 
saaret under Stormen paa Meldorf. Knægtene 
ønskede ham forfremmet til Oberst, men Kongen 
og Hertugerne vilde ikke, at Rantzau'erne skulde 
fylde alle de højere Kommandoposter. Umiddel
bart efter Krigen traadte R. i dansk Tjeneste som 
Oberst med en aarlig Løn af 400 Rdl. Siden 
ledsagede han Hertug Adolf paa en mislykket 
Frierrejse til Dronning Elisabeth, efter Hjem
komsten trolovede han sig med Cathrine von 
Damme. Midsommer 1562 fik han Befaling af 
Frederik II til at hverve saa mange Ryttere og 
Knægte, han kunde overkomme. I det første Aar 
af den nordiske Syvaarskrig førte han som Oberst 
et Fodregiment paa 8,000 Mand, men 1565 fik 
han 36 Aar gi. Overkommandoen over Hæren, 
særlig over Rytteriet, medens Frants Brockenhuus 
(s. d.) førte Fodfolket. Pengemangel og Myteri i 
Hæren hindrede længe hans Virksomhed; han 

! kom for sent til at undsætte Varberg, som Erik XIV 
, belejrede. Medens han prøvede paa at tage det 

tilbage, fik han Underretning om, at en mere end 
dobbelt overlegen svensk Hær under Jakob Hast
sko nærmede sig langs Åtran. R. afbrød resolut 
Belejringen, gik den overlegne Fjende i Møde og 
tilføjede ham 20. Oktbr. 1565 paa Axtorna Hede 
(s. d.) i Koinge Sogn et fuldstændigt Nederlag 
(Slaget kaldes stundom Slaget ved Svarterå). R.'s 
glimrende Rytterindhug afgjorde Slaget, Svenskerne 
mistede alt deres Skyts, 48 Kanoner. Den følgende 
Sommer gjorde han Indfald i Vestergotland, 
brændte Ealkoping, Skara og Lidkoping og førte 
sin Hær, trods alle svenske Baghold, velbeholden 
tilbage til Båhus. Senere lykkedes det at fange 
begge de svenske Hærførere Charles de Mornay 
og Jakob Hastsko. Oktbr. 1567 samlede R. 6,000 
Mand ved Halmstad for med dem at foretage det 
Indfald i Østergotland, som fremfor alt har gjort 
hans Navn udødeligt. Ad snævre Skovveje, gennem 
Klippekløfter og over Moradser naaede han 1. 
Novbr. Jcinkoping; herfra drog han ved en for
voven March gennem Holaveden langs Vettern's 
vestlige Bred ind i Ostergotland, hvor hans An
komst vakte stor Bestyrtelse. De svenske Hære, 
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som gik mod ham, bleve let splittede, naar R.'s 
Krigsraab »Her! Her! Danmark!« lød hen over 
Sletten. R. tog længe Hovedkvarter i Linkoping 
og hærgede derfra baade Norr- og Soderkoping. 
Fik han blot en Forstærkning af 600 Ryttere og 
2,000 Knægte, dristede han sig til at drage mod 
Stockholm; men den fik han ikke, og da Sygdom 
og Kugler stadig forringede hans Hob, maatte 
han Jan. 1566 tænke paa Tilbagetog. Forinden 
foretog han dog 14. Jan. et glimrende Overfald 
paa den bag Motala-Strømmen ved Norrbyhus 
lejrede svenske Hær, befriede alle sine Fanger 
og tog bl. a. Krigskassen med 12,000 Rdl. 24. 
Jan. begyndte han Tilbagetoget ad den østre Hul
vej og førte under Farer, Savn og Anstrengelser, 
der endog overgik dem paa Optoget, sin Hær 
tilbage til den skaanske Grænse. Paa Nedmarchen 
fangede han begge de svenske Anførere, han havde 
mod sig, Hogenskild Bjelke og Sten Baner. Oktbr. 
1569 begyndte R. at belejre Varberg; n .Novbr . 
var han ude i Belejringsbatterierne og steg op 
paa en Klippe for at iagttage Ildens Virkning; 
medens han stod der, kom en Kugle og bortrev 
den øverste Del af hans Hoved, saa han døde 
paa Stedet. Hans Lig blev ført gennem Danmark 
ledsaget af 2 Faner Ryttere, ved Holsten's Grænse 
modtog Hertug Adolf det i Spidsen for det hol
stenske Ridderskab og førte det til Slægtens 
Gravsted i Westensee. R. skildres som en høj, 
rank, kraftig bygget Mand med langagtigt, magert 
Ansigt; Mund og Hage næsten skjulte af tæt 
Skæg. (Li t t . : Axel La r sen , »D. R.« [Kbhvn. 
1897]). A.L. 

Rantzau, H e n r i k , dansk Statsmand, født I I . 
Marts 1526, død 31. Decbr. 1598, Søn af nedenn. 
Johan R. I en Alder af kun 12 Aar immatriku
leredes han ved Universitetet i Wittenberg, hvor 
han opholdt sig i længere Tid og ofte kom i 
Luther's Hus. 1548 fulgte han med Hertug Adolf, 
i hvis Tjeneste Faderen da var traadt, til Kejser 
Karl V's Hof og blev der til 1553. Efter sin 
Hjemkomst ægtede han 1554 den rige braun-
schweigske Adelsmand Frants v. Halle's Datter 
Christina, hvorved han kom i Besiddelse af store 
Rigdomme, og s. A. traadte han i Kongen af 
Danmark's Tjeneste som Amtmand paaSegeberg; 
1556 udnævntes han tillige til Statholder i den 
kgl. Del af Hertugdømmerne. Han beklædte denne 
Stilling lige til Jan. 1598 og kom til at spilleen 
meget vigtig Rolle i Hertugdømmernes Historie i I 
hele dette Tidsrum. Han sluttede sig ligesom ' 
Faderen bestemt til det danske Kongehus, og det j 
skyldtes væsentlig hans Aarvaagenhed, at Hertug 
Adolfs Plan om for egen Regning at erobre Dit- j 
marsken 1559 blev forpurret og Hertugen nødt 
til at tage Kong Frederik II og Hertug Hans 
med i Foretagendet; R. gjorde selv Felttoget med \ 
som Krigsraad hos Faderen. Som Statholder 
ledede han den lokale Styrelse af den kgl. Del 
og desuden Fællesregeringen, naar denne tilfaldt 
Kongen. Han var meget virksom for Landenes 
økonomiske Opkomst, og hans Statholderperiode 
var i den Henseende en lykkelig Tid for Hertug
dømmerne. Hans Virksomhed indskrænkede sig 
dog ingenlunde alene til Hertugdømmernes Styrelse. 
I en Række af Aar var ban meget optagen af 
Spørgsmaalet om Frederik II's Giftermaal, særlig 
arbejdede han ivrig for en Udsoning mellem det 

danske Kongehus og Christian II's Slægt ved et 
Giftermaal mellem Frederik II og Christian II's 
Datterdatter, Prinsesse Renata af Lothringen; til 
andre Tider arbejdede han ogsaa ivrig for et 
Ægteskab med Elisabeth af England eller Marie 
Stuart af Skotland. Formedelst sit store Kendskab 
til udenlandske Forhold var han naturligvis ogsaa 
en meget brugt Mand ved diplomatiske Forhand
linger med Udlandet; han deltog i de fleste Freds -
møder under Syvaarskrigen, deriblandt i Mødet i 
Stettin 1570, hvor Freden endelig sluttede. Efter 
Frederik II's Død kom der en meget ^rydsom 
Tid for R. Efter at Enkedronning Sofie 1590 
havde overtaget Formynderstyrelsen i Hertug
dømmerne, kom det snart til en heftig Kamp 
mellem hende og den myndige Statholder. Han 
var en bestemt Modstander af hendes Plan om 
en Deling af de kgl. Amter mellem hendes 3 
Sønner og søgte til hendes store Forbitrelse Støtte 
hos hendes Fjender, de danske Regeringsraader. 
Kampen fik en yderligere Tilsætning af Bitterhed, 
da Familien Rantzau's svorne Fjende, Hans Blome, 
Amtmand i Haderslev, blev Enkedronningens for
trolige Raadgiver. Kampen endte for saa vidt 
med Sejr for R., som det 1593 lykkedes ham 
med det danske Rigsraads Hjælp at faa Christian IV 
erklæret for myndig og derved Moderen fortrængt ; 
men da Christian IV 1595 igen nærmede sig 
Moderen, gik det tilbage med R.'s Indflydelse. 
Han fik paa flere Maader den unge selvbevidste 
Konges Uvilje at føle, og det var næppe helt 
frivilligt, at han Jan. 1598 søgte sin Afsked. 

Det er dog maaske ikke saa meget R.'s Stats-
mandsvirksomhed, der har gjort hans Navn be
rømt, som den fremskudte Stilling, han indtog i 
Datidens litterære og kunstneriske Liv, og som 
skaffede ham Tilnavnet »den lærde«. Han havde 
under sit Ophold ved Kejserhoffet i de spanske 
Nederlande gjort Bekendtskab med den der 
herskende Renaissance og Humanisme, og han 
satte sig siden som Opgave at omplante dette Liv 
paa nordisk Grund. Hertil bidrog ikke alene hans 
levende aandelige Interesser, men ogsaa hans store 
Forfængelighed; han selv skulde være Midtpunktet 
i dette Liv, og Digtere og Videnskabsmænd skulde 
forherlige ham som den lærde Stormand og gav
milde Mæcen. Ved sit Giftermaal og ved Arven 
efter Faderen var han kommen i Besiddelse af 
store Rigdomme, der yderligere forøgedes stærkt 
under hans dygtige Administration. Han ejede til 
sidst 18 store Godser. Paa flere af disse rejste 
han pragtfulde Slotte, og disse prydede han i rigt 
Maal med Statuer og Malerier, der dels behandlede 
mytologiske og antikke Emner, dels Emner fra 
Datiden, særlig saadanne, der kunde tjene til For
herligelse af ham selv og hans Slægt. Paa Breiten-
burg samlede han et stort Bibliotek paa over 
6,000 Bd., deriblandt flere vigtige Haandskrifter, 
og han laante med gavmild Haand ud af sine 
Skatte. Ved Breitenburg's Erobring af Wallen-
stein's Tropper 1627 blev dette rige Bibliotek 
splittet og er vistnok for største Delen gaaet til 
Grunde. Han satte en stor Stolthed i sin pynte
lige latinske Brevstil og førte en udstrakt Korre
spondance med Fyrster og Stormænd over hele 
Europa og ganske særlig med Videnskabsmænd 
og Digtere, der i deres Dedikationer og Breve 
overvældede ham med Smiger, ofte af den usmage-
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ligste Natur, og til Gengæld lønnedes med klingende 1 
Mønt. En hel Række af disse Breve, de saakaldte 
Trøstebreve i Anledning af hans Børns Død, ud
gav han sammen med sine egne Svar derpaa. 
Selv optraadte han ogsaa som Forfatter; han ud- I 
gav Værker om Astrologi, som han var en ivrig 
Dyrker af, Krigskunst og forskellige andre Emner. 
Disse Værker skyldes dog vistnok for en stor 
Del den Stab af Litterater, som han stadig var 
omgiven af. Større personlig Andel havde han 
derimod i nogle historiske og geografiske Værker, 
saaledes Mindeskriftet over Faderen, et Værk om 
Ditmarskerkrigen 1559, som han udgav under 
Pseudonymet Cilicius Cimber, og en Beskrivelse 
af den cimbriske Halvø, der dog først udgaves 
1739. L.L. 

Rantzau, Johan , dansk Feltherre, født 12. 
Novbr. 1492 paa Steinburg i Holsten, død 12. 
Decbr. 1565. 13 Aar gi. blev han af Moderen, 
som var Enke af Ætten Buchwaldt, sendt til Op
dragelse ved et Akademi i Tyskland, hun ønskede 
at gøre en lærd af ham; men uden hendes Vidende 
forlod han Akademiet og tog Tjeneste i den tyske 
Kejsers Hær. Siden flakkede han vide om, gæstede 
England og Spanien og naaede endog til det 
hellige Land, hvor han blev slaaet til Ridder i 
Jerusalem. Efter sin Hjemkomst ledsagede han 
Hertug Christian, den senere Kong Christian III, 
paa en Rejse i Tyskland og var 1521 med ham 
ved Rigsdagen i Worms under Luther's Ordtvist 
med Katolikkerne. Han var fra den Stund af 
ivrig Protestant. Efter Christian II's Flugt førte 
han den Hær, som vandt Kronen for Frederik I. 
Da Søren Norby senere vakte et Bondeoprør i 
Skaane, slog R. de i Tal langt overlegne Bonde
hære ved Lund og Brunktofte nær Landskrona 
og tvang snart efter Søren Norby selv til at dag-
tinge i denne By. Under Grevens Fejde (s. d.) 
førte han den udvalgte Konge Christian III's Hær, 
kuede først med blodig Strenghed Bonderejsningen 
i Jylland og stormede Aalborg, siden førte han 
sin Hær fra Als over til Helnæs paa Fyn, slog 
og nedsablede de fynske Bønder ved Favrskov 
Banker nær Assens og gav sig til at belejre denne 
By. Da Greven af Hoya rykkede frem med en 
Undsætningshær, slog R. ham fuldstændig paa 
Øxnebjærg (s. d.) 7I/2 Km. fra Assens I I . Juni 
1535. Dækket af den svensk-dansk-preussiske 
Flaade under Peder Skram (s. d.) gik han over 
til Sjælland, indesluttede Kjøbenhavn og tvang 
den efter en haardnakket Belejring til at aabne 
sine Porte. Efter Krigen trak han sig tilbage til 
sine Godser i Holsten og byggede den faste Borg, 
Breitenburg, nær Itzehoe. Han fraraadede bestemt 
Kongen det ukloge Skridt at dele Hertugdøm
merne med sine Halvbrødre. Paa sine gamle Dage 
fik han endelig Lejlighed til at øve en Daad, 
som altid havde været hans inderlige Ønske, den 
at hævne sin Slægts og hele den holstenske Adels 
forsmædelige Nederlag under Ditmarskerkrigen 
1509. 22. Maj 1559 rykkede han i Spidsen for 
en dansk-holstensk Hær over Ditmarsken's Grænse, 
skuffede snildt Ditmarskerne med Hensyn til det 
virkelige Angrebspunkt og stormede 3. Juni efter 
en haard Kamp Meldorf. Idet han ved bestandige 
Skinangreb holdt Ditmarskerne i Uvished om sine 
egentlige Planer, naaede han uden synderlig Møje 
frem til Heide, slog Ditmarskerne 13. Juni i aaben 

Mark foran Byen og stormede denne i Løbet af 
den paafølgende Nat, skønt hans Folk vare saa 
udmattede, at de næsten ikke vare til at drive 
frem. Mod Ditmarskerbønderne viste han en høj
modig Skaansel, som hverken Jyderne eller Fyn
boerne havde kendt under Grevens Fejde. 20. 
Juni, altsaa efter ikke en Maaneds Felttog, var 
Ditmarsken kuet og rejste sig aldrig mere. Sine 
sidste 6 Aar levede R. i Ro i Holsten. (Li t t . : 
Axel L a r s e n , >Dansk-norske Heltehistorier« 
I [Kbhvn. 1893]). A.L. 

Rantzau , S c h a c k C a r l , Greve, dansk Ge
neral og Statsminister, født I I . Marts 1717, død 
21. Jan. 1789, sædvanlig kaldet R . -Ascheberg 
efter et holstensk Gods (i Nærheden af Plon), 
der ejedes af hans Fader, Rigsgreve Hans R., 
bekendt som Foregangsmand paa Landborefor
mernes Omraade. Ganske ung traadte R. ind i 
den danske Hær, blev i en Alder af 18 Aar 
Kaptajn og var 1750 avanceret til Oberst og 
Regimentschef, hvilken Stilling han beklædte, til 
han 14. Juli 1756 afskedigedes af dansk Krigs
tjeneste, hvorpaa han forlod Danmark og tog 
Ophold i Danzig. Her forblev han, da det ikke 
lykkedes ham at faa Ansættelse i den russiske 
Hær, indtil han i Apr. 1762 gik til St. Peters
borg for paa egen Haand, uden den danske Re
gerings Tilladelse, men dog med Bernstorffs 
Vidende, at arbejde paa en Forsoning mellem 
Danmark og Huset Gottorp, hvis Chef, den 
russiske Kejser Peter I I I , netop paa den Tid 
rustede sig til et Hævntog mod Kong Frederik V. 
R. drømte om en glimrende Fremtid som Stats
mand, idet han i naiv Selvtillidsfuldhed stolede 
paa, at han vilde kunne faa den russiske Regering 
til at gaa ind paa hans fantastiske Planer om et 
oldenborgsk Familieforbund mellem Danmark-
Norge-Sverige og Rusland, der skulde være For
bundets Leder, men til Gengæld gaa ind paa 
Bernstorffs Forslag til en endelig Afgørelse af 
det gamle Mellemværende med den danske Krone. 
Han skaffede sig ogsaa gode Forbindelser ved 
det russiske Hof og arbejdede ufortrødent paa at 
faa sine Ideer godkendte, hvad den danske Ge
sandt omtaler med Ros i en Indberetning til 

: Bernstorff, idet han fremhæver hans Sindelag som 
, dansk Patriot; men alle R.'s Anstrengelser vare 
' forgæves, og i Slutn. af Maj s. A. maatte han, 

da man begyndte at mistænke ham for at være 
dansk Spion, forlade St. Petersborg uden andet 
Resultat end at have paadraget sig den senere 
Kejserinde Katharina II's uudslukkelige Had; 
hvad Grunden hertil var, vides ikke. Fuld af 
Forbitrelse mod Rusland drog R. tilbage til 
Danzig og derfra til Altona, hvor han nu boede 
i henved 7 Aar. Her traf R. sammen med 
Struensee, der dengang var Fysikus i Altona, og 
det varede ikke længe, inden et venskabeligt 
Forhold udviklede sig mellem dem; det viste sig 
nemlig hurtig, at deres Anskuelser om Religion, 
Moral og Politik passede godt sammen, og at de 
vare ganske enige om, at den dansk-norske Stat 
trængte til Reformer i alle Retninger. Den let
sindige og overfladiske Verdensmand med det 
behagelige, vindende Væsen imponerede den unge 
Læge med sine spredte, let erhvervede Kund
skaber og sin tilsyneladende solide Tænkning; 
dengang vidste Struensee endnu ikke, at R., et 
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livligt og opvakt Hoved, kun var en vittig Ræ
sonnør, men fuldstændig uskikket til al praktisk 
Virksomhed og uden Respekt for Pligt og ud
holdende Arbejde. Foruden med Struensee stiftede 
R. paa den Tid Bekendtskab med Generalerne 
Gahler og St. Germain (s. d.), og den sidste, der 
dengang var Krigsminister, ansatte paa ny R. i 
Hæren og fik ham i Juli 1767 udnævnt til kom
manderende General i Norge, som han, ilde lidt 
af Nordmændene, atter forlod i Decbr. s. A., da 
han efter St. Germain's Fald fik Befaling til at 
tage Ophold i Holsten. Struensee, der paa R.'s 
Anbefaling kom til at ledsage Christian VII paa 
hans Udenlandsrejse, kaldte ham i Juli 1770 til 
Kjøbenhavn, hvor han blev ansat som tredje de
puteret i Generalitets- og Kommissariatskollegiet; 
efter Bernstorffs Fald (15. Septbr. s. A.) blev 
han Medlem af Konseillet og efter dettes Op
hævelse (Decbr. s. A.) af Geheime-Konferensen, 
der opløstes efter et halvt Aars Forløb (Juli 
1771). Samtidig hermed lod Struensee sig ud
nævne til Geheimekabinetsminister, medens R., 
der havde ventet, at han vilde komme til at ind
tage den første Plads i Regeringen, til sin store 
Fortrydelse saa sig henvist til Stillinger uden 
virkelig Indflydelse. Da nu Struensee tillige i 
Efteraaret 1771 nægtede at komme ham til Hjælp 
mod hans Kreditorer (R. var paa Grund af sit 
udsvævende Liv stærkt forgældet) ved at sætte 
Loven ud af Kraft for hans Vedkommende, be
sluttede han i sin Forbitrelse herover at styrte 
sin fordums Ven og blev en af Hovedmændene 
i Sammensværgelsen, der førte til Katastrofen 17. 
Jan. 1772. R., der af Fejhed skal have haft i 
Sinde at forraade Komplottet og maatte tvinges 
til at være til Stede ved Planens Udførelse, fik 
det Hverv at arrestere Caroline Mathilde og op-
traadte ved denne Lejlighed paa en i høj Grad 
taktløs Maade. Bagefter overvældedes han, meget 
ufortjent, med Lovtaler og Hædersbeviser, bl. a. 
blev han General og Medlem af det nyoprettede 
Geheimestatsraad, men hans Udygtighed, upaalide-
lige Karakter og, først og fremmest, Rusland's 
bestemt udtalte Ønske om hans Fjernelse fra 
Statsraadet bevirkede, at han allerede 9. Juli 
s. A. afskedigedes fra alle sine Embeder; som 
Plaster paa Saaret fik han en urimelig høj Pen
sion. R. forlod derefter Danmark og bosatte sig, 
efter nogle Aars Ophold i Avignon, i den lille 
By Ménerbes (32 Km. fra Avignon), hvor han 
levede paa en stor Fod og skal have været baade 
anset og afholdt af Befolkningen; hans vel ved
ligeholdte Gravsted findes endnu i Haven ved 
Byens gamle Slot. (L i t t . : »Danske Samlinger«, 
IV, S. 289 ff. [Kbhvn. 1869]; H j o r t - L o r e n z e n , 
»Om Grev R.-Ascheberg's sidste Dage« [»Hist. 
Tidsskr.« VI, 3, Kbhvn. 1892]; T h u m m e l , »Reise 
in die mittagigen Provinzen von Frankreich«, 
Bd. IV, S. 64 [Leipzig 1791 —1805]; L. Koch, 
»Struensee's Parti« [»Hist. Tidsskr.« VI, 5, Kbhvn. 
1895]; samme, »Kabinettet i Struensee's Tid« 
[»Hist. Tidsskr.« VII, 3, Kbhvn. 1902]; E. Ho lm, 
»Danmark-Norges Historie under Christian VII« 
[Kbhvn. 1902 ff.]). C. F. 

Rantzausliolm se B r a h e t r o l l e b o r g . 
Ranilla se F r ø s v u l s t . 
Ranum, Landsby i Bjørnsholm Sogn, Slet 

Herred, Aalborg Amt, ca. 8 Km. Syd for Løgstør, 

især kendt ved det der liggende Statsseminarium. 
Ved Reskript af 20. Decbr. 1815 blev der 
paa Foranledning af Pastor Ignatius Becher op
rettet et »Præstegaardsseminarium« i R., men det 
blev atter nedlagt 1819. Ved kgl. Resolution 
af 5. Febr. 1847 flyttedes det, siden 1812 i 
Snedsted i Thy værende Seminarium til R. Det 
var især bestemt for Aalborg og Viborg Stifter. 
»Dette Seminarium har vistnok fornemmelig paa 
Grund af ejendommelige Karaktertræk hos den 
Befolkning, som nærmest har været henvist der
til, vel ogsaa paa Grund af sin Beliggenhed uden 
for de store Strømninger, bevaret et Præg af 
Jævnhed og Soliditet«. Et Særkende for R. 
Seminarium er det idelige Personskifte: 9 For
standere i et halvt Aarhundrede; af disse kunne 
særlig nævnes Ludv. Chr. Muller (død 1851), 
den historiske Forfatter A. Fabricius (1859—64), 
Provst J. C. Sørensen (1878—91). Dets nu
værende Forstander er Cand. theol. P. Taaning. 
— Seminariet er et Eksternat, bestemt for ca. 90 
Elever. Der undervises gennem tre Aarsklasser 
af Forstanderen og 5 Lærere. (L i t t . : J o a k i m 
L a r s e n , »Bidrag til den danske Folkeskoles 
Historie 1784—1818« [Kbhvn. 1893]; samme, 
»Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1818— 
98« [Kbhvn. 1899]; C M . C. K v o l s g a a r d , »Se
minariet i Snedsted og Ranum« [1898]). Fr. Th. 

Ranunculaceae (Ranunke l f ami l i en , norsk 
S o le i famil ien) , tokimbladede Planter af Fler-
foldfrugtedes Orden, mest urteagtige Planter med 
spredte og gerne mere eller mindre haanddelte 
Blade, der ved Grunden ere skedeformede og 
sjælden have Akselblade. Blomsterne ere tve
kønnede og regelmæssige (med enkelte Und-

i tageiser); deres Blade ere skruestillede eller 
sidde i Kranse. Blosterbladene ere enten ens 

i (enkelt Bioster) og farvede, kronbladagtige eller 
delte i Bæger og Krone. Der findes et stort 
Antal Støvdragere, der vende Knapperne udad; 
mellem Bioster og Støvblade er der meget hyppig 
anbragt Honningblade, egentlig golde Støvdragere, 
der ere indrettede til Afsondring og Opbevaring 
af Honning og kunne have forskellige Former. I 
Blomstens Midte sidder paa den mere eller mindre 
hvælvede Blomsterbund oftest talrige frie Støv
veje. Bestøvningen sker ved støv- eller honning
samlende Insekter. Smaafrugterne ere enten Bælg
kapsler eller Nødder, kun sjælden Bær; blive 
de Nødder, er Støvvejenes Antal størst. Frøene 
have en rigelig olieagtig Frøhvide. Familien 
tæller over 900 Arter, som især leve i nordlig 
tempererede Egne. De fleste Arter udmærke sig 
ved Indhold af skarpe eller giftige Stoffer; nogle 
have derigennem faaet Anvendelse som Læge
planter. Mange ere paa Grund af Blomsternes 
Skønhed yndede Prydplanter paa Friland; ingen 
udmærker sig ved Duft. I øvrigt have R. ingen 
større økonomisk Betydning. De falde i 2 Hoved
grupper efter Smaafrugternes Karakter. De Slægter, 
der have B æ l g k a p s l e r , falde atter i følgende 
Grupper: P æ o n gruppen (med Pæon), Nyse rod
gruppen (med Nyserod, Engblomme, Kabbeleje> 
Eranthis, Akkeleje, Nigella o. fl.), R i d d e r s p o r e-
gruppen (med Ridderspore og Stormhat); de 
Slægter, der have N ø d d e r , falde atter i: 
A n e m o n e gruppen (med Anemone, Kobjælde, 
Frøstjerne), R a n u n k e l gruppen (med Ranunkel, 
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Vorterod, Frøpeber, Musehale, Adonis o. a.) og 
Skovrankegruppen (med Skovranke). 

Ranunculus L. (Ranunke l , S m ø r b l o m s t , 
norsk Solei) , Urter med haanddelte eller sjælden 
udelte Blade og enlige Blomster eller faablomstrede 
Stande. Blomsterne have et af 5 (sjælden 3) bæger
agtige Blade sammensat Bioster; de 5 Honning
blade ere kronbladagtige, oftest gule og af en 
stærk Glans; ved Grunden ere de forsynede med 
et Honninggemme af Form som en Grube, der 
for det meste dækkes af et Skæl. Nødderne ere 
glatte, vortede eller piggede. Over 200 Arter i 
alle Egne af Jorden, de fleste dog i nordlig 
tempererede. I Danmark og Norge findes en 
Del Arter, henholdsvis 12 og 15. Af disse ere 
de fleste fælles; i Norge leve desuden nogle 
Højfjældsranunkler, som mangle i Danmark; her 
er der til Gengæld visse sydligere Arter, som ej 
forekomme i Norge. Udelte og linie- eller lancet-
dannede Blade findes hos R. Lingua L. (Lang
b l a d e t R., L a n g b l a d e t S.), der er den største 
(indt. 2 Meter) og mest storblomstrede af danske 
Arter, og som vokser ved Bredderne af Søer og 
Aaer og i Tørvegrave (almindelig i Danmark, 
sjælden i Norge) og udbreder sig ved Udløbere, 
R. Flammula L. (Kær-R., n. M y r t r a u s k a ) 
og R. reptans L. (L iden R., n. I g l e g r æ s ) ; 
de to sidste ere 15—30 Cm. høje og have ned-
liggende eller krybende Stængler og smaa Blomster; 
hos R. Flammula, som er almindelig i Danmark 
og Norge paa fugtige Enge, er Nøddernes Næb 
ret, hos R. reptans, der findes hist og her ved Fjord-
og Søbredder i Danmark og Norge, er Næbbet hage-
krummet. Hos alle de øvrige Arter ere Bladene 
mere eller mindre haanddelte. R. acer L. (Al
m i n d e l i g S m ø r b l o m s t , B i d e n d e R., norsk 
Eng-S ole i) er meget hyppig i begge Lande 
paa Enge og Marker; den har indtil 70 Cm. høje 
og haarede Stængler og middelstore Blomster, 
der udvikles hele Sommeren, og hvis Stilke ere 
trinde. Blomsterstilkene hos R. repens L. 
(KrybendeR. ,n . T r a u s k a g r æ s ) ere furede; den 
har overjordiske Udløbere og er almindelig i 
begge Lande paa Enge o. a. fugtige Steder. En 
Form med fyldte Blomster ( K n a p u r t , G u l d 
k n a p p e r ) dyrkes i Haver. Nærbeslægtet er 
R.polyanthemus L. ( M a n g e b l o m s t r e t R. og S.), 
men den mangler Udløbere og har større Blomster; 
hist og her i Danmark og det østlige Norge paa 
høje Enge. Ogsaa R. bulbosus L. ( L ø g r o d e t 
R., norsk K n o l s o l e i ) har furet Blomsterstilk; 
dens Jordstængel er knoldformet opsvulmet; 
Blosterbladene ere under Blomstringen slaaede 
tilbage; almindelig i Danmark paa tørre Marker 
og Bakker, sjælden i Norge (sydlige). Medens 
de foregaaende ere fleraarige, er R. arvensis L. 
(Ager-R.) enaarig; den udmærker sig ved piggede 
Nødder og bliver 20—40 Cm. høj; Ukrudt i 
Sæden i de sydlige Egne af Danmark. Af de 
norske Fjældarter kan nævnes følgende: R. glacialis 
L. (Is-R., norsk R e n s ol ei) er 10—20 Cm. høj 
og har brunhaarede Blosterblade; Honningbladene 
ere hvide, efter Blomstringen rødviolette; den 
vokser lige til den evige Sne og ædes af Vild
renen. R. aconitifolius L. (So l e ikonge ) er 
0,30—1 M. høj og har tykke og kødede 
Rødder og mange hvide eller rødlige Blomster. 
Den vokser i Birkeregionens Krat, helt til 

I Saltdalen (67 ° n. Br.) og dyrkes som Prydplante, 
især med fyldte Blomster ( S ø l v k n a p p e r ) . R. 

; nivalis L. (Sne-R.) findes ogsaa nær Snegrænsen 
i mosrige Sumpe; den er S—15 Cm. høj og har 
enblomstrede Stængler med en stor gul Blomst, 
hvis Blosterblade ere brunfiltede; Honningen er 
ikke dækket af Skæl. Endnu mindre er R, 
pygmaeus Wahl., 2 —10 Cm. høj og med smaa 
Blomster. Beslægtet med de sidste er den i 

I begge Lande forekommende R. auricomus L. 
: ( N y r e b l a d e t R. og S.), som let kendes paa de 
! i Omrids nyredannede Grundblade; den er hyppig 

i Skove og Krat og blomstrer om Foraaret. 
Overgang mellem R. og Slægten Frøpeber dannes 
af R. sceleratusL. (Tigger-R. , norsk Kj el solei) , 
der er enaarig, 15—60 Cm. høj og glat; den 
hule Stængel bærer mange smaa og bleggule 

• Blomster, hvis Honning ikke er dækket; Nødderne 
ere glatte. Den vokser ved Grøfter og Damme 
og er almindelig i begge Lande. Den skarpe 
Saft skal have været anvendt af Tiggere til at 
fremkalde Saar paa Huden for derved at vække 
Medlidenhed. R. asiaticus L. (Have-R., K u g l e -
R.) fra Middelhavslandene har tykke Rødder og 
gule, hvide eller røde, mest stærkt fyldte Blomster. 
Den er Prydplante i Haver, hvor ogsaa R. am-

! plexicaulis L. (Alperne) med store hvide Blomster 
finder samme Anvendelse (se nedenfor). (Li t t . : 
P r a n t l , Ranunculaceae i Engler & Prantl, »Die 
naturlichen Pflanzenfamilien«). A. M. 

Som Prydplanter dyrkes de ovennævnte R. 
aconitifolius fl. pi., amplexicaulis, repens 
fl. pi. og R. asiaticus. Af sidstnævnte findes 
en Mængde Kulturformer med stærkt fyldte 
Blomster i næsten alle Farver. Knoldene, som 
indforskrives fra Udlandet, lægges om Foraaret 

i 4 Cm. dybt og med 1 0 - 1 5 Cm. Afstand i en 
varm næringsrig Muldjord. Lægges Knoldene af 
flere Gange, kan man have dem blomstrende 
langt hen paa Sommeren. Ogsaa til Pottekultur 
er denne Art vel egnet. L. H. 

Ranunculus se R a n u n c u l a c e a e . 
Ranunkel, Ranunkelfamilien se Ranun

culaceae. 
Ranunkel-Græsrust se Encellerust. 
Ranz des vaches [ra(s)deva's] se K u h r e i g e n . 
Raon l'Étape [raoleta'p], By i det nordøstlige 

Frankrig, Dep. Vosges, ved Meurthe, som 
her optager Plaine, og Østbanen, har Slots-
ruiner , Jærnstøberi, Fabrikation af Landbrugs
maskiner, Kniplinger og Pottemagervarer, Tømmer
handel og (1896) 4,036 Indb. De franske Trop
per bleve 5. Oktbr. 1870 efter en hidsig Kamp 

I fordrevne fra Byen af Tyskerne. M, Kr. 
RaOUl de Houdenc [rauld<*uda] (eller 

! Houdan) , fransk middelalderlig Digter, levede 
i Slutningen af det 12. og Begyndelsen af 
det 13. Aarh. Hans Hovedværk er et episk 
Digt Méraugis de Portlesguez (udg. af M. Fried-
wagner, Halle, 1897); han behandler her Emner 
og Personer, der høre til den bretonske Sagn
kreds, og viser sig som en behændig og dygtig 
Arvtager efter Chrétien de Troyes (s. d.). Han 
er ogsaa Forfatter til nogle allegoriske Digte, 
Songe d'Enfer og Voie de Paradis, der begge 
delvis synes at have tjent til Forbilleder for visse 
Dele af Roman de la Rose; i det første af Dig
tene skildrer R. en Drøm, i hvilken han kommer 
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til Helvede; hvad han der ser, giver ham Lejlig
hed til at fremstille de menneskelige Laster, 
Munkenes ryggesløse Liv o. s. v.; som Mod
stykke skrev han Digtet om Paradis. Hans 
sidste Arbejde er et moraliserende Digt om Hø
viskhed og ridderlig Anstand, Roman des ailes de 
courtoisie. Kr. N-

Raoul-Dlival [rauldyva'l], E d g a r , fransk 
Politiker, (1832—87), var 1866—70 Generaladvo
kat i Rouen og valgtes 1871 til Nationalforsam
lingen , hvor han var en af det konservative 
Partis ypperste og ivrigste Talere. Han med
virkede Maj 1873 til Thiers's Fald, men slut
tede sig snart efter til Napoleonisterne og ud
talte aabent, at det legitime Kongedømme var i 
Strid med Folkestemningen. Han vilde heller 
ikke støtte Mac Mahon's »Septennat«, end sige 
Broglie's Bestræbelser for at skaffe Orleanisterne 
Overvægten. 1875 stemte han mod de nye For
fatningslove og krævede almindelig Folkeafstem
ning derover. Han valgtes 1876 til Deputeret
kamret, men faldt igennem efter Opløsningen 
n. A. Først 1884 valgtes han igen ved et Ud-
fyldningsvalg og paa ny 1885; erklærede sig nu 
for Republikken som den grundfæstede Siatsord-
ning, men levede ikke længe nok til at vinde 
Indflydelse. E. E. 

Raoul Rigaalt [raulrigo'J, Georges , fransk 
Revolutionsmand, (1846—71), tog som Student 
i Paris virksom Del i alskens politiske De
monstrationer og i den yderligste Agitation mod 
Kejserdømmet. Efter dets Fald i Septbr. 1870 
blev han ansat ved Politiet, men fjernet igen 
efter Optøjerne 31. Oktbr. Derimod blev han 
i Marts 1871 Kommunens Politipræfekt og 27. 
April dens Prokurør; foretog som saadan mange 
vilkaarlige Fængslinger og lod 23. Maj Budet 
om Henrettelse af Gidsler fuldbyrde; blev selv 
fangen og skudt Dagen efter. E. E. 

Raoul-Rochet te [raulråsæ't], Dés i r é , fransk 
Oldgransker, født i Saint-Amand-Mont-Rond 
i Dep. Cher 9. Marts 1790, død i Paris 
3. Juli 1854. R. blev 1810 Lærer i Historie 
ved Lyceet Louis-le-Grand i Paris, vandt 1813 
en Pris ved Instituttet for sin Afhandling »Hi-
stoire critique de l'établissement des colonies 
grecques« (udg. 1815 i 4 Bd.), hvorpaa Guizot 
1815 valgte ham til sin Stedfortræder ved sine 
Forelæsninger over nyere Historie ved Fakultetet 
»Lettres«. Han blev desuden Redaktør af »Jour
nal des Savants« og 1818 tillige Konservator ved 
Møntsamlingen og 1820 kgl. Censor. Den sidste 
Udnævnelse vakte en Storm af Uvilje imod ham, 
man beskyldte bam for at søge videnskabelige 
Forfremmelser ved at drive Politik. Hans Til
hørere gjorde saadan Støj ved Forelæsningerne, 
at disse standsedes ved kgl. Ordre. I Stedet blev 
han 1824 Prof. i Arkæologi. 1848 fratog den 
provisoriske Regering ham Embedet som Konser
vator ved Møntsamlingen, men lod ham vedblive 
at være Prof. i Arkæologi. 1838 var han bleven 
Medlem af de skønne Kunsters Akademi, og fra 
1839 v a r n a n dettes Sekretær. Hans Foredrag 
vare meget tiltrækkende og samlede mange Til
hørere ; han var ogsaa en heldig Improvisator. 
R. har skrevet »Antiquités grecques du Bosphore 
Cimmérien« (1822); »Monuments inédits d'an-
tiquité figurée« (1828); »Pompéi, choix d'édi-

I fices inédits« (1828—30); »Cours d'archéologie« 
i (1828—35); »Peintures antiques inéditesc (1836); 
' »Tableau des catacombes de Rome< (1837) 
I m. fl. V. S. 

Raoult [rau'ltj, F r a n c o i s Mar i e , fransk 
j Kemiker, er født 10. Maj 1830 i Fournes, Dep. 

Nord, var først Professor ved Lyceet i Sens og 
blev 1867 Professor ved Faculté des sciences i 
Grenoble. R. har udført en Række Arbejder 
paa den fysiske Kemis Omraade; mest bekendt 
ere hans Undersøgelser over den Frysepunkts
sænkning, som organiske Stoffer frembringe ved 
Opløsning i Vand og i mange andre Opløsnings
midler (1882), og over fortyndede Opløsningers 
Kogepunkt (1886—87). Af disse Undersøgelser 
følger det, at ækvimolekulare Opløsninger have 
samme Kogepunkt, og at ækvimolekulare Opløs
ninger med samme Opløsningsmiddel have samme 
Dampspænding ved samme Temperatur og altsaa 
ogsaa samme Kogepunkt. Disse Undersøgelser 
have faaet stor Betydning for den moderne Op
fattelse af Opløsningers Natur. O. C. 

RaoilX [rau'J, Jean, fransk Maler, (1677— 
1734), Elev i Montpellier af Rane, i Paris af de 
Boullogne, virkede efter længere Tids Ophold i 
Italien især i Paris. R. har malet mange Histo
riebilleder (Telemach i Louvre, Bacchus og Ari
adne i Mus. i Montpellier), men vandt især Navn 
ved sine elegante Fremstillinger af Kunstnerinder 
o. a. i Halvfigur og forskellige genremæssige Kom
positioner: Brevlæsersken (Louvre), Mile. Cretou 
som Najade, Quinault som Amntrite etc, Vesta
linde (Mus. i Bordeaux), Ung Pige overrasket af 
Bedstemoderen (Mus. i Marseille), Marie Francois 
Perdrigon (Versailles) etc. 1717 blev han Akade
mimedlem. A. Hk. 

Rapa se O p a r o . 
Rapaces, Navn for Rovfuglenes Orden, først 

benyttet af M e r r e m 1813, senere gaaet over i 
andre Systemer. O- H. 

Rapacki, W i n c e n t y , polsk dramatisk For
fatter, er født i Lipno 1840. Foruden mindre 
og større Fortællinger har R. skrevet en Række 
polsk-historiske Skuespil; bedst af alle anses: 
Wit Stwosz (1874), men desuden kunne nævnes: 
Mikolaj Kopemik, Pro honore domus (1880), 
Odsiecz Wiednia (1883), Histryoni (1892). Hel
hedsindtryk og Sprog roses, medens Karakter
tegningen anses for mangelfuld. A. M. B. 

Rapakivi, en ejendommelig Granitvarietet fra 
Finland. R. er en Amfibol-Biotit-Granit, som 
udmærker sig ved porfyragtig Struktur med store, 
oftest ægformede Feldspatstrøkorn; disses Hoved
part bestaar af Ortoklas, medens Randzonen er 
Plagioklas, der paa Brudflader i Stenen ofte 
fremtræder som Ringe, hvis grønlige eller hvid
lige Farve udhæver dem fra det øvrige. Stenens 
Hovedfarve er i Reglen brun eller rød. Det 
nævnte Strukturforhold betinger, at visse Vari
eteter af R. ere tilbøjelige til at smuldre; deraf 
Navnet R., som betyder raadden Sten. R.'s Ho-
vedomraade strækker sig langs den finske Bugt 
mellem Viborg og Lovisa og omfatter over 
12,000 • Km.; et mindre R.-Omraade findes ved 
Nystad paa Alandsøerne; fra sidste stamme de 
talrige løse Sten af denne Bjærgart, som findes i 
Danmark's Istidsdannelser. Foruden i Finland 
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har man i den nyeste Tid fundet R. i Drammen-
egnen og i Sydrusland. N. V. U. 

RapallO, By i det nordvestlige Italien, Provins 
Genova, ligger 9 Km. Vestnordvest for Genova 
ved R.-Bugten. (1901) 5,839 Indb. R. er 
beliggende ved Banelinien Genova-Spezia og paa 
et seerdeles smukt Sted af Rivieraen, hvorfor den 
har et stort Fremmedbesøg. Havnen driver en 
Del Skibsfart. H. P. S. 

Rapamii se P a a s k e ø e n . 
Rapé , en Slags simpel, groft kornet Snus

tobak. 
Rapért se Affutage . 
Rapgræs (Poa L.), Græsslægt af Svingel

gruppen , en- eller fleraarige Topgræsser med 
2—6 blomstrede Smaaaks og kølformede, stak-
løse Korn, der ved Grunden oftest ere forsynede 
med krusede Uldhaar. Omtrent 100 Arter, for

trinsvis hjemmehø
rende i tempererede 
og kolde Egne. I 
Danmark findes 8 
Arter, i Norge 18. 
Et Par Arter ere af 

økonomisk Betyd
ning, nemlig E n g-
R. (P. pratensis L.), 
fleraarig med kort 
Skedehinde og vidt 
krybende underjor
diske, mod Spidsen 
fladtrykte Udløbere, 
der ofte forveksles 
med Udløberne af 
Kvik, og hvorved 
den kan blive et meget 
besværligt Ukrudt 
paa dyrket Jord. Til 
Besaaning af Enge 
og vedvarende Græs
arealer paa nogen
lunde fugtig Bund er 
det et meget værdi
fuldt Græs, hvorimod 
det ingen Sinde bør 
benyttes til Besaaning 
af Græsmarker af 
kort Varighed; til Be

saaning af varige Græsplæner er det af 
stor Værdi; og A l m i n d e l i g R. (P tri
vialis L.), ligeledes fleraarig, med lang 
Skedehinde og overjordiske Udløbere (nedlig-
gende, rodslaaende Skud), finder lignende An
vendelse som det foregaaende, men ynder endnu 
fugtigere Voksesteder ; til Græsplæner egner det 
sig ikke, da det paa høj Bund for tidlig bliver 
gult, dels paa Grund af manglende Fugtighed, 
dels paa Grund af Rustangreb. Begge ere yderst 
almindelige ved Vej- og Grøftekanter og paa 
Enge. L u n d - R . (P. nemoralis L.) danner løse 
Tuer, har kort Skedehinde og lang, tynd Top; 
et meget almindeligt Græs i Skove; anvendes en 
Del til Græsplæner under Træer, da det godt 
taaler Skygge. E n a a r i g R. (P. annua L.) er 
i Reglen enaarig, kun 5—15 Cm. høj og danner 
smaa, løse Tuer. Det blomstrer næsten hele 
Aaret og træffes overalt paa Veje, Gange, Sten
bro saavel som paa dyrket Jord. Det har ingen 

ling-Eapgræs. 

Anvendelse. En sjældent forekommende Art er 
L ø g r o d e t R. {P. bulbosa L.), hvis Straa ved 
Grunden ere løgformet opsvulmede, og som ofte 
have topspirende (vivipare) Smaaaks. K. H—n. 

Raphael se Rafael . 
Raphael, Axe l F e r d i n a n d , svensk Social

økonom, er født 4. Oktbr. 1850 i GOteborg; 
1875 erhvervede han Doktorgraden ved Afhand
lingen »Bidrag till historien om Gustaf III's 
planer på Polen«, tog 1884 desuden juridisk 
Embedseksamen. Senere har han levet i Stock
holm som Publicist. Af hans socialøkonomiske 
Skrifter, der udmærke sig ved moderne reform
venlig Opfatning, vidtstrakt Sagkundskab og klar, 
prægnant Fremstilling, er særlig at anføre »Ar-
betsgifvare och arbetare. Forlikningsmetoder vid 
deras intressetvister« (1888) og hans vægtige Bi
drag om »Industrien« (1897) og »Den industri
ella arbetarefrågan« (1902) i det paa Grundlag 
af G. Schonberg's »Handbuch« udarbejdede Værk 
»Det ekonomiska samhallslifvet« (Stockholm, 1891 
—1902). Som Sekretær (siden 1894) i den 
svenske Forfatterforening har han ivrig virket for 
Sverige's Tilslutning til Bernerkonventionen om 
litterær Ejendomsret. K. V. H. 

Raphael, C la ra , se F i b i g e r , M. 
Raphania se E r g o t i s m e . 
RaphånUS L., Slægt af Korsblomstrede (Led-

frugtede), en- eller fleraarige Urter med lyre-
dannede Blade. Bægerbladene ere oprette, og 
Kronbladene hvide, lyst violette eller gule, mest 
med purpurfarvede Aarer. Skulperne ere ikke 
opspringende, cylindriske, svampede og mere 
eller mindre stærkt indsnørede mellem Frøene; de 
ende med et cylindrisk eller konisk Næb. I 
Frøene ligger Kimroden langs Ryggen af det 
ene af de i Tværsnit V-formede Kimblade. Om
trent lo Arter, de fleste i Middelhavslandene. R. 
sativus L. (Radis, Ræddike) har fjerdelte 
Blade, hvis Endeafsnit er det største, og er over
alt haaret af stive Haar; Blomsterne ere lyst 
violette, og de udvendig læderagtige, indvendig 
svampede Skulper kun svagt indsnørede; Frøene 
sidde i to Rækker. Plantens Hjemsted er ukendt; 
den dyrkes nu meget almindelig som Køkkenurt, 
idet dens Knolde, der bestaa dels af den op
svulmede Pælerod, dels af det lige ovenfor værende 
(hypokotyle) og ligeledes opsvulmede Stængel-
stykke, spises. Flere Varieteter forekomme; de 
kunne henføres til radicula (Rad is ) , grisens 
( S o m m e r r æ d d i k e ) og niger ( V i n t e r r æ d 
d i k e ) ; se i øvrigt nedenf. Af en Form oleiferus 
i Kina give Frøene Olie. R. caudatus L. (Java) 
udmærker sig ved de næsten meterlange Skulper, 
som spises grønne eller syltede som Pickles; den 
dyrkes i Kina og Indien. R. Raphanistrum L. 
(Kiddike , norsk A g e r - R e d d i k ) bliver 30— 
50 Cm. høj og er især forneden haaret af stive 
Haar. Dens Blomster have bleggule Kronblade, 
og Skulperne ere stærkt leddelte; Frøene sidde 
kun i een Række; Leddene falde fra hverandre 
(»Knopper«). Kiddike er temmelig almindelig 
i Danmark, især Jylland, og Norge (sydlige Egne); 
den blomstrer i Juni—Juli, lidt senere end Ager-
kaal og Agersennep, hvormed den ofte forveksles. 
Ligesom disse Planter forekommer den som 
Ukrudt i Sæden, kendt allerede langt tilbage i 
Oldtiden, og spredes med Udsæden; den er 



Raphanus — Rapisardi. 905 

næppe saa farlig som de to nævnte, bl. a. fordi 
den er mindre hyppig, og bekæmpes i øvrigt som 
disse (se A g e r k a a l ) . A. M. 

S o m m e r r æ d d i k e eller Radise fordrer en mild, 
muldrig Jord og ved Sommerkultur tillige lidt 
Halvskygge. Man saar Frøet saa tidlig, som 
Jorden er bekvem, og efter Slutningen af Maj 
maa der saas hver 14. Dag for at kunne levere 
stadig Forsyning af gode Radiser. I den varme 
Sommertid maa Frøet helst rillesaas, og inden 
Saaningen gennemvandes Rillen grundig, hvad 
der sikrer en regelmæssig Spiring. Ofte saas 
R. ikke paa særskilte Bede, men mellem Løg, 
Kaal o. 1., som bruge længere Tid til deres 
Udvikling. Af Sorter har man baade runde og 
lange Former, de sidste foretrækkes til Sommer
kultur. V i n t e r r æ d d i k e saas sidst i Juni eller 
førsti Juli, 4 Rækker paa langs af 120 Cm. brede 
Bede, og Frøet dækkes med 3 Cm. Jord, Plan
terne udtyndes til 18 Cm. indbyrdes Afstand. 
Om Efteraaret optages de og indslaas i Sand i 
Urtekælderen. E f t e r a a r s r æ d d i k e r saas i August 
og give brugeligt Produkt fra midt i September 
til midt i Oktober. Drivning af Radiser foregaar 
paa Varmebed og som oftest som Bikultur 
sammen med Gulerødder. Første Udsæd fore
tages midt i Januar; man giver Gulerødderne en 
Afstand af 15 Cm. mellem Rækkerne og saar 
da en Række Radiser mellem hver. Frøet saas 
tyndt, og 4—5 Dage efter vil det spire, senere 
udtyndes Planterne til 2 Cm.'s Afstand. Varme
graden holdes paa 6—io°, som forhøjes et Par 
Grader, naar Planterne have skiftet Blade. Der 
maa gives saa rigelig Luft, som Vejret tillader; 
6—7 Uger efter Saaningen kan man begynde at 
trække de første Radiser. Til Afløsning af det 
første Hold saas sidst i Februar, og disse ville 
være tjenlige til Brug midt i April. I Marts 
saas paa aaben, halvvarm Bænk. L. H. 

Bapheleng [rafla] ( R a p h e l i n g ) , F r a n z , 
fransk-nederlandsk Bogtrykker og Orientalist, 
født 27. Febr. 1539 i Lannoy i Fransk 
Flandern, død 20. Juli 1597 i Leyden. Han 
lærte først Handelen i Niirnberg, men gik derpaa 
til Paris, hvor han studerede østerlandske og 
klassiske Sprog. Han blev senere en kort Tid 
Lærer i Græsk ved Universitetet i Cambridge, 
men forlod snart England for at blive Korrektør 
ved Plantin's ansete Trykkeri i Antwerpen. 1565 
blev han gift med Plantin's Datter og derved Medejer 
af Forretningen. Han indlagde sig her store For
tjenester ved Trykningen af vanskelige Værker. 
Særlig skyldes den store Korrekthed af »Biblia 
Polyglotta« [1559—72, i 8 Bd.] og af andre 
Bøger, der udgik fra Plantin's Trykkeri, væsentligst 
R. 1586 blev det ham overdraget at bestyre 
Husets Filial i Leyden. Her blev han tillige 
Prof. i Hebraisk og Arabisk ved Universitetet. 
R. har bl. a. udgivet en hebraisk Grammatik, 
og et »kaldaisk og arabisk Leksikon« ; det sidste 
oplevede 13. Oplag. Trykkeriet i Leyden lededes 
efter hans Død af Sønnerne Franz og Justus R., 
der begge vare dygtige Orientalister. V. S. 

Raphia P. de B., Palmeslægt (Sago-Gruppen), 
store Træer med en kort og tyk Stamme og en 
Krone af mægtige, fjersnitdelte Blade, ved Grunden 
af hvilke de meterlange og stærkt forgrenede 
Kolber bryde frem. Blomsterne ere enbo; Han-

I blomsterne sidde paa samme Grene som Hun-
\ blomsterne (se Fig. under Pa lmer ) . Frugten er 
et Bær af Størrelse som et Gaase- eller Hønse
æg og pansret af store og brune Skæl; Frø
hviden er ruminat. 6 Arter i tropiske (fugtig
varme) Dele af Afrika; enkelte Former ogsaa 
uden for Afrika. Den mest kendte Art er R. 
vinifera P. de B., der lever i Vestafrika, men 
af hvilken Var. taedigera Mart. ( J u p a t i p a l m e ) 
og nicaraguensis Oerst. vokse ved Amazon-
Flodens Udløb og Mellemamerika's Kyster. Bladene 
af Jupatipalmen blive 15 M. lange og ere vist
nok de største Blade, der overhovedet gives; 
Stilkenes svampede Indermasse benyttes til Stoppe
materiale, og deres faste Hudvæv til Kurve, 
Jalousier m. m. Huden og de underliggende 
Bastfibre af R.- Arter give den bekendte Rap hi a-
bas t , ligesom Bladene overhovedet finde en ud
strakt Benyttelse til Tækning, forskellig Slags 
Fletværk o. s. v. R. vinifera giver Palmevin 
(Bourdon) og den i Østafrika levende R. Ruffia 
Mart. Sago. A, M. 

Raphid 1 nm se A l g e r S. 514. 
Raphiolépis Lindl., Slægt af Kernefrugt

familien, nær Pyrus, stedsegrønne Buske med 
hele og læderagtige Blade og hvide eller røde 
Blomster i Klase. Blomsterne have et langt, 
rørformet og affaldende Underbæger og 2 Frugt
blade, hvert med 2 Æg. Frugten er et saftigt 
Bær. 4 — 5 Arter i det subtropiske Asien. R. 
indica (L.) Lindl. (Sydkina) og R. japonica 
Sieb. & Zucc. (Japan og Korea) dyrkes i Kold
huse som Prydplanter. A. M. 

R. dyrkes i Koldhus og formeres ved Stiklinger 
af halvmodent Træ. L. H. 

Raphoe, By i det nordlige Irland, Donegal-
shire, Sydvest for Londonderry, har en Katedral, 
en Latinskole og 1,000 Indb. M. Kr. 

Raphøne se A g e r h ø n s . 
Rapid (lat.), hurtig, snar. R a p ids [ra'pidz] 

(eng.), Strømhvirvler. 
Rapidan [rapeda'n], Flod i den nordameri

kanske Stat Virginia, udspringer i de blaa 
Bjærge og udmunder efter et 135 Km. langt Løb 
oven for Fredericksburg i Rappahannock. Her 
fandt 9. Aug. 1862 en Fægtning Sted mellem de 
konfødererede og Forbundstropperne. 

Rapir. En lang Kaarde med Kurvebøjlefæste 
og flad Klinge, ca. 2 Cm. bred foroven og løbende 
spids ud forneden. Disse Klinger havde under
tiden en Længde af ca. I M. og vare egnede 
baade til Hug og Stød (Fægtning), i Modsætning 
til Stødkaarden, der kun var egnet til Stød og 
var meget stiv. R. maatte fattes paa en ejen
dommelig Maade af Haanden, for at man kunde 
styre og beherske den meget lange Klinge. Den 
fremstod i Slutn. af 15. Aarh. og var i Brug til 
Midten af 17. Aarh. Se i øvrigtSværd. CH. 

Rapisardi, Mar io , ital. Digter, er født i 
Catania 25. Febr. 1844. Siden 1875 har han 
været Professor i italiensk Litteratur ved Univer
sitetet i Catania. Hans Digterværker ere for det 
meste stort anlagte historisk-filosofiske Poemer 
i Stil med Hugo's »Legende des siécles« eller 
lign. Men trods alt R.'s umiskendelige Talent 
har den Opstyltethed, som jævnlig fremtræder 
hos ham, og den arrige Satire, han bruger mod 
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hver, der ikke vil beundre ham, stødt mange af 
hans Landsmænd fra ham. Han begyndte med 
»Palingenesi« [Firenze 1868], saa fulgte »Lucifero« 
[Milano 1878], Trilogien »Giobbe« [Catania 1885], 
endelig »Atlantide« [smst. 1889]. Især »Lucifero« 
vakte Anstød, og før R. havde udgivet den af 
ham bebudede »Job«, udkom Parodier paa hans 
Manér, dels af L. Capuana, dels af O. Guerrini 
(»Giobbe, serena concezione di Marco Balossardi«). 
For øvrigt har han skrevet Digtsamlinger »Ricor-
danze« [Pisa 1872; 3. Opl. 1881]; »Manfred«, 
Drama paa Vers; »Catullo e Lesbia«, en Samling 
Oversættelser og Afhandlinger; »Giustizia«, Digt
samling med socialistisk Tendens; »Poesie religiose« 
[Catania 1887] samt Oversættelser af Lucretius 
[Milano 1879] °g Catul, noget vel frie. Af sine 
Digte gav R. selv et Udvalg, »Versi scelti e 
riveduti« (1888). E. G. 

RapolånO, By i Mellemitalien, Provins Siena, 
ligger 23 Km. Østsydøst for Siena og har Sten
brud, Fajanceindustri samt Olivendyrkning. (1901) 
2,936 Indb. I Nærheden findes varme Svovl
kilder og Badeanstalter. H. P. S. 

Rapolla, By i Syditalien, Provins Potenza, 
ligger ved den nordøstlige Fod af Monte Vulture 
og har en Domkirke, der er bygget af Nor
mannerne og delvis ødelagt ved Jordskælv 1694 
og 1851. (1901) 3,351 Indb. H. P. S. 

Rapontika se N a t l y s f a m i l i e n . 
Rapoport, Sa lomo Jehuda , jødisk lærd, 

født i Lemberg 1790, død 1867 i Prag, hvor han 
virkede siden 1840. R. og Zunz regnes for den 
nyere jødiske Videnskabs Grundlæggere. V. O. 

Rapp, G., se H a r m o n i s t e r . 
Rapp [ra'p], Jean , fransk Greve og General, 

født i Colmar 29. April 1772, død 8. November 
1821, stammede fra fattige Forældre. 1788 
traadte han ind som frivillig i et fransk Rytter
regiment, og her tjente han i Revolutionskrigene, 
indtil General Desaix blev opmærksom paa den 
tapre, unge Mand og tog ham til sin Adjutant. 
Som saadan deltog han i Felttoget 1796 i Italien, 
1798—99 i Ægypten og 1800 i Italien. Efter 
Slaget ved Marengo, hvor Desaix faldt ved R.'s 
Side, udnævnte Bonaparte denne til Oberst. 
1802 forsøgte R. sig i den diplomatiske Verden 
i Schweiz, men det gik ham saa slet, at han faldt 
i Unaade hos Førstekonsulen. Først i Kejser
krigene kom han atter til Ære og Værdig
hed. Hans dristige Rytterattaker ved Austerlitz 
skaffede ham Divisionsgeneralsgraden. 1806 virkede 
R. sammen med Murat som dennes nærmeste Under
fører. Han forfulgte den slagne preussiske Hær 
op gennem Preussen og udmærkede sig overalt. 
Napoleon udnævnte ham først til Guvernør af 
Thorn, senere ved Lefevbre's Tilbagetræden til 
Guvernør af Danzig. Her virkede han med 
stor Dygtighed og Maadehold under Fastlands-
spærringen. 1809 var han med i Slaget ved 
Aspern og var den, der kort efter Krigen under 
en Revu ved Schonbrunn reddede Napoleon's Liv 
ved at paagribe Snigmorderen Stapss. Efter 
Krigen virkede han paa ny i Danzig. Inden Ud-
brudet af Krigen 1812 i Rusland gjorde han 
Kejseren indtrængende Forestillinger om at op
give Felttoget, men forgæves. Dog deltog R. i 
Krigen og udmærkede sig ved Smolensk og 
Moskva, hvor han fik sit 23. Saar. Under Til

bagetoget sendtes han i Forvejen til Danzig, hvor 
han skulde samle og ordne de slagne Rester af 
Storarmeen. Indesluttet i Danzig af Russere og 
Preussere forsvarede han sig med stor Tapperhed 
i et helt Aar og overgav først i Jan. 1814 Byen, 
der da var ganske blottet for Hjælpemidler, dog 
kun mod fri Afmarch til Frankrig. Ved Bour-
bon'ernes Genindsættelse sluttede R. sig til disse; 
men efter Napoleon's Tilbagekomst fra Elba gik 
han atter over til ham og fik Kommandoen over 
den Hær, som skulde dække Rhinen. Haardt 
trængt af Østerrigerne indesluttede han sig i Strass
burg. Efter Waterloo begav R., der ikke følte 
sig sikker i Frankrig, sig til Schweiz, hvor han 
levede, til Sindene i 1818 vare komne saa 
meget i Ro, at han kunde vende tilbage og ind
tage sin gamle Plads i Hæren. Han beholdt 
Pairsværdigheden, som Napoleon havde skænket 
ham under de Hundrede Dage, og han modtog 
af Kong Ludvig XVIII Udnævnelse til første 
Kammerherre og senere til Præsident for Valg
kollegiet for Øvrerhinen. Han overlevede kun 
kort sin elskede Kejser, hvis Død gjorde et 
mægtigt Indtryk paa den af mangfoldige Saar 
svækkede Kriger. R. har ogsaa sat sig et 
litterært Minde ved sine Memoirer (Paris 
1823). A.T.L. 

RappahannoCk [rapahii'nak], Flod i U. S. A., 
Stat Virginia, har en Længde paa 200 Km., hvor
af 140 Km. ere sejlbare, og udmunder i Chesapeake-
Bugten gennem et 75 Km. langt og 3—5 ^m. 
bredt Æstuarium. Under Borgerkrigen dannede 
R. flere Gange den omstridte Skillelinie mellem 
de to Hære. II. P. S. 

Rappe i Schweiz, d. s. s. Centime = 0,72 Øre. 
Rappe, Axel Emil, Friherre, svensk Officer, 

er født 2. Oktbr. 1838 i Kalmar Lån, blev Officer 
1859 og avancerede gennem Graderne til General
major (1885) og Chef for Generalstaben. Han 
deltog med den franske Hær i Krigen 1870—71 
og udmærkede sig bl. a. ved Vionville og Grave
lotte, derefter i Felttoget i Algérie. 1892 blev 
R. Statsraad og Krigsminister, og som saadan 
lykkedes det ham at faa gennemført en fuld
stændig ny Hærordning, hvorefter han udnævntes 
til Generalløjtnant. 

Rappel (fr.), Hjemkaldelse, Samlingssignal for 
Tropperne. 

R. bruges i det diplomatiske Sprog om Til
bagekaldelse af Statsafsendinger til Hjemlandet 
fra det Hof, ved hvilket de hidtil have været 
akkrediterede. I Reglen tilstilles der fra Hjem
landets Udenrigsminister den paagældende Af
sending en saakaldt R a p p e l s k r i v e l s e , som af 
denne meddeles det fremmede Hof, hvorefter han 
stedes til Afskedsforetræde for vedkommende 
Statsoverhoved. C. V. N. 

Rappelskrivelse se Rappel. 
Rapperschwyl, R a p p e r s w e i l , By i Schweiz, 

Kanton St. Gallen, ligger 409 M. o. H. paa 
Nordsiden af Zuricher Søen. (1888) 2,789 Indb. 
R. har et gammelt habsburgsk Slot, der nu rummer 
et polsk Nationalmuseum, samt en Del Industri 
og Flod- og Jærnvejstrafik. R., der er anlagt i 
Beg. af 12. Aarh , løsrev sig 1458 fra Østerrig og 
udgjorde 1798 et eget Forbundsdistrikt. (Li t t . : 
D i e r au er, »R. und sein Ubergang an die 
Eidgenossenschaft« [St. Gallen 1892]). H. P. S. 
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Rappoldi , E d u a r d , østerrigsk Violinist, født 
21. Febr. 1839 ' Wien, død 16. Maj 1903 i Dresden, 
1854—61 Medlem af Hofoperaens Orkester i Wien, 
1861—66 Koncertmester i Rotterdam, 1866—70 
Kapelmester i Lubeck, Stettin og Prag. 1871—77 
Lærer ved den kgl. Højskole for Musik i Berlin, 
1877—-98 Koncertmester i Dresden og Lærer ved 
Konservatoriet. R. har udgivet nogle Kammer
musikværker. Hans Hustru L a u r a R . -Kahre r, 
født 14. Jan. 1853 i Mistelbach ved Wien, for
træffelig Pianistinde, Elev af Wienerkonservatoriet. 
Begge have gentagne Gange foretaget Koncert
rejser (Kjøbenhavn 1877 og 1878). S. L. 

RappOltsweiler eller R i b e a u v i l l é , By i det 
tyske Rigsland Elsass, ligger i Distriktet Øvre-
Elsass, ved Foden af Vogeserne og Indgangen 
til den smukke Strengbach-Dal, 5 Km. Vest for 
Strassburg-Basel-Banen, har en luthersk og en 
katolsk Kirke, en Synagoge, en Amtsdomstol og 
en Mineralkilde, hvortil Badestedet K a r o l s b a d 
er knyttet. Byen har betydelig Industri, navnlig 
Tilvirkning af Bomuldstøjer og Klæde, og (1895) 
6,100 Indb. Vest for Byen ligger der Ruiner af 
Slottene H o h - R a p p o l t s s t e i n , U l r i c h s b u r g 
og G i r s b e r g , hvor Herrerne af Rappoltsstein 
havde deres Residens. Længere borte ligger et 
genopført Valfartskapel for den hellige Jomfru 
fra Dusenbach, der mentes særlig at beskytte de 
elsassiske Musikanter og farende Folk. De hædrede 
hende ved en aarlig Fest (»Pfeifertag«) hver 
8. Septbr. M. Kr. 

Rapport (fr.), Meddelelse, Beretning. I det 
militære Sprog betyder R. en Beretning over 
stedfundne Begivenheder eller over et udført 
Hverv; man har saaledes Vagt-, Fægtnings- og 
Rekognoscerings-R. m. fl. Den afgives som Regel 
skriftlig, men kan undertiden ogsaa aflægges 
mundtlig. B. P. B. 

Rapportør (fr.), Meddeler, Anmelder, Sladder
hank. 

Raps (Brassica Napus L.), en- eller toaarig 
Urt af Kaalslægten (se K a a 1) med kraftig Pæle
rod, indtil 1 M. høj, stift opret, oventil grenet, 
glat Stængel med glatte, blaaduggede Blade; de 
nedre ere stilkede og dybt indskaarne, de øvre 
siddende, tilspidsede, med pilformet omfattende I 
Grund. Blomsterstanden halvskærmformet, efter-
haanden forlænget. De to korte Støvdragere ere 
udadbøjede. Blomsterne gule. Frøene omtrent i 
kuglerunde, mørkebrune, fint prikkede. R. kendes | 
ikke med Sikkerhed i vild Tilstand; forvildet , 
forekommer den derimod ikke sjælden. Nogle | 
Botanikere betragte den som en Kulturform af 
Agerkaal. Det er en gammel Kulturplante, der 
dyrkes for de fedtrige Frøs Skyld (Rapsolie 
s. d.). For Tiden er den ganske uden Betyd
ning i Danmark og Norge, men har tidligere 
været dyrket i betydelig Udstrækning (i Dan
mark dyrkedes 1866 ca. 14,000 Hekt., i 1901 
ca. 150 Hekt.). Af R. dyrkes en etaarig Form, 
S o m m e r - R . (2?. N. annua Koch), der har 
været dyrket paa lettere Jorder samt benyttet til 
Eftersaaning om Foraaret paa udgaaede Pletter 
af den toaarige Form, V i n t e r - R . (B. N. oleifera 
DC.), der altid har været af størst Betydning. 
Af denne findes kun lidet forskellige Kulturformer. 
R. kræver frugtbar og velgødet Jord, nærmest 
Hvedejord, og lykkes særlig godt paa Marsk -

j jorder, ligesom den kan give store Afgrøder paa 
udtørret Søbund og paa velkultiveret Lavmose. 

I Den har i Reglen været dyrket efter Helbrak, 
gødet med rigelig Staldgødning. Den saas i Au
gust Maaneds første Halvdel. Udsædsmængden 
er sædvanlig kun 12—14 Kg. Frø pr. Hekt., 
ved Radsaaning noget mindre. Den er moden 
i Løbet af Juli Maaned. Høsten er ret 
vanskelig, fordi Frøet er meget spildsomt. En 
Middelafgrøde paa gode Rapsjorder er omtrent 
2,500 Kg. Frø pr. Hekt. Stænglerne (Halmen) 
er uden Værdi. Frøet anvendes til Oliepresning. 
Presseresterne afgive et meget brugt Foderstof, 
Rapskager (s. d.). Den er under Væksten stærkt 
udsat for ødelæggende Insektangreb. K. H—n. 

Rapsbi l ler se J o r d l o p p e r . 
Rapskager se F o d e r m i d l e r S. 762. Da 

der til Europa indføres betydelige Mængder in
disk Raps, og da denne sædvanlig er i Stand til 
at udvikle betydelige Mængder skarpe, senneps-
agtige Stoffer, der kunne have stærkt giftige 
Virkninger, er det ved Indkøb af Rapskager 
nødvendigt at sikre sig imod Kager, slaaede af 
saadant Frø. Dog maa det erindres, at en ringe 
Indblanding af indisk Frø eller Kagernes Evne 
til at udvikle en ringe Mængde Sennepsolie ikke 
kan betegnes som skadelig. Det Ferment, som 
bevirker Udviklingen af Sennepsolien, kan øde
lægges, naar Frøene opvarmes stærkt; men da 
det Glykosid, Sinigrin, hvoraf Sennepsolien ud
vikles, derved ikke dræbes, og da der i Køernes 
Fordøjelseskanal findes Fermenter, der paa lig
nende "Maade som det, oprindelig i Frøene til
stedeværende kunne sønderdele Sinigrinet, ville 
ogsaa saaledes behandlede Frø kunne have en 
skadelig Virkning, hvilket maa erindres ved Un
dersøgelsen. K. M. 

Rapskniv se Segl. 

Rapsol ie er den i en Mængde af indtil 50 
p.Ct. i Frøene af Raps og Rybs forekommende 
fede Olie, der faas ved Udpresning af de knuste 
Frø. Den hører til de ikke tørrende Olier, er 
brunliggul med et svagt grønliggult Skær, tem
melig tykflydende og med en Vægtfylde ved 150 

C. = 0,9139—°)9157- Naar den afkøles under 
Frysepunktet, begynder den at udskille faste Be
standdele, Stearin, ved en Temperatur, der vari
erer fra -r- I« for ren R. til -7- 8° for Olie af ren 
Sommerrybs, og ved yderligere Afkøling stivner 
den til en gulhvid, salveagtig Masse. Den frisk 
pressede Olie maa sædvanlig raffineres, d. v. s. 
ved Behandling med Svovlsyre befries for for
skellige slimede og farvede Stoffer, hvorved den 
faar en lysere Farve. R, benyttes som Smøreolie, 
til Fremstilling af Smørfarve, i Sæbefabrikationen 
og i ringe Mængde i fuldstændig renset Tilstand 
som Tilsætning til Margarine. K. M. 

Rapsødelægger se Skulpesvamp. 
Rapta tores , et Navn for Rovfuglenes Orden, 

først brugt af I l l i g e r i 1811, senere af ad
skillige andre. O. H. 

RaptllS (lat.), Anfald af Raseri el. lign. 
Rapunsel (Phyteuma L.), Slægt af Klokke

familien, fleraarige Urter med langstilkede Blade 
og blaa, hvide eller purpurfarvede Blomster, der 
udmærke sig ved at have en i fem smalle Flige 
omtrent til Grunden delt Krone; disse Flige 
ere frie og tilbagerullede efter Blomsternes Ud-
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springning eller sammenhængende i Spidsen; 5 
frie Støvdragere, der ere brede ved Grunden. 
40 Arter i Middelhavsomraadet. A k s b æ r e n d e 
R. {Ph. spicatum L.) er 25—70 Cm. høj og 
næsten glat og har forneden langstilkede og æg-
hjertedannede Blade og foroven siddende og 
lancetdannede Blade. Blomsterne sidde i Aks 
og have gulhvide og i Spidsen grønlige Kron
blade. Den vokser i Skove og Krat og er i 
Danmark ikke sjælden i Jylland og paa Fyn; 
meget sjælden i Norge (Thelemarken). Den 
blomstrer i Juni—Juli. De opsvulmede Rødder 
ere spiselige. Flere Arter kunne dyrkes som Pryd
planter i Haver, saaledes, foruden Aksbærende R., 
Ph. campanuloides Bieb. (Kaukasus), der begge 
plantes paa Rabat, Ph. comosum L. (Alperne), 
Pk. Scheuchzeri All. og Ph. orbiculare L., som 
alle tre dyrkes paa Stenhøj. Alle de nævnte 
fremmede Arter have blaa Blomster af forskellig 
Nuance. A. M. 

Rapiise se Rambus . 
RSra avis (lat.), »en sjælden Fugl«, et Ud

tryk, som stammer fra Horats (Satirer, II, 2, 
26). H. H. R. 

Raratonga se Cooksøeme. 
Rarefaktion (lat.) ell. R a r e f i c e r i n g benyttes 

i Patologien om saadanne Processer, hvorved et af 
Legemets Væv mister en Del af de for dette Væv 
eller et Organ væsentlige Elementer. R. bliver 
saaledes Modsætning til Kondensation (Fortæt
ning) og bliver paa en Maade for de faste Le
gemer svarende til Dilution (Fortynding) i Væd-
sker. De Processer, der medføre R., ere dels 
betændelsesagtige, dels saadanne, der henregnes 
til Ernseringsforstyrrelser, dels af almindelig, dels 
af stedlig Natur. Man taler saaledes om R. ved 
visse Benvævsbetændelser (Ortitis rareficans). 
Og ved den almindelige Udtæring af Legemet 
taler man om R. af Fedtvævet og af de øvrige 
Legemsvæv. Ved R. af Benvævet blive Benbjæl
kerne tyndere, medens Marvhulerne udvides. 
Ved R. af Fedtvævet svinde Fedtdraaberne ind 
og erstattes undertiden ved en geléagtig Væd-
ske. — R. kan paa Dansk gengives ved Svund 
eller Udtæring. E. A. T. 

Raritan [ra'ritan], Flod i U. S. A., Stat New 
Jersey, udmunder i Raritanbay efter et Løb paa 
55 Km, R. driver i sit øvre Løb flere Fabrikker. 
Fra R., der er sejlbar paa en Strækning af 27 
K m , fører den 68 Km. lange Ra r i t a n - K a n a l 
til Trenton ved Delaware. H. P. S. 

Raritet (lat.), Sjældenhed. 
Ras (arab.: »Hoved«), alm. Sammensætning i 

geografiske Egennavne i Betydningen >Forbjærg«, 
»Bjærgspids« ; i Abessinien bruges R. som mili
tær Titel, svarende til Generalguvernør, komman
derende General. J. 0. 

Rasamålatræ se Altingia. 
Rasance [raza's] (fr.) se K u g l e b a n e . 
Ras ås i r se Guarda fu i . 
Rasavåhil l l , en Samling af buddhistiske 

Eventyr og Legender fra Middelalderen af 
Vedeha-thera(sandsynligvis fra 12.—13.Aarh.). 
Haandskrifter deraf paa Pali og Singhalesisk 
findes i Kjøbenhavn og Stockholm. Påiiteksten, 
hvoraf allerede en Prøve blev trykt af Fr. 
S p i e g e l , Anecdota Palica (Leipzig 1845), er ud
givet paa Ceylon (Colombo 1891—93). (L i t t . : 

R a s a v a h i n i , B u d d h i s t i s k e L e g e n d e r p a a 
D a n s k i U d v a l g med I n d l e d n i n g ved D. 
A n d e r s e n (Studier fra Sprog- og Oldtids
forskning, Nr. 6. Kbhvn. 1891.); P. E. P a v o l i n i, 
Giornale della Soc. Asiat. Italiana, Bd. VIII,. 
X, XI; St. K o n o w , Vedehathera (Videnskabs-
selsk. Skrifter [Christiania 1895, Nr. 4]). D, A. 

Rasch, C laus , dansk Politimester, født 22. Aug. 
1639 i Angel, død 8. Jan. 1705 paa Raschenberg. 
Under Kjøbenhavn's Belejring 1659 udnævntes han 
til Underofficer, blev siden Sekretær hos Christoffer 
Gabel og kom derved i Berøring med Kong Frede
rik III, der 1662 udnævnte ham til Slotsskriver paa 
Kjøbenhavn's Slot og kort efter til Amtsforvalter 
i Nyborg og Tranekær Amter; 1664 blev han 
tillige Præsident i Nyborg. Ved Politiets Orga
nisation 1682 udnævntes han til Politimester, ikke 
alene for Kjøbenhavn, men for hele Landet. Ved 
Siden heraf var han 1684—91 Borgemester i 
Kjøbenhavn, Assessor i Højesteret og Kommercekol-
legiet og Medlem af et Utal af Kommissioner. Han 
var en Mand med betydelig administrativ Dygtig
hed, men hans noget hensynsløse Optræden 
bragte ham stadig i Konflikt med andre Myndig
heder. L. L. 

Rasch, G u s t a v , tysk politisk Forfatter, (1825 — 
78), rettede 1862—63 i sit Skrit »Vom verlasse-
nen Bruderstamm« [3. Opl.] voldsomme Angreb 
paa den danske Regering for dens Undertrykkelse 
af den tyske Befolkning i Slesvig og Holsten, 
men vendte sig senere med samme Heftighed 
mod Preussen, fordi det ikke vilde agte den au
gustenborgske Prætendents Arveret og Slesvig-
Holsten's Selvstændighed. E. E. 

Rasch, H a l v o r H e y e r d a h l , norsk Natur
forsker, født i Eidsberg 8. Jan. 1805, død i Chra. 
26. Aug. 1883. R. var fra først af Botaniker, 
men studerede efterhaanden encyklopædisk de 
øvrige Naturvidenskaber. 1825 fik han en Kon
servatorstilling ved Universitetet, foretog 1835 
en ornitologisk Studierejse langs Norge's Kyst, 
opholdt sig 1840—42 navnlig i Leyden og Paris 
for at studere Museumsteknik, hvorefter han 
1843 blev Universitetsstipendiat, 1847 Lektor, 
1852—74 Professor i Zoologi. Efter sin Hjem
komst begyndte han at udfolde en efterhaanden 
mærkelig omfattende og mangesidig Virksomhed 
for at gøre sin Videnskab frugtbringende for det 
praktisk-økonomiske Liv. Gennem en lang Aar-
række var han saaledes Sjælen i Bestræbelserne 
for at indføre moderne, paa Videnskaben grund
lagte Metoder i Landets Jordbrug. Navnlig havde 
dog Jagt- og Fiskerinæringerne hans varme Inter
esse, — selv var han en ypperlig Jæger og en 
friluftelskende Sportsmand. Med Skriftet »Jagten 
i Norge« [Chra. 1845] foranledigede han Jagtloven 
af 4. Aug. s. A., ligesom han stadig var Raadgiver 
ved alle senere Ændringer i denne som ogsaa i 
Fiskerilovgivningen. Talrige Foranstaltninger ved
rørende kunstig Fiskeudklækning, Østersavl, Hus-
dyropdrætning, Biavl o. a. praktiske Formaal 
skyldes hans Initiativ og havde i hans Indsigt den 
værdifuldeste Støtte. R. var Medlem af Bestyrel
sen for »Det kgl. Selskab for Norges Vel« og 
Formand i dettes Afdeling for Fiskerierne, lige
som han var Æresmedlem af »Norsk Jæger- og 
Fiskerforening« (s. d.) og Medlem af forskellige 
udenlandske lærde og praktisk faglige Selskaber. 
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R.'s Forfattervirksomhed afsatte Resultater navnlig 
i en stor Mængde Afhandlinger, Betænkninger, 
vejledende Udredninger og populære Indlæg i 
praktisk-naturvidenskabelige Spørgsmaal. (Li t t . : 
»Norsk Forf.-Leks.« IV). K. V. H. 

Rasch, Jonas Go t t f r i ed , norsk Medicinal
historiker, født paa Fredrikshald i o. Jan. 1831, 
død smst. 27. Septbr. 1902. Efter afsluttende 
praktisk-medicinske Studier i Wien, Prag og Paris 
gik R. 1857 ind i den militære Lægeetat som 
Kompagnikirurg, senere Korpslæge. Ved Siden 
af de militærmedicinske Gøremaal dyrkede han 
stedse med Lærdom og Flid historiske Studier 
inden for sitFag, med Forkærlighed i den antikke Tid. 
Resultaterne heraf foreligge i en Række Afhand
linger, blandt hvilke de betydeligere ere »Udvalg af 
de ældste medicinske Klassikeres Skrifter i Over
sættelse tillige med korte Levnedsskildringer af 
Forfatterne og bibliografiske Oplysninger« [Chra. 
1887], »Om den gammel-ægyptiske Lægekunst 
og dens Indflydelse paa den græske Medicin« (i 
»Norsk Magazin for Lægevidenskaben«, 4. Række 
Bd. VII, 1892), »Lægevidenskaben i Alexandriner-
tiden« (smst. Bd. IX, 1894) og »Asklepios fra 
Prusias (Kios) og den metodiske Skole« (smst. 
Bd. XII, 1897). K. V. H. 

Raschdorff, J u l i u s , tysk Arkitekt, er født 
2. Juli 1823 i Pletz, studerede ved Akademiet i 
Berlin 1844—47 og udnævntes 1853 til Stads-
bygmester i Koln, hvor han udfoldede en betyde
lig Virksomhed, baade som Bygmester og som 
Restaurator af romanske og gotiske Kirker samt 
Raadhuset i Renaissancestil; overhovedet har han 
megen Fortjeneste af at have fornyet den lyske 
Renaissance. Af hans Arbejder kunne nævnes 
Museet Wallraff-Richartz [1861], det ny Stadtteater, 
mange offentlige og private Bygninger i Koln og 
andre Byer i Rhin-Egnene. Den tyske Kirke i 
Stockholm er opført efter hans Tegninger (18S7). 
1879 D ' e v n a n Professor ved Akademiet i Berlin 
og har modtaget mange Æresbevisninger og 
offentlige Hverv; ogsaa som kunsthistorisk For
fatter har han virket. E. S. 

Raschevka, Landsby i det sydlige Rusland, 
Guvernement Poltava, har ca. 5,000 Indb. og er 
bekendt for sin Opdrætning af Katte og sine 
Katteskindspelse. H. P S. 

Rasch!, Forkortning, dannet af Begyndelses
bogstaverne, af R a b b i S a l o m o ben Isak, en j 
af Middelalderens betydeligste jødiske lærde. Han 
blev født 1040 i Troyes (Champagne), fik sin | 
Uddannelse i de jødiske Skoler i Worms og | 
Mainz; fra sit 25. Aar boede han i sin Fødeby, 
hvor han døde 1105. Han var i Besiddelse af 
stor Skarpsindighed, forenet med stor Belæsthed, 
mange Legender knytte sig til hans Liv. Mest 
berømt blev han for sine Bibel- og Talmud-
Fortolkninger. Hans Pentateuch-Fortolkning er den 
første jødiske Bog, som blev trykt, er senere 
mange Gange trykt og kommenteret. Hans Tal-
mud-Fortolkning bidrog til at gøre Talmud mere 
tilgængelig og bragte et Opsving i Talmud-
Studiet. Hans Svigersønner og Børnebørn førte 
hans Arbejder videre; betydeligst vare hans Børne
børn Samue l ben Mei'r (fork. Raschbam) og 
dennes Broder R a b b e n u J a k o b T a m , den 
første særlig som Grammatiker og Fortolker, den 
sidste som lovlærd. V. O. 

Rascia se Nov ibasa r . 
Rasere (fr.) er i Befæstningskunsten Betegnelsen 

for de Arbejder, som udføres i den Hensigt at 
skaffe tilstrækkelig frit Skud ud over en Stillings 
eller et befæstet Anlægs Forterrain, se Ryd
n inger . 

Ved r a s e r e n d e B e s k y d n i n g forstaas navnlig 
den flankerende Ild, der udgaar fra skudsikre 
Bygninger paa Gravbunden (Kaponierer) i Mod
sætning til den Flankering, som præsteres fra 
den aabne Vold (plongerende Ild). A. G. N. 

Raserende Stykke se Kuglebane. 
Raseri, d. s. s. Mania furibunda, den højeste 

Grad af Mani (s. d.). 
Rasgrad, Razgrad , By i Bulgarien, ligger 

300 M. o. H., 60 Km. S. 0. f. Rustchuk. (1893) 
13,915 Indb., der væsentligst ere Muhamedanere. 
R. driver en Del Handel og var 1877 et af den 
tyrkiske Forsvarslinies vigtigste Punkter, der i 
Januar 1878 indtoges af Russerne. H. P. S. 

Rasi, Abu Bekr Muhamed er-R. (i den 
latiniserede Form Rases eller Razes), berømt 
arabisk Læge, født i Midten af 9. Aarh. Han 
praktiserede i Bagdad og lagde særlig Vægt paa 
den empiriske Metode i Videnskaben. Hans 
Hovedværk, hvoraf navnlig den latinske Over
sættelse med Titelen Liber continentis har fundet 
Udbredelse, var en stor Haandbog i Læge
videnskaben; senere Forfattere i Middelalderen 
benyttede den flittig og tilegnede sig adskilligt 
af dens Indhold. J. 0. 

Rasin, S t e n k a (Stefan), Leder af de donske 
Kosakkers Opstand 1667; i hans Følge var en 
Kosak, der udgav sig for Tsarens afdøde Søn, 
Alexei. R. blev omsider fangen og henrettet i 
Moskva 1671. 

Rask, Rass , et groft, tre- eller firetraadet 
kipret Kamgarnstof, der tidligere benyttedes meget 
til Klæder, For o. 1. Sædvanlig benyttedes til 
Vævningen Halvkamgarn, der derfra har faaet 
Navnet R a s m a g e r g a r n . K. M. 

Rask, G e r t r u d , Hans Egede's Hustru, født 
1673 i Norge, død 21. Decbr. 1735 i Grønland. 
Hun blev gift med Hans Egede 1707, fulgte 
1721 med ham til Grønland og stod ham trolig 
bi i hans Missionsgerning. Aaret efter R.'s Død 
tog H. Egede tilbage til Danmark og medførte 
sin Hustrus Lig. 

Rask, R a s m u s K r i s t i a n , dansk Sprogforsker, 
født 22. Novbr. 1787 i Brændekilde ved Odense, 
død i Kjøbenhavn 14. Novbr. 1832. Hans Fader, 
der var Husmand og Skrædder og tillige havde 
Ry som »klog Mand«, skal have været en be
gavet og navnlig for historisk Læsning inter
esseret Mand. R. selv var som Barn svagelig, 
men hans store Begavelse viste sig tidlig, og det 
blev bestemt, at han skulde gaa den studerende 
Vej. 1801 blev han optagen i Odense Latin
skole, hvor han snart viste sig som en ualminde
lig Discipel, hvis videnskabelige Interesser og 
Kundskabstrang førte ham langt ud over, hvad 
Skolen kunde byde. Paa egen Haand studerede 
han Islandsk og udarbejdede sig selv en islandsk 
Ordbog og Grammatik; ogsaa med andre Sprog 
syslede han allerede i Skoletiden. 1807 blev 
han Student, og Tanken var nu, at han skulde 
studere Teologi; men han naaede aldrig at tage 
Eksamen. Derimod drev han med største Iver 
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sproglige Studier, skønt han stedse maatte kæmpe 
med meget trange Kaar og var henvist til at 
leve af slet betalte Informationer. En trofast 
Støtte fandt han hos Fynboen Prof. R. Nyerup, 
der ogsaa vidste at drage Nytte af R.'s sjældne 
Kundskaber i Islandsk ved den Oversættelse af 
Snorre's Edda, han udgav 1808. 1811 udkom 
R.'s første selvstændige Arbejde »Vejledning til 
det islandske eller gamle nordiske Sprog<. Islandsk 
var overhovedet Midtpunktet i hans Studier, og 
ved Omgang med Islændere erhvervede han sig 
ogsaa betydelig praktisk Færdighed i dette Sprog. 
Efter at han 1812 sammen med Nyerup med 
offentlig Understøttelse havde foretaget en Rejse 
til Sverige, navnlig til Stockholm, bragte det 
følgende Aar ham Opfyldelse af et længe næret 
Ønske, idet han fik Lejlighed til at komme til 
Island. Han tilbragte her 2 Aar 1813—15, i 
Løbet af hvilken Tid han berejste de forskellige 
Dele af Landet og til Fuldkommenhed tilegnede 
sig Sproget. Her afsluttede han 1814 Besvarelsen 
af en af Videnskabernes Selskab udsat Prisopgave, 
paa hvilken han i et Par Aar havde arbejdet, og 
som derefter vandt Selskabets Pris. Først 1818 
udkom dette epokegørende Arbejde under Titelen 
»Undersøgelse om det gamle nordiske eller 
islandske Sprogs Oprindelse«, et af de grund
læggende Værker for den sammenlignende Sprog
videnskab. Efter først i en Indledning at have 
fremsat de almindelige Principper for sprogsammen-
lignende og sproghistorisk Forskning og herved 
navnlig fremhævet Betydningen af Sprogenes 
grammatiske Bygning i Modsætning til det blotte 
Ordforraad, undersøger han Forholdet mellem 
Islandsk og en Række andre Sprog og bestemmer 
ad Sammenligningens Vej deres Slægtskab, idet 
han særlig i Græsk ser det fælles Stamsprog. 

Da denne Bog udkom, havde han allerede, i 
med Understøttelse fra forskellige Sider, offentlig 
og privat, tiltraadt en Rejse, der skulde komme 
til at vare i 61/2 Aar. I Oktober 1816 rejste i 
han til Stockholm, hvor han opholdt sig over 1 I 
Aar under ihærdigt Arbejde. Han udgav her j 
bl. a. sin »Angelsaksisk Sproglære« [1817] og ; 
»Anvisning till Islandskan« [1818], en svensk 
Omarbejdelse af Vejledningen fra 1811; endvidere 
sammen med sin Ven Afzelius baade Snorre's 
og Sæmund's Edda. Febr. 1818 rejste han i 
Isbaad til Finland, hvor han ikke blot selv 
studerede Finsk, men ogsaa yderligere forstod at 
vække finske Videnskabsmænds Interesse for dette 
Sprog og dets Folkedigtning. Derpaa opholdt 
han sig I1/^ Aar i St. Petersborg. Her er det, 
ved Siden af Russisk, navnlig forskellige orien
talske Sprog, han studerer. Tillige søgte han at 
virke for at fremme Kendskabet til nordisk 
Litteratur, og gennem sin Forbindelse med Rigs
kansleren Grev Rumjæntsov opnaaede han, at 
denne paatog sig at bekoste Udgivelsen af en stor 
finsk Ordbog, som det paa R.'s Forslag over
droges den finske Sprogforsker G. Renvall at 
udarbejde. Den udkom 1826. Rejseplanen havde 
oprindelig ikke gaaet videre end til at undersøge, 
om der i Sydrusland fandtes Levninger af vore 
Forfædre eller i det mindste af Goterne, hvad 
der naturligvis intet fandtes af; men den var nu 
bleven udvidet til ogsaa at omfatte de persisk
indiske Oldsprog, Religioner o. 1. og deres Slægt

skab med de europæiske. I Overensstemmelse 
med denne udvidede Rejseplan, til hvis Gennem
førelse hans Velyndere i Danmark skaffede ham 
forøget, om end ikke meget rigelig Understøttelse 
for de følgende Aar, rejste han fra St. Petersborg 
(Juli 1819) over Moskva og under mange Be
sværligheder gennem Sydrusland og Kaukasus 
til Tiflis, hvor han blev i 4 Maaneder ^Novbr. 
1819—Marts 1820), og derfra gennem hele Persien, 
hvor han jævnlig var syg dels paa Grund af 
Heden, dels som Følge af et Slag af en Hest. 
Fra Bushehr sejlede han til Bombay, hvor han 
(Septbr.—Novbr. 1820) navnlig studerede Parsernes 
(s. d.) hellige Sprog Zend og Pehlevi (s. d.). 
Det lykkedes ham her med store Anstrengelser 
at erhverve en sjælden Samling af Haandskrifter 
paa disse to Sprog, hvortil Regeringen havde 
anvist ham en særlig Sum, og som nu findes paa 
Kbhvn.'s Universitetsbibliotek. Herfra rejste han 
under mange Lidelser og stadig plaget af Sygdom 
tværs igennem Landet til Kalkutta, derfra til 
Madras, hvor han nogenlunde kom til Kræfter, 
og hvor han fuldendte en vigtig Afhandling om 
Zendsproget og studerede Tamulisk og andre 
sydindiske Sprog, hvilke han erkendte som en 
særlig Æt, grundforskellig fra Sanskrit. Over 
Trankebar kom han endelig til Kolombo paa 
Ceylon (Novbr. 1821). Her i den sydlige Bud
dhismes Hovedsæde syslede han dels med Pali, 
Buddhisternes hellige Sprog, dels med Singale
sisk og erhvervede sig en sjælden Samling al 
Haandskrifter paa Palmeblade i disse Sprog. 
Atter plaget af Sygelighed tiltraadte han 30. Marts 
1822 Tilbagerejsen paa et engelsk Skib; men 
nogle Dage efter led det Skibbrud. Over Land 
rejste han tilbage til Kolombo, hvor han nu atter 
maatte opholde sig i ca. 4 Maaneder uden at 
kunne finde nogen Skibslejlighed; han benyttede 
bl. a. denne Tid til her (paa Dansk) at lade 
trykke sin »Singalesisk Skriftlære* med hans 
System til Omskrivning af de indiske Alfabeter 
med latinske Bogstaver. Især som Følge af 
Skibbruddet var han imidlertid kommen i stor 
Pengeforlegenhed; kun ved større Understøttelser 
fra de danske kongelige Kasser i Indien lykkedes 
det ham over Trankebar at naa tilbage til Kal
kutta og derfra at komme med et dansk Skib 
( i . Decbr. 1822), med hvilket han 5. Maj 1823 
ankom til Kjøbenhavn. Som Vederlag for den 
sidstnævnte Understøttelse afgav han efter sin 
Hjemkomst de paa Ceylon erhvervede Haand
skrifter til det kgl. Bibliotek. 

Med Spænding imødesaa den lærde Verden 
Resultaterne af hans Rejse, og stor var derfor 
Skuffelsen, da det første Arbejde, han udgav 
efter sin Hjemkomst, var en »Spansk Sproglære« 
[1824]. Overhovedet synes han i en Række af 
Aar næsten at have mistet Interessen for »det 
asiatiske«, som han ganske vist heller ikke fandt 
stor Opmuntring eller Understøttelse til at sysle 
videre med. Allerede 1814 var han bleven 
Underbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, en 
Stilling, som han beholdt ogsaa under sin lange 
Fraværelse, fra 1818 med Titel af Professor. 
Efter hans Hjemkomst bevilgedes der ham fore
løbig en mindre, aarlig Understøttelse, og denne 
blev fast, da han 1826 — efter at have afslaaet 
en Kaldelse til Edinburgh som Bibliotekar — 
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udnævntes til ekstraordinær Professor i Litteratur
historien med særligt Hensyn til den asiatiske 
Litteratur; men dette Hverv svarede ingenlunde 
til hans Ønsker, og Lønnen var saa ringe, at 
han stadig var henvist til at bøde derpaa ved 
almindelige Informationer. 1829 blev han Bibliote
kar ved Universitetsbiblioteket, og endelig 1831 
Professor i de orientalske Sprog; men han var 
da allerede saa svag, at han med Rette selv 
mente, at det var for silde. 

Blandt umiddelbare Frugter af Rejsen kan 
særlig fremhæves den vigtige Afhandling »Om 
Zendsprogets og Zendavestas Ælde og Ægthed« 
[trykt 1826], hvori han bl. a. ogsaa giver epoke
gørende Bidrag til Tydningen af de persiske 
Kileindskrifter (s. d.). For øvrigt offentliggjorde 
han Grammatikker for en Række forskellige Sprog 
for paa dem at anvende dels det efter hans 
Overbevisning rigtige grammatiske System, dels 
danske Kunstord, saaledes en frisisk [1825], 
italiensk [1827], dansk [paa Engelsk, 1830], 
lappisk og engelsk samt en »Kortfattet Vejledning 
til det oldnordiske eller gamle islandske Sprog« 
[1832], foruden at han havde forberedt mange 
andre. Som den første Formand for det nordiske 
Oldskriftselskab [1825—27] udførte han et stort 
Arbejde, skrev selv det meste af dets Tidsskrift 
»Hermod« [1825—26] og besørgede selv Teksten 
til adskillige af dets Udgaver af Sagaer. Hvad 
der i særlig Grad optog ham, var Kampen for 
hans Reform af den danske Retskrivning, som 
han udførlig har fremstillet i sit »Forsøg til en 
videnskabelig dansk Retskrivningslære« [1826]. 
Den Iver og Stædighed, hvormed han førte denne 
Kamp, bidrog væsentlig til mere og mere at 
isolere ham, og dette i Forbindelse med anden 
Modgang og overanstrengende Arbejde virkede 
legemlig og aandelig nedbrydende paa ham. En 
lysere Tid syntes at skulle oprinde med hans 
sidste Udnævnelse, men en lang Brystsygdom 
havde udtømt hans Kræfter, og han døde kun 
45 Aar gammel. Hans yngre Broder H. K. R. 
udgav efter hans Død, desværre ikke altid om
hyggelig, hans »Samlede tildels forhen utrykte 
Afhandlinger« [3 Bd., 1834—38, med en ud
førlig Biografi forfattet af N. M. Petersen]. 

I den almindelige Bevidsthed staar R. maaske 
nærmest som den, der kunde en forbavsende 
Mængde Sprog. En saadan Betragtning er dog 
ganske overfladisk og misvisende. Han havde 
ganske vist set sig om i Sprogenes Verden saa 
vidt som kun faa; men han saa paa Sprogene 
som den systematiserende Naturforsker paa Natur
genstandene. Derfor er det ham om at gøre 
dels at finde det naturlige System, der er raadende 
i det enkelte Sprogs grammatiske Bygning, dels 
ved Sammenligning imellem Sprogene nøjagtig at 
bestemme deres indbyrdes Gruppering, deres 
Slægtskabsforhold og Slægtskabsgrader. I hvad 
han ved sit geniale Blik og ofte med ret mangel
fuldt Materiale har udrettet paa dette Omraade, 
ikke blot mest indgaaende for de indoeuropæiske 
(»jafetiske«) Sprogs, men ogsaa for andre Sprog
ætters Vedkommende, staar han uovertruffen for 
sin Tid og er en af dem, der indlede det store 
Omslag, som betegnes ved den sammenlignende 
Sprogvidenskab. Men først og sidst hænger hans 
Hjerte ved Norden og de nordiske Sprog, særlig 

Islandsk, der altid forbliver det centrale i hans 
Forskning, og hans største Fortjeneste er maaske 
Grundlæggelsen af den nordiske Filologi. Denne 
R.'s Kærlighed til Norden og til Modersmaalet 
har sat sit Præg paa hele hans Virksomhed, og 
naar R.'s Arbejder kun i forholdsvis ringe Grad 
have grebet umiddelbart ind i den universelle 
Videnskabs Udvikling, men vel i høj Grad middel
bart (gennem J. Grimm), da er en væsentlig Grund 
hertil den, at han med yderst faa Undtagelser 
kun vilde skrive dem paa Dansk; thi, som der 
staar paa hans Gravmæle, »Sit Fædreneland skylder 
man alt, hvad man kan udrette«. Vilh. Th. 

Raskniug kaldes ved Brødtilvirkningen den 
Proces, ved hvilken den med Gæringsmidlet først 
blandede Del af Dejen hæver sig paa Grund af 
Kulsyreudviklingen (smig. Brød) . K.M. 

Raskoln iker betyder frafaldne og er Navnet 
paa en Sekt inden for den græsk-russiske Kirke. 
Deres Udtrædelse af Kirken var foranlediget ved 
Indførelsen af de reviderede Kirkebøger, som var 
kommen i Stand ved Patriarken Nikon 1666. 
Denne Forandring bundede ikke i nogen som helst 
Radikalisme, men vilde kun fremstille de i Kirken 
brugte Bøgers Tekst saa nøjagtig som muligt, 
men maatte for at naa dette Maal ændre en Del 
Fejltagelser, som i Tidens Løb havde indsneget 
sig; men herimod blev der rejst en meget heftig 
Opposition, som af Kirken benævnedes R., medens 
de selv kaldte sig Starowierzi o: de Gammel-
troende. En af deres betydeligste Førere var 
Peter Prokopovitsch. Bevægelsen greb stærkt om 
sig, og nationale Elementer indblandedes i Striden, 
idet alle gammelrussisksindede samlede sig til 
Opposition mod Tsar Alexei Michailovitsch'es og 
Peter den Stores Arbejde paa at tilføre Rusland 
Paavirkning fra Vesteuropa. R. bleve »forfulgte 
paa alle Maader, og mangfoldige bleve henrettede, 
og Forfølgelsen varede et helt Aarhundrede, 
indtil R. 1762 fik Tilladelse til at opholde sig 
uantastede i det indre af Riget. Spørger man om 
de Punkter, hvori R. adskille sig fra Kirken, er 
Svaret, at Dissenserne slet ikke angaa Læren, 
men ere lutter smaa rituelle Spørgsmaal, hvor 
R. ikke taalte den fjerneste Antydning af Ændring 
i det fra Fædrene nedarvede. Man regner ca. 11 
Mill. R. De falde i 3 Afdelinger. Først R., som 
have Poper; disse staa Kirken nærmest og falde 
igen i flere mindre Partier, bl. a. Jedinoverzerne; 
for det andet R., som ingen Præster have; enkelte 
mindre Partier af disse ere Gendøbere; endelig 
for det tredje Skismatikere af forskellig Op
rindelse, blandt hvilke kunne nævnes Skopzerne, 
der i vild Fanatisme kastrere sig, Shakuni 
(Springerne), Pomoraner og Duchoborzer. Disse 
sidste fremtraadte i Midten af 18. Aarh. i Egnen 
ved Jekaterinoslav og bredte sig til Provinserne 
Tambov, Saratov og Archangel. Efter at have 
gennemgaaet en Del Forfølgelse fik de af Alex
ander I Lov til at være i Fred, og adskillige 
Kolonier af dem bleve bosatte i Sydrusland ved 
Dniepr. De forkaste Præsteembedet og Eden og 
forbyde al Blodsudgydelse. Deres Lære er en 
ejendommelig Blanding af gnostisk Spekulation og 
dristig Mystik. Guddommen er et uudgrundeligt 
Væsen, som aabenbarer sig i forskellige Former: 
Faderen som Lyset, Sønnen som Livet, Aanden 
som Hvilen; disse tre have deres tilsvarende i 
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Menneskesjælen: Hukommelse, Fornuft og Vilje. 
Sjælen er Gud lig, men afveg fra ham allerede 
før Skabelsen; det første Fald bandt Sjælen til 
det jordiske Legeme, og det andet Fald skyldtes 
sanselig Forførelse. Christi Menneskeblivelse er 
ikke en enestaaende Begivenhed, men gentages 
i de troende. Med disse mærkelige Spekulationer 
forbinde de en streng Sædelighed, stærk Frem
hævelse af den hellige Skrift, en yderst tarvelig 
og prunkløs gudstjenestlig Ordning og For
kastelse af Sakramenterne. (Li t t . : S t r ah l , »Ge-
schichte der Irrlehren und des Sektenwesens in 
der griech.-russischen Kirche«; Lenz , »De Du-
choborzis« [Dorpat 1829]; D. M a c k e n z i e Wal
lace, »Russia« [overs, paa Tysk af Ernst Bottger, 
3. Opl., Leipzig 1880]). H. O—d. 

Raslesyge se Miltbrandsemfysem. 
Rasmagergarn se Rask. 
Rasmusen, S ø r e n , norsk Videnskabsmand 

og Politiker, født i Bergen 15. Decbr. 1768, død 
26. Juni 1850. R. blev 1797 Overlærer i Mate
matik ved Katedralskolen i Christiania, hvor han 
snart gjorde sig bemærket ved flersidig praktisk 
Dygtighed og Aandslivlighed. 1809 deltog han i 
Stiftelsen af det »Kgl. Selskab for Norges Vel«, 
i hvis Direktion han sad indtil 1814. R. tilhørte 
det første Kuld af Lærere ved det norske Uni
versitet, hvor han 1813 blev Professor i Mate
matik og Fysik. Inden for sin Videnskab har 
han indlagt sig mindeværdig Fortjeneste ved at 
yde N. H. Abel Opmuntring og materiel Støtte. 
R. var Medlem af den af Rigsforsamlingen 1814 
nedsatte Finanskomite og Hovedstadens 1. Re
præsentant paa Stortinget 1815—16; som Medlem 
af dettes Lagting deltog han i disse Aar i Rigs
retssagen mod Statsraad F. G. Haxthausen. 1816 — 
35 var han Administrator for Norge's Banks Af
deling i Christiania, 1825—38 tillige Zahlkasserer. 
(L i t t . : »Norsk Forf.-Leks.«, IV). K. V. H. 

Rasmussen , Geo rg A n t o n , norsk Land
skabsmaler, er født i Stavanger den 7. Aug. 1842. 
Efter et Ophold ved det kgl. Akademi i Stock
holm kom han til Diisseldorf, hvor hans Udvikling 
navnlig lededes af Osw. Achenbach. Hans Gude 
har ligeledes øvet sin Indflydelse paa hans Kunst. 
I en længere Aarrække har han været bosat i 
Diisseldorf og har i Tyskland vundet stor Popu
laritet for sine norske Fjordprospekter og Land
skaber. »Hardangerfjord« 1878 [Nationalmuseum, 
Stockholm], »Aften ved Balestrand« 1878 [Bergen 
Bys Billedgalerij, »Gudvangen« [Museet i Konigs-
berg]. For Tiden er R. bosat i Berlin. Fr. O. 

Rasmussen , Ha ra ld , dansk Orientalist og 
Pædagog, er født ved Haderslev 28. Aug. 1853. 
R. kastede sig tidlig over Studiet af Sanskrit og 
Persisk, 1886 vandt han Universitetets Guld-
medaille for en Afhandling, som han det følgende 
Aar udgav under Titelen »Østerlandsk Mystik 
efter persiske Digtere«. 1892 erhvervede han 
Doktorgraden med et Arbejde om Hafiz; tillige 
har han udgivet en Oversættelse af den indiske 
Fabelsamling Pantschatantra og givet en inter
essant Skildring af en i Vinteren 1893 — 94 fore
tagen Rejse i Indien (»Mellem Singalesere og 
Hinduer« [1895]). Siden 1889 har han virket 
som Inspektør ved de forenede Kirkeskoler i 
Kjøbenhavn. R, besidder et fint Blik for den 
orientalske Digtnings poetiske Ejendommeligheder, 

og denne Evne i Forbindelse med en varm 
Kærlighed til Orienten har givet hans Arbejder 
Værdi. J. 0. 

Rasmussen , J e n s Las sen , dansk Orientalist, 
j født 15. Aug. 1785 paa Lolland, død 30. Marts 
: 1826 i Kjøbenhavn. Efter en længere Udenlands

rejse blev R. 1813 udnævnt til Lektor i orien-
I talske Sprog ved Universitetet i Kjøbenhavn og 

to Aar senere til Professor. Hans Hovedarbejder, 
der endnu fortjene at kendes, behandle Emner 
fra Orientens Historie; 1814 udkom »Arabernes 
og Persernes Handel og Bekendtskab med Rus
land og Skandinavien i Middelalderen«; dette 
Arbejde vakte megen Opsigt, blev oversat paa 
flere Sprog og senere af Forfatteren udgivet paa 
Latin. Fortjenstfulde ere hans Historia præcipu-
orum Arabum regnorum ante Islamismum [1817, 
forøget 1821] og hans Annales Islamismi 
[1825]. y. 0. 

Rasmussen , Jens E r i k Car l , dansk Marine
maler, født 31. Aug. 1841 i Ærøskjøbing, druknet 
i Atlanterhavet I. Oktbr. 1893. R. var oprinde
lig i Handelslære, men fik dog allerede som 
ganske ung nogen Vejledning i Kunsten af Arki
tekterne Hans Holm og C. V. Nielsen samt af 
Dyrmaler Frisch; efter at have været en Tur 

I med en Koffardifarer og malet en Del Studier 
kom han 1862 ind paa Kunstakademiet, hvor han 
studerede til 1866; en Tid malede han under 
Aagaard. 1863 debuterede han paa Charlotten
borg med »Søstykke, Motiv fra Skagen« og ud
stillede fra nu af stadig Marinebilleder, der efter-
haanden tildroge sig Publikums Opmærksomhed. 
Sin første store Rejse foretog han, da han 1870 
begav sig til Grønland, hvor han studerede et 
Aarstid, og hvorfra han medbragte Forarbejder 
til Billeder, der i de følgende Aar skaffede ham 
Anseelse som en dygtig og selvstændig Kunstner. 
1872 udstillede han det store »Midnatssterrming 
ved den grønlandske Kyst«, der blev købt til 
Statens Samling, og et »Billede fra Grønland; 
de indfødte danse Fangedans«, hvormed han 
aabnede Rækken af de Malerier, hvori Figurerne 
spille en fremtrædende Rolle; fra nu af vare R.'s 
Grønlands-Billeder sikre paa at blive modtagne 
med Paaskønnelse af den Friskhed, hvormed de 
ejendommelige Motiver vare behandlede, saavel 
som af deres Elskværdighed og milde Lune; 
nævnes kunne her det lille »Fader og Søn paa 
Søen«, »Ved Vintertid i Grønland; de unge more 
sig«, »Bedstefader paa Søen med de smaa« og 
»En Junidag paa Godthaabs Fjord«. 1872 var R. 

: med Stipendium i Syden og malede Studier til 
større, senere udstillede Arbejder, 1878 besøgte 
han London og Paris. En Del Aar levede han 
derefter paa sin Fødeø og malede der bl. a. for
skellige lidet betydelige bibelske Billeder, Udtryk 
for hans religiøse Grebethed, der i hans senere 
Tid formede sig som stærkt Tungsind. Det var 
paa Hjemrejsen fra en Studierejse til Grønland, 
at han kom udenbords og druknede. S. M. 

Rasmussen , J o n a s Sever in , norsk Elektro
tekniker, er født i Bergen 4. Aug. 1850. R. 

j studerede Reallærerfag og tog Embedseksamen 
I heri 1875, hvorefter han det følgende Aar blev 
Adjunkt i Christianssand. 1878 studerede han 

i med offentligt Stipendium teknisk Skolevæsen i 
i Tyskland, Østerrig og Frankrig og fik 1879 
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Ansættelse ved Søkrigsskolen paa Horten. I den 
Aarrække, han var knyttet til denne Stilling, var 
han flere Gange stipendieret til Udlandet for at 
sætte sig ind i Fremskridt paa Elektricitetens 
Omraade, fik ogsaa en Række kommunale Tillids
hverv. 1892 blev han udnævnt til Direktør for 
Norge's Telegrafvæsen efter dettes Grundlægger 
C. T. Nielsen (s. d.). S. A. blev han Formand 
i en departemental Komité til Undersøgelse af 
Statens Forhold til Telefonvæsenet. R. udfoldede 
her et energisk Arbejde — der ogsaa kronedes 
med fuldstændigt Held — for i stor Udstræk
ning at indordne Landets hurtig voksende Tele
fonnet under Statstelegrafens Administration. Som 
Leder af denne kombinerede, som Følge af 
Landets Udstrækning meget vidtløftige Admini-
strationsgren har R. lagt et frugtbart Initiativ og 
en af mangesidig Indsigt støttet Fagdygtighed for 
Dagen og har herved i høj Grad bidraget til at 
fremme disse Korrespondancemidlers Udbredelse, 
om end hans stærkt centraliserende Bestræbelser 
paa dette Omraade fra Statsdriftens Modstandere 
er bleven mødt med er) Kritik, der ikke altid 
har været velvillig. R. har repræsenteret Norge 
ved en Række udenlandske videnskabelige eller 
tekniske Møder vedrørende Telegraf- og Telefon
væsen, saaledes ved de internationale Telegraf
konferencer i Budapest 1896 og i London 1903; 
han er ogsaa Honorary Secretary and Treasurer 
for Norge for The Institution of Electrical En-
gineers i London. Som Forfatter er han op-
traadt, foruden med Indberetninger og adskillige 
Bidrag til Tidsskrifter og Aviser, bl. a. med en 
Afhandling om »Theorien for Skibes Ligevægt 
og Bevægelse<, der er indført som Lærebog ved 
Søkrigsskolen. K.V.H. 

Rasmussen, M i c h a e l N i c o l a i Chr i 
s t o p h e r Kali- , dansk Historiker, født i Kjøben-
havn 25. Juni 1816, død smst. 12. Marts 1865. 
R. var ansat i Geheimearkivet fra 1845 til sin 
Død, og her kom hans store Lærdom en Mængde 
Granskere til gode; selv offentliggjorde han der
imod meget lidt, væsentlig kun en Række Akt
stykker i »Danske Magazin«. Kr. E. 

Rasmussen, Pou l E d v a r d , dansk Litterat 
og Musiker, født i Farum 29. Oktbr. 1776, død 
smst. 18. Juli 1860. R., som var en Bondesøn, 
kom ved Edv. Storm's Forsorg til Kjøbenhavn 
og blev Student 1794. Senere tog han juridisk 
Eksamen og ansattes som Auditør i Marinen 
1802, men tog utilfreds med denne Virksomhed 
sin Afsked herfra 1809. Han flyttede kort efter ud 
til sin Fødeby og blev her Resten af sin Leve
tid, væsentlig sysselsat med Musik. 1811 havde 
han allerede komponeret den velkendte Melodi 
til »Danmark dejligst Vang og Vænge«; senere 
syslede han med Folkevisemelodier og udgav 
sammen med Nyerup »Udvalg af danske Viser«, 
I—2 [1821]. R. er fremdeles den første i Dan
mark, der har beskæftiget sig med Stenografi 
(»Dansk Kortskrivning« [1812]). Nogle Dag
bogsoptegnelser af R. ere offentliggjorte i 
»Personalhist. Tidsskr.«, III, 4—5. "J. Cl. 

Raseres, et Navn, benyttet af I l l i g e r 1811, 
senere af andre Forfattere, for Hønsefuglenes 
Orden. O. H. 

Rasp, en Fil, som ikke har sammenhængende 
Hug som almindelige File (s. d.), men enkelte 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

fremstaaende Tænder. R. kan være flad, halv
rund og rund; den anvendes ved den grove Be
handling af Træ, Horn, Ben og bløde Me
taller. F. W. 

Raspail [raspalj], F r a n c o i s Vincent , fransk 
Naturforsker, født 29. Jan. 1794 i Carpen-
tras, død 8. Jan. 1878 i Arcueil, studerede 
Teologi, senere Botanik og Kemi, kom 1815 
til Paris, hvor han 1830 deltog i Julirevolutionen 
og i 1834 paadrog sig Fængselstraf for nogle 
republikanske Artikler. 24. Februar 1848 trængte 
han i Spidsen for en Folkehob ind i den provi
soriske Regerings Forsamlingssal og tvang Med
lemmerne til at proklamere Republikken. Paa 
Grund af sin politiske Optræden blev han senere 
dømt til femaarig Fængselstraf, men fik 1853 Til
ladelse til at ombytte Fængselet med tvungent 
Ophold i Udlandet. Han drog til Bruxelles, hvor 
han som yderlig gaaende Radikaler spillede en 
vis Rolle. Af hans litterære Arbejder maa nævnes: 
»Essai de chimie microscopique appliquée å la 
physiologie« [1831], »Nouveau systéme de chimie 
organique« [1833], »Nouveau systéme de physiologie 
végétale et de botanique« [1837, 2 Bd. m. Atlas], 
»Mern. comparatif sur l'histoire naturelle de 
l'inscecte de la gale« [1834]. Det bekendte 
medicinske Kamfersystem, der bærer hans Navn, 
fremsatte han i »Cigarettes de camphre et campha-
tiéres hygiéniques contre une foule de maux lents 
a guérir« [1839]. Fra 1846 udgav han »Manuel 
annuaire de la santé«, der fortsættes af hans 
Søn. J. C. 

Raspe er Fællesbetegnelsen for forskellige 
Former af Udslæt og Saardannelse i Forknæ- og 
Hasebøjningen hos Hesten. Paa Grund af den 
med Leddenes Bevægelse forbundne Irritation af 
Saarene læges disse vanskelig. De antage oftest 
Form af mere eller mindre dybe Tværrevner, 
hvis Rande lidt efter lidt fortykkes og dækkes 
af et stærkt hornet Overhudslag. Derved vanskelig
gøres Lægningen yderligere, og de tykke, stive 
Ar, som eventuelt maatte danne sig, ere meget 
tilbøjelige til atter at revne. Fra Saarene kan 
der sekundært udvikle sig Infektionssygdomme; 
men selv om saadant ikke sker, kan R. gøre den 
paagældende Hest utjenstdygtig i lang Tid. 
Behandlingen indrettes efter de almindelige Regler 
for Saarbehandling. Ofte bliver det dog nød
vendigt at anbringe Hesten i Hængesele for der
ved at formindske den mekaniske Irritation, som 
Saarene udsættes for ved Hestens Bevægelse. G. S. 

Raspe, R. E., se Mi inchhausen , K. F. H. 
Rasphuset var en Del af Børnehuset paa 

Christianshavn, hvori 1742 i Kælderen indrettedes 
en Del Celler, bestemte til Modtagelse af særlig 
kraftige, paa kortere Tid dømte Fæstningsslaver, 
som beskæftigedes med Raspning (o: Findeling 
med en Rasp) af Farvetræ til Farveriernes Brug. 
Straffen var meget haard dels paa Grund af 
Arbejdets besværlige Art, dels paa Grund af dets 
Sundhedsfarlighed, og ækvivalerede derfor ogsaa 
med den strengeste Frihedsstraf, Slaveriet, skønt 
den udstodes paa Tugthusets Grund, efter at et 
1734 i Stokhuset bygget R. alt 1736 var blevet 
inddraget. I 1779 udvidedes R. og benyttedes 
derefter som almindeligt Anbringelsessted for 
særlig farlige, paa Tid dømte Forbrydere, indtil 
L. 29. Decbr. 1850 ophævede Straffen og fore-

58 
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skrev, at alle til R. dømte Forbrydere fra I. 
April 1851 vilde være at hensætte til Tugthus-
arbejde. A. GI. 

Raspit, et sjældent Mineral fra Broken Hill i 
New South Wales, danner brungule, monokline 
Krystaller af samme kemiske Sammensætning 
( P b W 0 4 ) som den tetragonale Stolzit. N. V. U. 

Raspopinskaja Staniza, Kosaklandsby i Syd
rusland, det Don'ske Distrikt, har ca. 10,000 
Indb. og stærkt besøgte Markeder. H. P. S. 

Rassam, H o r m u z d , orientalsk-engelsk Old-
gransker, født 1826 i Mossul ved Tigris, af 
Herkomst en kristen Kaldæer, lærte tidlig Engelsk j 
og kom i Berøring 1845 med Layard under j 
dennes første Undersøgelser i Egnen om Ninive. I 
1847 tog denne R. med til England, hvor han 
studerede i Oxford. 1849 gik han med Layard | 
til sin Fødeegn, blev dennes Assistent under Ud
gravningerne i Nimrod og i Ninive (1849—51). ; 
Da Layard forlod Ninive, ledede R. Fortsættelsen 
af Udgravningen, og man har væsentlig ham at 
takke for, at de talrige Lertavler og Brudstykker 
af saadanne, der indeholde Resterne af Assur-
banipal's Bibliotek, lykkelig bragtes til London. 
1854 kom han atter til England og blev derpaa 
sendt som Dragoman til Aden hos den engelske 
Ministerresident, hvorpaa han snart efter for
fremmedes til dennes Medhjælper. 1864 sendtes 
han som engelsk befuldmægtiget til Abessinien 
for at udvirke de engelske Fangers Løsladelse. 
Derom vilde Kong Theodor dog intet høre; han 
tog endog (1866) R. selv til Fange og holdt ham 
i strengt Fængsel. Først 1868 i April befriedes 
han og de andre Fanger ved Napier's Sejr over 
Theodor og ved Indtagelsen af Magdala. 1876 
sendtes han fra England til Assyrien, hvor han 
bl. a. har udgravet Ruinhojene Balavat (s. d.) 
1877—78 og Abu Habba (Sippar, Bibelens 
Sifarvaim) 1880—81. R. har udgivet: »Narrative 
of the British Mission to Theodore, King of 
Abyssinia« [1869 i 2 Bd.] og har beskrevet sine 
Fund i Assyrien og Babylonien i »Transactions 
of the Society of Biblical Archæology« VII og 
VIII [1880—84] og i »Philosophical Society of 
Great Britain« [1880]. V. S. 

Rassel se R h i n a n t h u s . 
Rasiarkalv, Slette paa Fredø eller Frei, Nord

møre, Norge, Bekendt ved Slaget mellem Kong 
Haakon den Gode og Erikssønnerne (95 5). O.A.Ø. 

Rastatt, By, tidligere Fæstning i Storhertug
dømmet og Kredsen Baden 11 Km. N. N. V. 
for Hovedstaden Baden ved Murg, har (1900) 
13,900 Indb. (Garnison). R. har 4, Forstæder, 
3 katolske og 1 evangelisk Kirke, et Slot, der 
er en Efterligning af Slottet i Versailles, Gym
nasium samt Fabrikation af Kniplinger, Cigarer 
og Tobak. I en Afstand af 3 Km. det stor
hertugelige Lystslot Favorite. R. blev 1689 
nedbrændt af Franskmændene, blev snart efter 
genopbygget og var indtil 1771 Residens for 
Markgreverne af Baden-Baden. 7. Marts 1714 
sluttedes Freden i R., der endte den spanske 
Arvefølgekrig mellem Østerrig og Frankrig. Ved 
denne stadfæstedes Freden i Utrecht, og Østerrig 
fik de spanske Nederlande, Neapel Sardinien, 
Milano, Mantova, Mirandola og Comacchio; sam
tidig kom Freiburg, Kehl og Altbreisach atter 
ind under det tyske Rige, Landau forblev under 

Frankrig, og Kurfyrsterne af Bayern og Koln 
samt flere mindre italienske Fyrster fik deres 
Len tilbage af Kejseren. 9. Decbr. 1797—23. 
April 1799 afholdtes ifølge Freden i Campo 
Formio Fredskongressen i R. I Marts 1798 
fastsloges Afstaaelsen af den venstre Rhin-Bred til 
Frankrig og i April, at de Rigfyrster, der herved 
havde mistet deres Besiddelser Vest for Rhinen, 
skulde holdes skadesløse ved Inddragelse af de 
gejstlige Stifter. Medens man forhandlede om 
den nærmere Ordning heraf, dannedes den anden 
Koalition mellem Østerrig, Rusland og England, 
og Krigen brød paa ny ud. 28. April 1799 af
rejste de 3 franske Gesandter Bonnier, Roberjot 
og Jean Debry. Kort uden for Forstaden bleve 
de overfaldne af østerrigske Husarer; de 2 først
nævnte bleve dræbte, medens Jean Debry haardt 
saaret naaede tilbage til R. Under den Uklarhed, 
der hvilede over dette R.-Gesandtmord, har man 
gentagne Gange forsøgt paa at vælte Skylden 
over paa franske Emigranter eller paa det franske 
Krigsparti og Napoleon; dog taler den største 
Sandsynlighed for, at den østerrigske Regering 
har tilstræbt at komme i Besiddelse af vigtige 
Papirer. 1848 blev R. befæstet. 1849 begyndte 
Opstanden i Baden med Militærmytteri i R. 
1892 bleve Fæstningsværkerne sløjfede. Joh. F. 

Rastenburg, By i preussisk Provins Øst-
preussen 90 Km. S. 0. f. KcJnigsberg ved Alle's 
Biflod Guber, har (1900) 11,100 Indb.; Filial af 
Rigsbanken, Gymnasium, Stuteri, Jærnstøberi, 
Sukkerfabrikation, Mølledrift. Joh. F. 

Rastigaisa (efter gammel Maaling ca. 1,100 M. 
o. H.), den højeste af den Række af Fjældtoppe, 
der under Navn af »Gaiserne< strækker sig fra 
Øst til Vest over en større Del af Øst f inmarken , 
omtrent parallelt med og noget Sønden for den 70. 
Breddegrad. R. er Grænsepunkt mellem K i s t r a n d , 
K a r a s j o k og P o l m a k Herred. P. N. 

RastoptSChin, F e d o r W a s i l j e w i t s c h , 
Greve, russisk General, født 23. Marts 1763, død 
30. Januar 1826 i Moskva. Han begyndte sin 
Løbebane i den kejserlige Garde og avancerede 
overordentlig hurtig, saaledes at han allerede 
1796 var General, Overhofmarskal og Uden
rigsminister. 1799 fik han Grevetitlen, men 
faldt 1801 i Unaade. Først 1810 traadte han 
igen i aktiv Tjeneste og var 1812 Kommandant 
i Moskva, i hvis Antændelse han havde en 
væsentlig Andel. Hans samlede Skrifter, hvor
iblandt et Par Lystspil, ere udgivne saavel paa 
Fransk som paa Russisk af Smirdin i St. Peters
borg. (L i t t . : S c h n i t z l e r , R. et Koutousof 
[Paris 1863]; A. de Ségur , Vie du comte R. 
[Paris 1872]). B.P.B. 

Rastrål (af lat. rastrum, en Hakke med 
TænderJ, et Instrument af Messingblik, hvormed 
man trækker Liniesystemer til Nodeskrift. S. L. 

Rastrermaskine d. s. s. L i n i e r a p p a r a t . 
Rastrick [ra'strik], Fabriksby i det nordlige 

England, Westriding af Yorkshire, Nord for 
Huddersfield, har Latinskole, Tilvirkning af Bomuld, 
Maskiner, Stenbrud og (1891) 9,300 Indb. M. Kr. 

Rasumovskij , A l e x e i G r i g o r j e v i t s c h , 
Greve (1709—71), en af Kejserinde Elisabeth 

: af Rusland's Elskere, Søn af en simpel Kosak 
fra Ukraine, tiltrak sig som Korsanger i det 
kejserlige Hofkapel den daværende Storfyrstinde 
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Elisabeth's Opmærksomhed og vandt ved sine 
legemlige Fortrin hendes Tilbøjelighed i den 
Grad, at hun skal have ladet sig hemmelig vie 
til ham. Flere Børn, der døde i en tidlig Alder, 
blev Frugten af denne Forbindelse. Rigdom og 
høj Rang tilfaldt i fuldt Maal R. efter Elisa
beth's Tronbestigelse; bl. a. blev han General
feltmarskal og Overhofjægermester (1744 ud
nævntes han til tysk Rigsgreve), men nogen po
litisk Rolle spillede han lige saa lidt som sin 
Broder, K y r i l G r i g o r j e v i t s c h R. (1728— 
1803), der ogsaa blev ophøjet i Grevestanden og 
var Kosakhetman i Lillerusland indtil 1764. Af 
Kyril's to Sønner var den ældste, P e t e r K y 
r i l lo v i t s ch R. (død 1837), Undervisningsmini
ster under Alexander I, den yngste, A n d r e i 
K y r i l l o v i t s c h R. (død 1836), Diplomat, bl. 
a. Gesandt i Wien 1791 —1809 og befuldmæg
tiget paa Wienerkongressen; senere var han 
russisk Statskansler. Det er til ham, at Beet-
hoven's tre Strygekvartetter op. 59 e r e dedicerede. 
(L i t t . : W a s s i l i s c h i k o w , »Familien R.« [paa 
Russisk, St. Petersborg 1880—87 I—II]). CF. 

Rasur (lat.), Udslettelse, Udskrabning (i Skrif
ter); udskrabet Sted; højtidelig Haarklipning hos 
de gejstlige i den rom. katolske Kirke. 

Rat (Søudtryk). Medens Smaaskibe styres 
derved, at Rorgængeren direkte bevæger Ror
pinden (se R o r ) , foregaar Styring af større Skibe 
fra et R., der i Reglen anbringes paa Dækket 
eller en Kommandobro, hvorfra der haves fri 
Udsigt til Horisonten. R. er et enkelt eller 
dobbelt Hjul med Knager, hvori den styrende 
kan tage fat; det hviler i en Fod, som er fast
boltet til Dækket eller Broen. I fast Forbin
delse med R . - H j u l e t er en tyk R.-Stamme, 
omkring hvis Midte en af Huder forfærdiget 
R . - L i n e er viklet med nogle Slag. Enderne 
af denne føres gennem B l o k k e (Trisser), an
bragte i Skibssiden ud for Nokken af Rorpinden, 
derfra gennem Blokke paa selve Rorpinden og 
tilbage til Skibssiden. Ved at dreje R.-Hjulet 
rundt bevæges Rorpinden og dermed Roret. For
bindelsen mellem Ror og R. kan ogsaa tilveje
bringes paa anden Maade. I Krigsskibe opstilles 
Reserve-R. i pansrede Kommandotaarne eller dybt 
nede i Skibet. C. L. W. 

Ratafia, 1) en Slags Syltetøj, der fremstilles 
ved Nedlægning af alle Slags raa Frugter i Rom. 
— 2) Likører, som have faaet en Tilsætning af 
søde Frugtsafter. Navnet stammer fra Ordet 
T a f i a , en Slags svag Rom, som kun sjældent 
kommer til Europa. K. M. 

Ratanhia-Rod se K r a m e r i a . 
Ratailllin, CioHigNOg, findes i amerikansk 

Ratanhiaekstrakt; det danner bløde Krystalnaale, 
som opløses i 125 Dele kogende Vand og er 
meget tungopløselige i Alkohol. R. ligner i flere 
Henseender Tyrosin og er homolog med denne 
Forbindelse; det forbinder sig baade med Baser 
og med Syrer. O. C. 

RatatOSk (»Gnavtand«), i nordisk Gudetro 
et Egern, som farer frem og tilbage mellem 
Asken Y g d r a s i l ' s Top og dens Rod og bærer 
Avindsord mellem Ø r n e n , som sidder i Askens 
Grene, og Slangen N i d høg. A. M. D. 

RatåZZl, U r b a n o, italiensk Statsmand, født 
29. Juni 1808 i Alessandria, død 5. Juni 1873. 

En Farbroder af s. N. blev 1821 forvist for 
Deltagelse i det revolutionære Røre. Han selv 
blev 1838 Advokat i Casale og valgtes 1848 i 
sin Fødeby — og siden uafbrudt indtil sin Død 
— til det sardinske (senere italienske) Deputeret
kammer. Aug. 1848 var han i et Par Uger 
Minister og blev Decbr. Justitsminister under 
Gioberti; hørte til det yderlige Krigsparti og 
medvirkede i Febr. 1849 til Gioberti's Fald, 
samt var derefter Ministeriets egentlige Leder 

! indtil Nederlaget ved Novara. Han overbragte 
Kong Karl Albert Kammerets Afskedshilsen og 
stemte imod Freden med Østerrig. Dog skilte 
han sig snart fra det yderste Venstre og blev 
Leder for venstre Centrum, samt indgik Febr. 
1852 det saakaldte »Connubio«, d. v. s. For
bund med højre Centrum under Cavour, til et 
styrende Mellemparti. Dette gjorde ham i Maj 
s. A. til Kammerets Formand, hvorhos han Novbr. 
1853 blev Justitsminister (indtil Maj 1855) og 
Marts 1854 tillige Indenrigsminister. Han tog 
virksom Del i Gennemførelsen af Loven om 
Klostrenes Inddragelse og gik af efter Valgene 
i Decbr. 1857 for at mildne det klerikale Partis 
Stemning over for Regeringen. Efter Freden i 
Villafranca Juli 1859 blev han Indenrigsminister 
under Lamarmora, men var i Virkeligheden den 
ledende Minister; gennemførte Lombardiet's Ind
lemmelse og brugte desuden Kongens Diktatur 

, til at afgøre store omtvistede Lovgivningsspørgs-
maal. Han fremmede efter Evne ogsaa Mellem-
italien's Tilknytning, men kunde ikke løse de 
diplomatiske Forviklinger og maatte derfor Jan. 
1860 vige for Cavour. Han vilde ikke stemme 
for Savojen's og Nizza's Afstaaelse, men overtog 
n. A. Forsædet i Kongeriget Italien's første De
puteretkammer. Marts—Novbr. 1862 var han 
Første- og Indenrigsminister og undertrykte da 
Garibaldi's Forsøg paa at trænge frem imod Rom 
Søndenfra; blev April 1867 paa ny Førsteminister, 
men maatte gaa af Oktbr. s. A., fordi han ikke 
havde kunnet — eller villet — standse Gari
baldi's andet Angreb paa Kirkestaten. Dog var 
han indtil sin Død Venstres Leder, og hans 
Bortgang føltes som et stort nationalt Tab. 
Hans Taler udgaves 1876—80 i 8 Bd., og et 
Mindesmærke rejstes 1883 i Alessandria. (Li t t . : 
A. More l l i, U. R., studio politico [1874]; Mad. 
Ratazz i , U. R. et son temps [2 Bd. 1881—87]). 

R. havde Febr. 1863 ægtet M a r i e de S olm s, 
født 25. Apr. 1835, en Datter af Lætizia Bo
naparte efter dennes Skilsmisse fra Th. Wyse. 
Hun havde 1850 ægtet en rig Elsasser Solms, 
men skilte sig 1854 fra ham og levede indtil 
1860 i Savojen i fortrolig Omgang med E. Sue 
og Ponsard, samt derefter i Paris i litterære 
Kredse. Efter R.'s Død giftede hun sig 1877 
med en Spanier Rute og blev paa ny Enke 1889. 
Hendes Liv var ret eventyrligt og ingenlunde 
dadelfrit; hun var en frugtbar fransk Forfatter
inde : Skuespil, Rejseskildringer og især nogle 
vovede Romaner, hvoraf flere med halvt selv
biografisk Indhold (»Mademoiselle Million< 1862, 
»Mariage de la créole« 1864, forbudt af Politiet 
og trykt paa ny \inder Titelen »La chanteuse«, >Le 
piége aux maris« 4 Bd. 1865—67, og »Le réve 
d'une ambitieuse< 1868). E. E. 

Rate (lat. rata pars), fastsat Del, beregnet, 
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forholdsmæssig Andel af en samlet Sum (Gæld, 
der afbetales periodevis, o: i Rater, Aktiebeløb, 
der indbetales til bestemte Terminer portionsvis, 
o: i R., etc). 

Råteau [ra.to'], Rive; Redskab, hvormed man 
i Spillehuse indkasserer Penge. 

Ratelus d. s.s. Honninggrævling, se G r æ v l i n g . 
Rateveksel , en Veksel, der forfalder til 

Betaling i forskellige paa hinanden følgende Ter
miner. Da de nugældende skandinaviske Veksel-
love forlange, at Vekselens hele Beløb skal for
falde paa een bestemt Dag, kan en R. ikke ud
stedes med vekselretlig Gyldighed. E. M. 

Rat 11, irske Befæstningsværker fra forhistorisk 
Tid; bestaa af en Ringvold med en kunstig Høj 
i Midten. C.Ngd. 

Rathenow, By i preussisk Provins Branden
burg, 70 Km. V. f. Berlin ved Havel, har (1900) 
21,000 Indb. Betydelig Fabrikation af optiske 
Instrumenter, særlig Briller og Kikkerter; end
videre findes Maskin- og Møbelfabrikation samt 
Skibsbyggeri. R. nævnes allerede 1217, blev i 
Trediveaarskrigen besat af Danskerne under Ernst 
von Mansfeld, 1627 generobret af de kejserlige 
og var efter 1631 afvekslende i Hænderne paa 
Svenskerne og Sachserne. I Juni 1675 blev R. 
besat af Svenskerne under Wangelin, men allerede 
samme Maanedgenerobret af Brandenburg. Joh. F. 

Rathgen, K a r l , tysk Nationaløkonom, er født 
19. Decbr. 1856 i Weimar. Fra 1882—90 vir
kede han som Professor ved Universitetet i To
kio, foretog saa omfattende Rejser i Kina og 
Amerika, hvorefter han 1892 habiliterede sig i 
Berlin for det følgende Aar at blive Professor i 
Statsvidenskaber i Marburg, hvorfra han 1900 
modtog Kaldelse til Heidelberg. Som en af 
Samtidens bedste Kendere af det moderne Japan 
har han dokumenteret sig i »Japans Volkswirt-
schaft und Staatshaushalt« (Leipzig 1901, i »Schmol-
ler's Forschungen«, Bd. X) og »Die Entstehung 
des modemen Japan« [Dresden 1896]; han har 
desuden i en Række Bøger og Tidsskriftafhand
linger omhandlet østasiatiske Spørgsmaal, Ko
lonial- og Handelspolitik samt Udvandringsvæsen. 
Under sit Ophold i Japan offentliggjorde han 3 
Bd. Forelæsninger over praktisk National
økonomi paa dette Lands Sprog [Tokio, 1886— 
89]. K. V. B. 

Rathke, J e n s , norsk Naturvidenskabsmand, 
født i Christiania 14. Novbr. 1769, død smst. 
28. Febr. 1855. Efter at have taget teol. Em
bedseksamen i Kjøbenhavn 1792 kastede han 
sig over Naturfag med den Fremgang, at han 
1795 af »Naturhistorie-Selskabet« blev sendt paa 
en Forskningsrejse til Norge's Vestkyst, navnlig 
for at studere Fiskerierne. Udbyttet heraf be-
fandtes saa tilfredsstillende, at han fik Under
støttelse til en Studierejse til Madeira og Portu
gal 1798—1800. Endnu i Hjemkomstaaret sendtes 
han med Statsstipendium til Norge, denne Gang 
med Nordland og Finmarken som Maal for at 
fremkomme med en Betænkning om Midler til 
Fiskeriernes Forbedring. Først 1804 vendte han 
over Rusland tilbage fra denne Ekspedition og 
fik nu i Opdrag at afslutte de to store Værker: 
leones rerum naturalium af P. Ascanius [5. 
Hæfte, Haun. 1805] og Zoologia Danica af O. F. 
Muller [Bd. IV, Haun. 1806]. I 1810 blev R. 

udnævnt til Professor ved Kjøbenhavn's Univer
sitet, men kom ikke til at tiltræde dette Embede, 
da han beskikkedes til en ny Rejse det følgende 
Aar til Nordland; han fik derved virksom An
del i den ved Forordningen af 20. Oktbr. 1813 
etablerede Handelsfrihed for denne Landsdel. 
Ved Oprettelsen af Universitetet i Christiania 
blev R. 1813 dettes første Lærer i »Naturhisto
rie«, i hvilken Stilling han virkede indtil 1845 
uden dog at lægge betydeligere Egenskaber som 
Videnskabsmand for Dagen. En Del naturviden
skabelige Afhandlinger af ham ere spredte i 
Tidsskrifter, navnlig i det af ovennævnte Selskab 
udg. [Bd. IV—VI, Kbhvn. 1797 ff.]. Hans 
kun i Haandskrift foreliggende »Rejse paa offent
lig Foranstaltning i Aarene 1800, 1801 og 1802 
langs Norges Kyster« opbevares i det kgl. Bib
liotek i Kjøbenhavn, hans øvrige efterladte Papirer 
i Universitetsbiblioteket i Christiania. Sin Formue 
testamenterede han til et Legat, der bærer hans 
Navn og er knyttet til det norske Univeisitet, 
som uddeler det for Rejser og Undersøgelser 
i naturvidenskabelige Øjemed inden for Landets 
Grænser. (L i t t . : Norsk Forf.-Leks., Bd. 
IV). K. V. H. 

Rathke, Mar t in H e i n r i c h , tysk Anatom, 
født 1793, død 1860. Han tog Doktorgraden 
1818, blev 1829 Professor i Fysiologi i Dorpat 
og 1835 Professor i Zoologi og Anatomi i K6-
nigsberg. Hans vigtigste videnskabelige Arbejder 
ere: »Beitråge zur Geschichte der Thierwelt« 
[1820—24] »Abhandlungen zur Bildungs- und 
Entwicklungsgeschichte der Menschen und der 
Thiere« [2 Bd. 1832—33] »Bemerkungen iiber 
den Bau des Amphioxus« [1841] og »Ueber die 
Entwicklung der SchildkrOten« [1848]. J. C. 

Rathkeale [ra'bke.il], By i det sydvestlige 
Irland, Grevskabet Limerick, med (1891) 2,100 
Indb. En Del af Omegnens Beboere nedstamme 
fra tyske Protestanter, som i 18. Aarh. fordreves 
fra Pfalz. M. Kr. 

Rathlin [ra'blin], 0 ved Irland's nordøstlige 
Kyst og i Nærheden af den skotske Halvø Can-
tire, hører til Grevskabet Antrim, er opbygget 
af vulkanske Stenarter, navnlig Basalt, med Ru
iner af et Slot, der 1306 var et Tilflugtssted for 
den skotske Folkehelt Robert Bruce. M. Kr. 

Rathlousdal, Hovedgaard og Stamhus i Hads 
Herred 21 Km. S. S. V. f. Aarhus, var oprindelig 
en Bondegaard Loverstrup i en Landsby af samme 
Navn. 1570 mageskiftede Frederik II Gaarden til 
Knud Mogensen (Søn af Mogens Lauridsen Løven-
balk til Tjele og Genete Cragengelt). Efter Svenske
krigen overdrog Frederik III den til Rigsdrosten 
Joachim Gersdorff som Erstatning for hans tabte 
Godser i Skaane. Først under hans Svigersøn 
Hofmester Gregorius Rathlou fik Gaarden Navnet 
R. 7. Aug. 1749 oprettede dennes yngre Søn, 
Geheimeraad Chr. Rathlou, Stamhuset R., der til
faldt hans Hustrus Brodersøn, Statsminister Otto 
Schack-Rathlou. Efter hans Død 1800 gik det 
over til en Sidelinie, Holstein-Rathlou. — Gaarden, 
hvis Hovedbygning blev opført 1769, frembyder 
intet af arkitektonisk eller historisk Interesse. Stor 
Park med flere Arbejder af Wiedewelt. — Under 
Stamhuset R. høre Hovedgaardene R., Gersdorffs-
lund og Sofienlund, alt i alt et Jordtilliggende 
paa 807 Hekt., foruden 774 Hekt. Skov. Her-
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med er forenet det Brounsvarden'ske Fideikommis, 
stort 48,512 Kr. ^ B.-L. 

Rathmines [ra'|>ma.inz], sydlig Forstad til 
Irland's Hovedstad Dublin, udgør sammen med 
det tilgrænsende R a t h g a r et eget kommunalt 
Omraade med (1891) 27,800 Indb. M, Kr. 

Rati er i den indiske Mytologi Kærligheds
guden Kama's (s. d.) Hustru og Personifikation 
af Vellysten. I Buddhismen, hvor Kama er
stattes af den onde Aand Mara (s. d.), er R. 
dennes Datter, der sammen med sine 2 Søstre 
A r a t i (Vrede) og T a n h a (Attraa) søger at 
bringe Mennesker i Fordærvelse. D. A. 

Ratibor, By i preussisk Schlesien, 68 Km. 
S. S. 0. f. Oppeln ved venstre Bred af Oder, 
har (1900) 25,200 Indb. (Garnison), Landret, 
Amtsret, Filial af Rigsbanken, smukt beliggende 
Slot, Gymnasium, Døvstummeinstitut. Industrien 
beskæftiger sig med Jærnstøberi, Maskinfabri-
kation samt Fabrikation af Cigarer, Tobak, Cho
kolade, Spiritus, Lim, Kemikalier; Handel med 
Træ, Vin og Korn. Det tidligere rigsumiddelbare 
Fyrstendømme R. (1,000 • Km.) stod 1288— 
1532 under egne Hertuger; derefter kom det 
under det østerrigske Kejserhus og 1742 under 
Preussen. Det nuværende middelbare Hertug
dømme R. ligger spredt i Kredsene R., Rybnik 
og Gleiwitz. Joh. F. 

RatichlTJS (Ratke) , W o l f g a n g , tysk Pæda
gog, født 1571 i Holsten, død 1635, kan be
tegnes som en Forløber for Comenius. Efter at 
have studeret Teologi i Rostock drog R. til 
England, hvor han blev bekendt med Bacon, og 
derfra til Holland, hvor han under et otteaarigt 
Ophold studerede Matematik og Sprog. Her 
fremtraadte han som Reformator af Skolen efter 
følgende Grundsætninger: 1) alt efter Naturens 
Orden, 2) kun een Ting ad Gangen, 3) der be
gyndes med Modersmaalet, 4) hyppig Gentagelse, 
5) alt uden Tvang, 6) intet læres udenad, 7) 
Ensartethed i alle Fag, 8) først Tingen for sig 
og dernæst Biomstændighederne, 9) gaa frem 
gennem Induktion og Eksperiment. Flere tyske 
Fyrster greb hans Ideer med Begejstring, og 
Professorerne Helwig og Jung -udtalte sig paa 
Opfordring af Landgreve Ludvig af Hessen-
Darmstadt gunstig om hans Metode. For at 
fremme denne oprettede Fyrst Ludvig af Anhalt-
Kdthen 1618 en Skole og en Læreruddannelses
anstalt, men senere slog han Haanden af R., der 
efter megen Modgang fandt et Asyl i Rudolfstadt 
hos Grevinde Anna Sofie, der bragte ham i For
bindelse med den svenske Kansler Axel Oxen-
stjerna, men Sygdom hindrede R. i at drage 
Nytte af dette Bekendtskab, ligesom hans Uom
gængelighed, Stridbarhed og Mangel paa prak
tisk Sans overhovedet bevirkede, at hans i og 
for sig gode Tanker kun bar ringe Frugt. 
(Li t t . : R a u m e r , >Gesch. d. Padagogik«, [1877]; 
K a r l Schmid t , »Gesch. d. Padagogik« [1890]; 
H. Tr ie r , »Af Opdragelsens Hist.« [1893]; C. F. 
L. Lang , »Wolfgang R.« [Kbhvn. 1903]). Fr. Th. 

Ratificere se R a t i f i k a t i o n . 
Ratifikation(lat.) bruges i detalmindelige Rets-

sprog om rette vedkommendes Gyldigkendelse af 
den paa hans Vegne af en dertil befuldmægtiget 
med Tredjemand indgaaet Retshandel, hvilken der
ved siges at blive ratificeret eller ratihaberet. 

Særlig i det diplomatiske Sprog pleje Stats-
sendebudene eller Gesandterne, naar de i deres 
Regeringers Ærinde forhandle om Traktater eller 
Overenskomster mellem deres henholdsvise Lande, 
at betinge sammes Gyldighed og Retsvirkninger 
af paafølgende R. — ofte knyttet til et vist 
Tidspunkt derefter — fra deres Regeringers 
Side. C. V. N. 

Ratihabition (lat,), G o d k e n d e l s e . Et Løfte, 
afgivet af en ikke-myndig eller f. Eks. afpresset 
en myndig ved ulovlig Tvang, er ikke forbindende; 
men godkendes det senere af den umyndiges Værge 
eller Kurator eller af den umyndige selv, naar 
han bliver myndig, eller af den tvungne, naar han 
kommer i Frihed igen, bliver Løftet gyldigt. Da 
det tidligere afgivne Løfte imidlertid efter dansk 
og norsk — i Modsætning til f. Eks. tysk — Rets
opfattelse i de nævnte Tilfælde slet ikke er gyldigt, 
stiftes Retten altsaa i Virkeligheden først ved God
kendelsen, selv om den i sit Indhold som Regel 
vil være lig med den, det var Hensigten at stifte 
ved den tidligere — ugyldige — Retshandel. En 
Selvfølge er det derfor, at Rettigheder, der maatte 
være stiftede efter den ugyldige Kontrakts Afslut
ning, men før dens R., ikke kunne fortrænges ved 
denne sidste. Visse ugyldige Kontrakter kunne 
dog ikke engang blive gyldige ved senere God
kendelse, saaledes ikke Forpligtelser, paadragne 
ved Pengelaan i de umyndige Aar eller ved Ha
sardspil, jfr. Frd. 14. Maj 1754 og 6. Oktbr. 
1753. Har en myndig Person afsluttet en Kontrakt, 
der imidlertid strider mod Tredjemands Ret, be
høver den vel ikke derved at blive ugyldig »om 
Kontrakt, idet den f. Eks. kan paadrage Løfte
giveren Pligt til at yde fuldt Ækvivalent, hvis 
han ikke kan opfylde Kontrakten efter dens Ord
lyd, men over for Tredjemand bliver den ikke 
forbindende og for saa vidt ikke gyldig efter sit 
Indhold, før Tredjemand godkender den. K. B. 

Ratinermaskine se Ratins. 
Ratingen, By i preussisk Rhinprovinsen 10 

Km. N. N. 0. f. Dusseldorf, har (1900) 10,600 
Indb.; gamle Mure og Taarne; Fabrikation af 
Papir, Maskiner, Vat, Savskæreri og Mølle-
drift. Joh. F. 

Rat ins [ratåV], f r i s e r ede Tøjer , kaldes 
Tøjer, særlig Stoffer af Karteuld, paa hvilke 
Luven ved Hjælp af en saakaldt R a t i n e r m a s k i n e 
er ordnet i Form af smaa Nopper eller Knuder. 
Fremstillingen sker paa den Maade, at Tøjet 
langsomt føres hen over et med Damp opvarmet 
Bord, medens det samtidig paavirkes paa Over
siden af en i Kæder ophængt Plade, der er be
klædt med korte Børster, stiv Plys eller Kaut-
sjuk, og som i Overensstemmelse med de Mønstre, 
man ønsker at frembringe, bevæges saaledes, at 
hvert Punkt af Pladen beskriver enten en Cirkel, 
en Ellipse, en ret Linie el. lign. K. M. 

Ratio (lat.), Forhold, Beregning, Fornuft, 
System, Bevis. 

RatiocinatlO (lat.), Overvejelse, Bevisførelse; 
i Retorikken: en Vending i Talen, hvorved Ta
leren opfordrer sig selv til at bevise sin Paa
stand. H. H. R. 

Ration (lat.), det daglige Kvantum Levneds
midler for en Mand eller Foder for en Hest. 
I vor Hær bruger man dog for Mandskabets 
Vedkommende Udtrykket Portion og taler kun 
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om R., naar det drejer sig om Heste. Nævner 
man særlig Havrerationen, Hørationen o. s. v., 
mener man dermed det Kvantum Havre, Hø 
o. s. v., som indgaar i R. For Tiden bestaar Freds-
rationen for alle den danske Hærs Heste, undtagen 
Trainets, af 5 Kg. Havre, 2 Kg. Hø, 4 Kg. Halm. 
Hertil gives Tillæg af indtil 0,5 Kg. Havre paa 
visse Tider af Aaret, naar Tjenesten er mest 
anstrengende, samt til unge Heste, der ere under 
Tilridning. Disse sidste faa desuden et Tillæg 
af Hø og Halm. Feltrationen er 0,5 Kg. Havre 
større end Fredsrationen. Trainets Heste faa 
i Fred og Krig 5,75 Kg. Havre, 2 Kg. Hø, 5 
Kg. Halm. C. G. B. 

Rationål (ell. r a t i o n e l , af lat. ratio, Fornuft), 
Betegnelse for enhver Erkendelse, der naas ved 
Fornuftslutninger, i Modsætning til dem, der vindes 
ved Erfaring eller Overlevering. Saaledes ere 
Matematik og rationel Mekanik r. Videnskaber, 
idet Bevidstheden her ud fra Forudsætninger, den 
selv sætter eller skaber, udvikler et 'Fornufthele. 
I samme Grad som en Videnskab lægger Vægt 
paa Fornuftudledning ud fra faa evidente Forud
sætninger, selv om disse ikke naas uden visse Er
faringer, kalder man den rationel og taler i den 
Forstand f. Eks. ogsaa om rationel eller teoretisk 
Økonomi, rationel Teologi o. s. v. — I Erkendelses
lære betegner Rationalisme som Modsætning til 
Empirisme den Opfattelse, at der ikke kan bygges 
Videnskab, et System af almengyldige Domme, ud 
fra Erfaring alene, men at al egentlig Videnskab 
forudsætter et Princip eller Principper (som de 
logiske Grundsætninger), der ikke stamme fra Er
faringen. — R. ogsaa = logisk i Modsætning til 
det urationelle, det ulogiske. — I videre Forstand 
ogsaa = videnskabelig begrundet. Cl. W. 

Rationale se P r æ s t e d r a g t . 
Rationale Tal vil sige de hele Tal og Brøkerne. 

Se ogsaa L i g n i n g e r og P o l y n o m i e r . Chr.C. 
Rationalisme (af ratio Fornuft) er en saadan 

Betragtning af Tilværelsen, hvor Fornuftens Syns
punkt er det dominerende. Inden for Filosofien 
taler man om R. som Modsætning til Empirisme; 
man forstaar herved en saadan filosofisk Anskuelse, 
som ved Tilsidesættelse af den sanselige Iagt
tagelse alene søger at faststille Sandheden gennem 
en begrebsmæssig Udvikling. Som Repræsentanter 
for en saadan Retning staar i ældre Tid Platon, 
i nyere Tid Spinoza samt Fichte, Schelling og 
Hegel. Langt mere almindelig er den teologiske 
Anvendelse af Ordet R.; her betegner det en 
Modsætning til Supranaturalisme. R. i den For
stand er Anerkendelsen af Fornuften som den 
højeste Domstol ogsaa i Trossager. Det er for
nemmelig i det 18. Aarhundredes tyske Teologi, 
at denne Retning træder frem. I England havde den 
ny Oplysning først sat sine Spor gennem Deismen ; 
paa fransk Jordbund optræder den som mere 
eller mindre radikal Naturalisme; i Tyskland 
bliver den til teologisk R. Som den første 
Ophavsmand til den kan vel nævnes Leibniz, 
der, skønt han stod paa den positive Aaben-
barings Standpunkt, dog gav Fornuften en selv
stændig Plads over for Aabenbaringen. Hans 
Discipel, Chr. Wolff, opstiller en »naturlig 
Teologi«, der bygges paa den almindelige For
nuft, ved Siden af den positive Teologi. Paa 
dette Grundlag arbejdes der nu siden af alle 

Teologer; der indføres en kritisk Behandling af 
Bibelen og Kirkens Historie ved Mænd som 
Ernesti og Semler. Ogsaa Lessing slutter sig 
hertil ved sin Udgivelse af Wolfenbuttler-Frag-
menterne. Gennem en sejrrig Kamp med Orto-

! doksien og Pietismen bliver R. efterhaanden i 
Slutningen af det 18. Aarhundrede sejrende over
alt inden for den tyske Teologi. Det Erkendelses
princip, som den gør gældende, er Fornuften 
eller snarere Forstanden, og det tilmed i en meget 
nøgtern Form, som »sund Forstand«; det 
praktiske Synspunkt er det afgørende, og det 

, atter i den Forstand, at der kun spørges om, 
hvad der tjener til Gavn og Nytte for Menneske
slægten. Religionen hævdes kun, for saa vidt som 
den ogsaa tjener til Slægtens Forbedring. Grund
tankerne i R.'s Opfattelse af Kristendommen er 
først Gud som Forsynet, dernæst Jesus som For -
billedet for et dydigt Menneskeliv, og endelig 
Udødeligheden som Lønnen for et Liv i Pligt
opfyldelse. Alle de mere spekulative eller 
mystiske Elementer i Religionen lægges ganske 
til Side som unyttige. Da Retningen dog for en 
stor Del havde en kirkelig Position, blev man 
stillet over for Spørgsmaalet om, hvorledes man 
skulde affinde sig med Bibelens Beretninger om 
det overnaturlige (Mirakler, Dæmoner o. s. v.). 
Saa vidt muligt søgte man at hjælpe sig med en 
naturlig Forklaring, hvorved det overnaturlige af-

I vistes som kun beroende paa en fejl Opfattelse 
af vedkommende Fortælling. Ellers hjalp man 
sig ved at tale om en Akkommodation (s. d.), 

' en Tillempning efter Folketroens Forestillinger, 
! som Jesus og Apostlene skulde have anvendt. 

Paa den Maade kom man til at adskille 
mellem en grovere og en renere Form for 
Religionen; man talte almindeligt om Kristen
dommens Perfektibilitet o: dens Evne til at ud-

I vikle sig videre i Retning af, hvad man forstod 
ved naturlig Religion. Af R.'s Teologer kunne 

; nævnes Wegscheider, Bretschneider og Teller, 
• der gav Fremstillinger af den kristne Lære; 
som Fortolker fik Paulus i Heidelberg et vist 
Navn; som Prædikanter vandt Spalding og Rohr 
Berømmelse. Det var imidlertid ikke blot fra 
teologisk Side, at R. blev støttet. I Populær-

! filosofien fandt den en mægtig Forbundsfælle; 
j herhen hører f. Eks. Moses Mendelssohn. Men 
i fornemmelig var det gennem Boghandler Nicolai's 

»Allgemeine deutsche Bibliothek«, at Populari
seringen af de nye Tanker foregik. 

En ny Fase i R.'s Historie indledes med Kant, 
der i sin Filosofi gør Ende paa den naturlige 
Teologi, men samtidig dog i sin Teologi fast
holder visse af dens Principper. Lige saa lidt 
som sin ældre Samtid har han Sans for Historiens 
Betydning. Idet han i afgjort Modsætning til 
Tidens Utilitarisme gør Moralens ophøjede, selv
gyldige Karakter gældende, bliver Religionen for 
ham nærmest kun en Støtte for Moralen. Saaledes 
kommer han bestandig til at fastholde Mod-

! sætningen mellem Fornuftreligionen og den positive; 
kun den første er den sande. Den videre Reaktion 
mod R.'s ensidige Forstandsretning udgaar for
nemmelig fra Mænd som Herder, Hamann, Lavater, 

1 Lessing og Jakobi, og den fuldbyrdes gennem den 
romantiske Aandsretning, som snart faar Magten. 

I Det er især fra Følelsens og Gemyttets Side, lige-
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som fra Historiens cg Spekulationens Omraader, 
at Protesten udgaar. I teologisk Henseende er 
Schleiermacher den, der har gjort Ende paa R. 

Ogsaa i Danmark har R. haft sin Tid. I 
Teologien ere Bastholm og H. G. Clausen især 
dens Repræsentanter. Den overvindes af Mynster 
og Grundtvig. I Norge er dens typiske Repræ
sentant F. J. Bech. Reaktionen mod den indledes 
praktisk af Hauge, senere af de teologiske Pro
fessorer Hersleb og Stenersen. 

Man har ogsaa i nyere Tid talt om R. inden 
for Teologien; til Forskel fra den ældre Retning 
har man kaldt den for Ny-R. Det er dog især 
fra Modstandernes Side, at det er gjort, og noget 
egentlig sammenfattende Princip for en saadan 
Aandsretning kan der ikke paavises. Meningen 
hermed har da ogsaa nærmest været den at finde 
en Fællesbetegnelse for de religiøse Opfattelser, 
som stille sig i Afstand fra Ortodoksien. At 
imidlertid den valgte Betegnelse er meget uheldig, 
ligger klart for Dagen. Det ejendommelige for 
al R. vil dog blive, at Forstanden her stilles i 
Forgrunden som den herskende Evne. Men at 
det religiøse Forhold ikke kan forstaas og be
dømmes ud fra et rent Forstandssynspunkt, det 
er en Erkendelse, som lige saa vel vil være at 
finde hos den liberale som den ortodokse Teologi 
i vor Tid. (Se O r t o d o k s i ) . F. C. K. 

Rationel (lat.), bygget paa Fornuftslutninger, 
fornuftmæssig, ledet efter videnskabelige Grund
sætninger; en r. Bedrift, en Bedrift, der ikke 
blot ledes vanemæssig efter overleverede Erfaringer, i 
men efter videnskabelig prøvede Metoder. Det . 
modsatte af r. er i r r a t i o n e l . Smig. R a t i o n a l . | 

Ratisbona, nylat. Navn for R e g e n s b u r g . 
Ratisbonne [ratisbå'n] , L o u i s G u s t a v e 

F o r t u n e , fransk Forfatter, født i Strasburg 29. 
Juli 1827, har oversat Dante's Commedia divina 
i Originalens Versemaal [1852—59] og selv skrevet 
Versdramaet »Hero et Léandre« [1859], Digt
samlingerne »Au printemps de la vie« [1857] og 
»Les figures jeunes« [1865], litterærkritiske Ar
bejder m. m. S. Ms. 

Ratltæ (af ratis, en fladbundet Baad), et Navn 
først brugt af Mer rem i 1813 for de Fugle, 
hvis Brystben mangler Kam, i Modsætning til 
Carinatæ (af carina, en Køl). Merrem's Ind
deling blev kun paaagtet af faa blandt de senere 
Forfattere, før H u x l e y i 1867 genoptog den; 
Navnet bruges nu i talrige Systemer, og i det 
indbefattes alle nulevende Strudsfugle og de ud
døde Grupper humanes (Moa) og Æpyornithes 
(Rok). (L i t t . : Merrem, Tentamen systematis 
avium i »Abhandl. d. k. Akademie d. Wissensch.« 
[Berlin 1813]; H u x l e y , »On the classific. of 
Birds« i »Proc. Zool. soc.« [Lond. 1867]). O. H. 

Ratke se R a t i c h i us. 
Ratlam [rS'tl&m], Hovedstad i den indobritiske 

Vasalstat R., ligger i det vestlige Centralindien 
og har (1891) 29,822 Indb., hvoraf en Tredjedel 
Muhamedanere. Der drives Handel med Korn og 
Opium. M. V. 

Ratnåkara, en Digter fra Kashmir (9. Aarh.), 
Forfatter til et stort episk Digt H a r a v i j a y a 
(o : Hara's (Civa's) Sejr), der hører til den Gruppe 
af Kunstdigte i Sanskrit-Litteraturen, som benæv
nes Mahakavya (jfr. Art. I nd i sk L i t t e r a t u r 
S. 412—13). D. A. 

Ratnåvall (o: Perlehalsbaandet), et Sanskrit-
Drama fra 7. Aarh. Som Forfatter angives den 
berømte Kong C r i h a r s h a , men den virkelige 
Forfatter har rimeligvis været en eller anden 
Digter ved hans Hof (maaske B a n a, s. d.). 
Stykkets Emne er et fra den indiske Sagnlittera
tur velkendt Motiv, nemlig en Konges Kærlighed 
til sin Dronnings Terne, der til sidst viser sig 
at være en Prinsesse, som ved et Uheld (et 
Skibbrud) er kommen til at indtage en saa ringe 
Stilling; det giver os et Billede af hin Tids Hof-
og Haremsliv og har sit Forbillede i Kalidasa's 
bekendte Drama »Kongen og Danserinden«. R. 
er udgivet i B o h t l i n g k ' s S a n s k r i t - C h r e s t o -
ma th i e og senere i Bombay 1895 (med Kom
mentar); af Oversættelser haves en engelsk af 
W i l s o n (Se lec t S p e c i m e n s o f t h e T h e a t r e 
of the H i n d u s [3. Udg. Lond. 1871]) og en tysk 
af F r i t z e [Chemnitz 1878]. (L i t t . : A. A. 
Macdone l l , »History of Sanskrit Literature« 
[London 1900]). D. A. 

Ratonneau [ratåno'J, en lille 0 i Marseille's 
Havn, er ved en Stendæmning forbunden med en 
anden nærliggende 0 Pomégue og tjener som Ka
rantænehavn. . M. Kr. 

Ratramnus, middelalderlig Teolog, Benedik
tinermunk i Corbie, født i Beg. af 9. Aarh., død 
efter 868. Hans Hovedværk er De corpore et 
sanguine Domini, som han skrev paa Karl den 
Skaldedes Opfordring; heri bekæmper han Ab
beden i Corbie, Paschasius Radbertus (s. d.), og 
den af ham fremsatte Transsubstantiationslære; han 
mener, at Christi Legeme og Blod kun er mystisk 
og figurlig i Nadveren. Lige saa berømte ere hans 
fire Bøger Contra Graecorum opposita, hvori 
han mod Fotios (s. d.) forsvarer den vesterlandske 
Kirke. I Striden om Prædestinationslæren stillede 
R. sig paa Gottschalk's (s. d.) Side. I et Skrift, 
vistnok hans første, De eo, quod Christus ex 
virgine natus est, liber behandler han Spørgs-
maalet om Maaden, hvorpaa Maria fødte Jesus. 
I Migne's Patrologia, 121. Bd., ere R.'s Skrifter 
udgivne. (Li t t . : Mart in , R., une conception de 
la cine au IX, siede [Toulouse 1891]; Ebe r t , 
»Allgemeine Geschichte der Litteratur des Mittel-
alters« II [Leipzig 1880], 244 ff.). L. M. 

Råt ri (o: Natten), i den indiske Mytologi en 
Personifikation af den lyse, stjerneklare Nat, en 
Datter af Himmelen og Søster t i lUshas (s. d.), 
sammen med hvilken hun undertiden nævnes og an-
raabes om Beskyttelse mod Mørkets Magter. D. A. 

Ratscha, RaCinsk , Landskab i det russiske 
Transkaukasien, udgør en Kreds af Guverne-
mentet Kutais og er 2,839 • Km. stort med 
(1898) 72,742 Indb. eller 26 pr. • Km. R. 
er frugtbart med stor Avl af Hvede, Majs, Frugt, 
Vin og Silke. Hovedstad er O ni. H.P.S. 

RattaZZi d. s. s. Ra tazz i . 
Rattrappére (fr.), gribe igen, indhente paa ny. 
Ratzeburg, 1) R., et til Storhertugdømmet 

Mecklenburg-Strelitz hørende Fyrstendømme, 
grænser mod Nordøst og Øst til Storhertug
dømmet Mecklenburg-Schwerin, mod Syd og Syd
vest til Hertugdømmet Lauenburg, mod Vest og 
Nord til Hansestaden Lubeck's Landomraade, fra 
hvilket det til Dels skilles ved Trave's Liman. 
Til Fyrstendømmet høre 7 Enklaver (se M e c k 1 e n-
burg , Bd. XII S. 549). Arealet beløber sig til 
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382 • Km. med (1895) 15,500 Indb. I Novbr. 
1869 fik R. sin egen Forfatning. Fyrstendømmet 
er oprindelig stiftet som Bispedømme 1154 af 
Henrik Løve og opnaaede 1236 Rigsumiddelbar-
hed. 1648 blev Bispedømmet ophævet og over
draget som arveligt Fyrstendømme til Hertug 
Adolf Frederik I af Mecklenburg-Schwerin som 
Erstatning for Afstaaelsen af Wismar. Ved Over
enskomsten 1701 kom R. under Huset Strelitz. 

2) R., By i preussisk Provins Schleswig-Holstein 
i Kredsen Hertugdømmet Lauenburg, har (1900) 
4,300 Indb. (Garnison). R. ligger paa en i R.-Sø 
liggende 0 , ud til hvilken der fører en Dæmning, 
og paa to Høje, af hvilke den største omslutter 
den egentlige Stad, den mindste den til Fyrsten-
dømmetR. hørende Domhof med Domkirken. Denne, 
der hører til de smukkeste Bygninger i Nordtyskland, 
er bygget i romansk Stil 1172. R. har et Gym
nasium, et Lærerseminarium samt Savskæreri og 
Bryggeri. Ved den vestlige Bred af R.-Sø ligger 
Flækken St. Georgsberg med den ældste Kirke 
i Lauenburg. R. nævnes allerede 1066, fik 1261 
Stadsret og var senere Residens for Hertugerne 
af Lauenburg. Joh. F. 

Ratzeburg, J u l i u s T h e o d o r , tysk Zoolog 
og Forstmand, født 16. Febr. 1801 i Berlin, død 
smst. 24. Oktbr. 1871, studerede Medicin og 
Naturvidenskaber, blev 1828 Privatdocent ved 
det derværende Universitet og fik 1830 An
sættelse som Professor i Naturvidenskaberne ved 
Forstakademiet i Eberswalde. Hans Skrifter vare af 
meget stor Betydning for Forstvidenskaben, særlig 
»Die Forstinsekten« [3 Bd. med Supplement, 
Berlin 1837—44], »Die Waldverderber und ihre 
Feinde« [1841] og >Die Ichneumonen der Forst
insekten« [3 Bd., 1844—52]. y. C. 

Ratzel, F r i e d r i c h , tysk Geograf, er født 30. 
Aug. 1844 i Karlsruhe. Sin første Uddannelse 
fik han som Apoteker, men han kastede sig 
senere over Naturvidenskaberne, som han studerede 
ved flere tyske Universiteter. Efter at have del
taget i den fransk-tyske Krig foretog han som 
Korrespondent for »Kblnische Zeitung« flere Rejser 
i adskillige af Europa's Lande samt i Nord
amerika og Mejico. 1876 blev han Professor i 
Geografi ved den tekniske Højskole i Munchen; 
fra 1886 har han været Professor ved Univer
sitetet i Leipzig. 1882—84 var han Redaktør af 
»Ausland«. R. har særlig gjort sig fortjent ved 
sine etnografiske og antropologiske Skrifter og 
sine Studier over Naturens Indvirkning paa det 
menneskelige Liv og Kultur. Blandt hans talrige 
Skrifter kunne fremhæves »Wandertage eines 
Natur forschers« [Leipzig 1873—74], >AusMexiko< 
[Leipzig 1878], »Die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika« [Munchen 1878—80], »Anthropo-
geographie« [Stuttgart 1882 og 1891], »Volker-
kunde« [Leipzig 1885—88]. C.A. 

Ran, H e r i b e r t , tysk Forfatter, født i Frank
furt a. M. 11. Febr. 1813, død smst. 26. Septbr. 
1876. Han studerede Teologi, sluttede sig til 
den ny-katolske Retning og blev Præst i Mann
heim 1849, hvor han ved teologiske Skrifter, lige
som tidligere ved Tendensromanen »Die Pietisten« 
[3 Bd., 1841], vakte en voldsom Storm i det 
pietistiske Parti, som omsider fik ham fordreven 
fra hans Stilling, saa at han maatte søge Kald 
andensteds. Som Forfatter har han gjort sig be-

; kendt ved en ganske særlig Genre, nemlig ved 
at forherlige store Komponister og Digtere i 
»historiske« Romaner, der indeholde en skøn 
Blanding af »Dichtung und Wahrheit« : »Mozart« 
[3 Bd. 1858], »Beethoven« [4 Bd., 1859], »Alex. 
v. Humboldt« [7 Bd., 1860], »Jean Paul« [4 Bd., 
1861], »HQlderlin« [2 Bd., 1862], »Th. Korner« 
[2 Bd., 1863], »W. Shakespeare« [4 Bd., 1864]; 
desuden andre historiske Romaner, som »Der 
Raub Strassburgs im J. 1681« [3 Bd., 1862], 
»Garibaldi« [3 Bd., 1864]. C.A.N. 

Rau, K a r l H e i n r i c h , tysk økonomisk For
fatter, født 29. Novbr. 1792 i Erlangen, død 18. 
Marts 1870, fra 1822 Professor i Heidelberg. 
Hans i en klar og let tilgængelig Fremstilling 
affattede »Lehrbuch der politischen Oekonomie« i 
4 Bd., hvis første, endnu temmelig kameralistisk 
anstrøgne Udgave saa Lyset mellem 1826 og 
1837, forblev indtil Midten af 1860'erne, da den 
historiske Skole med W. Roscher brød igennem, 
Fagets mest anvendte Studiekompendium i Tysk
land og udbredte sin Forfatters Ry viden om. 
Værkets seneste Oplag blev udgivet af Ad. Wagner, 
i hvis »System« det efterhaanden absorberedes. 
R. var oprindelig Tilhænger af Lavsvæsenet og 
Protektionisme, men gik under Paavirkning af den 
klassiske engelske Skole over til dennes Fri-
handlerpolitik og Kosmopolitisme. K. V, H. 

Ranch, C h r i s t i a n Danie l , tysk Billedhugger, 
født 2. Jan. 1777 i Arolsen, død 3. Decbr. 1857 
i Dresden. Søn af en fyrstelig Kammertjener, en 
Tid Lærling hos en Billedhugger, derpaa selv 
Kammertjener hos Kongen af Preussen lykkedes 
det ham dog under venlig Interesse fra Dronning 
Louise saa smaat at uddanne sig videre i Skulptur; 
1802 kunde han udstille en »sovende Endymion«, 
en Tid lærte han under Schadow, og efter at 
have modeleret en Buste af Dronning Louise fik 
han 1804 Afsked fra sin Tjenerstilling med Pension. 
1805 kom han til Rom, hvor han, under W. v. 
Humboldt's venlige Omsorg, kom Thorvaldsen og 
Canova nær. 1811 tilbage til Berlin skabte han 
her »Dronning Louise liggende paa Dødslejet« 
til Mausoleet i Charlottenburg (senere et lignende 
Mindesmærke for Dronningen i Sanssouci), en 
skøn og yndefuld Skikkelse (Motivet med Benene 
overkors næsten for graciøst), hvor Naturstudium 
og ideal Plastik mødes i udsøgt Harmoni (se 
B i l l e d h u g g e r k u n s t Fig. 49, Gipseksemplar i 
Ny Carlsberg's Glyptotek). Samme Stilskønhed 
træffes i hans øvrige Portrætkunst, der omfatter 
Hundreder af Buster og Statuer: Stilen udpræget 
antik, det individuelle afdæmpet, ogsaa i det ydre 
Apparat, hvor Dragten (naar Uniformen undtages) 
kun en sjælden Gang (Kant, Francke i Halle 
[1826]) er moderne; hans Friluftsstatuer have saa-
ledes gennemgaaende ubedækket Hoved; kun efter 
udtrykkeligt kongeligt Paabud gav han Rytter
statuen af Frederik II i Berlin (1851, hans maaske 
populæreste Værk og Forbilledet for saa mange 
andre Monumenter) den historiske trekantede 
Hat. Til hans tidligste Portrætstatuer høre Scharn-
horst og Bulow (i Marmor) i Berlin [1815]; 1826 
kom de to karakteristiske Statuer af Blucher 
(Breslau, Berlin), s. A. Goethe-Monumentet i 
Frankfurt a. M., 1829 siddende Statue af Kong 
Max (Munchen), 1841—46 Statuen afFr. Vilh. II 
til Mausoleet i Charlottenburg, tilsvarende Grav-
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statuer af Ernst August og Dronning Friederike 
i Herrenhausen [1841—55], endvidere Statuer af 
Thaer i Berlin og Generalerne Gneisenau og 
York smst., Durer i Niirnberg o. m. fl. Af Buster 
skal blot eksempelvis nævnes: Thorvaldsen, i 
Legemsstørrelse og kolossal Maalestok (for den 
danske Konge 1827, Busten fra 1816 i Gips i 
Ny Carlsberg's Glyptotek), Goethe, Schleiermacher 
og Kejser Alexander. Blandt R.'s Idealfigurer 
(Æskulap [1818], beklædt Danaide, nøgen Danaide 
[1844—52] etc.) ere især hans Sejrsgudinder be
tydelige. Ikke med Urette har man sagt, at R. 
i Kunsten har fastslaaet Typen for en Victoria. 
Der er de 6 kolossale Marmor-Victorier for Wal-
halla, de to i Bronze i Charlottenburg m. v. (Gips-
eksempl. af Victoria fra 1829 i Ny Carlsberg 
Glypt.). I Basrelieffet, som R. har behandlet med 
fin plastisk Sans (drikkende Panter, Reliefferne 
paa Statuernes Fodstykker etc), slutter han sig 
nøje til Antikken. I den religiøse Plastik (>Moses« 
i Potsdam etc.) viser R. sig fra sin mindst be
tydelige Side. R.'s Kunst, der følger den antikke 
Overlevering og den Thorvaldsen'ske Fortolkning, 
men gaar et kendeligt Skridt videre end denne 
i moderne Naturstudium, har ved sin ophøjede, 
klare Ro og sin udpræget monumentale Holdning 
haft overordentlig Betydning for tysk, særlig 
berlinsk Plastik, der længe har holdt sig inden for 
de af ham afstukne Baner. 1865 bleve alle hans 
Værker i Modeller og Afstøbninger samlede i et 
R.-Museum i Berlin. (Li t t . : Fr . ogK. E g g e r s , 
»C. D. R.« [5 Bd., Berlin 1873—90]; »Brief-
wechsel zw. R. u. Rietschel« [2 Bd. Berlin 1890— 
9i])- A. Hk. 

Raucourt [rokulr], Flække i det nordøst
lige Frankrig, Dep. Ardennes, ved Østbanen, har 
Fabrikation af Klejnsmedevarer og (1896) 1,784 
Indb. Her overvandt de franske Tropper under 
Marskallen af Sachsen Østerrigerne under Karl af 
Lothringen 11. Oktbr. 1746. M. Kr. 

Rancourt [rokulr], F r a n c o i s e Mar i e An
t o i n e t t e S a u c e r o t t e , kaldet R., fransk Skue
spillerinde, født 1756 i Nancy, død 1815 i Paris, 
debuterede September 1772 paa Théåtrefrangais 
som Dido, gjorde straks stor Lykke ved sin 
stolte Skønhed og klangfulde Stemme, forskertsede 
dog snart Publikums Yndest ved sit forargelige 
Privatliv, blev udpeben og maatte for en Tid 
trække sig tilbage fra Teateret, men genoptraadte 
et Par Aar efter ved Dronning Marie Antoinette's 
Indflydelse og vandt sig et anset Navn som tra
gisk Skuespillerinde; blandt hendes Roller nævnes 
særlig Cleopatra. Napoleon I, der beundrede 
hende, overdrog hende 1806 at lede de franske 
Skuespillertrupper, der rejste i Italien, og her 
fejrede hun ny Triumfer. A. A. 

Raudhélar, en lille Kratergruppe ved Søen 
Ellioavatn i Nærheden af Reykjavik, vel kendt 
af alle Turister, da Landevejen til Sydlandet 
fører lige forbi. R. har udsendt en Lavastrøm, 
Laxelvens (Ellioaår) Dal, ned til Havet. Kraterne, 
der ere opbyggede af røde Slagger, have kun en 
relativ Højde af 30—40 M., 100 M.'s Højde over 
Havet. Th. Th. 

Raudiske Slette (campi Raudii) kaldtes i 
Oldtiden en Slette i Ligurien S. f. Vercellae. 
Her slog Marius Cimbrerne 1 o 1 f. Chr. H. H. R. 

Raudnitz(tschekkiskRoudni ce n a d L a bem), 

By i Bohmen ved Elben, 38 Km. N. V. f. Prag, 
Hovedstad i Bezirkshauptmannschaft R., har (1890) 
3,400 Indb., som Kommune 6,6oo Indb., prægtigt 
Slot, bygget 1650—77 med et Bibliotek (50,000 
Bd.), Maleri- og Vaabensamling; Statsovergym-
nasium; Fabrikation af Sukker, Spiritus, Metal
varer, Kemikalier, Korn- og Kvæghandel. Joh. F. 

Raudukambar, en Fjældryg med rødlig Farve 
i Thjorsårdalur i det sydlige Island, der har faaet 
Skyld for et stort vulkansk Udbrud i Aaret 1343. 
som ødelagde en hel Bygd i Nærheden. Nyere 
Undersøgelser have godtgjort, at R. ikke er nogen 
Vulkan, men at Bygden rimeligvis er bleven ødelagt 
ved Udbrud af den nærliggende Hekla. Th. Th. 

Railhes Haas er en Anstalt for Indre Mission i 
Hamburg. Pastor Rautenberg stiftede 1830 en 
Forening for at besøge fattige, og stor var den 
Elendighed, man traf paa, saa man besluttede at 
oprette et Redningshjem for Børn, for hvilket et 
Medlem af Foreningen den teologiske Kandidat 
J. H. Wichern var selvskreven som Forstander. 
Syndikus Dr. Sieveking tilbød for en ringe Be
taling sin Ejendom Rauhes Haus (af ruoch o: 
det i Buskadset liggende), og 31. Oktbr. 1833 
drog Wichern derind med 12 Drenge. Det be
stemtes, at alt skulde ordnes efter »Familieprin
cippet«, saa kun 12—15 Børn boede i Hus sam
men under en Husfaders o: Diakons Ledelse. 
Anstalten er siden stadig vokset først under 
Wichern's siden under hans Søns Ledelse og har 
efterhaanden taget mange forskellige Opgaver op. 
Her er Børnehjem, Kostskole, Lærlingehjem, 
Svendehjem, Diakonanstalt, foruden at der findes 
en Del forskellige Værksteder og drives Land
brug — alt i Opdragelsens og kristelig Rednings
arbejdes Tjeneste. R. H. er bleven et Centrum 
for Indre Missions Arbejde i hele Tyskland, dels 
ved Wichern's Person, han som er bleven kaldet 
den Indre Missions Fader, dels ved det derfra 
udgaaendeBlad(»FliegendeBlatter aus demR.H.«), 
dels gennem de mange Diakoner (»Brødre«), som 
ere uddannede der og nu arbejde i hele Tysk
land. (Li t t . : J. W i c h e r n , »Das R. H. und die 

I Arbeitsfelder der Bruder des R. H. 1833—83« 
[Hamburg 1883]; samme, »Marksteine« [Ham
burg 1891]; O l d e n b e r g , »J. H. Wichern, sein 
Leben und sein Wirken« [Hamburg 1884 °g '887]; 
J. Wiche rn , »Dr. J. H. Wichern und die Briider-
anstalt des R. H.« [Hamburg 1892]). H. O—d. 

Rauland, H e r r e d , hvis gamle Navn var 
RauSaland, ligger i Telemarken Politimester
distrikt (forhen øvre Telemarken Fogderi), Brats-
berg Amt. 1,830 • Km., hvoraf ca. 129 • Km. 
Ferskvand. (1900) 978 Indb. R. judgør tillige 
Rauland Præstegæld bestaaende af R a u l a n d , 
Øi f jæld og M ø s s t r a n d e n Sogne. R. be
grænses af følgende Herreder: Vinje , R øl dal , 
U l l e n s v a n g , O p d a l , Tinn, S e l j o r d og Laa r -
dal . 

R. ligger højt og bestaar for en stor Del af 
vild Fjældmark. Der findes henimod 250 større 
og mindre Indsøer, som helt eller delvis tilhøre 
Herredet. Af disse ere Mø s van de t (s. d.) og 
T o tak de to største, henholdsvis ca. 900 og 
henimod 700 M. o. H. Begge Indsøer tilhøre 
for største Delen R., og deres Areal inden for 
dette Herred er henholdsvis ca. 37 og ca. 28 • 
Km. (Deres samlede Areal er henholdsvis ca. 40 
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og ca. 38 D Km.). Møsvandet dannes af Elven 
Kvenna , der kommer fra Ullensvang Herred, og 
det har Afløb til T i n n s j ø e n gennem Elven 
Maane. T o t a k dannes af Elven Songa, der 
kommer fra Røldal Herred, og det har Afløb til 
B a n d a k gennem Elven T o k k e . Møsvandet med 
Kvenna's Dalføre har omtrentlig Hovedretning 
fra Nordvest til Sydøst og ligger nogenlunde i 
Nærheden af og langs med Herredets nordøstlige 
Grænse; Totak med Songa's Dalføre har omtrent 
samme Hovedretning og befinder sig ganske i 
Nærheden af, til Dels falder sammen med, Herredets 
sydvestlige Grænse. Strækningen imellem de 2 
nævnte Dalfører er for største Delen fuldstændig 
Højfjæld med Myrstrækninger og Vande. Land
skabet er ensformigt og ufrugtbart; særlig gælder 
dette om det nordlige Parti. Der findes enkelte 
Forsænkninger eller Skar, som føre over fra det 
ene til det andet af de to nævnte større Dalfører. 
Af høje Toppe ere der ikke mange; blandt disse 
kunne nævnes F l i s e g g e n (1,632 M.), G r a s n u t 
(1,522 M.) og Rau lands f jæ ld (1,562 M.) samt 
paa Grænsen af Seljord Bo snut (1,443 M.). 

Der findes meget lidet af dyrket Mark; mest 
findes deraf ved Totak, særlig i Nærheden af 
Rauland Kirke. Agerbruget staar lavt. Kun Byg 
og Poteter modnes, og i kolde Somre naa heller 
ikke disse fuld Udvikling. Havedyrkning er saa 
godt som ukendt. Den vigtigste Næringsvej er 
Fædrift. Af Skov findes meget lidet, og den er 
som Regel indskrænket til lidt Birkeskov i Lierne. 
Der findes dog enkelte Gran- og Furuskove, særlig 
ved L ø n v i k v a n d (Lognvikvand), 0. f. Totak. 
Jagt og Fiskeri ere især for Møsstrandens Ved
kommende af Betydning. Gaardene ere gennem-
gaaende af liden Værdi; blandt de største kunne 
nævnes: S e t b e r g , N y s t u (søndre Rauland), 
M o e n , Be rge , S v a l e s t u e n og Lønv ik (Logn-
vik). Ved R a u l a n d s t r a n d e n paa Bredden af 
Totak, en af de højestliggende fast bebyggede 
Bygder i Norge, findes mærkeligt nok nogle 
Helleristninger. 

Med Veje er det smaat bevendt inden for dette 
Herred. Der findes ingen Hovedveje, og af Bygde-
veje findes kun een, der fra L a a r d a l fører op 
forbi Ø i f j æ l d K i r k e til R a u l a n d K i r k e . Af 
kørbare Gaardveje findes meget faa. For øvrigt 
indskrænkes Vejforbindelserne til almindelige Fjæld
eller Sæterveje. Saavel paa Totak som paa Møs
vandet benyttes Baade i nok saa stor Udstrækning. 
( L i t t . : »Norges Land og Folk«: A m u n d 
H e l l a n d , »Bratsberg Amt« [Chra. 1900]). P. N. 

Rauma, en ca. 60 Km. lang Elv, der løber 
ud af L e s j e s k o g e n s V a n d (625 M. o. H.) og j 
i nordvestlig Retning gennemstrømmer den trange, ; 
af mægtige Fjælde omgivne Roms dal . R. falder 
ved V e b l u n g s n e s i R o m s d a l s f j o r d e n . i 
Lesjeskogens Vand har ogsaa Afløb mod Sydøst ; 

og senere Syd gennem Gudbrandsdalslaagen, i 
Mjøsen, Vormen og Glommen, altsaa til Christiania- \ 
fjorden, hvilket Vasdrag har et samlet Løb af 
ca. 456 Km. P. N. 

Raunier, F r i e d r i c h L u d w i g G e o r g von, 
tysk Historiker, født 14- Maj 1781, død i Berlin 
14. Juni 1873, kom 1801 ind i preussisk Stats-
tjeneste og var naaet til at blive Regeringsraad , 
da han 1811 foretrak et Professorat i Breslau, 
hvorfra han 1819 kaldtes til Berlin's Universitet. 

Fra Statsvidenskaben gik han efterhaanden over 
til Historien og udgav 1821 »Vorlesungen iiber 
die alte Geschichte« [2 Bd.]; stort Ry vandt han 
ved sin > Geschichte der Hohenstaufen und ihre 
Zeit« [6 Bd., Leipzig 1823- 25; 5. Opl. 1878], 
hvori Romantikkens Begejstring for den gamle 
Kejsertid kom til Orde, men hvori der ogsaa var 
nedlagt et grundigt Studium; bl. a. kom R.'s 
praktiske Kendskab til Stat og Samfund ham til 
gode ved hans Skildring af Datidens indre For
hold. Meget svagere er hans andet Hovedværk, 
»Geschichte Europas seit dem 15. Jahrhundert« 
[8 Bd., Leipzig 1832 — 50], der behandlede samme 
Emne, som Ranke omtrent samtidig bearbejdede 
med en kritisk Dybde og en historisk Kunst, der 
langt overgik R.'s. Denne har for øvrigt skrevet 
mangfoldige andre Skrifter med Emner fra Historien, 
Litteraturen og Samfundslivet, og han har ogsaa 
skildret sine talrige Rejser, der endog førte ham 
til Amerika; meget fortjenstfuld som Samlings
plads for populære historiske Fremstillinger var 
den »Historisches Taschenbuch«, som han udgav 
aarlig siden 1830. Kr.E. 

Raumer, G e o r g W i l h e l m von, preussisk 
Historiker, født 19. Septbr. 1800, død 11. Marts 
1857, var 1843—51 Direktør for de preussiske 
Statsarkiver og udgav bl. a. Codex diplomattens 
Brandenburgensis continuatus [2 Bd., Berlin 

I83I-33]. Kr-E-
Raumer, K a r l G e o r g von, tysk Geolog, 

Geograf og Pædagog, født 9. Apr. 1783 i Wor-
litz, død 2. Juni 1865 i Erlangen. R. blev 1811 
Professor i Mineralogi og Bjærgraad i Breslau; 
han flyttede derfra 1819 til Halle i samme Egen
skab; 1823 tog han sin Afsked for at arbejde 
ved det Dittmar'ske Opdragelsesinstitut i Niirn-
berg, men allerede 1827 vendte han tilbage til 
Universitetsvirksomhed, idet han blev Professor i 
Naturhistorie og Mineralogi i Erlangen. Blandt 
hans Skrifter nævne vi: »Das Gebirge Nieder-
schlesiens« [1819]; »Beschreibung der Erdober-
flache« [6. Udg. 1865]; »Palastma« [4. Udg. 1860]; 
»Geschichte der Padagogik« [4 Bd., 5. Udg. 
1874—80]. N. V. U. 

Raumer, K a r l O t t o von, (1805 — 59), var 
Decbr. 1850—Novbr. 1858 preussisk Kirke- og 
Undervisningsminister under Manteuffel og styrede 
i streng klerikal og ortodoks Aand; mest be
kendt ved sine Skoleregulativer for Folkeskolen 
fra 1854 og sin Indskrænkning af Seminaristernes 
Uddannelse. E. E. 

Raumer, R u d o l f v., tysk Sprogmand, Søn 
af ovenn. K. G. R., født i Breslau 14. Apr. 1815, 
død i Erlangen 30. Aug. 1876. Han virkede fra 
1846 som Professor i tysk Sprog og Litteratur i 
Erlangen og udgav nogle historisk-filologiske 
Skrifter, af hvilke de vigtigste ere: »Die Ein-
wirkung des Christentums auf die althochdeutsche 
Sprache« [1845] og »Geschichte der germanischen 
Philologie« [1870]. Fra 1885 beskæftigede han 
sig indgaaende med tysk Retskrivning, og hans 
»Entwurfzur Reform der deutschen Orthographie« 
[1875] blev i alt væsentligt lagt til Grund for 
den moderne nordtyske Retskrivning. C. A. N. 

Raumo, By i Finland, ligger ved en Vig af 
den bottniske Bugt 40 Km. S. S. V. f. Bjørne
borg. (1894) 4,010 Indb. R.havde 1441 —1538 
et Franciskanerkloster med en berømt Kloster-
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skole (Collegium Raumense). Nu lever R. af 
Skibsfart og Træhandel. H. P. S. 

Rauilisdølafylke, et af Norge's gamle Fylker, 
der indbefattede omtrent det samme Omraade som 
det nuværende R o m s d a l F o g d e r i . P. N. 

Raun (norsk), stenet Banke, særlig ud for 
Listerlandet, smig. gammelnorsk hraun, Sten
dynge, Stengrund. 

Raunkiær, C h r i s t e n C h r i s t i a n s e n , dansk 
Botaniker, er født 29. Marts 1860 paa Raunkjær
gaard i Lyne Sogn (mellem Tarm og Ølgod). 
Efter at have nydt dels privat, dels Højskole
undervisning tog R. 1879 Studentereksamen og 
gav sig derefter i Lag med Studiet af Natur
historie, særlig Botanik, som han allerede længe 
havde næret Interesse for. 1885 tog han Magister
konferens. Siden 1893 har R. været Assistent 
ved Plantebestemmelsen i Botanisk Have i Kjøben-
havn, ligesom han ogsaa har arbejdet som Assistent 
ved Botanisk Haves Museum; 1895 —1902 var 
han tillige Assistent ved de planteanatomiske 
Øvelser. R.'s første Arbejder behandlede visse 
anatomiske Forhold (Krystalloi'der i Cellekerner 
hos forskellige Planter, Frøskallens Bygning hos 
Geraniaceer). Derefter udgav han [1888] en Be
skrivelse af Danmark's Slimsvampe (»Botanisk 
Tidsskrift«, Bd. 17) og 1889 e* Arbejde af en 
anden Natur: »Vesterhavets Øst- og Sydkysts 
Vegetation«, hvortil han havde samlet Materiale 
ved Rejser langs Holland's Kyster (1886) og paa 
de nordfrisiske Øer (1887), og som er det første 
danske Skrift, hvori der paa anskuelig Vis gøres 
Rede for de der omhandlede Vegetationsforma
tioner i Danmark, særlig for den store Betydning, 
som Fugtighedsforholdene have for deres Fore
komst. Det grundige Kendskab til den vest-
jydske Natur, som R. allerede fra Barndommen 
af havde erhvervet sig, har været af stor Betyd
ning, ej alene for det ovennævnte Arbejde, men 
i det hele for de Studier, der danne Midtpunkt 
for R.'s Skrifter: de danske Blomsterplanters 
Naturhistorie. I »Dansk Ekskursionsflora« [1890] 
har R. givet en Vejledning til Bestemmelsen af 
Danmark's Blomsterplanter og Karkryptogamer 
paa et mere gennemført analytisk Grundlag end 
tidligere anvendt i danske floristiske Haandbøger. 
Og 1899 kom første Bind af det stort anlagte 
Værk, der ikke har noget tilsvarende i noget 
Lands videnskabelige botaniske Litteratur: »De 
danske Blomsterplanters Naturhistorie«, hvori fore
løbig Enkimbladede ere behandlede; paa Grundlag 
af en overordentlig stor Mængde morfologiske 
og anatomiske Iagttagelser af de enkelte Arter 
ere Slægternes biologiske Forhold belyste paa en i 
fyldig og klar Maade og saa anskuelig, at ogsaa 
læge Læsere kunne hente en ypperlig Forstaaelse 
af Danmark's Planteverden deri. Indledningen 
indeholder en kort Redegørelse for R.'s Op
fattelse af Spørgsmaalet om Arternes Oprindelse. 
Siden 1899 har R. yderligere publiceret flere 
Studier over indenlandske Planters Biologi, saaledes 
over Danmark's Mælkebøtte-Arter og de mærke
lige Forhold vedrørende Kimdannelsen uden Be
frugtning hos dem, anatomisk-systematiske Studier 
over Slægten Vandaks (begge i »Botanisk Tids
skrift«, 25. Bd., 1903) o. fl. A. M. 

Raupach , E r n s t B e n j a m i n Sa lomon, tysk 
dramatisk Forfatter, født i Straupitz ved Liegnitz 

21. Maj 1784, død i Berlin 18. Marts 1852. Han 
kom 1804 til St. Petersborg som Huslærer og 
var 1817—22 Professor i tysk Litteratur og Historie 
ved Universitetet smst. Han gjorde derefter en 
Rejse til Italien og udgav nogle Breve derom 
under Pseudonymet L e b e r e c h t H i r semenze l , 
under hvilket Navn han blev stærkt railleret af 
Immermann i dennes »Munchhausen«, og bosatte 
sig 1824 i Berlin, hvor han navnlig virkede som 
Dramatiker. I Begyndelsen efterlignede han 
Schiller og viste samtidig en Del Talent i Stemnings
billeder ; men da han ved sin tekniske Virtuositet 
og Lethed i Versificeringen opnaaede en ufor
holdsmæssig Succes, henfaldt han efterhaanden 
til Trivialitet og ren Eftersnakken af sine For
billeder. Hans Produktivitet var enorm, og han 
udsendte en lang Række Tragedier og rørende 
Folkeskuespil. Ogsaa i Konversationsstykket og 
Lystspillet havde han ufortjent Held; dog havde 
han her en stor Støtte i sit udmærkede Kendskab 
til Scenens Tarv, sin tørre Vittighed og sine godt 
beregnede komiske Situationer. Paa den danske 
Nationalscene ere opførte Sørgespillet »Isidor und 
Olga« og Lystspillet »Lasst die Toten ruhen« 
(»Fred med de Døde«); desuden kunne nævnes 
den store Cyklus »Die Hohenstaufen« [8 Bd., 1837— 
38], »Dramatische Werke komischer Gattung« [4 
Bd., 1829—35], »Dram. Werke ernster Gattung« 
[16 Bd., 1830—43]. (Li t t . : P a u l i n e R a u p a c h , 
»R., eine biographische Skizze« [1853]). C. A. N. 

Raupp, K a r l , tysk Maler, født 2. Marts 1837 
i Darmstadt, Elev bl. a. af Piloty i Munchen, 
har især gjort Lykke med sine Chimsee-Billeder; 
hans Kunst har med Held forbundet det genre
mæssige med det landskabelige; der raader stor 
Stemning i hans Arbejder, saaledes det nydelige 
»Heimfahrt d. Klosterschule« med de gode Børne
skikkelser, o. m. a.; han er repræsenteret i de 
fleste større tyske Galerier. 1868 blev R. Pro
fessor ved Industriskolen i Niirnberg, 1879 ved 
Akademiet i Munchen. A. Hk. 

Rauråker var en keltisk Stamme i den nu
værende Kanton Basel. Deres By Augusta Raura-
corum, nu Augst, blev i Romertiden en vigtig 
Provinshovedstad. G. S—e. 

Rauscher, J o s e p h Ot tomar , romersk-katolsk 
Teolog, født 6. Oktbr. 1797 i Wien, død smst. 
24. Novbr. 1875. 1853 blev han Fyrst-Ærke-
biskop af Wien og bragte i denne Stilling et 
Konkordat i Stand mellem Østerrig og Kurien 
1855, hvorefter han blev Kardinal. Paa Vatikaner-
koncilet opponerede han skarpt mod Dogmet om 
den pavelige Ufejlbarhed. Han har udgivet en 
Kirkehistorie [Sulzbach 1829]. (Li t t . : Wol f s -
g ruber , »J. O. R.« [Freiburg 1888]). A. Th. J. 

Raute (norsk), brøle (kun om Køerne); Rau-
t ing, Koens Varsels- eller Lokkelyd, Brølen. 

Rauzan [roza'] se B o r d e a u x v i n e . 
Rav (Berns ten , gul Ambra , Succ in i t , 

E l e k t r u m , Succinum) er et mere eller mindre 
gennemsigtigt, fedtglinsende Mineral af organisk 
Oprindelse; Farven er lysegul til mørkebrun, 
sjældnere blaalig, smaragdgrøn, violet eller sort, 
undertiden flammet eller stribet. Vægtfylde o,98— 
l,2; Haardhed 2,0—2,5. Ved Gnidning bliver R. 
stærkt elektrisk; derfor Betegnelsen Elektricitet 
af dets græske Navn elektron.- Sammensætningen 
er noget vekslende, hvorfor der ikke kan op-
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stilles nogen kemisk Formel for R. Det sammen
sættes af mindst 3 Harpiksarter, som udvise for
skellige Opløselighedsforhold over for Alkohol, 
Æter og Kloroform, samt af en Del uopløseligt 
Bitumen. Det klare gule R.'s elementære Sammen
sætning er udtrykt i Procent: 78,63 Kulstof, 10,43 
Brint, io,47 Ilt og o,42 Svovl. I Vand er R. 
uopløseligt; meget tungopløseligt er det i kogende 
Alkohol og Æter, lettere i Benzol og Kloroform. 
Ved Opvarmning til 300—3300 begynder R. at 
smelte, idet det samtidig dekomponeres: Ravsyre, 
Ravolie og andre Forbindelser fordampe, medens 
det i Terpentin og fede Olier opløselige R.-
K o l o f o n i u m bliver tilbage. Ved højere Varme
grad antændes R. og brænder med en sodende 
Flamme under Udvikling af aromatiske Dampe. 

R. forekommer i Reglen som større eller 
mindre, afrundede Klumper, men undertiden finder 
man Stykker, som ved deres Stalaktit- eller 
Draabeform tydelig vise, at det engang har været 
i en sejtflydende Tilstand. Den enkelte Klump er 
gerne omgiven af en mørk, rødbrun Skorpe, der 
er fremkommen ved Forvitring; tykkest er denne 
Skorpe i Reglen paa de Stykker, som findes i 
Sandlag, medens den oftest ved Slid er bleven 
tynd paa de ved Kysterne ilanddrevne Stykker. 

Angaaende R.'s Oprindelse have Meningerne 
været højst forskellige. Allerede Aristoteles ansaa 
det for et fra Træer stammende Stof, medens 
Demosthenes antog det for at være af dyrisk 
Oprindelse. Endnu langt op i nyere Tid var man 
(f. Eks. Agricola, Theophrastus Paracelsus, Linné) 
usikker med Hensyn til dets Oprindelse; Gir-
tanner ansaa det for Voks, udskilt af den store 
Skovmyre {Formica rufa), medens Buffon mente, 
at det var dannet af Honning, som i Jorden var 
bleven paavirket af Vitriol. Først 1811 erklærede 
Struve i Danzig, at R. var Harpiks af Naaletræer. 
Senere mikroskopiske Undersøgelser af de i R. 
undertiden indesluttede Vedrester have vist, at 
det stammer fra en Fyrreart (Ravfyrren , Pinus 
succinifera Goepp.). Dette Træ antages i den 
ældre Del af Tertiærperioden at have vokset i 
stor Mængde i et Højland, hvor nu den mellemste 
Del af Østersøen findes; Jordbunden dannedes 
her af Kridttidsaflej ringer og var meget kalk
holdig; Vegetationen var meget frodig og bestod 
af Naaletræer (Arter af Slægterne Fyr, Ædel
gran, Tuja o. s. v.) samt af forskellige Løvtræer 
(Ege, Laurbærtræer, Palmer o. s. v.). Ud af Rav
fyrrens Saar, som fremkaldtes ved Sygdomme og 
Insektangreb, flød Harpiksen, som i Tidens Løb 
opsamledes i stor Mængde i Jordbunden. Senere 
sænkedes Landet under Havets Overflade, Skov
bunden udvadskedes, og R. aflejredes i andre 
Jordlag, navnlig i den saakaldte »Blaue Erde« i 
Østpreussen. Ved senere Omlejringer af disse Lag 
er R. ofte blevet indesluttet i yngre Aflejringer, 
dels fra Tertiær- og dels fra Kvartærperioden, 
og opkastes endnu hyppig paa Østersøens og 
Vesterhavets Kyster sammen med Tang, navnlig 
efter stærke Paalandsstorme. 

I R. er der meget ofte indesluttet Rester af 
Dyr og af Planter, der i Reglen høre til nulevende 
Slægter, men til uddøde Arter; disse Rester maa 
være optagne i R., medens dette endnu var 
flydende. Man finder navnlig en Mængde for
skellige Insekter (Biller, Myrer, Fluer, Myg 

o. s. v.); desuden har man fundet Haar af Patte
dyr, Fuglefjer, smaa Firben, Edderkopper, Skor
pioner, Tusindben, Kræbsdyr og Landsnegle samt 
Blade, Blomster og andre Planterester. 

En Del R. indsamles ved Østersøens og Vester
havets Kyster. Det vigtigste Findested er imidler
tid Samland (Østpreussen), hvor det indvindes 
ved Udvadskning af »Blaue Erde« eller yngre 
Aflejringer. Ogsaa fra Østersøens Bund kan det 
optages ved Hjælp af Baade; tidligere anvendte 
man i dette Øjemed Muddermaskiner. I Danmark 
har man paa forskellige Steder (særlig i Om
egnen af Kjøbenhavn) fundet præ- eller inter-
glaciale Sandlag med ikke ubetydelige Mængder 
af R. Efter Indsamlingen sorteres Stykkerne efter 
Størrelse, Form og Farve. — Angaaende R.'s 
Anvendelse i Fortid og Nutid se Ravfund og 
R a v i n d u s t r i . (L i t t . : B e r e n d t og G o p p e r t , 
>Der Bernstein und die in ihm vorkommenden 
Reste der Vorwelt« [Berlin 1845]; Z a d d a c h , 
»Das Tertiargebirge des Samlandes« [Konigsberg 
1867]; Runge , »Der Bernstein in Ostpreuszen« 
[Berlin 1868]; N o e t l i n g , »Die Fauna des sam-
landischen Tertiars« [Berlin 1885]; R. Kl eb s, 
»Die Gasteropoden des Bernsteins« [Berlin 1886]; 
G o p p e r t og M e n g e (fortsat af Conwentz): 
»Flora des Bernsteins« [Danzig 1883—88]; R. 
K l e b s , »Der Bernstein und seine Geschichte« 
[Konigsberg 1889]; Conwentz , »Monographie 
der baltischen Bernsteinbaume« [Danzig 1890]; 
R. K l e b s , »Ueber die Fauna des Bernsteins« 
[Heidelberg 1890]). J. P- R-

Rava, Landsby i tyrkisk Asien, Vilajet Bagdad, 
ligger paa venstre Bred af Eufrat lige over for 
Anah, 255 Km. V. N. V. f. Bagdad og er Ud
gangspunkt for Karavaner gennem Mesopotamien 
til Tekrit ved Tigris. H. P. S. 

Ravage [rava'z, da. ravalsje] (fr.), Ødelæggelse. 
Ravaillac [ravaja'k], F r ango i s , Henrik IV's 

Morder, (1578—161 o). R. var først Skriver, 
siden Skolelærer i sin Fødeby Angouléme, der-
paa en Tid Medlem af Feuillanternes Orden. 
Han var fanatisk katolsksindet og fik den Tro, 
at det var hans Pligt at myrde Kong Henrik, 
som han mente vilde føre Krig mod Paven. 
Mordet udførtes i den snævre Gade la Ferron-
nerie i Paris 14. Maj 1610. R. blev grusomt pint 
og 27. Maj sønderreven af Heste. Eksekutionen 
varede over en Time. Han havde paa Pine
bænken erklæret, at han ikke havde med
skyldige, y. L. 

Ravaisson [ravæso'j, J e a n G a s p a r d Fe l ix , 
fransk Filosof og Arkæolog, født i Namur 23. 
Oktbr. 1813, død i Paris 18. Maj 1900, blev 
1838 Professor i Filosofi i Rennes og var 1859 — 
88 Generalinspektør for den højere Undervisning 
i Frankrig. Hans »Essai sur la métaphysique 
d'Aristote« [Paris 1837, 2. Bd. 1837] er et af 
Hovedværkerne i den franske Filosofi i 19. Aarh., 
og hans Skrift »La philosophie en France au 
XIX siécle« [Paris 1893] har virket med til en 

j Fornyelse af den metafysiske Tænkning i Frank-
1 rig. Hans Filosofi er særlig paavirket af Aristo-
I teles, Leibniz og Schelling; han hævder, at al 
I Filosofi tenderer mod Spiritualisme, og at Sjælen 
I erkender Gud ved en Intuition af den universelle 
I Harmoni. Cl. W. 

Raval Pindi, By i det nordlige Forindien, 
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Provinsen Pandshab, ligger nær ved Grænsen af 
Kashmir og har (1891) 73,795 Indb., hvoraf om
trent Halvdelen Muhamedanere. Byen er af strate
gisk Betydning og har en Garnison paa 6 Regi
menter Infanteri og Kavaleri foruden 5 Batterier 
Artilleri. M. V. 

Råvana, i den indiske Sagnhistorie et Uhyre, 
der hersker paa Øen Ceylon som Høvding for 
Rakshaserne (s. d.). Han nedstammer fra Pulastya, 
en Søn af Brahman (s. d.); sin Halvbroder Vai-
cravana (eller K u v e r a , s. d.) fordrev han fra 
Lanka, Ceylon's Hovedstad, og tog selv denne i 
Besiddelse. Sin umaadelige Styrke (han havde 20 
Arme og 10 Hoveder) havde han erhvervet gennem 
stærke Bodsøvelser, og da han af Brahman selv 
havde faaet det Løfte, at han ikke kunde saares 
eller dræbes af noget guddommeligt Væsen, blev 
han en Skræk for Verden. For at faa ham ud
ryddet maatte Vishnu til sidst lade sig føde som 
Menneske i Skikkelse af Kong Rama (s. d.). 
(L i t t . : Mui r , Original Sanskrit Texts, 4. 
Bd.). D. A. _ 

RåvanavahO (o: Ravana- vadha, »Ravana's 
Drab«), ogsaa kaldet Se tu -bandha (D: Brobyg
ningen), et episk Digt paa PrSkrit, der tilskrives 
Kalidasa (s. d.) og behandler den Episode af 
Ramayana (s. d.), som indeholder Rama's Erobring I 
af Ceylon og hans Sejr over Ravana og Raks- | 
haserne. (Li t t . : >Ravanavaho. Prakrit und Deutsch 
mit Wortindex u. Glossar herausg. von P. Gold
schmidt« [2 Dele, Strassburg 1880—84]). D- A. 

Ravaunsa, By paa Sicilien, Provins Girgenti, 
l'gger 36 Km. 0. S. 0. f. Girgenti og driver 
Handel med Olie, Mandler og Pistacier. (1901) 
12,109 Indb. H. P. S. 

Ravelin (fr.) eller H a l v m a a n e er et navnlig 
i den ældre bastionære Befæstning anvendt, 
meget vigtigt Udenværk, beliggende foran Kur-
tinen og af Grundrids som en Lynette eller 
Fléche (s. d.). R. fik efterhaanden et stærkt 
Fremspring for at kunne yde en virksom krydsende 
Ild foran Bastionernes Saillanter og saaledes 
lægge disse, der vare farlige Angrebspunkter, 
mere i Rentrant. Uden om R. førtes en Grav, 
som stod i direkte Forbindelse med Hoved
graven og i Reglen var af samme Dybde som 
denne; Graven flankeredes fra Hovedvolden eller 
fra en Kontreskarpekaponiere i Saillanten. Ofte 
forsynedes R. med et selvstændigt, indre Værk, 
en Reduit, for yderligere at kunne præstere et 
haardnakket Forsvar. 

R. er ved sin Beliggenhed stærkt udsat for 
omfattende og enfilerende Beskydning; dens Be
tydning er derfor nutildags meget ringe. R. kan 
anvendes i det polygonale og i det tenaillære 
Grundrids. Den vil i den moderne Befæstning 
væsentlig kun forefindes som en flécheformet 
Jordmaske til Dækning for de grav flankerende 
Konstruktioner (Kouvrekaponiere). A. G. N. 

Ravéllo, By i Syditalien, Provins Salerno, 
ligger 12 Km. V. S. V. f. Salerno og har en 
Domkirke fra 1087. (1901) 1,851 Indb. R. var 
Bispesæde 1086—1818. H. P. S. 

Ravenåla Adans., Slægt af Pisangfamilien med 
toradede Blade, der danne en stor Vifte, og an
selige Blomster, hvis Blosterblade ere indbyrdes 
fri og ligne hverandre; 5—6 frugtbare Støvdragere. 
Frugten er en aflang Kapselmed3Rum; Frøene have 

en stor, i frisk Tilstand himmelblaa og i Randen 
spaltet Frøkappe. 2 Arter. R. madagascariensis 
Sonnerat (Re j sendes T r æ ) , paa Madagaskar 
og Reunion, dyrket i botaniske Haver i Tro
perne og i Væksthuse, har en ca. 10 M. høj og 
lige Stamme, der i Spidsen bærer den mægtige 
Biadvifte; i Bladskederne samles drikkeligt Vand 
i saa stor Mængde, at det kan benyttes. Den Fedt 
indeholdende Frøkappe anvendes ogsaa. A. M. 

Ravenna, 1) P r o v i n s i Norditalien, optager 
den østlige Del af Landskabet Emilia og be
grænses mod Nord af Provinsen Ferrara, mod 
Vest af Bologna, mod Syd af Firenze og Forli 
og mod Øst af det adriatiske Hav. Arealet er 
^852 • Km. med (1901) 235,485 Indb. eller 
127 pr. • Km. R. har med Undtagelse af den 
sydvestligste Del, der opfyldes af de toskanske 
Apenniners Forhøjder, et fladt og lavt Terrain, 
der dog paa store Strækninger er sumpet og 
langs Havet besat med Klitter. Til Udtørring af 
Sumpene er der anlagt en Del Kanaler, hvis An
tal stadig forøges, og hvoraf de vigtigste ere den 
10 Km. lange Canale Corsini fra Byen R. til 
Adriaterhavet og den 50 Km. lange Naviglio 
Zanelli fra Faenza til Po's sydligste Arm Po di 
Primaro, der gennemskærer den nordlige Del af 
R. og optager flere Smaatilløb. Klimaet er i 
Kystegnene fugtigt, taaget og usundt. Paa Klit
terne ved Byen R. findes Resterne af Pinjeskoven 
{la Pineta), der tidligere strakte sig milevidt og 
forsynede Rom og Venezia med Skibstømmer. 
Agerbruget er Hovednæringsvej, og der dyrkes 
Hvede, Majs, Ris, Bønner, Hamp, Vin, Kastanjer 
og Oliven. Silkeavl, Kvægavl og Fiskeri give 
noget Overskud til Udførsel, og i Kystens La
guner indvindes en Del Havsalt. Industriens 
Hovedplads er Faenza, og der tilvirkes Silke- og 
Bomuldsvarer samt Fajance, Glas og Papir. Pro
vinsens to Hovedbaner ere Ferrara—Rimini og 
Bologna—Rimini, der forbindes ved Tværbaner. 
Større Havne findes ikke. R. deles i Kredsene 
Faenza, Lugo og R. 

2) H o v e d s t a d e n R. ligger 67 Km. 0. S. 0. f. 
Bologna og 10 Km. fra Adriaterhavet. (1901) 
23,°73 Indb. R.'s Omegn er de sumpede Lav
ninger mellem Floderne Lamone og Fiumi Uniti, 
og selve Byen er ligesom Venezia oprindelig an
lagt paa Øer og var i Oldtiden gennemskaaren 
af Kanaler. Nutildags ere Kanalerne fyldte, La
gunen omkring R. er tilgroet, og R. har mistet 
sit Præg af Søstad, der i Oldtiden og Begyndelsen 
af Middelalderen gav den Betydning som Krigs
havn og uindtagelig Fæstning. Fra sin Glans
periode har den dog bevaret flere Bygningsværker, 
hvis kunsthistoriske Betydning er, at de ere Over
gangsværker fra den oldkristelige til den middel
alderlige Kunst. Særlig mærkes den selvstændige 
Udvikling af Basilikastilen og Mosaikudsmykningen. 
Domkirken opførtes ca. 400 som femskibet Ba-

I silika, men forvandledes 1734 til en treskibet 
Kuppelkirke, saa kun Krypten og Klokketaarnet 

i ere tilbage af den gamle. I Nærheden ligger 
i Baptisteriet San Giovanni, en ottekantet Kuppel-
| bygning med Mosaikker fra 5. Aarh. Kapellet i 
I det ærkebiskoppelige Palæ stammer fra 5. Aarh. 

og har Fresker fra 547. Yderligere nævnes 
i Kirkerne Santa Agata fra 5. Aarh., San Giovanni 
i Battista, der er fra 438, men 1683 næsten ganske 
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forandret, og San Giovanni Evangelista, der er • 
opført 424 af Kejserinde Galla Placidia, hvis j 
Gravkapel fra 440 indeholder samtidige Mosaikker. 
Kirken San Francesco skal være bygget 427—30, 
men er nu paa dens Apsis nær ganske moderne. 
Basilikaen Sant' Apollinare Nuovo opførtes ca. 
500 af Teodorik den Store som ariansk Kate
dral og overgaves 570 til den katolske Kultus. 
Fra Teodorik stammer ogsaa Santo Spirito, en 
treskibet, fladtaget Basilika, i hvis Nærhed træffes j 
det gamle arianske Baptisterium Santa Maria. Af ' 
Teodorik's Palads findes Resterne, og hans Grav- ; 
mæle ligger endnu ved Porta Serrata di Rotonda. ; 
Fra den østromerske Periode stammer San Vitale, 
der er opført 526—47 paa det Sted, hvor den 
hellige Vitalis led Martyrdøden; Kirken, der er 
en regelmæssig Ottekant med fortræffelige Mo
saikker, var rimeligvis oprindelig Hofkirke. 5 Km. 
S. 0. f. Porta Nuova ligger R.'s største Basilika 
Sant' Apollinare, der er den eneste Rest af Havne
byen Classis, opført 534—49 og restaureret 1779. 
Fra senere Tider nævnes det 1482 byggede Grav
mæle over Dante, der døde i R. 

Det nuværende R. er en død By, hvis Betyd
ning alene ligger i de historiske Monumenter. 
Byens Centrum er Piazza Vittorio Emmanuele og 
Hovedgaden Corso Garibaldi. R. har et ærke-
biskoppeligt Seminarium, Kollegium, teknisk Skole, 
Teater, et Accademia delle belle årti med Maleri
samling, et Biblioteca comunale classense i det 
tidligere Kloster Classe med 70,000 Bd. og flere 
Hundrede kostbare Haandskrifter samt et Museo 
Bizantino med Skulpturer og Arkitekturfragmenter. 
Befolkningen lever væsentligst af Vin- og Silke
avl samt Silkevæveri, hvorimod de øvrige Industri
grene ere uden større Betydning. Som Handelsby 
er R. kun af Interesse ved sin store Messe, der 
afholdes i Maj Maaned. R. har en betydelig Gar
nison og er Sæde for en Ærkebiskop samt for 
Provinsen R.'s Myndigheder. 

H i s t o r i e . R., der er en af Italien's ældste 
Byer, er rimeligvis anlagt af Etrurerne, men 
kom senere under Gallerne og derefter under 
Romerne. Augustus anlagde Havnen Portus Classis 
og gjorde R. til Station for Flaaden i det adriatiske 
Hav. Senere tilsandede Havnen, men R. havde 
stadig Betydning som Hovedstad i Provinsen Fla-
minia og blev ifølge Traditionen i Aaret 41 Bispe
sæde, da den hellige Apollinaris kom hertil. Sin 
egentlige Blomstringstid opnaaede R. dog først, 
da Kejser Honorius 404 forlagde Residensen fra 
Rom til den ved sine Sumpe, Kanaler og Fæst
ningsværker uindtagelige By. Nu begyndte Pragt
bygningerne at skyde frem i R., og ad Kanaler 
førtes Skibene atter op til Byen. Senere benyttedes 
R. som Residensstad af Odoaker, Teodorik den 
Store og efter det østgotiske Riges Undergang 
(539) af Eksarkerne (s. d.). Disse fordreves 752 
af Longobarderne, som atter bukkede under for 
den frankiske Konge Pipin i Aaret 755. R. og 
Omegn, det saakaldte Eksarkat (s. d.), blev af 
Pipin og Karl den Store overdraget til Pave
stolen, hvis Myndighed dog ikke helt gennem
førtes i R., da Ærkebisperne her optraadte som 
Pavernes Rivaler, og denne Kappestrid blussede 
af og til op flere Aarhundreder igennem. I 12. 
Aarh. udviklede R. en næsten selvstændig kom
munal Regeringsform, og ca. 1275 blev Familien 

Polenta den herskende i R. Fra 1441 til 1508 
stod Byen under Venezia, hvem den fratoges af 
Pave Julius II og Ligue'n i Cambray. Indtil 
1797 hørte den saa under Pavestolen, der atter 
besad den fra 1815 til 1860. R. er yderligere 
bekendt for Konciler, der ere afholdte her 877, 
899, 998 og 1311. (L i t t . : F a n t u z z i , Monu-
menti Ravennati [6 Bd., Venezia 1801—cu]; 
Q u a s t , »Die altchristl. Bauwerke zu R. von 5. 
bis 9. Jahrh.« [Berlin 1842]; R a h n , »Ravenna, 
eine kunstgeschichtliche Studie« [Leipzig 1869]; 
Ca rdon i , Ravenna antica [Faenza 1879]; D i e h l , 
Ravenne; etudes d'archéologie byzantine [Paris 
1885]; T. Raudi , Saggio di canti popolari ro-
magnoli [Bologna 1893]). H. P. S. 

Ravenna [råven*], By i U. S. A., Stat Ohio, 
ligger ved Pennsylvania-and-Ohio-Kanalen og har 
flere Fabrikker. (1900) 4,003 Indb. H. P. S. 

Ravenna, M., se Dente. 
Ravenså ra , Slægt af Lauraceernes Familie. 

Den eneste Art, der har nogen Betydning, er 
Træet R. (Agathophylluni) aromatica, Mada
gaskar. 

Ravensbnrg , By i Wurttemberg i Donau-
Kredsen, 75 Km. S. S. V. f. Ulm ved den til 
Konstanz-Søen løbende Schussen, har (1900) 
13,400 Indb. R. er omgiven af gamle Fæstnings
værker med Taame og er Sæde for en Landret, 
en Amtsret, en Filial af Rigsbanken, et Handels-
og Industrikammer; endvidere findes et Gymnasium, 
en Realskole samt Hør- og Hampspinderi, Garveri, 
Fabrikation af Maskiner og Møbler. R. er bygget 
af Welf II (død 1030), blev under Rudolf af 
Habsburg fri Rigsstad, kom 1803 under Bayern 
og 1810 under Wurttemberg. Joh. F. 

Ravens thorpe [re!ivenspå!sp], By i det nord
lige England, Westriding of Yorkshire, tæt ved 
Dewsbury, med (1891) 5,134 Indb. M.Kr. 

RavensWOrth Cas t le [relivenzwa.pkalsl], Slot 
i det nordlige England, Durhamshire, 5 Km. 
S. V. f. Gateshead, tilhører Lorderne af Rawens-
worth, har en fortrinlig Malerisamling og er op
ført 1808 efter Planer af Nath i en Blanding af 
den gotiske og den saakaldte Tudor-Stil. M. Kr. 

Raver ty [relivati], H. G., Major, i Midten af 
19. Aarh. Kaptajn i den engelske Armé i Bom
bay, hvor han havde Lejlighed til paa nært Hold 
at lære Afghanernes Sprog og Folkepoesi at 
kende. Hans litterære Arbejder ere af den aller
største Betydning for vort Kendskab til Afghanisk 

• og betegne et væsentligt Fremskridt i den viden-
j skabelige Behandling af dette Sprog. Han har 
udgivet: »A Grammar of Puk'hto, Pus'hto or 
Language of the Afghans« [Lond. 1860, 3. Udg. 

! 1867J, »A Dictionary of the Pus'hto« [Lond. 1860, 
2. Udg. 1867], »The Gulshan-i-Roh; being Se-
lections, prose and poetical, in the Pushto or 
Afghan Language« [Lond. 1860, 2. Udg. 1867] 
og en Oversættelse af samme: »Selections from 
the Poetry of the Afghans« [Lond. 1862, 2. Udg. 
1867]. Jfr. Afghan i s t an S. 224—225. D.A. 

Ravestei jn, J a n A n t h o n i s z van, hollandsk 
Maler, født 1572, død 1657 i Haag, hvor han 1598 

; blev Medlem af Lukas-Gildet. R. hører til de 
betydeligste blandt de utallige fremragende Por
trætmalere, som ere den hollandske Kunsts stolte 

, Kernetropper i Begyndelsen af 17. Aarh. Uden 
; at besidde den maleriske Charme, som udmærker 
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hans store samtidige Kunstbroder Frans Hals'es 
Kunst, staar R. dog ikke uværdig ved Siden af 
denne ved sine Billeders sikre Komposition, deres 
fortræffelige, karakterfulde Tegning og brede 
plastiske Modelering. Hovedværker af R. ere 
hans store Regent- og Skyttebilleder [fra Aarene 
1616, 1618, 1636 og 1638] i Doelenhuis og Raad-
huset i Haag, hvor smst. i Museet findes 24 
Portrætter af hollandske Krigsoberster [1611—24], 
og af de talrige Billeder i Rijksmuseet i Amster-
dom anføres Portrætter af Joris Cats og Prins 
Ernst Casimir. Uden for Holland findes bl. m. a. 
Billeder af R. i Louvre, Berlin, Braunschweig 
(stort Familiegruppebillede) og i Kjøbenhavn i 
Malerisamlingen tvende Portrætter. A. R. 

Ravfund er den arkæologiske Betegnelse for 
saadanne større eller mindre, samlede Nedlæg
ninger af Ravsmykker, som det i Oldtiden har 
været Skik at betro Mark eller Mose, hoved
sagelig vel som Ofre til Guderne. Fund af denne 
Art ere navnlig trufne i de Lande, hvor Ravet 
forekommer naturlig, saaledes da ogsaa i Dan
mark. Her hidrøre alle Ravfundene fra en be
grænset Del af Oldtiden, et tidligt Afsnit af den yngre 
Stenalder ; det største Fund, fra en Mose i Randers-
Egnen, indeholder ca. 4,000 Stkr. C. Ngd. 

Ravi, Oldtidens Hydraotes, Biflod til Indus 
(s. d.). 

Ravignan [ravina'J, Gus t ave F r a n c o i s Xa
vier de, Jesuit, født i Bayonne 2. Decbr. 1795, 
død i Paris 26. Febr. 1858, var oprindelig Jurist 
og vakte som saadan Opmærksomhed ved sin 
skarpe Tænkning og sin ualmindelige Veltalenhed. 
Men 1828 nedlagde han sit juridiske Embede, 
traadte ind i Præsteseminariet Saint Sulpice og 
blev derefter Jesuit. 1828 præsteviedes han, og 
nogle Aar efter begyndte han at optræde som 
Prædikant. Han talte i de fleste større Byer i 
Frankrig, kom ogsaa til Rom og London og vakte 
overalt stor Begejstring ved sin simple, men 
gribende Forkyndelse. Da hans Orden blev an
greben, skrev han til Forsvar for den »De l'exi-
stence de l'institut des jésuites« [1844]. I øvrigt • 
har han skrevet >Clément XIII et Clement XIV« 
[1854], »Conférences« [1859] og »Entretiens spiri- j 
tuels« [1859], hvilke to sidste Værker indeholde 
nogle af hans Taler. (Li t t . : Pou l evoy , Vie de 
R. P. Xavier de R. [1860]). A. Th. J. 

Ravigote [ravigå'tj (fr. vert de r.) kaldes under 
eet forskellige Slags Urter, der sammenblandede 
ere blancherede og derefter fint stødte. Til R. 
anvendes Kørvel, Karse, Estragon, Pimpinelle og 
ofte ogsaa Persille og Purløg. Navnet R. bruges 
som Regel i Forbindelse med et eller andet Ord, 
f. Eks. sauce å la r. eller Smør å la r., og her- I 
med forstaas da, at Sovsen eller Smørret er tilsat 
de forskellige stødte Urter. R. H. 

Ravina [ravina'], J e a n H e n r i , fransk Pianist, 
er født i Bordeaux 30. Maj 1818, Elev af Kon
servatoriet i Paris, hvor han 1835—37 var ansat 
som Lærer. Han har skrevet en Del Salonstykker 
for Klaver. S. L. 

Ravindus t r i . Rav har lige fra den tidligste 
Oldtid været benyttet til Fremstilling af Smykker 
og mindre Nipssager. Store Ravfund i Sten- j 
alderens Grave vidne om den Forkærlighed, J 
Oldtidsfolket havde for dette Materiale. Nogen ' 
egentlig rationel Behandling fik det dog ikke i , 

den tidligste Tid. Mange Stykker ere anvendte 
ganske raa, først i den yngre Stenalder havde 
man lært at tildanne det i Form af Perler etc. 
Nogen rationel Eftersøgning har sikkert heller 
ikke været dreven, uagtet Ravet var Genstand for 
livlig Handel og navnlig blev stærkt efterspurgt 
af græske og fønikiske handlende, der foretoge 
lange Opdagelsesrejser for at komme paa Spor 
efter dets egentlige Hjemland. I den klassiske 
Oldtids Lande var R. nemlig en meget skattet 
Artikel. Det kaldtes Elektron = Solsten og an
vendtes meget til Smykker. De fleste Oldtids-
forfattere prise det for dets Glans og Skønhed 
og udfoldede megen Skarpsindighed for at ud
forske, hvoraf Ravet bestod, og hvorledes det 
dannedes. Talrige Myter i den ældste græske 
Litteratur ere Vidnesbyrd om denne Interesse. 
Gennem hele den romerske Oldtid og Middel
alderen lige ned til vor Tid er R. vedbleven med 
at være meget yndet til Smykker. Det er dog 
først i den nyere Tid, at der kan tales om nogen 
egentlig metodisk dreven Eftersøgning af Rav og 
om en egentlig R. Medens man i Oldtiden og 
Middelalderen væsentlig indskrænkede sig til at 
opsamle Ravet i Havstokken og de fleste Steder 
er vedblevet dermed, har man ved Østersøens 
Sydkyst, særlig paa Strækningen Danzig Memel, 
drevet Ravvindingen fuldstændig rationelt. Et 
enkelt Firma opfiskede saaledes i det kuriske 
Haff ved Hjælp af Dampmuddermaskiner store 
Kvantiteter, indtil 150,000 Kg. om Aaret. Denne 
Eftersøgningsmaade er dog nu opgiven; i Stedet 
for søges Ravet ved Gravning og ved en regel
mæssig Grubedrift nede i et sandblandet Lag, der 
kaldes »blaue Erde«. Ravvindingen er for øvrigt 
preussisk Statsregale, og for dets Eftersøgning 
betales en meget betydelig Afgift. Det er ogsaa 
i Preussen, at den betydeligste R. findes. Fra 
Byer som Danzig, Memel, Kdnigsberg o. s. v. ud
føres aarlig store Masser færdigt Ravarbejde. 

Efter at det raa Rav er blevet sorteret og 
renset for den Forvitringsskal, der omgiver det, 
drejes, skæres, files eller saves det i de forskel
lige Former, Stykkerne skulle have. Disse poleres 
derefter almindeligvis med Pimpsten, Kridt og 
Vand. Ved Kogning i Olie kan Ravet delvis 
gøres blødt, saa at det kan bøjes og presses i 
Former. Affaldet ved Ravtilvirkningen samt de 
mindre Stykker Rav anvendes, sammenblandet med 
forskellige Bindemidler, til simple Ravvarer, der 
støbes i Forme. Af de mindre Stykker fremstilles 
ogsaa Ravfernis. Andre Produkter ere R a v o l i e 
og R a v s y r e . De almindeligste Ravarbejder i 
Nutiden ere Smykker og Cigarspidser. Noget højt 
Standpunkt i kunstnerisk Henseende staar R. ikke 
paa, og Forfalskninger ere meget hyppige. R. B. 

Ravioli (ital.) er et lille tyndt udrullet Stykke 
Nudeldej, der er bøjet sammen over lidt fin 
Fars eller en eller anden stiv fin Stuvning, og 
derefter kogt i Suppe. De spises enten som 
en selvstændig Ret eller anvendes til Garniture 
saavel til Suppe som til forskellige Mellem
retter. R. H. 

Rawniarsh [rå I ma.as], By i det nordlige Eng
land, Westriding of Yorkshire, N. f. Rotherham, 
har Porcelænsfabrikker, Jærnstøberier og (1891) 
12,000 Indb. M.Kr. 

Ravn, H an s M i k k e l s e n (Corvinus) , dansk 
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Forfatter, Skolemand og Præst, født ved Grenaa 
l6 lo , død i Ørslev (Vester-Flakkebjærg Herred) 
10. Aug. 1663. Kort efter at have taget teologisk 
Altestats fik R. Ansættelse som Hører ved Her
lufsholm Skole og snart efter som Rektor ved 
Slagelse Skole, hvor han sad i 12 Aar (1640— 
52), da han blev kaldet til Sognepræst i Ørslev 
og Bjerre. R. interesserer i første Række ved sin 
Sans for Modersmaalets Velklang og ved sine 
Studier over rytmiske og metriske Forhold i dansk 
Poesi. I saa Henseende kan henvises til hans 
Rhytmologia danica [1649] foruden til nogle 
utrykte Bidrag til det danske Sprogs Historie. 
Ogsaa pædagogiske Spørgsmaal har R. syslet med 
og udtalt sin Formening i en meget frimodig 
Skrivelse om, hvorledes Skolevæsenet rettest burde i 
ordnes. Det Skrift, til hvilket R.'s Navn dog først i 
og fremmest er knyttet, er hans Heptachordum | 
danicum [1646], det første Arbejde i sin Slags, 
en Blanding af en Musikteori, Kompositionslære 
og Udsigt over Musikkens Historie i Danmark, 
lige fra Skjaldene, Sakse og Kæmpeviserne, til hvis 
Foredrag han knytter fine Bemærkninger, og ned 
til Forfatterens egen Tid. (Li t t . : Afhandl, af H. 
F. R ø r d a m i »Hist. Tidsskr.« III, 4). J. Cl. 

Ravn, J o h a n T h e o d o r , dansk Officer, er 
født 23. Marts 1820 i Kjøbenhavn, blev Officer 
1838. Han var som Premierløjtnant i Rendsborg 
ved Oprørets Udbrud og kom ikke i Felten 1848. 
Om Efteraaret blev han Adjutant ved 2. For-
stærkningsbataillon og var med ved Ullerup, Kol
ding, Gudsø og Fredericia; han forfremmedes 
derefter til Kaptajn og deltog det følgende Aar 
i Slaget ved Isted, Kampen ved Eckernforde og 
nogle Forpostfægtninger, hvorefter han fungerede 
som Forpostkommandør ved Hærens venstre Fløj. 
1864 førte R. 16. Regiments 2. Bataillon og del- j 
tog med denne i Dybbøl's Forsvar og i Slaget j 
18. Apr., medens det efter Krigen overdroges ham 
at give en »Fremstilling af Krigsbegivenhederne j 
paa Als 1864«, hvilken dog først udkom 1870. 
1865 blev han karakteriseret Major og Komman
dør for 8. Bataillon, hvis Chef han blev 1867 
ved Udnævnelsen til Oberst. 1871 — 74 var han j 
Stabschef ved 2. Generalkommando og udnævntes 
1881 til Generalmajor og Chef for 2. sjællandske 
Brigade, fra hvilken Stilling han afgik 1890. 1884 
—86 omarbejdede han Hærens Tjenesteregle
ment. P. Nw. 

Ravn, N ie l s F r e d r i k , dansk Admiral og 
Politiker, er født 18. Juni 1826. Han blev Se
kondløjtnant i Marinen 1845 og deltog i Kor
vetten »Galathea«'s bekendte Jordomsejling 1845 
—47. I Krigen 1848—50 laa han paa Blokade 
først i Fregatten »Havfruen«, senere i »Thetis«, 
derefter var han om Bord i Vagtskibet paa Hel-
singør's Red. Han havde, trods denne jævnlige 
Udkommando, fundet Lejlighed til grundige Studier 
i Matematik og virkede som Lærer i dette Fag 
først ved Søkadetakademiet 1851—63, derefter 
ved den militære Højskole og Hærens Officers
skole til 1873. 1864 var han udkommanderet ] 
som næstkommanderende med Linieskibet »Skjold«, 
1871 som Chef for Kadetskibet; i Kommissionen 
for Gradmaalingen har han sammen med Andræ 
og Generalmajor Zachariae udført et betydeligt 
Arbejde. 1873 indtraadte R. i Ministeriet Hol- | 
stein-Holsteinborg som Marineminister; med en | 

kort Afbrydelse 1875—79, ' hvilken Tid han var 
militær Direktør for samme Ministerium, vedblev 
han at virke som Minister, lige indtil Ministeriet 
Sehested Apr. 1900 overtog Forretningerne; 1881 
—84 var han tillige midlertidig Krigsminister og 
1897—1900 Udenrigsminister ad interim. 1873 — 
1900 var R. Medlem af Folketinget; 1881 blev 
han Storkors af Danebrog og fik 1899 Elefant
ordenen. Ved opnaaet Aldersgrænse 1891 fik han 
Viceadmirals Karakter. 1878—90 har R. været 
Medlem af Kommissionen til Grønland's geologiske 
og geografiske Undersøgelse. I sin lange Minister-
periode har R. administrativt udviklet Søværnet 
teknisk, saa vidt det stod i hans Magt, men under 
den lange politiske Kamp lykkedes det ham ikke 
at fremme saadanne Lovforslag til Søværnets Or
ganisation, som Flertallet af Marinens Officerer 
havde ønsket. Vel fik Værnet 28. Maj 1880 en 
ny Organisationslov, men den kan kun betegnes 
som et ringe Fremskridt fra den tidligere Lov af 
1868. C. L. W. 

Ravn, Vi lhe lm Car l , dansk Musikhistoriker, 
er født 19. Septbr. 1838 i Helsingør, blev 1857 
Student, 1865 cand. jur., hvorefter han 1871 an
sattes under det kjøbenhavnske Politis Administra
tion og 1887 udnævntes til Vicepolitidirektør. 
Ved Siden af sin Embedsvirksomhed har han drevet 
omfattende musikhistoriske Studier, har Fortjenesten 
af først at have oparbejdet den danske Musik
historie, for en stor Del efter utrykte Kilder, og 
ved sine Undersøgelser at have draget interes
sante eller betydningsfulde Episoder frem. Hans 
Afhandlinger findes i forskellige periodiske Skrifter 
(»For Idé og Virkelighed«, »Nær og Fjern«, »Na
tionaltidende«) samt i de Publikationer, Samfundet 
til Udgivelse af dansk Musik har udgivet. Til 
Mendel-Reissmann's store tyske Musikleksikon har 
han skrevet en udførlig Artikel »Skandinavisk 
Musik«, og Musikforeningen har som 1. Del af 
sit Festskrift udgivet hans »Koncerter og musi
kalske Selskaber i ældre Tid« [1886]. A. H. 

Ravndug, et stærkt, meget tæt og fast Lærred, 
lettere end almindelig Sejldug og fremstillet dels 
af Hør- og Hampegarn, dels med Kæde af Hamp 
eller Blaargarn og Islæt af Jute eller af Jute og 
Blaar, dels endelig helt af Bomuld. Det anvendes 
til lettere Sejl, Markiser, Kuffertovertræk o. 1. samt 
til Arbejdsklæder, navnlig til Benklæder. K. M. 

Ravne se Ravne fug l e . — R. var hos Old
tidens Folk et Billede paa Visdom; dens Tilsyne
komst havde profetisk Betydning. Hos Grækerne 
var den helliget Apollon, og hos Nordboerne sade 
to R., Hugin og Munin, paa Odin's Skuldre, 
hvorfra de daglig fløj ud for at se, hvad der gik 
for sig, og bringe Bud derom tilbage; de ere 
saaledes Symboler paa Odin's Alvidenhed. For 
Augurerne spillede R. en stor Rolle. Fra gammel 
Tid af er R. hos mange Folk anset for en uheld-
spaaende og ulykkebringende Fugl. R. forekommer 
ogsaa som Symbol paa afdødes Skygger, ligesom 
paa Vinteren og paa Regnguden o. s. v. Vikingerne 
havde ofte paa deres Farter Ravne med sig og 
lode dem flyve ud, for at se, om de kom tilbage, 
eller om Fuglene øjnede Land, i hvilket Tilfælde 
de bleve borte. Grønland skal være opdaget paa 
denne Maade. I Lighed hermed er saavel i den 
israelitiske som i den babyloniske Syndflods-
historie R. den sidste Fugl, der udsendes fra 
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Arken eller Fartøjet. Den kom ikke tilbage, hvad 
der viste, at Jorden var ved at tørre efter Vand
floden. I Normannernes Banner var ofte Billedet 
af en R. anbragt paa deres Tog til fremmede 
Landes Kyster. I Heraldikken anvendes R. lige
ledes ikke sjælden. V. S. 

Ravnebanner se Banner. 
Ravne-Floke, Island's Opdager, var en Viking 

fra Rogaland i Norge; hans rette Navn var Floke 
Vilgerdssøn. Før han 869 drog ud paa sin Op-
dagelsesfærd, blotede han til tre Ravne, som 
skulde vise ham Vej. Han drog først til Hjaltland 
og Færøerne og holdt derefter til Havs. Siden 
styrede han i den Retning, Ravnene fløj, og kom 
saaledes til den store 0, han gav Navnet Island. 
Han overvintrede her to Gange; men Landet 
huede ham ikke, og han forlod det. Senere bo
satte han sig dog ved Skagefjorden her. O. A. 0. 

Ravnefod (Coronopus Gaertn., SenebieraPoh.), 
Slægt af Korsblomstrede (Nødfrugtede), 1- eller 
2-aarige Urter med nedliggende og stærkt grenede 
Stængler, fjersnitdelte Blade og hvide (undertiden 
manglende) Kronblade. Skulpen er en paa langs 
2-delelig Spaltefrugt med nødagtige Delfrugter. 12 
Arter. L i g g e n d e R. (C. Ruellii All., Senebiera 
Coronopus Poir.) er enaarig og mangestænglet og 
har rynkede og nyreformede Skulper. Den vokser 
i Danmark langs Veje og Gader og ved Strand
bredder og er ikke sjælden paa Bornholm; den 
blomstrer i Juli—August. A. M. 

Ravnefugle eller Kragefugle (Corvidcé) kaldes 
en stor Familie af Spurvefugle, med meget om
tvistet Begrænsning og Inddeling; almindelig 
regnes hertil henimod et Par Hundrede Arter, 
delte i nogle Underfamilier og talrige Slægter, 
af hvilke nogle danne Overgang til de R. nærmest-
staaende Grupper: Paradisfugle (Paradiseidæ), 
Tornskader (Laniidæ) og Stære (Stunidæ). Det 
er store kraftige Fugle med et stærkt, lige eller 
i Spidsen let nedadbøjet Næb, og kraftige Sidde
fødder. Vingerne ere hos de fleste forholdsvis 
korte, første Haandsvingfjer overgaar altid Haand-
dækfjerene i Længde og er mere end halvt saa 
lang som anden. Paa Hovedet findes en Tøjle 
af børsteformede Fjer, der rettede fremad fort
sætte sig ud paa Næbroden og dække Næsebo
rene, hvorved R. skilles fra de nærstaaende 
Paradisfugle. Farverne ere højst forskellige, fra 
graa og sorte til pragtfulde blaa og grønne, ere 
oftest ens for begge Køn, for gamle og unge, 
Sommer og Vinter. Blandt alle Fugle høre R. 
til de højest udviklede; det er stærke, kloge 
Fugle, der forstaa at indrette sig efter Om
givelserne og kunne søge Næring baade fra 
Dyre- og Planteriget; de ere ogsaa udbredte 
over hele Kloden, befinde sig lige saa vel i de 
koldeste Egne som længere mod Syd; Stand- , 
fugle eller Strejffugle ere de fleste, nogle ogsaa 1 
ret regelmæssige Trækfugle. Reden anbringes i j 
Træer, paa Klipper eller andre høje Steder, 
medens Føden oftest søges paa Jorden. Skønt 
ægte Sangfugle høres kun hos enkelte noget, der 
kan kaldes Sang, tværtimod have de fleste en 
ildelydende, men kraftig Stemme; hos mange 
findes stor Evne til at efterligne Menneskets 
Stemme. Blandt de talrige Slægter ere de mest 
kendte R a v n e n e (Corvus), store mørktfarvede 
Fugle med kraftigt Næb, forholdsvis lange og spidse 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Vinger, der sammenlagte næsten naa til Hale
spidsen; i et Tal af ca. 30 ere de udbredte over 
det meste af Jorden. Den største af dem saavel 
som af alle Spurvefugle er R a v n e n (norsk ogsaa : 
Korp) (Corvus corax L.), en kraftig Fugl med et 
henved 90 Mm. langt, stærkt Næb. Farven er 
sort med Purpurglans paa Oversiden; en hvid-
broget Race lever i ringe Tal paa Færøerne, 
hvor ogsaa den sorte Form er talrig. R. bebor 
den største Del af Europa, de nordlige Egne af 
Asien og Amerika, findes i Mængde paa Island 
og i Grønland, hører til de Landfugle, der over
hovedet gaa længst mod Nord; i det sydlige 
Asien og i Nordafrika afløses den af beslægtede 
Racer. I Norge yngler den overalt, talrigst i 
Kystegnene; i Danmark, hvor den tidligere har 
ynglet i stærkt Tal, ere nu kun faa Par tilbage, 
flest i det nordlige Jylland, medens enkelte 
Fugle og mindre Flokke af og til ses rundt om i 
Landet uden for Yngletiden. Blandt Kragefuglene 
hører R. til de ypperste ved sin Styrke, Kløgt 
og Evne til at lempe sig efter de Kaar, der 
bydes den. Føde søger den mest fra Dyreriget, 
fanger mindre Hvirveldyr, søger Muslinger og 
Søpindsvin ved Stranden, æder alt Slags Affald, 
flokkes om henkastede Aadsler, plukker om Efter-
aaret Bær o. s. v. Selv under de strengeste 
Forhold kan den skaffe sig Føden, er f. Eks. i 
Nordgrønland ofte den eneste Landfugl, der ses 
om Vinteren. Sky og forsigtig er den overalt, 
hvor den aner Fare, halvt Husfugl, hvor den ikke 
frygter Efterstræbelser. Stemmen bestaar af for
skellige Lyde, oftest høres et klangfuldt klong-
klong. Reden bygges i Slutningen af Vinteren 
i et højt Træ eller paa en stejl Klippeskrænt, 
bestaar af et tæt Underlag af Kviste med blødere 
Foring, indeholder 3—6 blaagrønne Æg med 
brunlige Pletter; efter Yngletiden holder Familien 
sammen; Efteraar og Vinter træffes ofte større 
Flokke. Overalt, hvor Ravnen findes, er den en 
velkendt Fugl, der ogsaa i Folkenes Forestillinger 
har spillet en ikke ringe Rolle; hos de gamle 
Nordboer var R. Odin's hellige Fugl, og som 
saadan sad dens Billede i Vikingernes Banner. 
I mange Egne er den bleven stærkt efterstræbt, 
fordi den antages at gøre Skade paa Vildt og 
Husdyr f. Eks. Lam; bekendt er det saaledes, at 
i lange Tider hver Mand paa Færøerne aarlig 
skulde levere til Øvrigheden et vist Antal Ravne
næb. I Danmark skyldes dens Aftagen dels 
Skovenes Udryddelse, dels, navnlig i de senere 
Aar, Jægeres Efterstræbelser, skønt det ringe 
Tal, der findes, ikke kan volde nævneværdig 
Skade paa Vildtet, og det vel var værd at bevare 
en af Landets ejendommeligste Fugle. — K r a g e n , 
Graakragen (norsk Kraake) {Corvus cornix L.) 
er graa af Farve med sort Hoved og Bryst, 
Vinger og Hale, af Størrelse adskillig mindre 
end Ravnen. Den bebor en stor Del af Europa, 
navnlig de østlige Egne, en Del af Asien og 
Nordafrika. 1 Norge yngler Kragen overalt, i 
Danmark ogsaa hyppig i den største Del af 
Landet, i mindst Tal i Jylland's nordlige Egne. 
K. hører til de bedst kendte Fugle i Danmark 
og er i Beskrivelser og paa Billeder et uund
værligt Tilbehør til Efteraar og Vinter. Om 
Dagen færdes den ude paa det aabne Land efter 
Føde, om Natten søger den til Skoven, hvor den 
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ogsaa yngler. Ved det første Dagskær flyver 
den med sit velkendte Skrig (hvoraf Navnet) ud 
efter Føde, slaar sig enkeltvis eller i Flokke 
ned overalt, hvor den kan finde noget spiseligt 
af Plante- eller Dyreriget; paa Marken søger den 
Insekter og deres Larver, lejlighedsvis smaa 
Hvirveldyr, ved Stranden Muslinger og andet, 
hvad Havet skyller op, paa Veje og Gader gennem
søger den Hestegødning og kæmper med sine 
Lige eller andre en forbitret Kamp om henkastede 
Ben og andet Affald; Halmstakke og Møddinger 
borer den dybe Huller i; med Føden sluges 
talrige ufordøjelige Dele, som senere opgylpes. 
Sky og forsigtig er den vel, men skelner let 
mellem dens Forfølgere og andre. Ved Aftenstid 
drage K. fra deres ofte milelange Udflugter en
keltvis eller i Smaaflokke tilbage til Skovene, 
hvor de forene sig i en større Flok, der først 
mange Gange svinger frem og tilbage, før den 
sætter sig til Ro i et Træ. I April bygges Reden 
i et Træ; de 4—5 Æg ere blaagrønne med mørke 
Pletter. Senere flyve Ungerne med de gamle 
efter Føde, og henimod Vinteren samles de ofte 
i større Flokke; en Del af de i Danmark ynglende 
K. trække vel bort om Vinteren, men Tallet 
vokser dog paa denne Aarstid stærkt paa Grund 
af de talrige Nordfra kommende Skarer, der over
vintre i Danmark. — Af nogle som en egen Art, 
af andre kun som en Farveændring af Kragen 
betragtes S o r t k r a g e n (Corvus corone L.), der 
i Bygning, Størrelse og Levevis fuldstændig ligner 
Graakragen, kun adskiller sig fra den ved at 
være helt sort af Farve; Bastarder forekomme 
mellem den og Graakragen. Den er udbredt 
over en stor Del af Europa, navnlig dets vest
lige og sydlige Egne, er næppe truffen i Norge, men 
enkelte Gange i Danmark. — R a a g e n (Kornkrage, 
Blaaraage, norsk: Blaakraake) {Corvus frugile-
gus L.) er af Størrelse som Kragen, lidt slankere, 
med tyndere Næb og spidsere Vinger; Farven 
er sort med stærk blaalig Glans. Hos de gamle 
Fugle er hele Partiet om Næbroden hvidt og 
nøgent, medens Fjerene findes hos den unge Fugl 
i første Dragt. Raagen er udbredt som Yngle
fugl over en stor Del af Mellemeuropa og 
Centralasien, men gaar ikke langt mod Nord. 
Norge besøger den aarlig, men kun faa yngle 
der; ogsaa til Færøerne og Island strække dens 
Strejftog sig, men den yngler ikke der. I Danmark 
er Raagen udbredt over de fleste Egne af Landet, 
hyppigst paa Øerne, hvor dens Tal synes at til
tage. I haarde Vintre trækker den bort, men 
kommer tilbage ved det første Tegn til Foraar; 
den søger da straks til Ynglepladserne, oftest 
Lunde og Smaaskove, hvor den selskabelige Fugl 
yngler kolonivis; i faa, tæt ved hinanden staaende 
Træer kan der træffes Reder i Hundredevis; selv i 
Træer midt i tæt bebyggede Byer kunne dens 
Reder findes. Æggene ligne Kragens, ere lidt 
mindre. Efter Yngletiden samle Fuglene sig ofte 
i vældige Skarer, der søge Føde paa Markerne; 
Føden bestaar for en stor Del af Insekter og 
Larver, og ingen blandt dens Slægtninge følger 
Ploven saa trofast som Raagen; dog tager den 
ogsaa gerne Korn, Kartofler og lignende paa 
Marken. Ved Ynglepladserne er den ofte mindre 
velset paa Grund af den utaalelige Larm, som 
opstaar af de stadig skrigende Skarer. Ungerne 

skydes, naar de ere flyvefærdige i første Halvdel 
af Maj, bruges til Føde og ere i Modsætning til 
de fleste andre Ravnefugle ret velsmagende. 

A l l i k e r (Colaens"), adskilte fra Ravneslægten 
ved det kortere og kun lidt bøjede Næb; faa 
Arter i Europa, Nordafrika og en Del af Asien. 
A l l i k e n (Kaa, norsk Kaje) (Colaeus monedula) 
ligner en lille Krage, er sortegraa af Farve med 
hvidgraa Nakke og Halssider; Vinge, Hale og 
Isse skinnende sorte. A. yngler næsten i hele 
Europa, mødes i Asien med beslægtede Arter. 
I Norge yngler den hist og her i de sydlige og 
østlige Dele, næppe Nord for Trondhjemsfjord, 
trækker oftest bort om Vinteren. I Danmark 
findes den i det meste af Landet, men savnes 
dog i adskillige Egne bl. a. i det nordlige Jylland. 
Vistnok de færreste trække bort om Vinteren, 
hvor Tallet tværtimod forøges ved tilvandrende 
Skarer fra koldere Egne. Den er en livlig, sel
skabelig Fugl, mere behændig og hurtig end 
Kragerne. Om Dagen søger den Føde paa 
Markerne for henimod Aften i smaa tætflyvende 
Flokke, der stryge lavt over Jorden, at søge til 
Hvilestederne, der ere i høje Træer eller Byg
ninger. Reden anbringes altid i Huller, i hule 
Træer, i Kirkernes Glamhuller, i Skorstene paa 
ubeboede Huse eller lignende, ofte saa mange i 

; Nærheden af hverandre, at man kan tale om en 
Koloni; de 4—6 Æg lægges i April—Maj, ere 
blaagrønne med sortebrune og blaagraa Pletter. 
Stemmen er en kort, lidt hæs Lyd, som ofte 
høres saavel under Flugten, som naar Fuglene 
sidde. 

S k a d e r (Pica), 4 Arter i Europa, Asien, 
Nordafrika og Nordamerika; de kendes paa den 

j lange Hale, der tiltager i Længde udefra mod 
Midten. Hertil hører S k a d e n (norsk: Skjære) 
{Pica rustica ScoJ>.~), let kendelig ved den bro
gede Dragt og den lange Hale. Farven er sort 
med pragtfuld Glans paa Sving- og Styrefjer, 

! Bugen er hvid ligesom Skulderfjerene. Hele 
Fuglens Længde er henved 480 Mm., hvoraf Halen 
udgør de 300 Mm. Skaden er udbredt over det 
meste af Europa, Asien og Nordamerika. I Norge 
yngler den i hele Landet. I Danmark er den 
meget udbredt, men medens den i mange Egne 
træffes næsten overalt, mangler den helt i andre Dele 
af Landet. Den er en Standfugl, der Sommer og 
Vinter opholder sig omtrent paa samme Sted og 
ikke strejfer langt omkring som saa mange af 
dens Slægtninge, ej heller findes den nogen Sinde 
i større Flokke, højest en halv Snes sammen. 
Tidlig om Foraaret bygger den sin Rede i et 
Landevejstræ, i en Have eller Udkanten af en 
Naale- eller Løvskov. Reden er stor, udvendig 
bygget af Kviste, foroven dækket med et Tag af 
Tjørnegrene, saa at den ofte ligner en Kugle 
med Indgang paa Siden, ud af hvilken den 
rugende Fugl stikker sin lange Hale; de 6—9 
Æg ere blegt grønlige eller gullige med talrige 
mørke Pletter. Ogsaa Skaden hører til de af 
alle kendte Fugle, idet den færdes meget i Nær
heden af menneskelige Boliger; i Træer hopper 
den behændig omkring, ligeledes paa Marken, 
hvor den søger sin meste Føde; den beskyldes 
for at efterstræbe mindre Fugle og for at være 
en slem Kyllingerøver, hvad dog næppe kan be
tyde videre, da den ellers sikkert ikke fik Lov 
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til at bygge uhindret ved mange Gaarde som en 
Slags Husfugl; blanke Genstande skal den under
tiden føre bort. Stemmen er en hæs Skratten 
sammensat af en hurtig gentagen enkelt Lyd. 

S k o v s k a d e r (Garrulus) have Overnæbbet i 
Spidsen stærkt nedadbøjet, korte Vinger og ret 
lang, næsten lige Hale. Fjerene ere bløde og 

Fig. i-

Skovskade. 

løse, ofte smukt farvede, Fjerene paa Hovedet 
kunne rejses til en Top; henved en Snes Arter, 
som bebo de tempererede Egne af den gamle 
Verden. Skovskaden (norsk: Nøddeskrike) (G. 
glandarius Z.) har en Krop saa stor som Skadens, 
men en langt kortere Hale; den er af smuk rød
brun Farve, har paa Hovedet en Top af lyse 
Fjer med en sort Længdestribe; Overgumpen 
er hvid, ligesaa Hagen; Styrefjer og Svingfjer 
sorte, Haandsvingfjerene med lys Yderfane, Arm
svingfjerene hvide i den basale Del. Vingedæk
fjerene have Tværbaand af hvide, sorte og blaa 
Pletter; en Plet fra Næbroden hen under Øjet er 
sort. Skovskaden er i det hele en overordentlig 
smukt farvet Fugl, en af de pragtfuldeste i 
Nordeuropa. Den bebor det meste af Europa 
og store Dele af Asien. I Norge yngler den op 
til Polarkredsen, hyppigst i Landets østlige Dele; 
i Danmark yngler den overalt i Skovegne, holder 
særlig til i Løvskove; den færdes behændig i 
Træerne hoppende fra Gren til Gren eller flyvende 
fra Træ til Træ med korte, hurtige Vingeslag, 
men nødig flyvende over længere aabne Stræk
ninger. Føden er som alle Ravnefuglenes meget 
sammensat; Efteraar og Vinter lever den mest 
af Bøgeolden og Agern, som den søger paa 
Jorden. Stemmen er et kort hæst Skrig, i Par
ringstiden skriger den som en Musvaage og lader 
ogsaa høre en sagte, forunderlig Sang, sammensat 
af mange forskellige Lyde. Reden bygges ret 
højt i unge Træer; de 5 — 6 Æg ere graagrønne, 
med tætte brunlige Pletter især ved den tykke 
Ende. Efter Yngletiden strejfer hele Familien 
om efter Føde, slutter sig undertiden sammen med 
andre, saa at de danne store Flokke, der jævnlig 
vandre langt bort efter Føde og da ogsaa lejlig

hedsvis optræde i skovløse Egne. L a v s k r i g e 
(Perisoreus infaustus), betydelig mindre, med 
en Krop kun lidt større end en Stærs. 
Den er af graabrun Farve, der paa Bugen og 
Overgumpen gaar over i rødt, en Farve, der og-
saa findes paa de ydre Halefjer, Yderfanen af de 
mellemste Svingfjer og paa Haanddækfjerene. 
Struben er graalig, Hovedet ovenpaa brunt. 
Lavskrigen lever i en Del af Nordeuropa og 
Sibirien. I Norge yngler den i en stor Del af 
Landet fra lidt Nord for Christiania saa langt 
Nordpaa, som Naaleskoven strækker sig, strejfer 
om Vinteren længer Syd paa; i Danmark er den 
aldrig truffen. Lavskrigen ligner i sit Væsen 
Mejserne, hopper som disse behændig om paa 
Grene og Stammer, ogsaa paa Jorden, fortærer 
Insekter, Larver og Bær, lejlighedsvis smaa Hvir
veldyr; den er meget nysgerrig og undersøger 
ivrig alt, hvad der er den fremmed. Reden 
bygges i Naaleskove allerede i Marts, naar Sneen 
endnu ligger alenhøj; de 5—6 Æg ere graagrønne 
med graabrune Pletter; maaske yngler den under
tiden to Gange aarlig. Om Vinteren ses den 
undertiden i mindre Flokke i Selskab med 
Skovskaden. 

N ø d d e k r i g e n (Nucifraga), af Bygning som 
Skovskaderne, men med lige Næb og stive Fjer. 
6 Arter findes i de nordlige Dele af Europa, 
Asien og Afrika. N ø d d e k r i g e n (norsk: Nødde-
kraake) {N. caryocatactes L.) er lidt mindre end 
Skovskaden, brun af Farve med hvide, draabe-
formede Pletter, tættest paa Undersiden. Hovedet 
er uplettet ovenpaa, Underhaledækfjerene hvide, 
Sving- og Styrefjer sorte, de sidste med hvide 
Spidser. N. er udbredt over en stor Del af 
Nord- og Mellemeuropa, Rusland og de nordlige 
og centrale Dele af Asien, idet dog den Form, 
der findes i Asien og det østlige Rusland, adskiller 
sig fra den europæiske Form ved at have et 
længere og tyndere Næb (var. leptorhynchus 
Blasius). I Norge yngler den i Landets sydlige 

Nøddekrige. 

Dele, vistnok næppe Nord for Trondhjemsfjorden, 
i Danmark paa Bornholm, maaske enkelte andre 
Steder i Landet. Efteraar og Vinter træffes 
jævnlig flere eller færre oftest af den tyndnæbede 
Race; enkelte Aar træffes ikke faa, og med store 
Mellemrum oversvømmes Danmark, saavel som 
det meste af Mellem- og Vesteuropa af store 
Skarer, udvandrede fra Sibirien, hvor det maaske 
var dem vanskeligt at finde Føde. Saadanne 

59* 

Fig. 2. 
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Indvandringer have fundet Sted i 1885 og i 1900, 
hvilket sidste AarNøddekrigen i Efteraarsmaanederne 
fandtes over hele Danmark i Massevis; enkelte 
overvintrede og ynglede sandsynligvis næste 
Sommer. N. holder sig mest til Skove, navnlig 
Naaleskove; dens væsentligste Næring er Frø af 
Graner; Hasselnødder skal den kunne hugge i 
Stykker med det stærke Næb, ogsaa Bøgeolden 
fortærer den; det er en stille Fugl, der kun 
sjælden røber sig ved sit hæse Skrig. Den 
bygger tidlig paa Aaret en stor Rede i en Gran, 
lægger deri 2—3 Æg, blegt graagrønne med 
graabrune Pletter. Dens Yngleforhold bleve først op
klarede og dens Æg fundne paa Bornholm i Aarene 
1862—64 af den danske Ornitolog F i s c h e r . 

A l p e k r a g e r (Fregilus), 2 Arter med langt, 
tyndt, buet Næb og lange, spidse Vinger. Begge 
Arter træffes i Europa. Den g u l n æ b b e d e 
A l p e k r a g e (F. pyrrohocorax) af Størrelse som 
en Allike, af sort Farve med gult Næb og orange
gule Fødder; den yngler i Mellem- og Sydeuropa's 
Bjærge, hvor den holder til højt over Skovregio
nen paa de øde Fjælde; den yngler her kolonivis 
i Klipperevner, færdes uden for Yngletiden i 
mindre Flokke, der ved deres Skrig og livlige 
Bevægelser minde om Alliker. Den r ø d n æ b b e d e 
A l p e k r a g e (F. graculus L.) adskiller sig fra 
foregaaende ved, at Næbbet er længere og rødt 
ligesom Fødderne; den er udbredt som foregaa
ende Art i Syd- og Mellemeuropa's Bjærge og en 
Del af Asien og Nordafrika; ogsaa paa de 
britiske Øer lever den i ikke ringe Tal. 

Foruden de her nævnte i Europa hjemme
hørende Slægter findes i andre Verdensdele talrige 
andre, ofte ejendommelig udseende og smukt 
farvede, i Sydamerika B l a a r a v n e (Cyanocorax) 
delvis med pragtfulde blaa Farver, i Nordamerika 
Cyanocitta, i Bygning lignende Skovskaderne, 
med Top og blaa Farve paa Oversiden; lignende 
Farve have B l a a s k a d e r n e (Cyanopalius). En 
ejendommelig Slægt er Podoces med faa Arter, der 
leve i Centralasien's Sandørkener. (Lit t . : En Mono
grafi af Ravnefuglene findes ikke, derimod utal
lige større og mindre Afhandlinger om enkelte 
Grupper og Arter; kun enkelte skulle nævnes. 
Angaaende det meget omstridte Spørgsmaal om 
Kragernes Nytte eller Skade findes gode Oplys
ninger i følgende Af handlinger: P. Taube r , »Om 
Kragegylp« i Vidensk.Medd. Naturh. Foren. [1873]; 
G. R ø r i g , »Untersuch. iiber die Winternahrung 
der Krahen« [Neudam 1897]; samme, »Unters. 
iiber die Nahrung der Krahen« [Berlin 1898]; 
samme, i »Arbeiten aus der biol. Abteilung fur 
Land- und Forstwirtschaft am k. Gesundheitsamte 
1 Bd. 3 Hæfte« [Berlin 1900]. Om Nøddekrigen, 
dens Yngleforhold og Vandringer kan nævnes: 
J. C. H. F i s c h e r , »Nogle Iagtt. over Bornholms 
Fugle«, Naturh. Tidsskr. [1863]; yderligere 
Bidrag til Nøddekrigens Historie, smst. [1864]; 
Ægget af Nøddekrigen smst. [1864] ; R. Blas ius , 
»Die Wanderung der Tannenheher durch Europa 
im Herbste 1885 und Winter 1885—86« i »Ornis« 
2. Aarg. [Wien 1886]; H. W i n g e , »Fuglene 
ved de danske Fyr i 1900«, i Vidensk. Medd. 
Naturh. Forening [1901]; R. C o l l e t t , »Mindre 
Meddelelser vedrørende Norges Fuglefauna« [i 
»Nyt Mag. f. Naturv.« 1874 ff.]). O. H. 

Ravnegalder, »Odin's R.« (vel rettere Hræva-

galdr = Tryllesang), er et Digt, der tidligere 
regnedes med til den ældre Edda, men har vist sig 
at være digtet paa Island i 17. Aarh. som Udvidelse 
af et ægte Eddakvad, Vegtamskvida. A. O. 

Ravnen (Corvus), et lidet Stjernebillede paa 
den sydlige Himmel S. f. Jomfruen, nu omkring 
20° S. f. Ækvator, for 2.000 Aar siden paa begge 
Sider af Ækvator (se P ræcess ion ) , indeholder 
efter Heis 26 Stjerner synlige for det blotte Øje; 

'. deraf ere kun 3 af 2. Størrelse, Resten er svagere. 
\ Af Dobbeltstjerner kunne mærkes 8 af 3. og 9. 

Størrelse i 24" Afstand samt 58, begge af 7. 
I Størrelse i 6" Afstand. Blandt Stjernetaagerne 
1 nævnes den, der staar ret S. f. 8, den har Gas-
j spektrum og er noksaa lysstærk i Midten. Af 
foranderlige Stjerner kendes hidtil kun 1, men 
denne er teleskopisk. J. Fr. S. 

Ravnenæbsben {processus coracoideus) er en 
hageformet (eller »næbformet«) bøjet Bentap paa 
Skulderbladets øverste Rand, lige neden for Nøgle-
benet. Det danner Tilhæftningssted for Muskler 
til Overarmsbenet, saaledes for det korte Hoved 
af Biceps-Muskelen. Se i øvrigt S k u l d e r . S. B. 

Ravn-Hansen, L o u i s e C h r i s t i a n e , dansk 
Landskabsmalerinde og Raderekunstnerinde, er 
født i Kjøbenhavn 19. Juli 1849. Efter i 3 Aar 

\ at have tegnet under Kyhn uddannede hun sig 
for øvrigt væsentlig paa egen Haand og er ved
bleven at staa Mesterens Kunstretning nær; lige
som han foretrækker hun Motiver med vid Udsigt 
over brede Flader og med store Bakkelinier og 
opnaar ofte ved Behandlingen af dem en smuk 
og kraftig Virkning. Paa Charlottenborg's For-
aarsudstilling mødte hun første Gang 1878 med 
et »Parti fra Tømmerpladsgraven« og et Interiør; 
derefter har hun væsentlig malet Partier fra Øst
jylland. 1891 var hun med Stipendium i Italien; 
senere har hun gjort mindre Rejser til Neder-

: landene og til Tyrol og der udført adskillige 
I Studier. Som Raderekunstnerinde har hun fra 1882, 

da hun udstillede 5 Blade, arbejdet med megen 
Dygtighed og vundet fortjent Popularitet; 1903 
er hendes Opustal naaet op til 64. S. M. 

Ravnholt, Hovedgaard og Stamhus i Vindinge 
Herred, 22 Km. N. f. Svendborg, nævnes første 

i Gang 1365 og tilhørte fra omtr. 1400—1622 
Slægten Bild, fra hvem den kom til Braheme. 
Gennem forskellige Ejere (blandt hvilke skulle 

, nævnes den lærde Holger Rosenkrants og Henrik 
Holck) kom den omtr. 1687 til Overceremoni
mester Fr. Gersdorff og derefter ved Giftermaal 

i til Oversekretær Chr. Sehested, hvis Enke Char
lotte Amalie født Gersdorff 25. Febr. 1752 op-

j rettede Stamhuset R. Den første Besidder var 
j Sofie Hedvig Komtesse Friis, der var gift med 
: Generalløjtnant Ove Juel, hvis Efterkommere under 

Navnet Sehested-Juel endnu eje R. — Hoved-
I bygningen er opført i Beg. af 17. Aarh., men 

ombygget 1864—70 (Arkitekt Haugsted). Kapellet 
i Gaardens Østfløj er siden 1737 Sognekirke for 

i Herrested Sogn. Parken er bekendt for sine 
' sjældne Træer. Vildsvinepark. Under Stamhuset 
j R. høre Hovedgaardene R., Hellerup og Nislef-
1 gaard samt Gaardene Stuppendrup, Østrupskov-
! gaard, Holmegaard, Sofienlund og Ferritslevgaard, 
alt i alt et Jordtilliggende af omtr. 1,400 Hekt. 

. foruden 1,100 Hekt. Skov. B. L. 

Ravnkilde, Ade le M a r i a (kaldet Adda) , 
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dansk Forfatterinde, født i Sakskøbing 30. Juli 
1862, tog sig efter et gærende, aandelig bevæget 
Ungdomsliv af Dage, 30. Novbr. 1883. Efter 
hendes Død udgav G. Brandes hendes efterladte 
Arbejder — en større Fortælling: »Judith Fiirste« 
og to mindre: »En Pyrrhussejr« og »Tantalus
kvaler«. Det er ungdommelig umodne Bøger, 
men der banker gennem dem et ungt, modigt 
Kvindehjerte i Storm og Trængsel. V. V. 

Ravnkilde, Nie ls C h r i s t i a n T h e o b a l d , 
dansk Musiker, født 24. Jan. 1823 i Kjøbenhavn, 
død 16. Novbr. 1890 i Rom. Sin Uddannelse fik 
han i sin Fødeby, bl. a. af J. P. E. Hartmann, og 
vandt ved en Prisæskning i Musikforeningen 1844 
hæderfuld Omtale for en Samling Duetter. 30 Aar 
gi. kom han i H. Puggaard's Selskab til Rom, 
hvor han blev-Resten af sit Liv. Ved sin Kunstner
dygtighed, Dannelse og elskværdige Personlighed 
skabte han sig dernede en smuk Position som 
søgt og anset Musiklærer i Aristokratiets Huse. 
Som mangeaarig Formand for Skandinavisk For
ening i Rom stod han tillige i livlig og meget 
skattet Forbindelse med sine mange romafarende 
Landsmænd. Af sine Kompositioner har han ud
givet en Række Sange og Klaverstykker, og enkelte 
Værker for Orkester (en Ouverture og en Suite) 
ere opførte offentlig i Kjøbenhavn. Trods sit 
Ophold i fremmed Land blev han dog ogsaa i 
sine Værker sit Land tro. Blødt dæmpet, elegisk 
romantisk, uden stærkt Særpræg, som hans Musik 
fremtræder, bærer den de almindelige Træk af 
dansk Musik fra den Gade'ske Tidsalder. A. H. 

Rav Og Rekling ere de i Strimler tørrede 
federe Dele (henholdsvis omkring Finnerne og 
af Bugsidestykkerne) af Helleflynderen (vestnorsk 
»Kveite«, Pleuronectes hippoglossus maximus s. 
vulgaris, jfr. F l y n d e r f i s k S. 739). »Rav« fik 
dette Navn, fordi den af Udseende lignede den 
gule, halvt gennemsigtige Ambra. I moderne Is
landsk hedder den Rafa-belti d. e. Ravbæltet, 
nemlig om Finnerne. R. o. R. anses endnu af 
Befolkningen paa den norske Vestkyst, Færøerne 
og Island som Delikatesser; i Norge omtales de 
i 14. Aarh. baade som Landskyldspecies og som 
Udførselsgenstande. Frostatingsloven nævner Rek
ling, der var den tarveligere Vare, som almindelig 
brugt Skibskost. E. H. 

Ravolie faas samtidig med Ravsyre ved De
stillation af Rav og er en mørkebrun Olie, som 
har en ejendommelig, gennemtrængende Lugt. Ved 
Rektifikation af denne Olie med Vand faas r ense t 
R a v o l i e , Oleum succini rectificatum, Ambra
olie . O. C. 

Ravsyre, C2H4(COOH).2, Æ t h y l e n r a v s y r e , 
findes i Rav og i enkelte Planter. Den dannes 
altid i ringe Mængde ved Alkoholgæringen og 
kan faas ved Gæring af æblesur Kalk. R. frem
stilles enten ved sidstnævnte Gæring med raadden 
Ost eller ved tør Destillation af Rav, hvorved 
samtidig faas Ravo l i e . Den renses, naar den er 
fremstillet af Rav, idet man omkrystalliserer den 
af Salpetersyre. R. danner store, monokliniske 
Prismer eller Tavler, sublimerer uden Sønderdeling 
i lufttomt Rum, smelter ved 1850 og spaltes ved 
2400 i Vand og Ravsyreanhydrid. Ved 150 op
løses den i 20 Dele, ved ioo° i o,g Dele Vand; 
den er ogsaa opløselig i Alkohol og i Æter. Den 
er meget bestandig over for Iltnings- og Reduk-

tionsmidler. Isomer med R. er I s o r a v s y r e eller 
Æ t h y l i d e n r a v s y r e , CH3 . CH(COOH)2, som er 
opløselig i 5 Dele koldt Vand og smelter ved 
130O. O. C. 

Rawdon [rå! dan], By i det nordlige England, 
Westriding of Yorkshire, 8 Km. N. 0. f. Brad-
ford, med Fabrikation af Klæde og (1891) 3,100 
Indb. M.Kr. 

Rawert, O l e J ø r g e n , dansk Embedsmand og 
Industrihistoriker, født 3. Jan. 1786 i Kjøbenhavn, 
død 11. Juli 1851 smst. Som ganske ung blev 
han ansat i Kommercekollegiet, hvor hans In
teresse for Danmark's Næringsliv vaktes. Gennem 
forskellige Embedsstillinger, saaledes som Medlem 
af Fabrikdirektionen, Medudgiver af »Handels-
og Industritidenden«, Kommitteret i Kommerce
kollegiet, Toldinspektør i Kjøbenhavn og Fabrik
direktør under Kommercekollegiet, erhvervede 
han sig grundig Indsigt i de forskellige Nærings
veje, en Indsigt, som vandt i Forstaaelse ved flere 
Udenlandsrejser, paa hvilke især de industrielle 
Forhold bleve Genstand for hans Studium. 

Ved en udstrakt Forfattervirksomhed søgte han 
at vække nyt Liv i de paa hans Tid stagnerede 
Næringsveje; han viste, hvorledes navnlig In
dustrien havde udviklet sig i Udlandet ved Maskin-
teknikkens Hjælp, og hvad der kunde udrettes 
i Danmark, naar den næringsdrivende Stand fik 
en bedre Uddannelse. Til Belysning af Dan
mark's Industri- og Handelshistorie har han leveret 
en Mængde Bidrag, der hvile paa grundige, 
førstehaands Undersøgelser. Hans Hovedværk er 
»Kongeriget Danmark's industrielle Forhold fra 
de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848«, 
der, selv om den ogsaa er lidet samarbejdet og 
brudstykkeagtig behandlet, dog endnu er en Hoved
kilde til Danmark's Industrihistorie, navnlig for 
saa vidt 18. Aarh.'s sidste Halvdel og Begyndelsen 
af 19. Aarh. angaar. R. B. 

Rawitsch, By i preussisk Provins Posen i 
Regeringsdistriktet Posen, 88 Km. S. S. V. f. Posen, 
har (1900) 11,700 Indb., Garnison, Filial af Rigs-
banken, Realgymnasium, Seminarium, Fabrikation 
af Snustobak, Cigarer, Tæpper, Maskiner, Garveri, 
Mølledrift, Handel med Korn, Kvæg og Træ. R. 
er grundlagt 1632 af Schlesiere. Joh. F. 

Rawlinson [rå! linsen], H e n r y Cre swicke , 
Sir, engelsk Orientalist, født I I . Apr. 1810 i 
Chadlington ved Oxford, død i London 5. Marts 
1895, uddannedes i Ealing ved London og kom 
1826 i det engelsk-ostindiske Kompagnis Tjeneste 
som Kadet i Landhæren. R. havde det Held at 
foretage Overrejsen til Indien 1827 sammen med 
Guvernøren, den berømte Orientalist Sir John 
Malcolm, som vidste at aabne hans Blik for de 
mange store for Videnskaben saa vigtige Opgaver, 
der laa uløste i Østerlandene, men som ihærdigt 
Arbejde kunde bringe Løsningen nærmere. R. 
lærte, medens han tjente i den ostindiske Hær, 
hurtig flere indiske Sprog og Persisk og sendtes 
derpaa med andre engelske Officerer til Persien 
1833 for at gøre Tjeneste ved Reorganisationen 
af den persiske Hær i europæisk Mønster; han 
var bl. a. Instruktør ved Artilleriet. Sine Tjeneste
rejser i Persien benyttede han til i geografisk 
Henseende at undersøge de Egne nøje, han be
søgte. Beskrivelserne over hans Iagttagelser, som 
han sendte til Royal Geographical Society, ind-
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bragte ham Selskabets Guldmedaille. Hvad der 
særlig tildrog sig hans Opmærksomhed, var de 
oldpersiske Kileskrifter, som han paa ny af
skrev efter Originalerne, og paa hvis Dechifrering 
han med Held arbejdede videre uden længe at 
kende noget til de Arbejder, der samtidig fore
toges i Europa i samme Retning af Nordmanden 
Chr. Lassen, E. Burnouf o. a. Da der 1838 udbrød 
Fjendtligheder mellem Engelskmændene i Indien 
og Afghanerne, kaldtes R. tilbage fra Persien til 
Indien og deltog derpaa med Udmærkelse i Kam
pene i Afghanistan, hvor han tillige var engelsk
ostindisk Resident i Kandahar. Da R. paa sine 
Rejser i Persien havde faaet Forstaaelsen af den 
uskatterlige Vigtighed, som den yderst vanskelig 
tilgængelige Tresprogsindskrift ved Behistun havde 
for Tydningen af Kileskriften, lod han sig ud
nævne til Agent for det engelsk-ostindiske Kom
pagni i Tyrkisk Arabien for at være nærmere ved 
det Sted, hvor han ønskede at anstille sine be
sværlige Undersøgelser. Han blev 1844 tillige 
engelsk Konsul i Bagdad og steg 1851 til Gene
ralkonsul. Han rejste fra Bagdad op i de persiske 
Bjærge og fuldendte under et langt Ophold ved 
Behistun sin 1835 begyndte nøjagtige Afskrift af 
den lange, højst vigtige Tresprogsindskrift, der 
her er indhugget paa en lodret Klippe 100 M. 
over Jorden. Det Materiale, han herved fik mellem 
Hænder, satte ham i Stand til ikke blot at fuld
ende Dechifreringen af den persiske Kileskrift, 
men ogsaa til at bringe Tydningen af den assy-
riske Kileskrift et langt Skridt fremad. R. udgav 
(1846) den persiske og siden (1850) den assyriske 
Del s»f den lange Indskrift i Originaltekst med 
Oversættelse og Tolkning [trykt i »Journal of the | 
Royal Asiatic Society« Bd. X—XIV]. 1849 gik 
han til England, hvor Parlamentet voterede 3,000 
L. St. til hans Udgravninger i Babylonien, hvad 
der berigede British Museum med mange værdifulde 
Indskrifter og Kunstgenstande. Efter 1855 at have 
nedlagt sit Embede som Konsul i Bagdad blev 
han 1856 af Dronningen udnævnt til en af Direk
tørerne for det engelsk-ostindiske Kompagni; 1858 
valgtes han ind i Parlamentet, og da Indien gik 
over fra Kompagniet til den engelske Stat, var 
han en af de første, der udnævntes til Medlem 
af Indien's ny øverste Styrelse; 1859—60 var han 
engelsk Gesandt i Persien, men 1860 vendte han 
tilbage til England, hvor han blev Director for 
The Royal Asiatic Society, en af Trustees for 
British Museum og Præsident for Royal Geographi-
cal Society; han var desuden Æresmedlem af de 
mest ansete videnskabelige Selskaber i Europa's 
vigtigste Lande m. m. R. er en af Assyriologiens 
fornemste Grundlæggere, dels ved sine Arbejder 
over Behistun-Indskriften, dels ved andre værdifulde 
Undersøgelser. Han er tillige den første, der for
fattede en Udsigt over Babylonien's og Assyrien's 
Historie(»History of Assyria« [ 185 2], »Early History ; 
ofBabylonia« [1854]). Ikke mindre Fortjeneste ind- ] 
lagde han sig ved ud af de store uordnede Samlinger 
af Aktstykker i Kileskrift i British Museum at ud
vælge de vigtigste og ordne dem til Udgivelse, 
ligesom ved at sørge for, at de ofte yderst vanske
ligt læselige Tekster bleve gengivne i korrekte 
Udgaver. Dette Værk, »Cuneiform Inscriptions of 
Western Asia« [5 Bd., 1861—80], har afgivet Mate- | 
riale til alle Arbejder, der efter hans Tid ere I 

foretagne paa Assyriologiens Omraade. R., der 
1856 var bleven Knight (Ridder), blev 1891 
Baronet. Han fik ogsaa Titel af Generalmajor. Han 
har ogsaa udgivet Skrifter af politisk Indhold, 
saaledes: »England and Russia in the East« [1875]. 
(Li t t . : C u s t i Journal of R. Asiatic Society 
[1895]; F l emming , »R.< [i »Beitrage zur As-
syriology« II, Leipzig 1894]). En Fortegnelse 
over hans Skrifter i »University Circulars of John 
Hopkins University« [Baltimore 1889]. En Broder 
til R., G e o r g e R., født 1815 i Chadlington, stu
derede Teologi og østerlandske Sprog i Oxford, 
kastede sig særlig over den gamle østerlandske 
Historie, hvori han fandt en virksom Medarbejder 
i sin ovenn. Broder, blev 1861 Professor i Old
tidens Historie i Oxford og 1874 Canon (Kan
nik) i Canterbury. Han er Forfatter til »Fife 
great Monarchies of the Ancient Eastern World« 
[4 Bd., Lond. 1862—67], l i l hvilken siden kom 
»The sixth« og »The seventh Monarchy« [1870]. 
Han har ligeledes udgivet en engelsk Oversættelse 
af Herodot med forklarende Anmærkninger og 
med Benyttelsen af de nyeste Opdagelser i Østen 
[4 Bd., Lond. 1858—60; 3. Udg. 1876], end
videre »Phénicia« o. s. v. V. S. 

Rawson [råls^n], R a w s o n Wi l l i am, Sir, 
engelsk Statistiker og Kolonialadministrator, født 
8. Septbr. 1812 i London, død smst. 20. Novbr. 
1899. 1842 blev han sendt til Canada og be-
traadte dermed en glimrende Løbebane, der efter-
haanden førte ham til Mauritius, Kaplandet, slutte
lig som Guvernør først over Bahama-, saa over 
Windward-Øerne, hvorfra han 1875 vendte tilbage 
som Statspensionær. Efter sin Hjemkomst knyttede 
han paa ny Forbindelse med det engelske Sta-
tistical society, for hvilket han i sin Ungdom 
havde været Sekretær og Redaktør. 1884 blev 
han Selskabets Præsident og deltog 1885 i Grund
læggelsen af Institut international de Statistique, 
hvis Møder han forberedte og præsiderede indtil 
Christiania-Kongressen 1899. Et frugtbart Arbejde 
nedlagde han paa Udviklingen af den koloniale, 
den kommercielle og den internationale Statistik. 
(Li t t . : A. E. Ba teman i Bulletin de VI. i. de 
Stat. XII [Chra. 1900]). K. V. H. 

Rawtensta l l [rå! tenstå.l], By i det nordlige Eng
land, Lancashire, ved øvre Irwell og tæt ved 
Haslingden, har Fabrikation af Bomulds- og Uld
varer og (1891) 29,500 Indb. M. Kr. 

Ray [re!i], John , engelsk Botaniker, ogsaa 
kaldet Ra jus , født 1628 i Black Notlay i Essex, 
død 1705. Han studerede oprindelig Teologi, 
men levede senere udelukkende for den botaniske 
Videnskab, især da Willoughby ved en større 
Dotation satte ham i Stand til at undvære Em
bede. Han er særlig bekendt ved et større Ar
bejde Historia plantarum [3 Foliobind, 1686 — 
1704], i hvilket dels den almindelige Botanik be
handles i en Art Indledning, dels alle hidtil be
kendte Enkeltbeskrivelser sammenstilles, og et 
System forsøges opstillet. Ihvorvel enkelte af de 
nu om Stunder som »naturlige« betragtede Grupper 
ogsaa forefindes i R.'s System, ere dog de aller
fleste af hans »Klasser« ganske unaturlige, ja han 
henregner endog Koraller og Havsvampe til 
Planterne; men han har Fortjenesten af at have 
sondret mellem en- og tokimbladede efter Kimens 
Bygning. Han havde ogsaa gjort Iagttagelser over 
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Vandets Bevægelser i Træet samt over Planternes, 
i Særdeleshed Bladenes periodiske Bevægelser og 
Irritationsbevægelser. V. A. P. 

Rayet [ræjæ1], G e o r g e A n t o i n e Pons , fransk 
Astronom, er født 12. Decbr. 1839 i Bordeaux, 
blev 1863 Astronom ved Observatoriet i Paris, 
1874 Professor i Astronomi i Marseille, 1876 i 
Bordeaux og 1879 tillige Direktør for Observa
toriet smst. Foruden talrige astronomiske Afhand
linger i Fagskrifter, bl. a. over de af ham og 
Wolf fundne Stjerner med 3-dobbelt Spektrum 
(se S p e k t r a l a n a l y s e ) , der bære deres Op
dageres Navn, har R. udgivet »Annales de l'ob-
servatoire de Bordeaux« I—IX [Bordeaux 1885— 
1900]. 7. Er. S. 

Rayleigh [relitf], J o h n W i l l i a m S t r u t t , 
L o r d R . , engelsk Fysiker, er født 12. Novbr. 1842. 
Efter at have studeret i Cambridge blev han 
Professor i Eksperimentalfysik ved Universitetet 
smst. Siden 1887 har han været Professor i 
matematisk Fysik ved Royal Institution i London. 
Han har især arbejdet med Lyd, Lys og Elektricitet. 
Nøjagtige Vægtfyldebestemmelser af Luftarter førte 
ham 1894, tillige med Kemikeren Ramsay, til Op
dagelsen af Argon i Atmosfæren. Foruden en 
lang Række betydelige Bidrag til videnskabelige 
Tidsskrifter har R. udgivet flere større Arbejder, 
hvoraf maa nævnes som hans Hovedværk »Theory 
of Sound« [Lond. 1877—78, 2 Bd., 2. Udg. 1894], 
den fuldstændigste og mest indgaaende Behandling 
af Lydlæren, der gives. K. S. K. 

Raynal [ræna'l], David , fransk Politiker, født 
20. Febr. 1840 i Bordeaux af jødisk Slægt, død 
28. Jan. 1903. Han blev Skibsreder i sin Fødeby 
og valgtes 1879 til Deputeretkammeret, hvor han 
sad indtil 1897, da han blev valgt til Senator. Han 
blev Septbr. 1880 Understatssekretær og Novbr. 
1881 —Jan. 1882 Minister for de offentlige Arbejder; 
overtog denne Post igen Febr. 1883 under J. 
Ferry indtil Marts 1885 og var Indenrigsminister 
under Casimir Périer Decbr. 1893 — Maj 1894. 
De Overenskomster, han 1883 som Minister sluttede 
med et Par af de store Jærnbaneselskaber, bleve 
1893 stærkt dadlede og han selv beskyldt for at 
have modtaget Bestikkelse; han blev dog frifunden 
ved den foretagne Undersøgelse. E. E. 

Raynal [ræna'l], G u i l l a u m e T h o m a s F r a n -
c o i s , fransk Forfatter, (1713—96). R. til
hørte først Jesuitternes Orden og blev 1747 Præst 
ved St. Sulpice i Paris, men maatte af ukendte 
Grunde opgive sin Stilling. Fra nu af tilhører 
han Litteraturen, sluttede sig til Encyklopædisterne 
og blev Redaktør af »Mercure«. Hans Hoved
værk er »Histoire philosophique et politique des 
etablissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes« [1770 og senere], hvor han 1 
bl. a. havde Diderot til Medarbejder. De vold
somme Angreb paa Slavehandel, Inkvisition og 
al religiøs og politisk Tvang skaffede Bogen en 
vældig Læsekreds og ville altid bevare dens Be
tydning. Da Angrebene forstærkedes i en ny 
Udgave, blev Bogen brændt af Bøddelen 1781 og 
R. landsforvist. Han opholdt sig hos Frederik II 
og Katharina II og fik først 1787 Lov til at 
vende tilbage. Han misbilligede stærkt Revolu
tionens Forløb i et aabent Brev til National
forsamlingen (1790) og blev derfor angreben som 
Overløber. J. L. 

Raynouard [ rænwa! r ] ,F ranco i s Jus te Ma
rie, fransk Digter og Videnskabsmand, født 8. 
Septbr. 1761, død 17. Oktbr. 1836. Han har 
skrevet en Række Dramaer og Tragedier, af hvilke 
især »Les Templiers« [1805] havde stort Scene
held. Hans Betydning som Digter er dog ringe; 
som Sprogforsker derimod har han udført et stort 
og banebrydende Arbejde. Han er den første i 
Frankrig, som har begyndt et videnskabeligt Stu
dium af provencalsk Sprog og Litteratur, og den 
senere romanske Sprogvidenskab staar i stor Gæld 
til ham, selv om hans Metode var mangelfuld, og 
han gik ud fra den grundfalske Anskuelse, at 
Provengalsk var Grundformen for de øvrige ro
manske Sprog. Som hans Hovedværker maa nævnes 
»Lexique roman« [6 Bd., Paris 1838—44] og 
»Choix des poésies originales des troubadours« 
[6 Bd., Paris 1816—21]. Kr. N. 

Rayon [ræjå'?j] se F æ s t n i n g s r a y o n . 
Razes se Ras i. 
Razzia, i Berberiet Betegnelse for Plyndrings

tog mod opsætsige Stammer eller Fjender over
hovedet, dels blot i Straffeøjemed, dels for Byttets 
Skyld; Plyndringstog, Strejftog. Politiets »R.« 
paa prostituerede Kvinder o. 1., o. s. v. 

Rb., kemisk Tegn for Grundstoffet Rubidium. 
R. Br., Forkortelse ved systematiske Plante

navne af Robert Brown (s. d.). 
R e , Forkortelse af Recipe (paa Recepter). 
Re . . . (lat.), i sammensatte Ord d. s. s. tilbage, 

igen o. 1. 
Re, i de romanske Sprog Benævnelsen paa 

Tonen d, se S o l m i s a t i o n . 
Re, Ægypternes Navn paa Solen og Solguden, 

med Artiklen lød det p-re ell. f-re. I visse For
bindelser udtaltes Ordet ogsaa Ra (s. d.). V. S. 

Re var i Middelalderen Navnet paa Ramnes 
Herred N. 0. f. Tønsberg. Her stod Febr. 1163 
Slag mellem Erling Skakke og Sigurd Jarl, et 
Slag, hvori den sidste faldt, og Jan. n 77 blev 
Birkebeinernes Flok her opreven af Kong Magnus 
Erlingssøn og deres Konge Eystein Eysteinssøn 
Meyla fældet. O. A. 0. 

Ré, I l e de R. [ildøre'], Romernes Ratis, flad 
Kystø i Atlanterhavet, 3 Km. fra den franske 
Kyst, hører til Dep. Charente-Inférieure, er 74 
D Km. med (1896) 15,657 Indb. Fra Fastlandet 
er Øen skilt ved Strædet Pertuis Breton og fra 
den sydligere liggende 0 Oleron ved Pertuis 
d'Antioche. Den er meget langstrakt, idet Længden 
er 25 Km., men Bredden kun 3—5 Km. Det 
højeste Punkt er 19 M. o. H., og Øen beskyttes 
paa Nordkysten af Volde og Klitter mod Over
svømmelser; Sydkysten er derimod stejl og util
gængelig. Den nordvestlige og sydøstlige Del af 
Øen ere forbundne ved en Landtange, der paa 
det smalleste Sted ikke er over 70 M. Foruden 
Vinavl, Fiskeri og Østersfangst lever Befolkningen 
af Indvinding af Havsalt og Handel med Salt og 
Brændevin. Hovedbyen er St. Mar t in de R. 
paa Nordkysten med (1896) 2,800 Indb. Byen 
har ligesom flere Punkter paa Østkysten Fæstnings
anlæg fra Vauban's Dage, desuden en gammel 
Kirke, en Handelsdomstol og en Havn (1894 ind
gik 1,340 Skibe), Skibsværfter og et Tugthus, 
hvorfra Deportationen til Ny-Kaledonien foregaar. 
Andre Havnebyer ere: Ars en R. med Kalk
brænderi, Saliner, Fæstningsanlæg og 1,900 Indb., 
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La F l o t t e med en protestantisk Kirke, Kloster
ruiner, Vinudførsel og 2,450 Indb., og Loixmed 
Østersbanker, Saliner og 1,000 Indb. M. Kr. 

Read [ri!d], T h o m a s Buchanan , amerikansk 
Maler og Digter, født 12. Marts 1822 i Chester 
County (Pa. i U. S. A.), død I I . Maj 1872 i New 
York. Efter en Tids Virksomhed i sit Fædreland 
først som Billedhugger, senere som Maler tog 
han 1850 til Europa. Her arbejdede han en lang 
Tid i Firenze og Rom. Af hans Malerier, der 
roses for god Teknik og følelsesfuld Fremstilling, 
fremhæves: Portrætterne af G. Peabody og Long-
fellow's Børn, »Piejaden«, »Undine«, »Stjernen fra 
Bethlehem« og »Sheridan og hans Hest«. Han 
vandt ogsaa Navn som Digter (»Lays and ballads« 
[1848], »Sheridan's ride« m. m.); hans i mange 
Oplag udkomne Antologi »The female poets of 
America« forsynede han selv med Illustrationer. 
Hans samlede Digterværker udkom 1866 i 3 Bd. 
[senere Udg. 1883]. A. Hk. 

Reade [ri Id], C h a r l e s , engelsk Romanfor
fatter, (1814—84). Han studerede i Oxford og 
blev Advokat 1843, men gjorde sig bekendt som 
Forfatter af en lang Række Romaner, der ere 
meget læste og høre til de bedre mellem de utal
lige engelske Romaner. De ere for største Delen 
sensationelle, men i mange af dem er der en til
talende Satire over de højere Samfundsklassers 
unaturlige Levevis. Af disse Romaner kunne 
nævnes: »Peg Woffington« [1852], »Christie John-
stone« [1853], »It is never too late to mend« 
[1857], »The Course of True Love never does 
run smooth« [1857], »Jack of all Trådes« [1858J, 
»Love Me Little, Love Me Long« [1859], »White 
Lies« [1860], »The Cloister and the Hearth« 
[1861], »Hard Cash« [1863], »Griffith Gaunt« 
[1866], »Foul Play« (skrevet sammen med Bouci-
cault) [1869], »Put Yourself in hisPlace« [1870], 
»A Terrible Temptation« [1871], »A Simpleton« 
[1873], »The Wandering Heir« [1875], »A Hero 
and Martyr« [1876], »-A Woman-Hater« [1877]. 
Foruden disse Romaner er R. Forfatter af en Del 
Skuespil, som »Gold« [1850], »The King's Ri
vals« [1854], »Masks and Faces« (skrevet sammen 
med Tom Taylor) [1854], »Drink« [1879], lige
som han ogsaa dramatiserede flere af sine Ro
maner. T. L. 

Reade [ r i !d] , Wi l l iam W i n w o o d , engelsk 
Afrikarejsende og Forfatter, født 26. Decbr. 1838 
i Murrayfield ved Crieff i Skotland, død 24. Apr. 
1875 i Ipsden, studerede ved Universitetet i Ox
ford og rejste, efter at være optraadt som Roman
forfatter og ægget af Du Chaillu's Rejseskildringer, 
1861—63 til Gabun-Egnene i Vestafrika. Efter at 
have fortsat sine Studier, bl. a. af Medicin, begav 
R. sig 1868 atter til Afrika og foretog det følgende 
Aar en vigtig Rejse fra Sierra Leone til den øvre 
Niger-Flod. Som »Times«'es Korrespondent del
tog han 1873 med Hæder i Aschanti-Felctoget, 
hvor hans Helbred blev saa stærkt medtaget, at 
det voldte hans Død. R. er bl. a. Forfatter af: 
»Savage Africa«, »The African Sketch Book« og 
»Coomassie«. O. I. 

Reader [ri !ds] (eng.), Læser; Titel for j 
engelske Universitetslærere, svarende til Lektor 
ell. Professor. F. Eks. R. in law, Professor i Rets
kyndighed. Cl. W. 

Reading [ri!dir;], By og Shire i Sydengland, 

hørte indtil 1888 til Berkshire, ligger smukt ved 
Kennet tæt oven for dens Udmunding i Themsen, 
er uregelmæssig bygget og har et stærkt gammel
dags Præg, navnlig mange gamle Kirker som det 
1551 fornyede St. Mary, St. Giles og Greyfriars, 
begge fra Middelalderen, samt Ruiner af et Bene
diktinerkloster fra Beg. af 12. Aarh. Moderne er 
derimod den pragtfulde Latinskole. Desuden har 
Byen en Assisehal, et Tugthus, et litterært Insti
tut og et Tvebaksbageri, der beskæftiger 5 i ° 0 0 

Mennesker, samt Jærnstøberier, Blomsteravl, liv
lig Korn- og Kreaturhandel og (1901) 72,214 
Indb. M. Kr. 

Reading [ri!dir/], to Byer i det østlige af 
U. S. A. 1) Hovedstad i Grevskabet Berk, Staten 
Pennsylvania, ved Schuylkill og Union-Kanalen, 
86 Km. oven for Philadelphia, paa en Slette, der 
begrænses i Øst af Penns Mountain og i Syd af 
Neversink Mountain, har et Episcopal College, 
Stewart Akademi og en særdeles smuk Retsbygning. 
R. er en Fabrikby i stærk Vækst: 1895 80,000 
Indb. mod 58,700 i 1890. I Byens 500 Fabrikker 
beskæftiges 13,000 Arbejdere, og Vareproduktionen 
beløber sig til over 20 Mill. Dollars om Aaret. 
De betydeligste Fabriksgrene ere Metaludsmeltning, 
Jærnstøbning, Maskinbygning; men ogsaa Jærn-
baneværkstederne, Garverierne, Væverierne, Kort-
vare- og Tobakfabrikkerne beskæftige mange 
Mennesker. Hertil kommer betydelig Handel med 
Stenkul. 2) By i Massachusetts, 20 Km. N. V. f. 
Boston, driver stor Fabrikation af Fodtøj, har 
Tilvirkning af Orgler og Møbler og (1890) 4,100 
Indb. M. Kr. 

Reagéns(lat.), P r ø v e m i d d e l . Ved den kvali
tativ analytiske Undersøgelse af et foreliggende Stof 
bringes dette i Vekselvirkning med andre Stoffer, 
som med det Stof, som skal søges, have Evnen til 
at frembringe karakteristiske Reaktioner. Ifølge 
den Hensigt, hvori disse Stoffer her anvendes, 
benævnes de Prøvemidler eller R. — Under visse 
givne Betingelser vil Nærværelsen af bestemte 
Stoffer kunne godtgøres med større eller mindre 
Sandsynlighed ved Forholdet over for forskellige 
R. Nogle af disse ere overordentlig fintmærkende 
og kunne angive Tilstedeværelsen af overordent
lig smaa Mængder af vedkommende Stoffer. Saa-
ledes ville ganske ubetydelige Mængder af et 
Jærntveiltesalt i en svag sur Opløsning give en 
tydelig rød Farve med Rhodankalium, ligesom 
ubetydelige Mængder Kobber i saltsur Opløsning 
med Ferrocyankalium give en rødbrun Farve. 
Rhodankalium og Ferrocyankalium ere derfor meget 
fintmærkende R. for henholdsvis Jærn og Kob
ber. O. C. 

Reagensglas, P r ø v e g l a s , et snævert cylin
drisk Glas, meget tyndvægget, hvori Reagenset 
bringes til at virke paa det Stof, der skal under
søges. O. C. 

Reagénspapir, P r ø v e p a p i r , Filtrerpapir, som 
er gennemvædet med et Prøvemiddel, og som 
derved kan benyttes til Paavisning af Stoffer, der 
med dette Prøvemiddel give karakteristiske Reak
tioner, som give sig til Kende ved en Farve
forandring. Saaledes bliver blaat Lakmuspapir 
rødt ved Indvirkning af Syrer, rødt Lakmuspapir 
blaat ved Nærværelse af Alkalier, gult Kurkuma-
papir rødt ved Indvirkning af Alkalier eller af 
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Borsyre. Jodkaliumstivelsepapir blaat ved Indvirk
ning af Klor o. s. v. O, C. 

Reagere (lat.), tilbagevirke; gøre Modstand, 
modvirke; have kemisk Indvirkning paa andre 
Stoffer (r. surt o. s. v.). Smig. R e a g e n s og 
R e a k t i o n . 

Reaktion (lat.), Modvirkning, Modvirken, Til
bageslag; i politisk Henseende: Modarbejdelse af 
Fremskridt og Forbedringer og Bestræbelse efter 
at genindføre forældede, mod Friheden stridende 
Tilstande. 

Reaktion (fys.), en Krafts Tilbagevirkning paa 
det Legeme, hvorfra den udgaar, medens dens 
Virkning paa det Legeme, den angriber, kaldes 
Aktion. Efter Newton's tredje Lov er »R. altid 
lig og modsat Aktion, o: to Legemers Virkninger 
paa hinanden ere altid lige og i modsatte Ret
ninger« (Maxwell's Gengivelse af Loven). Der 
er ingen Væsensforskel mellem R. og Aktion; 
hvad der er R. set fra det ene af de to Legemer, 
er Aktion, set fra det andet, idet enhver Kraft 
er at opfatte som en Spænding eller et Tryk mellem 
dem. Smig. K r a f t og B e v æ g e l s e . K. S. K. 

Reaktion i psykologisk Forstand er enhver 
psykofysiologisk Forandring, der fremkaldes ved 
Paavirkning paa et Sanseorgan. Ydre Sanse-
paavirkninger af tilstrækkelig Styrke fremkalde 
altid primært følelsesbetonede Fornemmelser og 
Forestillinger, hvis Art og Styrke ere bestemte 
ved Paavirkningernes, men disse primære Fore
stillinger reproducere som oftest ny Grupper af 
følelsesbetonede Forestillinger og give sig slutte
lig, gennem flere eller færre Mellemled, Udslag 
i udad rettede Muskelbevægelser, Handlinger. 
Alt efter Forholdenes Natur og det øjeblikkelige 
Behov betegnes nu snart blot de primære Fore
stillinger, snart den hele resulterende Proces, 
snart alene den afsluttende Handling som Or
ganismens R. mod Paavirkningeme; Ordets Be
tydning er saaledes yderst ubestemt. Alfr. L. 

Reaktion (kem.). Ved kemisk R. forstaas et
hvert Fænomen, der ledsager en kemisk Proces. 
I mere indskrænket Betydning er R. et særlig 
fremtrædende Fænomen, hvorved Nærværelsen af 
et bestemt Stof eller en bestemt Forbindelse giver 
sig til Kende, og hvorved man er i Stand til i 
den kemiske Analyse at skelne dette Stof fra andre 
Stoffer eller Forbindelser. En saadan Paavisning 
af et Stof kan ske ved Iagttagelsen af visse ka
rakteristiske F a r v e r e a k t i o n e r eller af ejen
dommelig lugtende Produkter, som vedkommende 
Stof er i Stand til at frembringe ved Indvirkning 
af andre Stoffer. Saafremt Stoffet skal skilles fra 
andre, da maa det overføres til Forbindelser, som 
ved mekaniske Hjælpemidler lade sig fjerne fra 
andre tilstedeværende Forbindelser. Sædvanlig 
foregaar dette derved, at man overfører vedkom
mende Stof i en Forbindelse, som under de for-
haandenværende Forhold har en anden Tilstands
form end de Stoffer, hvorfra vedkommende Stof 
skal skilles. Da man som oftest foretager de ana
lytiske R. paa Opløsninger, vil Opgaven i saa 
Tilfælde bestaa deri, at man ved en R. overfører 
Stoffet til en uopløselig eller flygtig, luftformig 
Forbindelse. 

Ofte er kemisk R. Betegnelse for, hvad der i 
Alm. benævnes kemisk P r o c e s (s. d.); Neutra
lisationen af en Syre med en Base er en R. mellem 

Syren og Basen, ligesom Fældningen af svovlsur 
Baryt af en Opløsning af et Baryumsalt ved Til
sætning af Svovlsyre er en R. mellem Saltet og 
Svovlsyren. Efter den elektrolytiske Dissociations-
teori (se O p l ø s n i n g e r s Teo r i ) opfattes alle 
R., der foregaa i vandige Opløsninger, som R. 
mellem de tilstedeværende Ioner ( I o n r e a k t i o n e r ) . 
I en Opløsning ville Syrernes basiske Brintatomer 
vise ganske samme R., hvilke andre Bestanddele 
Syrerne end indeholde; det samme er Tilfældet 
med Hydroxylgrupperne i Baserne, uanset hvilket 
Metal Basen indeholder, og for Saltenes Vedkom
mende vil selve Saltet som saadant kun yderst 
sjælden vise en R., der karakteriserer det som 
Helhed, men hvert af dets Ioner vil vise sin R. 
ganske uafhængig af den andens Ions Beskaffen
hed. Saaledes ville alle Forbindelser, der indeholde 
Klor som Ion, f. Eks. Saltsyre og Metalklorider, 
give Bundfald med Sølvnitrat, idet der dannes 
Klorsølv. Dannelsen af Klorsølvbundfaldet er R. 
paa Nærværelsen af Klor-Ioner. Hvis derimod 
Klorforbindelser ikke indeholde Klor som Ion, 
f. Eks. klorsurt Kali, KC103, hvis Ioner ere K 
og C103, da giver deres Opløsning ikke Bundfald 
med Sølvnitrat, skønt den indeholder en klor
holdig Forbindelse. — Paa lignende Maade lader 
det sig vise om andre R., som anvendes i den 
analytiske Kemi, at de maa opfattes som R. mellem 
de tilstedeværende Ioner. Ogsaa en saa alminde
lig R. som Neutralisationen af en Syre med en 
Base er at opfatte som en Ionreaktion; Neutrali
sationen af Natriumhydroxyd med Saltsyre kan ud-

+ 1 ± +1 
trykkes paa følgende Maade: Na | OH -\- H | Cl = 
•4-1-r-
Na , Cl + H 9 0 , idet Natriumhydroxyd i fortyndet 

Opløsning er dissocieret i Ionerne Na og OH, 

+ -f- + -4-
Saltsyre i H og Cl og Klornatrium i Na og Cl. 
Ved Neutralisationen er der, som Ligningen viser, 
ikke sket andet, end at der er dannet Vand af 
Brintioner og Hydroxylioner. Hermed stemmer 
det ogsaa, at den Varmemængde, der udvikles, 
naar et Gramækvivalent af en Syre neutraliseres 
med et Gramækvivalent af en Base, altid er den 
samme og er ganske uafhængig af Basens og 
Syrens Natur; den svarer til Dannelsesvarmen for 
1 Mol. Vand. Om Varmeudvikling ved kemisk 
R. (Reak t ionsva rme) og andre herhen hørende 
Forhold se T e r m o k e m i , D o b b e l t d e k o m p o 
s i t ion , P roces , kemisk, D i s s o c i a t i o n , O p 
l ø s n i n g e r s T e o r i . O. C. 

Reaktionsfarver kaldes de Farver, der ved 
Tøjfarvningen dannes inde i Taverne ved to 
Saltes indbyrdes Reaktion, se F a r v e r i S. 349— 
350. K. M. 

Reaktionstid er Tiden, der forløber fra det 
Moment, hvor en Paavirkning træffer et Sanse
organ, og indtil Individet har reageret paa den 
fremkaldte Fornemmelse ved et forud aftalt Signal, 
sædvanligvis en enkel Muskelbevægelse. R. om
fatter en hel Række af Processer: Bevægelsens 
Forplantning fra Sanseorganet til Hjernen, dens 
videre Fremskriden fra det modtagende Centrum 
(Sensoriet) til det motoriske Centrum, Ledningen 
herfra til Muskelen og dennes Kontraktion. En 
direkte Maaling af disse enkelte Processers Varig-
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hed er ikke mulig; de kunne kun tilnærmelsesvis 
beregnes ved Hjælp af Kendsgerninger, vundne 
ved fysiologiske Forsøg. R.'s psykologiske Be
tydning beror derpaa, at man ved Bestemmelsen 
af denne Størrelse kan faa talmæssige Udtryk for 
forskellige psykiske Processers større eller mindre 
Komplikation. Udgangspunktet for Undersøgelser 
af denne Art er altid Maalingen af den saakaldte 
f y s i o l o g i s k e T i d , nu hyppigst kaldet den 
»enkle R.« o: den Tid, som medgaar til Reak
tion paa en enkelt bestemt Sansepaavirkning af 
bekendt Art. Maalingen af denne Størrelse er 
dog ikke saa lige en Sag, som det kunde ventes, 
fordi det viser sig, at dens Længde i væsentlig 
Grad er afhængig af Opmærksomhedens Retning. 
Hvis Opmærksomheden er henvendt paa den for
ventede Paavirkning, bliver R. altid noget længere, 
end naar Opmærksomheden henvendes paa den 
Muskelbevægelse, der skal udløses. I første Til
fælde, hvor der reageres »sensorielt«, er R. om
kring o ,2 Sek.; i sidste Tilfælde, hvor der reageres 
»muskulært«, derimod omtrent o,15 Sek. Tallene 
variere i øvrigt ikke blot for de forskellige In
divider , men ogsaa efter det Sanseorgan, der 
paavirkes. Har man saaledes først maalt den 
»enkle R.« for et givet Individ, lader sammensatte 
psykiske Processers Varighed sig bestemme. Hvis 
man f. Eks. ikke anvender en enkelt Paavirkning, 
men lader flere, f. Eks. forskellige Farver, veksle 
med hinanden, saa bliver Tiden noget længere, 
saafremt Individet først reagerer, naar han er sig 
bevidst, hvilken Farve han ser. Trækker man 
nu fra den saaledes fundne R. den tidligere maalte ! 
»enkle R.<, saa bliver Differensen den saakaldte 
»Skelnetid<, d. e. den Tid, som det kræver at 
skelne mellem forskellige Farver. Ved paa denne 
Maade at indskyde stadig mere komplicerede 
psykiske Processer mellem Sansepaavirkningen 
og Reaktionen, kan man bestemme disse forskel
lige Processers Varighed hver for sig. Alfr. L. 

Reaktionær (fr.), hørende til Reaktionen (s. d.); 
Tilbageskridtsmand. 

Real (lat.), virkelig, saglig. 
Real (»kongelig«), i) indtil 1870 spansk Sølv

mønt, først præget 1497, 1718 som R. de plata 
provincial 5/6 fin, Raavægt 3,0073 Gr., = 2 R. de 
vellon, 1730 U/12 fin henholdsvis af 2,9213 og 
I>4606 Gr. Raavægt, 1772 R. de plata mejicano å 
2 Realitos af Finhed 10% Dinéros og Raavægt 
3.383 Gr. z= 2I/2 R. de vellon, 1848 R. af Finhed 
9/l0 °g Raavægt i,3146 Gr. (til sidst 10 p. Ct. 
ringere). Som Regningsenhed i enhver spansk Mønt- ' 
fod fra 1686—1848 = 3 4 Maravedis. R. de plata 
antiguo å 16 Cuartos = 1 6 / i7 R. de plata nuevo 
(afkortet rpta) i Provincialmøntfoden og = I15/i7 
kastiliansk R. de vellon (Kobberreal, afkortet ron). 
Senest regnedes R. i det tidligere spanske Ame- i 
rika og i Kolonierne = l/8 Peso. 2) tidligere por- • 
tugisisk Regningsenhed = 2 Vintems = 40 Reis. j 
3) Vægt for ædle Metaller i hollandsk Ostindien 
= 1/9 Troypund = 27,343 Gr., svarende til Vægten | 
af en spansk Pjaster. N. y. B. 

RealéjO, By i Mellemamerika, Republikken j 
Nicaragua, 5 Km. fra Stillehavskysten og ved en 1 
for Smaaskibe farbar Flod, som udmunder i R.-
Bay. Byen er grundlagt af Spanierne 1534 og 
var i lang Tid en af de spanske Besiddelsers be- i 

tydeligste Handelspladser; men Havnen er nu til
sandet, og Handelen er flyttet til C o r i n t o (1,000 
Indb.) paa Asseradores-Øen, fra hvis aabne Red 
største Delen af Republikkens Handelsomsætning 
foregaar. R. har nu næppe mere end 1,000 
Indb. M. Ær. 

Reålencyklopædl se E n c y k l o p æ d i . 
Realgar, Ar send i su l f id , As2S2, forekommer 

i Naturen i smukke rubinrøde Krystaller, der høre 
til det monokliniske System. Kunstig faas det ved 
Sammensmeltning af Arsenik og Svovl i det ved 
Formelen angivne Forhold. Det bruges til Maler
farve og til Fyrværkerisats. O. C. 

Re alier (lat.), Sager, Ting; Sagkundskaber 
(»Realkundskaber« modsat Sprogkundskaber). 

Realinjurie d. s. s. reel Injurie, Fornærmelse 
i Gerning (se In jur ie) . 

Realisere (fr.), virkeliggøre, gennemføre; om
sætte i Penge; r e a l i s a b e l , som lader sig r. 
R e a l i s a t i o n , den Handling at r. 

Realisme. Som almindelig Verdens- og Livs
anskuelse er R. den Aandsretning, der holder sig 
til det faktiske, positive, virkelige, i Erfaringen 
givne og til Tingenes strenge Aarsagssammenhæng, 
og som er mindre tilbøjelig til at gaa ud over 
den til Anerkendelse af en Værdiernes og Idealernes 
Verden (smig. I d e a l i s m e og i d e a l i s t i s k ) . 
Medens Idealisten vurderer Tingene efter den 
Betydning, de have i Forhold til højere Ideer, 
opfatter Realisten dem efter deres Virkning og Be
tydning i Aarsagssammenhængen, finder det værdi
fulde i selve det realt givne og betragter Troen 
paa en Værdiernes og Idealernes Verden ud over 
det som en Overlevelsesrest af en mytologisk og 
metafysisk Aandsretning, som Mennesket efter-
haanden vokser bort fra. Saaledes P o s i t i v i s m e n 
(s. d.), der i den moderne Tid er det mest typiske 
Udtryk for denne Aandsretning. En lignende Be
tydning have R. og Realist i Æstetik og Kunst
historie, hvor de betegne den Retning, der sætter 
Kunstens og Poesiens Opgave i en tro og sand 
Genfremstilling af Naturen og Virkeligheden, som 
de ere med alle de karakteristiske, ogsaa ufuld
komne og hæslige Mærker (smig. N a t u r a l i s m e ) . 
I P æ d a g o g i k k e n (s. d.) betyder R. en Ret
ning mod Virkelighed, reale Livsværdier og Real
fag og mod en Metode, der følger Naturen, i Mod
sætning til Formalisme og Latinisme. I F i l o s o f i e n 
har R. haft forskellige Betydninger og er under-
gaaet store Forskydninger. I Middelalderens 
Skolastik betegnede R. den metafysiske Anskuelse, 
at de almene Begreber vare Tingenes egentlige 
bestemmende Væsen (universalia sunt realia) i 
Modsætning til Nominalismen, der betragtede 
Tingene og det enkelte som det egentlig eksisterende 
og Begreberne, Ordene som Navne, Former i vor 
Bevidsthed, ved hvilke vi sammenfattede og 
ordnede vor Opfattelse {universalia sunt nomina) 
(se Nomina l i sme) . Middelalderens R. svarer 
altsaa til, hvad man i den nyere Tid kalder Idealisme, 
den Verdensanskuelse, der ser Aand, Fornuft, 
psykisk Væren som det til Grund liggende i alt, 
og Nominalisme til, hvad vi nu kalde R., den 
Verdensanskuelse, der holder sig til det positive, 
virkelige, og som fremtræder i mange Former 
som Empirisme, Sensualisme, Materialisme, Posi
tivisme. I erkendelsesteoretisk Henseende be-
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tegner R. endelig Troen paa en uden for vor 
og Forestillinger eksisterende uafhængig Virkelig
hed, lige fra den n a i v e R., der mener umiddel
bart at opfatte Tingene, som de ere, eller dog, 
at vore Forestillinger ere Kopier af Tingene, til 
den mere videnskabelige, der opfatter vore Fore
stillinger som Symboler af Tingene eller dog an
tager, at Erkendelsen paa et eller andet Omraade 
maa give os et Afbillede af Virkeligheden og 
dens Sammenhæng. Modsætningen dertil er den 
erkendelsesteoretiske Idealisme, der hævder, at et I 
Afbillede eller Gentagelse af Virkeligheden i vor 
Bevidsthed er umulig. Erkendelse er en indre I 
sjælelig Foregaaen, en Bevidsthedsproces. Hvor
ledes skulde denne have Lighed med Tingene 
derude, og hvorledes skulde vi kunne vide det? 
Undertiden skærpes denne Tankegang til den Yder
lighed, at vi i det hele kun have med Forestillinger 
at gøre og ikke kunne vide noget om, om der 
eksisterer en af vor Bevidsthed uafhængig Virke
lighed. — R e a l i s t , Tilhænger af R. Cl. W. 

Realiter (lat.), i Virkeligheden. 
Realitet (af lat. res, Ting), Saglighed, Virkelig

hed; — Sandhed, Tilforladelighed. R. kan være 
psykisk, som vore Forestillinger, Følelser, Viljes-
bestemmelser, faktiske Processer i Bevidstheden, 
eller fysisk, given i og virkende i Rummet. En 
Forestilling er real i Bevidstheden, selv om den 
kun er en Indbildning eller Fantasi, men i Alm. 
tillægge vi den kun R., naar den er forbunden 
med den Tro, at den forholder sig som Kopi eller 
Symbol til en af os uafhængig Virkelighed. Denne 
Tro naar sit højeste, naar Fænomenet er saaledes 
godtgjort ved vor egen Sansning og Tænkning, 
andres Sansning og Tænkning og gennem dets 
Virkninger som Led i Tingenes lovbestemte 
Sammenhæng, at vi ikke kunne forkaste det uden 
at komme i Strid med vor hele Erfaring og 
Tænkningens Grundlove. Cl. W. 

Reålkatalog, i et Bibliotek d. s. s. systematisk 
eller videnskabelig Katalog, i Modsætning til al
fabetisk eller Nominalkatalog; vil sige den efter 
de enkelte Videnskaber og Fag systematisk ordnede 
Fortegnelse over Bibliotekets Bogmasse. E. G. 

Reålkontrakt, tinglig Kontrakt, se T i n g s r e t . 
Realkredit se Kredit. 
Réalmont [realmo'],By i det sydlige Frankrig, 

Dep. Tårn, med en katolsk og en protestantisk 
Kirke, har Stenbrud, Kulgruber, Uldindustri og 
(1896) 3,800 Indb. M. Kr. 

RealmutO se R a c a l m u t o . 
Realordbog se E n c y k l o p æ d i og O r d b o g . 
Realpolitik se P o l i t i k . 
Reålregister, Fortegnelse, alfabetisk ordnet, 

over de i en Bog omtalte Genstande, altsaa d. s. s. 
Sagregister, modsat Person- eller Navneregister. 

Reålret, tinglig Ret, se T i n g s r e t . 
Realskolen (den højere Borgerskole) er en 

Barneskole, der har til Opgave gennem Under
visning især i levende Sprog og Matematik i 
Forbindelse med de sædvanlige Skolefag at med
dele en almindelig forberedende Dannelse, der 
kan gøre de unge skikkede til at gaa ind i 
borgerlig Virksomhed, eller meddele den For
beredelse, der fordres, for at de kunne fortsætte 
deres Uddannelse ved Læreanstalter, hvori der 
ikke kræves lærde Studier. R. er saaledes en 
Mellemskole mellem Folkeskolen og den lærde 

Skole. — Ligesom flere andre Skoleformer (Semi
narier, Vajsenhuse o. s. v.) er ogsaa R. vokset 
op paa Pietismens Ager. A. H. F r a n c k e ind
førte Realfagene i sine Skoler, og hans Discipel 
J. J. H e c k e r oprettede 1747 i Berlin den første 
egentlige R. 

I Danmark begyndte man i Slutningen af 18. 
Aarh. at føle Nødvendigheden af, at den Ung
dom, der ikke skulde gaa ad de lærde Studiers 
Vej, maatte have en fyldigere Uddannelse, end 
Folkeskolen kunde give, og R. opstod. Efterslægt
selskabet aabnede sin R. 3. Jan. 1787, og der
efter fulgte Basedow's R. 1792, Schouboe's Institut 
1794, det von Westenske Institut 1799, der havde 
til Formaal at uddanne »ej alene den tilkommende 
Videnskabsmand, men ogsaa Handelsmænd og 
Haandværkere«, o. fl. Ved Aarhundredets Slut
ning bestod i Kjøbenhavn de nævnte samt 11 
mindre R., desuden nogle faa i Provinserne (her
under maa regnes Opdragelsesanstalten Bernstorfs-
minde 1797). I Norge var den første Skole af 
denne Art Throndhjem's borgerlige R. 1782. I 
Begyndelsen af 19. Aarh. er der Standsning i 
Mellemskolens Udvikling. I Henhold til Anord. 

29. Juli 1814 oprettedes Borgerskoler i alle 
Købstæder, hvorimod den b o r g e r l i g e R., som 
Anordningen paatænkte, i Begyndelsen havde det 
trangt nok. I adskillige Købstæder hægtedes til 
Borgerskolen Realklasser, der optoge Fag som 
Matematik, Naturlære og Tysk. Med Erhvervs
livets livlige Udvikling og den vaagnende politiske 
og kommunale Interesse fremkom Ønsket om to 
selvstændige Skoler efter Forældrenes sociale 
Stilling, og i 1830'erne førtes om Sagen en livlig 
Diskussion, der samledes om Stikordet »Hvor 
skal jeg sætte min Søn i Skole?« (Titelen paa 
K. H. Gad's Pjece af 1833). Resultatet af For
handlingerne fandt sit Udtryk i kgl. Resol. 17. 
Jan. 1838, efter hvis Fremkomst i Købstæderne 
oprettedes en Del Borgerskoler (i Modsætning til 
Fri- eller Fattigskoler) samt nogle egentlige R., 
men de Forsøg, der gjordes paa ved Statshjælp 
at fremme Sagen, bleve resultatløse, da den indre 
Betingelse for en planmæssig og praktisk Ord
ning, en hensigtssvarende Realskoleeksamen, ikke 
var tilvejebragt. Først ved Bekendtg. 18. Septbr. 
1855 fastsættes for første Gang en almindelig 
Plan for en Realundervisning, bestemt til at af
sluttes med en Eksamen af praktisk Værd, og 
herefter tog Realundervisningen Fart. Det, der 
nu gør Realskolevæsenet over hele Landet til en 
administrativ Enhed, er Reglerne om en fælles 
Eksamen, der er stillet under Statens Kontrol og 
sat som Adgangsbetingelse for videre Uddannelse 
i forskellige Retninger. Denne Eksamen (Præ
liminæreksamen) delte sig snart i to: en af højere 
Grad og en af lavere Grad — Bekendtg. 28. Maj 
1859 — ved Skoler, hvor Eksamen efter Planen 
af 1855 ikke kunde gennemføres. Ved Anord. 

30. Aug. 1881 ophævedes R.'s forskellige Eks
amener og erstattedes af en a l m i n d e l i g F o r 
b e r e d e l s e s e k s a m e n . Den afholdes dels ved 
Skolerne og dels ved en særlig Kommission for 
privat forberedte Eksaminander og kan tages med 
to eller tre Sprog. Engelsk er obligatorisk. I de 
sidste 20 Aar er R.'s Antal vokset ganske be
tydelig. 1902 fandtes i Danmark 126 rene R., 
deraf 36 Pigeskoler og 90 Drengeskoler (i en 
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Del af disse vare dog ogsaa kvindelige Elever) 
og 18 private Latinskoler med Realklasser. Med 
Undtagelse af Metropolitanskolen er der i de tolv 
andre offentlige Skoler nu ligeledes Realklasser. 
i . Juni 1900 talte de private R. uden for Kjøben-
havn 5,773 Elever og de private Pigeskoler af 
samme Art 4,959 Elever. Tilsynet med de ublandede 
R. er ved Ministeriets Skrivelse 24. Apr. 1886 
overdraget en særlig Undervisningsinspektør, for 
Tiden (1903) Dr. phil. F. Rønning. Ved Anord. 
12. Maj 1882 fik Kvinder Ret til at underkaste 
sig Alm. Forberedelsesaksamen, og Tallet paa 
Kvinder, der indstille sig til Eksamen, er stadig 
stigende. 

Ved Bekendtg. af 4. Marts 1891 indrettedes en 
B o r g e r s k o l e e k s a m e n , beregnet paa, at Elever 
i Konfirmationsalderen med et passende Moden-
hedsbevis kunde gaa over i praktisk Virksomhed, 
f. Eks. som Handels- og Haandværkslærlinge. 
Da Fordringerne formentlig vare for strenge, ud
gik 30. Jan. 1899 ny Bekendtg., hvorved Prøven 
i visse Fag indskrænkedes til sidste Aars Pensum, 
og derefter indrettede en Del Borgerskoler sig 
paa at afslutte med denne Eksamen (1902: 11 
Skoler). 

Efter L. af 24. Apr. 1903 om h ø j e r e Almen
s k o l e r ophæves R. og dens Eksamen; i dens 
Sted træder M e l l e m s k o l e n , der knytter sig til 
Folkeskolens Undervisning for Børn i 11 —12 
Aars Alderen og kan være Drenge-, Pige- eller 
Fællesskole. Undervisningstiden er firaarig og af
sluttes med Mellemskoleeksamen. Undervisningen 
kan fortsættes efter den afsluttende Aarsprøve 
gennem en Realklasse, der afslutter med Real
eksamen. Fagene ere Religion, Dansk (Svensk), 
Engelsk, Tysk, Historie, Geografi, Naturhistorie 
(Sundhedslære), Naturlære (Kemi), Regning, Mate
matik, Skrivning, Gymnastik, Sang, kvindeligt 
Haandarbejde (eventuelt Sløjd og kvindelig Hus
gerning). Undervisningstid 6 Timer daglig. — 
Realeksamen efter denne Lov holdes første Gang 
1908. (L|itt.: We i s og Hage , »Det højere Skole
væsen i Danmark« [1891]; Pa ludan , »Det højere 
Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverige« [1885]; 
J o a k i m Larsen , »Bidrag til den danske Folke
skoles Historie 1818—1898« [1899]). Fr. Tk. 

R e a l s k o l e n i Norge har udviklet sig paa 
lignende Vis som i Danmark, under en gradvis 
Frigørelse fra de klassiske Sprogs Eneherredømme 
i den højere Undervisning (smig. N o r g e , »Under
visning« S. 569). Ved kgl. Frd. af 1739 bleve 
Latinskolerne i alle Byer, undtagen de 4 største, 
omdannede til »Borgerskoler«. Hovedvægten blev 
ved disse lagt paa »Realfag«, nyere Sprog, Mate
matik og Naturfag, og hermed er Grunden lagt 
til de senere R. Den første Skole, som direkte 
optog Navn af R., var T h r o n d h j em's borgerlige 
R., oprettet 1782. Ved Købmand H a n s Tank 's 
Testamente af 14. Marts 1803 stiftedes Tank's 
R. i Bergen. C h r i s t i a n i a B o r g e r - og R„ 
oprettet 1806 som privat »Forberedelsesinstitut«, 
gik 1812 over til offentlig Borgerskole. Disse 
tre Skoler bestaa endnu under Navn af R. som 
kommunale Middelskoler med betydeligt Elev
antal. 

Samtidig med Udviklingen af særskilte R. kon
kurrerende med Latinskolerne, trængte Realfagene 

sig ogsaa ind i disse selv. Ved en Lov af 1848 
bleve de delte i to Linier: »lærde og R « . Nogen 
Ligestilling mellem de to Linier blev dog hermed 
ikke gjort, Undervisningen var fælles til Elevernes 
12. Aar, senere kun i enkelte Fag. Men efter 
Normalplanen af 1858 havde R. kun et 4-aarigt 
Kursus og gav ikke som den 6-aarige Latinlinje 
Adgang til Universitetet. Søgningen til R. blev 
derfor heller ikke synderlig stor. Først 1869 
blev en fuldstændig Ligestilling mellem de to 
Linier gennemført, idet der over »Middelskolen« 
oprettedes et 3-aarigt »Realgymnasium«, der lige 
saa vel som det tilsvarende Latingymnasium førte 
frem til exatnen artium. 

I de største Byer havde Skoler for den højere 
Almendannelse begge Gymnasier, ligesom enkelte 
Privatskoler i Christiania. Hamar var den eneste 
By, som udelukkende havde et Realgymnasium. 

Efter Loven af 27. Juni 1896 er i Virkelig
heden R. lige saa vel som de gamle Latinskoler 
ophævet. Latinen er kun for en Overgangstid be
holdt ved enkelte Skoler, ellers er den højere 
Skole i Norge i sin Helhed blevet en R. Ogsaa 
efter den ny Ordning, som for første Gang har 
ført Elever frem til afsluttende Eksamen i 1903, 
skilles der mellem en R e a l l i n i e , med Matematik 
og Naturfag som Hovedemner, modsat en sproglig
historisk med Hovedvægt paa Engelsk og Hi
storie. 

Til Uddannelse af Lærere specielt for R. blev 
der ved L. af 15. Septbr. 1848 og Reglement 6. 
Juli 1852 anordnet en R e a l l æ r e r e k s a m e n , hvor 
der krævedes Prøve i hele Faggruppen Matematik 
og Naturfag. Denne »store Realeksamen« blev 
taget af 55 Kandidater 1855—76. Blandt disse 
kunne mærkes Matematikerne L. M. Sylow, Sophus 
Lie og Elling Holst. I Tilslutning til den ny 
Skoleordning af 1869 fik man ved L. af 3. Maj 
1871 den endnu gældende Ordning af »matematisk
naturvidenskabelig Lærereksamen «. 

Dr. A. M. Hansen. 
Reålunion bruges i Modsætning til Personal-

union (s. d.) om en saadan Sammenslutning mellem 
tvende af hinanden uafhængige Stater, hvorved 
disse, uden i øvrigt at opgive deres Selvstændig
hed, for visse bestemt angivne og begrænsede 
Anliggenders Vedkommende træde i indbyrdes 
varig og kun ved gensidig Overenskomst op
løselig Forbindelse. — Norge's og Sverige's ind
byrdes Forhold afgiver et typisk Eksempel her-
paa, og det samme gælder ogsaa de jure i det 
væsentlige om Forholdet mellem Finland og det 
russiske Kejserrige. C. V. N. 

Reålvidenskaber, praktiske Videnskaber. 
Rea Silvia, ogsaa kaldet I l ia , var efter det 

ældre romerske Sagn en Datter af Æneas. Senere 
gjorde man hende imidlertid til en Datter af den 
albanske Konge Numitor. Af sin Farbroder Amu-
lius, der havde stødt Numitor fra Tronen, blev 
hun gjort til Vestalinde, men blev derefter ved 
Guden Mars Moder til Romulus og Remus, som 
senere grundlagde Rom. Om hendes senere Skæbne 
fortæller Sagnet paa forskellig Maade; sædvanlig 
fortælles, at hun blev styrtet i Tiberen eller selv 
styrtede sig i Floden, hvorefter Flodguden tog 
hende til sin Hustru. H. H. R. 

ReaSSlimére (lat), genoptage, særlig brugt i Pro-
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cessen om Genoptagelse til fortsat Behandling af 
en Sag, der alt er optagen til Dom. E. T. 

Reassumtion (lat.), Genoptagelse. 
Reassurance se G e n f o r s i k r i n g . 
Reåte, By i Italien i Oldtiden, Hovedstaden i 

Sabinernes Land; af Romerne blev den gjort til et 
Præfektur. Det er detnuværendeRieti. H. H. R. 

Reaumur [reomylr], René A n t o i n e Fe r -
c h a u l t de, fransk naturkyndig, født 28. Febr. 
1683, død 17. Oktbr. 1757. R. begyndte med at 
studere Jura, men vendte sig snart til Matematik 
og Naturvidenskab, og knap 20 Aar gi. udgav 
han sine første matematiske Arbejder, der vidnede 
om stor Begavelse. 1708 blev han i Anledning 
af en matematisk Afhandling valgt til Medlem 
af Videnskabernes Selskab i Paris. Hans Formue 
satte ham i Stand til at anvende hele sin Tid 
paa videnskabeligt Arbejde, og han strakte sig 
over mange forskellige Omraader, hvad der næppe 
var til Gavn for Nøjagtigheden. Han har saaledes 
skrevet en Insekternes Naturhistorie, har studeret 
Termometri (se T e r m o m e t e r ) , Varmeledning og 
Kuldeblandinger, Dannelsen af Fiskeskæl og 
Perler, Tilvirkning af Porcelæn og Jærn. Hans 
Navn er særlig kendt ved den 80-delte Termo
meterskala. K. S. K. 

Réaumur's Porcelæn se Afglasning. 
Reaumur-Termometer se Termometer. 
Reb (Søudtryk): Liner (Reb l in er), der stræk

kes parallelt med Sejlenes Underlig (se Lig), og 
som bruges til at forkorte Sejlenes Fladerum, 
naar Vindstyrken ikke tillader, at de føres (o: ud
spændes) i deres fulde Størrelse. Paa Mærssejl 
haves 3 eller 4 R. under hverandre; S t r æ k r e b , 
D o b b e l r e b , 3. R. og K l o d s r e b , paa Under
sejl eet R. Bram- og Bovenbramsejl have ingen R. 
Mesan og de inderste Stagsejl (s. d.) 2 eller 3 
R. Sidstnævntes bestaa af korte Linestykker, der 
i (2—3) Rækker hænge ned paa begge Sider af 
Sejlet. R e b k o u s : en Jærnring, anbragt i det 
staaende Lig ud for hver R e b l i n e . R e b l i n e r : 
se ovenf. R e b s e j s i n g e r : korte Plattingstykker, 
der sidde fast paa Raaen (Stræktovet), den ene 
Ende stikkes ind mellem Sejlet og R e b l i n e n og 
hales op, hvorved denne kommer op til Raaen, og 
Sejlet formindskes i Areal. R e b s k i n k e l : et Tov, 
der bruges til Rebning af Mesanen. R e b t a l j e : 
en Trisse, hvis ene Blok (s. d.) er anbragt paa 
Raasejlets s t a a e n d e Lig, lidt under Klodsrebet; 
den anden paa Raanokken (Raaens yderste 
Ende). C. L. W. 

Rebdragen kaldtes i Middelalderen den Jord, 
som ved Maaling med et Reb var udloddet mellem 
Deltagerne i et Jordfællesskab (s. d.), og som, 
naar Grænsestrid opstod mellen Lodsejerne, atter 
maatte udloddes ved Rebning, der foretoges 
af Rebsmænd, imellem dem. Endnu paa Danske 
Lovs Tid var Rebning i fuldt Brug, se D. L. 
1 —18 og Arent Berentsen, »Danmark's og Norge's 
frugtbare Herlighed« III, 3 [1656], men sidst i 
18. Aarh. ansaas Rebning indirekte ophævet ved 
de ny, paa helt andre Grundsætninger byggede 
Love om Jord- og Skovfællesskabs Ophævelse 
(se Led ing ) . Ludv. H. 

Rebec, et middelalderligt Strygeinstrument, 
med hvælvet Lydkasse ligesom en Lut. Da Lut
ten er af arabisk Herkomst, og da et med R. nær
beslægtet Strygeinstrument, >Rebab«, ligeledes er 

arabisk, har man i Almindelighed sluttet, at R. 
er bragt til Europa i 8. Aarh. med den arabiske 
Indvandring til Spanien. Da R. fremdeles hører 
til de ældste Strygeinstrumenter, man kender, har 
man videre sluttet, at disse i det hele skulde have deres 
Oprindelse fra Araberne. Denne Teori om Stryge
instrumenternes Oprindelse fra den arabiske R. 
maa dog optages med stor Forsigtighed. Vi vide 
ikke bestemt, om R. virkelig er et indført arabisk 
Instrument, desuden kende vi andre gamle Former 
paa Strygeinstrumenter, der ikke ere arabiske (den 
indiske »Ravanastron«, den walisiske »Crwth«). 
— R. og de dermed beslægtede Strygeinstrumenter, 
»Rubeba«, »Fidula« og »Gige«, nød stor Popu
laritet i Middelalderen. R. var et Diskantinstrument, 
havde i Alm. 3 Strenge og spilledes ligesom en 
Violin. Fra R. nedstammer den lutformede »Po-
chette< (s. d.). Efterhaanden fortrængtes R. af de 
mere fuldkomne Viola- og Violinformer og 
fristede til sidst Livet som Spillemandsinstrument 
rundt om paa Kroer og Kipper. Endnu i 18. 
Aarh. forekommer R. Nu er den ganske forsvunden, 
findes end ikke paa Museerne. Instrumentmuseet 
i Kjøbenhavn besidder dog et ganske lignende 
italiensk Instrument fra 18. Aarh., »Rubecchino« 
ved Navn. A. H. 

Rebekka, Isak's Hustru, Datter af Aramæeren 
Bethuel, hos hvem Abraham's tro Tjener Eliezer 
hentede hende til Sønnen. Efter lang Tids barn
løst Ægteskab blev hun Moder til Tvilling
sønnerne Esau og Jakob, hvilken sidste hun 
stadig begunstigede og til sidst ved List hjalp 
til Førstefødselsrettens Velsignelse. V. O. 

Rebel (lat.), Oprører. , R e b e l l i o n , Oprør. 
Rebello da Silva [siulva], Luis Agosto, 

portugisisk Historiker, født 2. Apr. 1822, 
død 19. Septbr. 1871. Begyndte sin Løbebane 
som Journalist, blev Redaktør af den officielle 
Avis »Diario do Governo« og steg efterhaanden 
til højere Stillinger. 1848 valgtes han ind i den 
lovgivende Forsamling, hvor han udmærkede sig 
som en slagfærdig Taler. 1862 blev han Medlem 
af 1. Kammer og traadte endelig 1869 ind i Re
geringen som Marineminister. Allerede 1853 valgte 
Videnskabernes Akademi i Lissabon ham til Med
lem. R. d. S. har skrevet en Del historiske Ro
maner, som bleve meget læste (>Odio velho nåo 
canga« [2 Bd., 1849], »A mocidade de D.Joao V« 
[4 Bd., 1852] o. a.) samt nogle Dramaer. Hans 
Undersøgelser over Portugal's diplomatiske For
hold til Udlandet foreligge i 3 Bd. [Lissabon 
1858—60]. Portugal's Historie i 17. og 18. Aarh. 
har han behandlet i »Historia de P. nos seculos 
XVIIeXVIII«[5Bd.,smst. 1860-71]. Chr. H. 

Reber, F ranz , tysk Kunsthistoriker, er født 
10. Novbr: 1834 i Cham (Øvrepfalz). R., der 1863 
blev ekstraord. Prof. i Miinchen, 1869 Prof. i 
Kunsthistorie og Æstetik, 1875 Centraldirektør 
for Malerisaml. smst., har bl. a. skrevet: »Die 
Ruinen Roms u. d. Campagna« [1863, 2. Opl. 1877], 
»Gesch. d. Baukunst im Altert.«, »Kunstgesch. 
d. Altertums« [1871], »Kunstgesch. d. neuern 
deutschen Kunst« [2. Opl. 1884], »Kunstgesch. d. 
Mittelalters« [1885], »D. karolingische Palastbau« 
[1892] m. m. A. Hk. 

Reber[ rØbæ!r] ,NapoléonHenr i , fransk Kom
ponist, (1807—8o), var Elev af Reicha og Lesu-
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eur og blev 1851 Professor i Harmonilære ved 
Paris'es Konservatorium, 1862 Halévy's Efterfølger 
som Kompositionslærer; da han 1880 trak sig 
tilbage fra denne Virksomhed, efterfulgtes han af 
Saint-Saéns. R.'s ret omfangsrige Virksomhed 
omfattede Operaer, Kirkemusik og Sange, men 
hans Talent udfoldede sig betydeligst i hans In
strumentalmusik (Symfonier, Ouverturer, Suiter og 
Kammermusik, hvilken sidste indeholder meget 
værdifuldt). W. B. 

Rebicek [re'bitsek], Josef, bøhmisk Violinist, 
er født i Prag 7. Febr. 1844, Elev af Konserva
toriet smst., Koncertmester og senere Kapelmester 
ved forskellige Operascener, 1897 Dirigent for 
Berliner Philharmonisk Orkester, 1898 kgl. Hof
kapelmester i Berlin. S. L. 

Rebi-ul-ewwel og Rebi-ul-achlr (arab., o: 
»første« og »sidste Foraarsmaaned«) er den tredje 
og fjerde Maaned i det muhamedanske Maaneaar; 
Navnene stamme fra den Tid, da Araberne endnu 
havde Solaar. J. 0. 

Rebning (Søudtryk). Naar Kulingen er saa 
stærk, at et Sejl ikke kan føres i sin fulde Stør
relse uden med Fare for enten at blæse itu eller 
at kæntre Skibet, bliver det r ebe t (forkortet). 
For et Mærssejls Vedkommende sker dette paa 
følgende Maade: Sejlene fires ned, R e b t a l j e r n e 
hales (se Rebj , Mandskabet gaar ud paa Raaen, 
de stikke R e b s e j s n i n g e r n e ind mellem Sejlet ! 
og Reblinen, denne hales op langs Raaen, R e b -
k o u s e n e hales ud med Liner ( S t i k b o u t e r ) til 
Raanokken, hvorved Reblinen strækkes langs 
Raaen. Naar Folkene atter ere komne ned, hejses 
Sejlet atter og er nu saa meget kortere i Flade
rum, som Afstanden fra Raaen ned til Reblinen 
(se Reb) . CL. W. 

Rebning se J o r d f æ l l e s s k a b . 
Rebolledo [revåljæ'åo], B e r n a r d i n o de, 

Greve, spansk Digter, født 30. Maj 1597 i Leon, 
død 27. Marts 1676 i Madrid. Han var af gammel 
Adel og traadte allerede 1611 ind i den spanske 
Krigsmagt; i en lang Aarrække tjente han der-
paa sin Konge som tapper Officer, saavel til 
Lands som til Søs, idet han efterhaanden svang 
sig op til General. R. deltog i mange Søkampe 
paa Middelhavet, i den mantuanske Arvefølge-
krig kæmpede han i Italien, og i Trediveaars-
krigen havde han vigtige Kommandoposter og 
udførte mere end een betydelig Bedrift i Neder
landene og Tyskland. Særlig gjorde han sig be
mærket 1641—47 som Kommandant i Franken-
thal og Guvernør i Nedrepfalz, hvor han for-
maaede at holde den nævnte Fæstning trods 
Franskmændenes gentagne Angreb og et Par 
Gange tilføjede dem Nederlag ved dristige Kup. 
En ny, diplomatisk Løbebane begyndte R., — der 
1638 havde faaet Titel som »Greve af det hellige 
romerske Rige« —, da han 1647 udnævntes til 
spansk Gesandt i Danmark. Han indtraf i Kjøben-
havn i Foraaret 1648. Medens hans Helbred, 
der allerede havde faaet mangt et slemt Stød 
under Krigerlivet, led stærkt ved det ublide 
nordiske Klima, bragte de følgende Aars poli
tiske Forviklinger ham talrige Bryderier. En hel 
Del Energi satte han ind paa at bevæge den 
danske Regering til at indgaa Alliance med 
Wien-Hoffet imod Karl Gustaf, saa at han blev 
medvirkende Aarsag til Danmark's Krigserklæring 

1657. Derimod beror det vistnok paa en Mis-
forstaaelse, naar man har antaget, at R. forsøgte 
paa at gøre direkte katolsk Propaganda hos 
Frederik III og hans Dronning, der begge synes 
at have sat ikke ringe Pris paa ham. I Sommeren 
1659 ophørte han at være Minister i Kjøben-
havn, og efter en lang Hjemrejse tilbragte han 
Resten af sit Liv i sit Fædreland, hvor der til
deltes ham mange indbringende Æresposter. — R. 
var en i flere Retninger begavet og kundskabs
rig Mand, men skønt han ikke var uden poetisk 
Talent, indtager han ikke nogen synderlig høj 
Plads i den spanske Litteratur, om end han en 
Tid var meget anset. Bedst lykkedes Epigrammer 
og lignende spøgefulde Smaadigte ham; i sine 
større Arbejder er han ofte skruet eller ogsaa 
plat prosaisk. Hans Emner ere just heller ikke 
altid egnede til poetisk Behandling, hvad især 
gælder om hans Læredigte om Krigskunsten og 
Statskunsten (»Selva militar y politica«) og om 
de danske Kongers Historie (»Selvas danicas« 
[Kbhvn. 1655]). Men hans metriske Oversættelser 
af Hiob, Salmerne, Jeremia's Klagesang og Christi 
Lidelseshistorie ere gode. Talrige politisk-histo-
riske og kulturhistoriske Træk vedrørende danske 
Forhold ved 17. Aarh.'s Midte findes baade i 
hans Digterværker, i flere trykte Breve og i hans 
diplomatiske Indberetninger. R.'s »Obras poéti-
cas« udkom i Antwerpen 1660—61 [3 Bd.]; en 
bedre Udgave er fra Madrid 1778 [4 Bd.]. (Li t t . : 
E. Gigas , >Grev B. de R., spansk Gesandt i 
Kbhvn. 1648—1659« [Kbhvn. 1883]; samme, 
»Et Par Bidrag til Trediveaarskrigens Historie« [i 
» Litteratur og Historie«, III, Kbhvn. 1902]). E. G. 

Reboui [røbu'l], Jean , fransk Digter, født i 
Nimes 23. Jan. 1796, død smst. 1. Juni 1864, 
var Bager og skrev i sin Fritid lyriske Digte, 
1828 det elegiske Digt »L'ange et l'enfant«. La-
martine henledte Opmærksomheden paa ham; 
hans »Poésies« [1836] udkom i 5 Oplag, og fra 
nu af levede han alene for at digte. Han udgav 
fremdeles »Poésies nouvelles« [1846], »Les tra
ditionelles« [1857] og det lidet vellykkede dra
matiske Mysterium »Le martyre de Vivia« [1850]. 
Efter hans Død udkom »Derniéres poésies« 
[1865]. (Li t t . : M o n t r o n d , Jean K. [Lille 
1865]). S.Ms. 

Rebroussementspunkt [rebrusema'77-] (mat.), 
paa en Kurve, d. s. s. S p i d s (s. d.). 

Rebslagning, ved hvilken man som Raa-
materiale navnlig anvender Hamp, Manila-Hamp, 
Sunhamp, Hør, nyzeelandsk Hør, Jute, Aloehamp, 
Jærntraad m. m., bestaar for de vegetabilske 
Stoffers Vedkommende i en Hegling, Spinding af 
det heglede Materiale til Garn og Sammen
snoning af flere Garn til Reb. Spindingen foregik 
tidligere altid som Haandarbejde, nu sædvanlig 
maskinmæssig. Det dannede Garn, K a b e l g a r n , 
bruges undertiden, som det er, men sædvanlig 
snos, »slaas«, flere Kabelgarn sammen, to eller 
tre til Se j l ga rn , H y s s i n g eller Sno re , eller i 
et større Antal, lige til 200, til saakaldte D u g t e r , 
som atter slaas til tre- eller fireslagne T r o s s e r , 
der kaldes K o r d e l e r (treslagne), naar Dugterne 
forud ere afskaarne i bestemte Længder. Korde
lerne slaas atter sammen til tre- eller fireslaaet 
K a b e l g o d s . Ved disse Arbejder sørger man 
altid for at sno de enkelte Elementer sammen i 
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modsat Retning af den, hvori de selv ere snoede, 
og sædvanlig saaledes at Garn, Trosser og Kor
deler ere højresnoede, Dugter og Kabelgods 
venstresnoede. Jo stærkere Snoningen er, des 
stivere og mere vandtæt bliver Rebet, men sam
tidig lider Styrken. Naar Rebet slaas af fire eller 
seks Dugter, maa man helst sno disse uden om 
en tynd Dugt, »Sjælen«, for at Rebet kan blive 
rundt; dog kan Sjælen udelades, naar Rebet har 
et mindre Omfang end 8 Cm. — Ved Fremstil
lingen af Jærntraadstove benyttes altid en saadan 
Sjæl, oftest af Hamp, sjældnere af udglødet, blød 
Jærntraad, omkring hvilken man opvikler Jærn-
traade, sædvanlig af i—2 Mm.'s Tykkelse. For
uden de almindelige runde Tove høre til Reb
slagerarbejder ogsaa de flade Gjorde , der frem
stilles af flere Dugter, som lægges ved Siden af 
hinanden, vekselvis snoede til højre og til venstre, 
for at Gjorden ikke skal faa Tilbøjelighed til at 
sno sig, og derpaa sammensys med Hampesnor 
eller med udglødet Metaltraad. K. M. 

RebQS (lat.), Billedgaade, Billedordspil, Gaade 
bestaaende af Billeder, der læses, som Navnet 
lyder, og som, ofte sammen med Tal eller Bog
staver, tilsammen udtrykke bestemte Ord eller 
Sætninger. Navnet stammer fra en Samling Faste-
lavns-»Schwanke« fra ca. 1600 (De rebus, quae 
geruntur). 

Rebus siC stantibUS (lat.), naar Sagerne staa 
saaledes, under saadanne Forhold. 

R e c , Forkortelse af Recipe (paa Recepter). 
Récamier [ rekamje 'JJeanneFrancoise J u l i e 

A d e l a i d e , født B e r n a r d , en for Skønhed og 
Aandrighed berømt fransk Dame, født i Lyon 4. 
Decbr. 1777, død i Paris af Kolera 11. Maj 
1849. Kun 15 Aar gi. ægtede hun den rige 
Paris-Bankier Jacques R. Under Direktoriet og 
Konsulatet hørte hun til de elegante Verdens
damer, der i deres Saloner samlede alle Repu
blikkens mest betydende Personer. Mme R., hvis 
Skønhed forevigedes af David og Gérard, vandt 
ved sin Elskværdighed, sine ydre og aandelige For
trin saadanne Mænds Yndest eller Kærlighed som 
Lucien Bonaparte, Bernadotte, Ballanche og Ben
jamin Constant. Ved sine Forbindelser med hjem
vendte Emigranter og antibonapartistiske Kredse, 
som Mme StaeTs, blev hun mistænkelig for 
Kejseren, 1811 forvist fra Paris og opholdt sig 
i Udlandet til Restaurationen. Efter sin Mands 
Bankerot 1819 levede hun tilbagetrukket i Abbaye-
aux-Bois, hvor der paa ny samlede sig en ud
søgt litterær Kreds om hende med Chateaubriand 
som Midtpunkt. Med alt sit »englelige Ko
ketteri« var hun i Vandel og Rygte bestandig 
uplettet. Hendes Niece og Adoptivdatter Mme 
Lenormant udgav »Souvenirs et correspondance 
tirés des papiers de Madame R.« [2 Bd., 1859, 
4. Opl. 1875]. (L i t t . : C h a t e a u b r i a n d , Mé-
tnoires d'eutre-tombe [8.—10. Bd.]; Brun ie r , 
»Ein edles Frauenbild, Julie R.« [Pressburg 
1875]; F r e d e Thomsen , »Madame R. og hendes 
Venner« [Kbhvn. 1903]). S. Ms. 

Recanåti, By i Mellemitalien, Provins Mace
rata, ligger 10 Km. fra Adriaterhavet. (1901) 
I5i297 Indb. R. har en gotisk Domkirke samt 
Mindesmærke for Digteren Leopardi, hvis Fødeby 
den er, og driver desuden Vinavl. Dens Havneby 
P o r t o R. ved Mundingen af Potenza og ved 

Banelinien Ancona—Brindisi har (1901) 4,268 
Indb. H. P. S, 

Receiver [resilva] se L o k o m o t i v . 
Recensere (lat.), kritisk at undersøge, bedømme 

og anmelde en Bog, et dramatisk eller musikalsk 
Arbejde. Den, der bedømmer Arbejdet, kaldes 
Recensen t , Bedømmelsen en Recens ion . Ordet 
bruges ogsaa om kritiske Tekstudgaver, især af 
ældre Forfattere. Cl. W. 

Recent (lat.), ny, frisk. 
Recente Dannelser ere saadanne, hvis Aflej

ring foregaar i Nutiden. J. P. R. 
Recepisse (lat.), Modtagelsesdokument, Kvit

tering; i Nutiden særlig benyttet som Benævnelse for 
de af Fragtførere foreløbig udstedte Dokumenter for 
Modtagelsen af Gods, som er overgivet til Trans
port, for hvilket der da ved Transportens Be
gyndelse udstedes et egentlig Transportdokument, 
navnlig et Konnossement (s. d.). L. A. G. 

Recept (lat. receptum, i nyere Latin ogsaa 
receptd) er i Alm. Betegnelse for en Forskrift 
til Tilberedning af forskellige Blandinger (Koge-
bogsopskrift, R. til Parfumer, Sæber o. 1.). I 
snævrere, men bedst kendte Betydning betegner R. 
Lægens skriftlig udstedte Begæring om Medicin. 
I de fleste Lande skrives Lægens R. i det la
tinske Sprog, i Frankrig, Italien og enkelte andre 
Lande benyttes dog Landets Sprog; Brugsanvis
ningen skrives altid i Landets Sprog. Øverst paa 
R. skrives — især af ældre Læger — hyppig 
et dobbelt Kors, hvis Betydning er in nomine Det 
(i Guds Navn). Den egentlige Forskrift begynder 
med Rp., Rec. eller Rcp., en Forkortelse af Re
cipe (tag), en Tilsigelse til Receptarius (Apo
tekeren), at han skal tage de anførte Stoffer i den 
angivne Mængde; derefter skrives de enkelte Sub
stanser (det latinske Navn i Genetiv) og deres 
Vægtmængder (i Akkusativ) samt Angivelse af, i 
hvilken Form Medicinen ønskes dispenseret 
(Pulver, Piller, Salve, Mikstur etc). Endelig følger 
Brugsanvisning, Patientens Navn og Lægens Under
skrift. Det er meget almindeligt, at Lægen ved 
Udstedelse af R. benytter sig af Forkortelser 
f. Eks. da (and), lige meget af hver; m. d. s. 
(misce, detur, signetur), bland, giv, signer; f. 1. 
a. pil(fiant lege årtis pilulae"), lav efter Kunstens 
Regler Piller; q. s. (qvantum satis), saa meget 
som er tilstrækkeligt, o. m. fl. Ofte skrives paa 

I samme R. flere forskellige Slags Medicin; hver 
enkelt Forskrift kaldes da en O r d i n a t i o n . A. B. 

Receptår kaldes den Farmaceut, som i et 
Apotek har det specielle Arbejde at tilberede 
Medicin efter Recept. A. B. 

Recépta sententia (lat.), anerkendt Retssæt-
ning; Pauli receptae sententiae, den af den be
rømte romerske Jurist Julius Paulus udarbejdede 
Fremstilling af de i Hadrian's Edikt indeholdte 
Retsregler, hvilken Fremstilling i noget omarbejdet 
Form findes i det saakaldte breviarium Alaricia-
num. K. B. 

Receptérkunst kaldes Læren om de Regler, 
der skulle følges saavel ved Affattelsen af 
Recept som ved Tilberedning af Medicin efter 
denne. A. B. 

Receptlbel (lat.), modtagelig. R e c e p t i b i l i -
tet , Modtagelighed (for Indtryk). 

Reception (lat.), Modtagelse (gerne festlig, 
højtidelig Modtagelse), Optagelse. 
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Receptivitet (af lat. recipio: jeg modtager), 
Modtagelighed, et bevidst Væsens Evne til at 
modtage og bearbejde Indtryk fra Omverdenen. 
Som Bevidstheden ikke er et tomt Kar, er R. 
ikke, som Sensualismen antog, noget blot passivt, 
men en aktiv Modtagen, der modificerer Indtrykket 
i Medfør af Bevidsthedens Opfatteformer. Sensua
lismen har heller ikke kunnet gennemføre sin Op
fattelse, men har maattet tilsnige sig eller underfor-
staa en Aktivitet fra Bevidsthedens Side. Cl. W. 

Receptur kaldes det Sted i et Apotek, hvor 
Tilberedning af Medicin efter Recept fore-
gaar. A. B. 

RecéS (af lat. recessus, d. e. Afsked, derfor 
ogsaa i Tyskland til Dels »Abschied«) er i Middel
alderens seneste Aarhundreder og Begyndelsen 
af den nyere Tid Betegnelsen for de Lov
udfærdigelser, der ved en Rigs- eller Herredags 
Afslutning i en samlet Redaktion bekendtgjordes 
som nu vedtagne. I Danmark og Norge fore
kommer Ordet først i i6., for atter at forsvinde 
før Midten af 17. Aarh., idet den ældste Lov, 
som kaldes saa, vel er Frederik I's »Odenseske 
R.» af 1527, og den yngste Christian IV's »store 
R.« af 1643. R. var i Alm. større, mere om
fattende Love, der i Danmark især vare bestemte 
til at udfylde og rette de i de enkelte Lande 
gældende Provinslove, i Norge til at reformere 
og modernisere Lovgivningen ved Indførelse af 
danske Retsprincipper. Det sidste skete imidler
tid ligeledes ved, at R., som formelt kun vare 
udfærdigede for Danmark, befulgtes af norsk 
Retspraksis. E. H. 

Rechbauer, Ka r l , østerrigsk Politiker, født 
1815 i Graz i Steiermark, død 1889; blev 1845 
Sagfører i sin Fødeby, vandt stort Ry og fik 
allerede 1848 Sæde i Landdagen. 1860 valgtes 
han paa ny hertil og sendtes derfra til Rigs-
raadets Underhus, hvor han indtil 1885 spillede 
en fremragende Rolle som en af de frisindede 
Førere. April 1870 var han endog udset til at 
blive Minister, men Planen strandede paa det 
vidtgaaende »autonomistiske« Program, han op
stillede sammen med M. Kaiserfeld. Han vilde 
heri forsone Tyskernes Krav paa Overvægt og 
Helstatsordning med de slaviske Folkeslags natio
nale Ønsker og Landsdelenes Selvstændighed. 
1873—78 var han Underhusets Formand og blev 
derefter Geheimeraad. E. E. 

Reenberg, B e r n h a r d von, Greve, østerrigsk 
Statsmand, født 17. Juli 1806, død 27. Febr. 
1899. Han indtraadte 1828 i den diplomatiske 
Tjeneste og var 1841—43 Sendemand i Stock
holm; 1849 v a r han Regeringens Kommissær i 
Frankfurt ved Forhandlingerne om Forbunds
dagens Genoprettelse og 1850 ved Forbunds-
eksekutionen i Kurhessen. Efter at have været 
Sendemand i Konstantinopel 1851—53 og Ra-
detzky's Medhjælper ved Forvaltningen i Lom
bardiet blev han Oktober 1855 Præsident for 
Forbundsdagen i Frankfurt og derefter i Maj 
.1859 Udenrigsminister, indtil Februar 1861 tillige 
Førsteminister. Han styrede Østerrig's Politik i 
afgjort fjendtlig Aand mod Preussen og i nøje 
Tilslutning til Mellemstaterne; var særlig virksom for 
Fyrstemødet i Frankfurt August 1863. Alligevel 
lod han sig 1864 tage paa Slæbetov af Bismarck 
og paaførte Danmark Krig, men bragte derved 

Østerrig ind i de Forviklinger, som endte med 
Nederlaget 1866 og med Tabet af Magtstillingen 
baade i Italien og Tyskland. Han afgik 27. Oktbr. 
1864, men underskrev dog Freden i Wien 3 
Dage senere. 1861 var han bleven livsvarigt Med
lem af Herrehuset, men 1873 trak han sig helt 
tilbage fra det offentlige Liv. E. E. 

RecidlT (lat.), Tilbagefald, benyttes dels om 
en Sygdoms fornyede Optræden ganske kort efter, 
at den er ophørt (kommer der R., inden der egentlig 
er indtraadt Rekonvalescens, kaldes de tRechut) , 
dels om fornyet Optræden af en Svulst, som man 
havde ment at have fjernet fuldstændig ved Ope
ration. Lp. M. 

Recife se P e r n a m b u c o . 
Recipe (lat.), tag (paa Recepter). 
Recipient d. s. s. F o r l a g , o: den Beholder, 

hvori Destillatet opsamles ved en Destillation. 
RecipiSSe d. s. s. R e c e p i s s e . 
Reciprocitet (lat.), Gensidighed. 
Reciprok (lat.), gensidig; r e c i p r o k t T e s t a 

mente , et Testamente, ved hvilket to eller flere 
Personer gensidig indsætte hinanden som Ar
vinger. 

Reciprok Polarfigur se Pol. 
Reciprok Værdi (mat.). Et Tal a's reciproke 

eller omvendte Værdi er Chr. C. 

Recital [resa'ifl], engelsk Betegnelse for et Mu
sikforedrag, en Koncert, der kun omfatter et enkelt 
Instrument og en enkelt udøvende. S. L. 

Recitation (lat.), Fremsigelse eller Deklama
tion af noget, særlig Digte, efter Hukommel
sen. 

Recitativ, Talesang, hvor Ordene fremsiges i 
et syngende Tonefald, der følger Ordaccenten, 
men ikke danner egentlige Melodier. R., der maa 
regnes til de allerældste musikalske Former, har 
i mere stiliseret Form spillet en betydelig Rolle 
i den gamle Kirkesang (se G r e g o r i a n s k Sang) 
og senere i Operaen, for hvilken Kunstart R. 
under Navn af »Monodi« (s. d.) var en Slags 
Fødselshjælperske. Blandt de gamle Komponister 
var Lully en fremragende Recitativsætter. Man 
skelner mellem S e c c o r e c i t a t i v , den simpleste 
Form af R., der kun støttes af enkelte Akkorder, 
og R. accompagnato, hvor Instrumentalledsagelsen 
er mere eller mindre udarbejdet. For den moderne 
Opera er denne sidste Form af R. den bærende 
Kraft, rigtignok stærkt udviklet og udvidet ved 
rig Anvendelse af det symfoniske Apparat i 
Instrumentalledsagelsen, saa at Begrebet R. i 
gammel Forstand omtrent er udvisket. A. IT. 

Recitere (lat.), deklamere. 
Reck se Ræk. 

Recke, Ado lph F r e d e r i k v. d., dansk Lyst
spil- og Visedigter, født paa Herregaarden Sparres-
holm ved Næstved 17. Maj 1820, død i Kjøben-
havn 6. Decbr. 1867. Efter at have taget juridisk 
Embedseksamen blev han ansat i Admiralitetet, 
hvor han avancerede til Fuldmægtig. Sin Virk
somhed som dramatisk Forfatter aabnede han 1844 
med »En Aften i Djurgården, en Bellman'sk 
Skitse« ; derefter fulgte i Aarenes Løb en Mængde 
Oversættelser og Bearbejdelser som »Lazarilla«, 
»Bertha's Klaver«, »Den sidste Nat«, »En lille 
Heks« og »En fattig ung Mands Eventyr« samt 
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Originalerne »En højere Dannelsesanstalt«, »For 
Alvor eller Medicin mod en Elskovsrus« og »En 
Fortid«, hvilke han skrev i Fællesskab med Paul 
Chievitz (s. d.); Arbejdet var saaledes fordelt 
mellem dem, at Chievitz lagde Stoffet til Rette 
og i det væsentlige formede Dialogen, medens R. 
skrev Sangene. Adskillige af disse Smaastykker 
gjorde, da de fremkom paa forskellige Teatre, 
megen Lykke, hvilket ikke mindst skyldtes de 
kvikke og vittige Kupletter. Endnu større og 
mere fortjent Anerkendelse vandt R. dog ved de 
friske og gode Viser, Krigsbegivenhederne 1848 
—50 fremkaldte, — »Gutter om Bord«, »Holmens 
faste Stok«, »Jeg synge vil en Vise« o. fl. samt 
véd sine lystige og forsorne »Gadeviser« som 
»Pjaltenborgs Brand« og »Har I læst den Ber
lingske Avis?». Et Udvalg af R.'s Produktion er 
samlet i »Viser og Vers af —h—e«. S. M. 

Recke, E l i s a von der, tysk Digterinde, født 
paa Schonburg i Kurland 20. Maj 1754, død i 
Dresden 13. Apr. 1833. Hun var Datter af Rigs
greve v. Medem og blev 1771 gift med Friherre 
v. d. R., men skilt fra ham 1776 og levede 
derefter dels i Mitau, dels hos sin Søster, Hertug
inde Biron af Kurland. Efter Tabet af sin Datter 
henfaldt hun i Religionssværmeri, hvilket for
øgedes ved hendes Bekendtskab med Grev Cag-
liostro, om hvem hun senere udgav Bogen »Der 
entlarvte Cagliostro« [1787]. 1795 ^ n u n a^ 
Kejserinden af Rusland et Gods i Kurland for
ærende, men maatte for sit Helbreds Skyld flytte 
til Tyskland. Hiller udgav hendes »Gebete und 
Lieder« [3. Opl. 1815], Tiedge hendes »Ge-
dichte« [2. Opl. 1816] og »Geistliche Lieder, 
Gebete und religiose Betrachtungen« [1833, ny 
Udg. 1841]. (L i t t . : E b e r h a r d , »Blicke in 
Tiedges und Elisas Leben« [1844]; Brun ie r , 
»Elisa v. d. R.« [1885]). C. A. N. 

Recke, E r n s t F r e d e r i k V i lhe lm v. d., 
dansk Digter og Metriker, er født i Kjøbenhavn 
14. Aug. 1848. Efter at være bleven Student 
lagde han sig en Tid efter Kemien, men forlod 
dette Studium for helt at ofre sig for Digtekunsten, 
som han fra sin tidligste Ungdom havde dyrket. 
1873 opførtes paa det kgl. Teater hans første 
Skuespil, det lyrisk-romantiske »Bertran de Bom«, 
der gjorde overordentlig Lykke; 1878 spilledes 
hans Drama »Kong Liuvigild og hans Sønner«, 
og s. A. udkom den dramatiske Digtning »Archi-
lochos«, der stærkere end noget andet bærer Præg 
af R.'s udprægede Sans for dramatisk Virkning 
samt om hans lyriske Evne og sjældne Versifika-
tionsdygtighed. Senere fulgte Skuespillene »Knud 
og Magnus«, »Hertuginden af Burgund« og »Dron
ning Eigra«; af mindre Poesier har R. udgivet 5 
Samlinger, »Lyriske Digte« [1876], »Smaadigte« 
{1883], »Spredte Blomsterc [1885], »Gamle og 
ny Digte til En« [1889] og »Blandede Digte« 
[1890]; desuden har han skrevet en Del gode 
Digte for Børn og ikke faa Billedtekster samt 
udført Oversættelser af Skuespil som Bornier's 
»Roland's Datter«. Sine selvstændige og meget 
indgaaende Studier over Versifikationens Kunst 
har R. lagt til Grund for banebrydende Værker: 
»Principerne for den danske Verskunst efter dens 
historiske og systematiske Udvikling«, der 1881 
skaffede ham Doktorgraden, »Dansk Verslære i 
kortfattet Fremstilling« [1885] og »Grundtræk af 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

dansk Verslære«. 1885—90 var R. ansat som 
Assistent ved det kgl. Bibliotek. S. M. 

Recklingliausen, By i preussisk Provins 
Westfalen 22 Km. N. V. f. Dortmund, ved Jærn-
banelinien Miinster—Wanne, har (1900) 34,000 
Indb., Slot, Gymnasium, Damaskvæveri, Fabrika
tion af Tobak, Væger og Laase, Savskæreri, 
Kulbjærgværk. Joh. F. 

Recklinghansen, F r i e d r i c h v., tysk Læge, 
er født 2. Decbr. 1833 i Giitersloh, blev Profes
sor i Anatomi i Konigsberg 1864, i Wiirzburg 
1865, i Strassburg 1872. R. har navnlig beskæftiget 
sig med patologisk Anatomi. Hans bekendteste 
Værker ere: »Die Lymphengefasse und ihre Be-
ziehung zum Bindegewebe« [Berlin 1862] og 
»Handbuch der allgemeinen Pathologie des Kreis-
laufs und der Ernåhrung« [Stuttgart 1883]. I det 
første Værk paaviste han, at de hvide Blod
legemer kunne vandre gennem Karvæggene ud i 
Bindevævet. G. N. 

Reclåm, A n t o n P h i l i p p , tysk Forlagsbog
handler, (1807—96), bekendt ved det af ham 
siden 1867 udgivne »Universalbibliothek«, en 
meget billig Samling tyske og paa Tysk over
satte fremmede Værker, overvejende skønlitte
rære (hidtil udkommet over 3,600 Nummere). 

Reclus [røkly'j, J ean J a c q u e s El i sée , fransk 
Geograf, er født 15. Marts 1830 i Ste. Foy la 
Grande (Dep. Gironde). Han studerede i Mon-
tauban og i Berlin, hvor han blev Elev af »Geo
grafiens Fader« Karl Ritter. Ivrig Republikaner 
forlod han efter Statskuppet 1851 sit Fædreland 
og gennemrejste flere af Europa's og Amerika's 
Lande; efter et fleraarigt Ophold i Sydamerika 
(Columbia) vendte han 1859 tilbage til Paris, 
hvor han i »Revue des Deux Mondes« skrev flere 
Artikler af geografisk, politisk og socialøkonomisk 
Indhold, ligesom han var Medarbejder ved »Tour 
du Monde« og andre geografiske Tidsskrifter. 
Under Krigen traadte han ind i Nationalgarden 
og deltog senere i Kommunens Kampe; fanget af 
Versailles-Tropperne blev han dømt til Deporta
tion, hvilken Dom dog blev forandret til Lands
forvisning. Han tilbragte derpaa flere Aar i Lu
gano i Schweiz. 1894 blev han ansat som Pro
fessor i Geografi ved det fri (socialistiske) Uni
versitet i Bruxelles. R.'s Navn som Geograf er 
særlig knyttet til det mægtige Værk »Nouvelle 
géographie universelle« [19 Kvartbind, 1875—94], 
det største franske geografiske Værk paa viden
skabeligt Grundlag. Blandt hans andre Skrifter 
kunne fremhæves »Voyage å la Sierre Nevada de 
Sainte Marthe« [Paris 1861], »Les villes d'hiver 
de la Méditerranée et les Alpes maritimes« [Paris 
[1864], »La terre« [Paris 1867—68]. C. A. 

Under Paavirkning af P. J. Proudhon og M. 
Bakunin blev R. Anarkist, men nærmere ud
formedes hans sociologiske Anskuelser i denne 
Retning under hans Ophold i Schweiz (1872 — 
79), navnlig efter at han her 1877 var traadt i 
fortroligt Venskabsforhold til Fyrst Krapotkin 
(s. d.). Sammen med denne velmenende Drømmer 
udfoldede R. i de nærmest følgende Aar en af 
Aposteltroens Begejstring baaren Agitation for at 
skaffe de anarkistiske Ideer Udbredelse. Begge 
høre de til Lærens Idealister, og særlig R. har 
hævdet, at »det er en Vildfarelse at tro, at man 
befordrer Anarkiets Sag ved barbariske Uger-
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ninger«. R. sværmer — og allerede dette af
lægger Vidnesbyrd om hans upraktiske Naivetet — 
for en Landsby kommunisme, organiseret nærmest 
som den russiske Mir. R.'s Hus har i alle disse 
Aar været et aandeligt Brændpunkt for Anar
kismen, men han har aldrig taget direkte Del i 
dens aktive Politik og allermindst dens Udskejelser. 
Hans vigtigste herhenhørende Skrifter ere »Produit 
de la terre et de l'industrie« [1885], »A mon frére 
le paysan« [1894] samt »L'évolution, la revolution 
et l'idéal anarchique« [1884, 5. omarb. Udg. 
1902], der er et af Retningens mest interessante 
Dokumenter. K. V. H. 

Recoåro, Badested i Norditalien, Provins Vi-
cenza, ved Agno tæt ved den tyrolske Grænse. 
Der er jærnholdige Kilder, der tillige indeholde 
en Del svovlsurt Magnesia, der virker mildt af
førende. Det meget besøgte Badested — aarlig 
omtrent 9,000 Kurgæster — søges især for Blod
fattigdom og Svækkelsestilstande, navnlig saa-
danne, hvor en mild afførende Kur kan anses for 
gavnlig. Lp. M. 

Recoåro-Kalk kaldes nogle i Alperne fore
kommende, til Triassystemet (nedre Muslingkalk) 
hørende Kalkstensbænke, der ere meget rige paa 
Forsteninger (navnlig Brachiopoder). J. P. R. 

Record [re'kadell. rekålsd] (jur.), i England 
Betegnelse for officiel Optegnelse af et eller andet, 
og da særlig af Parlamentsakter samt af hvad der er 
foregaaet i en Ret, derunder Indholdet af afsagte 
Domme. Se i øvrigt angaaende de ejendommelige 
Regler for Affattelse og Registrering af engelske 
Domme: S c h u s t e r , »Die burgerliche Rechts-
pflege in England« [Berlin 1887], se ogsaa 
»Ugeskr. f. Retsv.« 1891 S. 942 ff. 

Courts of R., alle de engelske Retter, hvis 
Registre have særlig Beviskraft, og som kunne 
paalægge Bøde- eller Frihedsstraffe for contempt 
of court o: Mangel paa pligtig Hensyntagen til 
Retten og dens Befalinger. 

R e c o r d e r , Registrator, nu navnlig Betegnelse 
for visse Dommere i engelske Byer. E. T. 

Recorde [rRkålad], R o b e r t , engelsk Læge og 
Matematiker, (1510—58). I R.'s Algebra, »The 
whetstone of witte« [1557], den første paa Engelsk 
udgivne, anvendes Lighedstegnet = for første 
Gang. Chr. C. 

Recorder [rekålda] se R e c o r d . 
Récta Via (lat.), ad den lige Vej, direkte, 

uden Omstændigheder. 
Récte (lat.), rigtig, paa rette Maade. 
RectOCéle se F r e m f a l d . 
Rector magnificus er ved mange, saaledes 

de tyske og nogle nordiske, Universiteter Betegnelsen 
for den af Lærerforsamlingen i Alm. for et Aar 
valgte øverste Leder af Universitetet, der i høj
tidelig Tiltale benævnes Deres Magnificense. — 
Ved kgl. Resol. af 6. Septbr. 1902 angaaende det 
danske Universitets almindelige Myndigheder er Ord
ningen nu denne: Rektor leder Lærerforsamlingen 
og Konsistorium. Den akademiske Lærerforsam
ling, der er den øverste Myndighed ved Univer
sitetet (det organiske Mellemled mellem dette og 
Overstyrelsen: Kultusministeriet), bestaar af samt
lige ved dette fast ansatte Lærere, samt af de 
midlertidig ansatte dem, der ere Medlemmer af et 
Fakultet. Den træder regelmæssig sammen 4 Gange 
Om Aaret og kan desuden sammenkaldes af Rektor, 

naar han finder det ønskeligt, eller paa Forlangende 
af Ministeriet, af Konsistorium eller af 12 Med
lemmer. Konsistorium bestaar af 18 Medlemmer 
eller (hvis Rektor ikke i Forvejen er Medlem) af 
19, nemlig 13, der vælges paa 4 Aar af Lærer
forsamlingen blandt dem af dens Medlemmer, der 
ere Fakultetsmedlemmer, og de 5 Dekaner. Det 
leder Universitetets Administration og afgiver Er
klæringer og Andragender om Sager, hvis Af
gørelse er forbeholdt den overordnede Styrelse, 
for saa vidt Lærerforsamlingen ikke selv har taget 
Sagen op. Rektor vælges af Lærerforsamlingen i 
Oktober Maaned for et Aar. Valgbar er enhver, 
der har været Medlem af Konsistorium i mindst 
et Aar (altsaa ogsaa tidligere Dekaner). Cl. W. 

Væsentlig samme Stilling som en R. m. ind
tager ved det norske Universitet Formanden for 
det akademiske Kollegium, der bestaar af de 
enkelte Fakulteters Formænd, decani. Disse 
vælges af Fakultetets Professorer og vælge atter 
Kollegiets Formand. H. S. 

Recnperatores, hos de gamle Romere en af 
Prætor udnævnt Edsvorneret paa 3 — 5 Medlemmer, 
der i Rom og Provinserne med hurtig Procedure 
— inden 10 Dage — dømte i Formueretstrætter, 
oprindelig kun mellem romerske Borgere og 
fremmede, senere overhovedet i Sager, der havde 
Hastværk, altsaa hvad vi kalde Gæsterets
sager. K. B. 

Recurviréstra se Klyde. 
Red (Rhed) , Ankerplads uden for en Havn, 

Flodmunding e. 1. R. kaldes a a b e n , naar den 
er ganske ubeskyttet mod Sø fra alle Sider, be
s k y t t e t , naar den ved kunstig anbragte Bølge
brydere eller ved naturlige Rev eller Grunde er 
mere eller mindre dækket. C. L. W, 

Redaktion se R e d a k t ø r . 
Redaktør (fr. rédacteur, af lat. r e d i g e r e , 

sammenfatte, ordne, befordre) er den Person, der 
samler og forestaar Anordningen, undertiden ogsaa 
Bearbejdelsen af Tekstindholdet i en Avis, et Tids
skrift, et Samleværk eller andet periodisk eller 
kritisk sigtet Skrift, der som Regel er tilveje
bragt ved flere Medarbejderes Bidrag. Som ved
kommende Organs eller litterære Foretagendes 
Leder overvaager han dets Udgivelse, knytter til 
det de for Medarbejderskab egnede Kræfter, 
underkaster deres Medvirkning sin kritiske Be
dømmelse, idet Hensyn derved tages til den for 
Publikationen optrukne Plan eller det Program, 
som gennem samme agtes fremmet. Ved denne 
prøvende, udsondrende og ofte tillige udformende 
Virksomhed vil en R. undertiden være i Stand 
til at paatrykke det af ham ledede Organ eller 
Foretagende et endog stærkt fremtrædende per
sonligt Præg. Ved større og navnlig daglig ud-
kommende Aviser vil det, med den stadig stigende 
Arbejdets Deling og Specialisering ogsaa i Pressen, 
være sædvanligt, at en Hovedredaktør (fr. rédac
teur en chef, eng. editor in ckief) har den 
øverste Ledelse, medens Hjælpe- eller Under
redaktører med større eller mindre Selvstændig
hed forestaa Afdelinger, der udkræve Særkyndig
hed, f. Eks. for Litteratur, Kunst, Handel, Sport, 
Reportage etc. I Frankrig kaldes enhver til et 
Avis- eller Tidsskriftforetagende fast knyttet 
Medarbejder R. Efter de enkelte Landes Presse-
lovgivning paahviler det strafferetslige Ansvar 
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for, hvad der fremkommer i periodisk Skrift, dets 
Chefredaktør, hvis Navn derfor efter de nyere 
Love fordres opgivet paa hvert Eksemplar af det 
af ham ledede Organ; at navngive en »Straa-
mand« (tysk »Sitzredacteur«) er efter flere Landes 
Love strafbart. — R e d a k t i o n e r dels Betegnelsen 
for en R.'s Virksomhed, dels det samlede Perso
nale, der medvirker til Affattelsen af en Avis 
eller andet periodisk Skrift, dels endelig det 
Sted (Lokale, Kontor), hvor det, som Regel faste 
og daglige journalistiske eller litterære Arbejde 
med et saadant Foretagende regelmæssig fore-
gaar, og hvorfra det træder i Rapport med Publi
kum. (L i t t . : v. Biilow, >Der verantwortliche 
Redacteur und seine strafrechtliche Haftung« [i 
Goltammer's »Archiv fur Strafrccht«, Bd. 40]; 
G r u t t e f i e n , »Die Thaterschaft des verantwort-
lichen R.« [Berlin 1895]). K. V.H. 

Redail [røda'] (fr.) se F l é c h e . 
Redårier var én vendisk Stamme i det sydøst

lige Mecklenburg. I deres Omraade laa det store 
Tempel for Radigast eller Redigast i Rethra, en af 
Elb-Slavernes vigtigste Helligdomme. G. S—e. 

Red Bank [re'dba'^kj, By i U. S. A., Stat New 
Jersey, ligger ved Navesink's Udløb i Shrews-
bury River og har flere Fabrikker. (1900) 4,145 
Indb. H. P. S. 

Redcar [re'dka.], By i Nordengland, North-
riding of Yorkshire, har Søbade og to store 
Landingsbroer, med (1891) 2,800 Indb. M. Kr. 

Redcliffe [re'dklif] se S t r a t f o r d de R. 
Red Crag [re'dkrS'g] kaldes en i Suffolk (Eng

land) forekommende Afdeling af den yngste Del 
af Tertiærsystemet; den bestaar af rødt eller brunt 
jærnholdigt Sand og indeholder talrige Skaller af 
Muslinger og Snegle (ca. 450 Arter, hvoraf ca. 
90 p. Ct. nulevende) samt Knogler af forskellige 
Pattedyr (Elefant, Mastodont, Tapir, Ulv o. s. v.). 
Se i øvrigt T e r t i æ r for mat ion. y.P.R. 

Reddik se R a p h a n u s . 
Reddingit , et sjældent Mineral fra Branch-

ville i Connecticut, bestaar af vandholdigt Man
ganfosfat og danner blegt rødligbrune, rombiske 
Krystaller. N. V. U. 

Reddish [re'dis], By i det nordlige England, 
Lancashire, 3 Km. N. f. Stockport, med (1891) 
6,854 Indb. M. Kr. 

Redditch [re'dits], By i det sydlige England, 
Worcestershire, har Fabrikation af Synaale og 
Medekroge og (1891) 11,300 Indb. M. Kr. 

Rede kaldes det Leje, hvori Fuglene lægge 
og udruge deres Æg, og i hvilket, hos talrige 
Grupper, Ungerne tilbringe Tiden, til de ere 
flyvefærdige. For at opfylde disse Formaal maa 
R., foruden at anbringes saa beskyttet som muligt, 
og paa en Plads, hvor der er let Adgang til 
Føde, have en vis Grad af Styrke og være nogen
lunde lun, saa at Æg og Unger ere omgivne af 
slette Varmeledere; den bestaar derfor i de fleste 
Tilfælde af en ydre Del, dannet af grovere, 
stærkere, men ret løst forbundne Stoffer, og en 
indre Del, R e d e s k a a l e n , foret med finere, 
blødere, tæt mod hverandre liggende Dele. Men 
i øvrigt er der saavel i Stofferne, hvoraf R. 
bygges, som i dens Form og i Stedet, hvor den 
anbringes, en saadan Forskellighed, at her kun 
kan omtales nogle Hovedtræk, medens der i 

øvrigt henvises til Omtalen af R. ved de enkelte 
Fuglegrupper. 

Nogle Fugle (Gøge, Kostære) bygge hverken 
R. eller udruge deres Æg, idet de anbringe dem 
i andre Fugles R.; andre ruge ej heller selv, 
men anbringe Æggene saaledes, at Solens Varme 
er tilstrækkelig til at udruge dem (Strudse), eller 
Varmen fra raadnende Plantedele eller varme 
Kilder (Tallegallahøns). En Mængde Svømme-
og Vadefugle bygge ingen R., men lægge Æggene 
paa nøgne Klippehylder (en Del Alkefugle) eller 
i en lille Fordybning paa Jordbunden, i Græs, 
Sand eller Smaasten (adskillige Maager og Snæppe-
fugle). 

Nogle Fugle, f. Eks. de store Rovfugle, bygge 
kun i lang Afstand fra hinanden, saa at der paa 
store Strækninger kun findes en enkelt R.; en 
Mængde, f. Eks. de fleste Spurvefugle, yngle, 
hvor som helst der findes Plads, ene eller nær 
ved andre, atter andre yngle altid i Fællesskab 
med Fugle af samme Art, ja nogle bygge endog 
større eller mindre Fællesboliger. Hos talrige Arter, 
bl. a. mange Vade- og Svømmefugle, er Grunden 
til, at de bygge saa tæt sammen, den, at der 
overhovedet kun findes faa gode Ynglepladser; 
ingen Fugle yngle sammen i saadanne Masser 
som nogle Svømmefugle, af hvilke Millioner kunne 
yngle paa samme Klippevæg. 

De Steder, hvor Rederne anbringes, ere utallige, 
saa at der, bortset fra det aabne Hav og den 
evige Is, næppe findes noget Sted, hvor ikke een 
eller flere Arter bygge R. Talrige Arter af alle 
Grupper anbringe R. paa Jorden, i grønne Enge 
eller solsvedne Ørkener, endnu flere i Træer og 
Buske, i Stammehuller, i Grenkløfter eller 

j hængende paa Spidsen af en Kvist; paa bratte 
Fjældvægge og nøgne Skær yngle Søfuglene, paa 
utilgængelige Klippespidser store Rovfugle, medens 
Svaler og Sejlere kline deres R. paa bratte 
Skrænter eller høje Bygninger; i Jorden søge 
mange Beskyttelse for Reden; Gravanden bygger 
i Jordvolde, Digesvalen og Isfuglen grave sig ind 
i stejle Brinker, Lunden ned under Klippe
skrænters Grønsvær. Vandet benytte Fuglene paa 
mangfoldig Vis til at skærme R.; Æggene lægges 
paa Smaaholme, hvor Pattedyr ej kunne komme 
over at røve Æg og Unger; R. anbringes halvt 
svømmende paa Vandspejlet (Lappedykkere) eller 
liggende i utilgængelige Sumpe og Fladvande 
(Flamingoer); nogle Arter hænge R. op mellem 
Rør (Rørsangere) eller paa Buske, der lude ud 
over Vandspejlet (Pungmejse). — Mange Arter 
kunne vælge forskellige Steder til at anbringe R. 
paa, enten nødtvungne, som naar Ravnen i et 
Sletteland bygger i Træer, i et øde Bjærgland paa 
Klippesider, eller fordi det ene Sted passer dem saa 
godt som det andet. Stæren bygger lige saa godt 
i en Kasse paa et Hus som i et Træhul, Taarn-
falken bygger R. paa en stejl Skrænt, i et Kirke-
taarn eller en høj Gran. 

Formen af de forskellige R. er udvendig højst 
forskellig, medens selve Redeskaalen i Alm. har 
Form af en opad aaben Halvkugle, men alle 
Overgange findes fra den næsten usporlige For
dybning i Ringduens R. til den dybe Skaal i 
Gulbugens, der næsten udgør % af en Kugle. 
Ret ofte anbringes et Tag over R. (Skade, Løv-
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sanger), eller R. bliver helt lukket med Indgang 
paa Siden (Gærdesmutte, Halemejse), endog neden 
fra (nogle Vævere). 

Saa forskellig som Formen er Stoffet, hvoraf 
R. bygges. Oftest er det Plantedele, fra de store 
Grene, som Ørne og Storke bruge til deres R., 
til det Mos og Lav, der udgør Ydersiden af 
Gærdesmuttens og Bogfinkens R. Svalerne kline 
deres af Ler, nogle Sejlere (Salanganer) bygge 
R. af sejt Slim, som de selv afsondre. Ind
vendig fores R. ofte med Fjer, Haar, Papir, 
Dun, kort sagt alle bløde Dele. Isfuglen lægger 
sine Æg paa opgylpede Fiskeben, mange Klatre-
fugle paa Træspaaner. 

Bygningen af R. sker oftest ved, at Hannen 
bringer Stoffet, medens Hunnen lægger det til 
Rette og former det ved idelig at dreje sig inde 
i Skaalen. Væverne flette kunstfærdig Masser af 
Plantetrævler ind i hinanden, og Skrædderfuglen 
syr endog Blade sammen om R. med Næbbet 
som Naal, en Plantetrævl som Traad. 

Nogle Arter bygge ny R. for hvert Kuld Æg, 
andre benytte i lange Aarrækker den samme R. 

Studiet af Fuglenes R. (»Nidologi«) drives i 
den nyere Tid ret ivrig og har taget et stærkt 
Opsving ved den udstrakte Anvendelse af Foto
grafien i Ornitologiens Tjeneste; talrige Værker 
med Fotografier af R. ere udkomne i de senere 
Aar, navnlig i England. O. H. 

Redebygning se Rede. 
RedemtlO (lat.), Genkøb, se K ø b ogSa lg . 
Redemptorister se L i g u o r i a n e r e . 
Reden, S l a g e t paa, se S l a g e t paa R. 
Reder (egl. den, som udreder eller udruster 

et Skib) betegner den Person, for hvis Regning 
et Skib udfører en Sørejse, altsaa den, som bærer 
de dermed forbundne Udgifter og oppebærer de 
deraf flydende Indtægter (Fragt o. 1.). I Alm. 
vil R. være Ejer af Skibet, men nødvendigt er 
det ikke, f. Eks. naar et Rederi for kortere eller 
længere Tid lejer Skibe hos et andet Rederi. R.'s 
A n s v a r er efter den fælles nordiske Sølov ordnet 
saaledes, at han i Alm. hæfter personlig, det er 
med hele sin Formue, for de Forpligtelser, han 
selv eller gennem andre paadrager sig; men her
fra er der gjort vidtrækkende Undtagelser, nemlig 
de l s for Besætningens Fejl og Forsømmelser i 
Tjenesten samt for Skippers Kontrakter og hans 
Misligholdelse af R.'s Kontrakter, i hvilke Til
fælde han kun hæfter med S ø f o r m u e n (s. d.) 
o: Skib og Fragt, og d e l s for Bodmerilaan (s. d.), 
Bjærgeløn (se B j æ r g n i n g ) og Havaribidrag (se 
Havar i ) , i hvilke Tilfælde han endog kun hæfter 
med en Del af Søformuen, nemlig henholdsvis med 
det forbodmede og med det reddede. Grunden 
til at R.'s Ansvar saaledes i de mest praktiske 
Tilfælde er begrænset til, >hvad der er sat i Vove 
paa Søen«, maa navnlig søges i Rederibedriftens 
overordentlige Risiko, der vilde kunne medføre 
fuldstændig Ruin for R., hvis han hæftede med 
hele sin Formue. Paa den anden Side betyder 
Indskrænkningen til Søformuen, efterhaanden som 
Skibene ere voksede i Størrelse og Værdi, en 
stadig mindre Lettelse af Ansvaret, hvorfor det 
ogsaa bliver mere og mere almindeligt, at Rederi 
drives under Aktieselskabets Form. L. A. G. 

Reder, H e i n r i c h , tysk Officer, Forfatter og 
Tegner, er født i Melrichstadt i N. V. Bayern 18. 

Marts 1824. Han blev Artilleriofficer 1848 og ud
mærkede sig saaledes i Krigene 1866 og 1870— 
71, at han fik en høj militær Orden, der med
førte personlig Adel; 1881 tog han sin Afsked 
som Oberst og har siden boet i Miinchen. Fra 
sine mange Rejser i de sydtyske Bjærge, i Italien, 
Dalmatien og Spanien hjembragte han en Mængde 
fortræffelige Tegninger, hvormed han har prydet 
»Der Bayerwald« [1861], *Federzeichnungen aus 
Wald und Hochland« [2. Udg. 1887] og >Mein 
Wanderbuch« [1895]; han har desuden skrevet 
Noveller: »Rotes und blaues Blut« [1893]', to 
Digtsamlinger og til Dels i Forening med andre 
en Del Soldaterviser. C. A. N, 

Rederi betegner dels Virksomheden som Reder, 
dels selve det enkelte Firma, der driver Rederi
forretning. Rederivirksomhed er efter dansk Ret 
fri Næring o: den kan, uden at det er nødvendigt 
at løse Borgerskab eller Næringsbevis, udøves af 
alle og enhver; dog maa hverken Mæglere eller 
Toldfunktionærer have Andel i Skibsrederi paa 
Grund af den Adgang til misligt Forhold af for
skellig Art, som en saadan Kombination vilde 
aabne. Naar flere drive R. i Forening, hvad der 
paa Grund af Bedriftens store Risiko er meget 
almindeligt, sker det enten i Form af Partrederi 
(s. d.) eller som Aktieselskab (s. d.). Denne sidste 
Form breder sig mere og mere og er allerede nu 
den dominerende, idet den baade byder R.'s 
Interessenter den største Fordel derved, at de i 
intet Tilfælde hæfte med mere end deres Indskud, 
og samtidig give R.'s Kreditorer en Ret til for
trinsvis Dækning af Selskabsformuen. L. A. G. 

Rederijkers [re! dera.ikers] eller Rederijkers 
kamers {catnera rhetorica) kaldtes en Art poetiske 
Lav, der fra Beg. af 15. Aarh. opstode i Flandern. I 
dem samledes Poeter og lærde med Haandværkere 
og Handelsmænd til Røgt af Tidens aandelige 
Interesser. Der holdtes Foredrag, skreves Digte 
og opførtes dramatiske Arbejder, ligesom ogsaa 
Rederijkerne arrangerede store Folkefester med 
historiske Optog i Kostumer. Disse litterære Sel
skaber bleve ogsaa Brændpunkter for Tidens na
tionale og politiske Bevægelser, og navnlig under 
Spanierkrigen pustede de til Flammen. Spanierne 
undertrykte dem derfor med Magt. Saa udbredte 
vare disse »Kamre«, at enhver større By i Flan
dern havde sit; der kunde endogsaa være indtil 
en halv Snes i samme By. Blandt de kendteste 
vare »Voliererne« i Antwerpen (stiftet 1400) og 
»Bogen« i Bruxelles (fra 1401). Fra de sydlige 
Nederlande overførtes Retorkamrene til de nord
lige, især under Spanierkrigen, og navnlig fik 
Amsterdam-Selskabet »In Liefde Bloejende« uhyre 
Betydning for Holland's Litteratur. A. I. 

Rederiregister. Efter den danske Regi-
streringslov 1. Apr. 1892 og L. 6. Marts 1896 
skal der ved Registrerings- og Skibsmaalings-
bureauet i Kjøbenhavn føres et R. over samtlige 
danske Rederier, som eje registreringspligtige 
(s. d.) Skibe. R. skal angive alle de registrerings
pligtige Skibe, som hvert Rederi ejer, under Hen
visning til hvert af disse Skibes Folium i Skibs
registeret (s. d.). Hvad der herefter er blevet 
registreret i R. om Rederiets Indehaver, Be
styrelsesmedlemmer og bestyrende Reder (s. d.), 
offentliggøres i Berlingske Tidende med den Virk-
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ning, at det da formodes at være kommet til 
Tredjemands Kundskab, medens denne omvendt 
bliver berettiget, naar han i Henhold til det saa-
ledes offentliggjorte indgaar Retshandler vedrørende 
Rederiforretninger. L. A. G. 

Rederod se N e o t t i a . 
Redesvamp se R e d e s v a m p e . 
Redesvampe (Nidulariaceae), Familie af Bug

svampenes Orden, der er ejendommelig ved, at 
det modne Frugtlegeme er aabent, skaal- eller 
krukkeformet, og at der i dette ligesom Æg i 
en Rede findes nogle linseformede Legemer, »Peri-
dioler«, som indeholde Hymeniet og Sporerne. 
Frugtlegemet anlægges som et ensartet Hyfevæv, 
i hvilket der udvikles Kamre, hvis Indervæg be
klædes med Hymeniet; disse Kamre omgives med 
et fastere Hyfelag og blive til Peridiolerne; der
efter opløses Hyferne mellem disse og Frugt
legemets Ydervæg, og til sidst aabner Frugt
legemet sig i Spidsen. Arterne af denne Familie 
findes paa raadnende Ved; de henføres til for
skellige Slægter, af hvilke her skal nævnes: 

R e d e s v a m p {Nidularia Bull.), der har 
siddende, kugleformede Frugtlegemer med tynd 
Ydervæg og uregelmæssig Aabning; Peridiolerne 
mangle Stilke og ligge frit i Frugtlegemets Hul
rum; der findes flere, mindre almindelige, Arter 
i Nord- og Mellemeuropa. Se i øvrigt B o m b e 
k a s t e r , C r u c i b u l u m og C y a t h u s . F. K. R. 

Redgrave [re'dgre.iv], i) R icha rd , engelsk 
Genre- og Landskabsmaler, (1804—88), malede 
underholdende Genrebilleder, saaledes >Gulliver« 
[1837, S. Kensington Mus.], hvormed han slog 
igennem, »Syerske« [1843], »Olivia's Tilbage
komst« (der m. fl. a. findes i National-Gal.) eta; 
han udstillede i alt henved 200 Billeder i Tids
rummet 1825—80. R., der 1851 blev Akademi
medlem , har i øvrigt ogsaa paa anden Maade 
gjort sig fortjent af engelsk Kunstliv, var med 
at grunde et Museum for dekorativ Kunst (hvor
fra senere Kensington Museum udfoldede sig), var 
Sjælen i mange Udstillingsforetagender, blev 1847 
Generalinspektør for Kunsten og forfattede en 
Del Skrifter om Kunst, bl. a. »A century of 
painters of the English school« [1866] sammen 
med Broderen 2) S a m u e l R. (1802—76), der, 
som Broderen uddannet paa Akademiet, ligeledes 
spillede en fremtrædende Rolle i forskellige 
engelske Kunstorganisationer; han skrev bl. a. et 
engelsk Kunstnerleksikon. A. Hk. 

Re di, F r a n c e s c o , italiensk lærd og Digter, 
født 18. Febr. 1626 i Arezzo, død i Pisa 1. Marts 
1697. Han var baade en dygtig Naturforsker og en 
dygtig Filolog, drev arkæologiske Studier og del
tog ivrig i Arbejdet paa Crusca-Akademiets 
italienske Ordbog. Hans Undersøgelser paa Natur
videnskabens Omraade drejede sig bl. a. om 
Slangernes Gift og om Insekternes Tilblivelse. 
Som Livlæge hos Storhertugen af Toscana havde 
R. en behagelig og anset Stilling, og hans muntre 
og elskværdige Personlighed prises. R.'s berømteste 
Digtning er den ypperlige Dithyrambe »Bacco in 
Toscana« [Firenze 1685, siden bl. a. smst. 1859], 
hvori Montepulciano-Vinen hædres som alle Vines 
Konge; ogsaa meget smukke Sonetter har han 
digtet. Han var tillige en fortrinlig Prosaskribent, 
selv i sine videnskabelige Afhandlinger og ikke 
mindst i sine Breve. R.'s >Opere« ere udgivne 

mange Gange, saaledes Venezia og Firenze (7 Bd.), 
Napoli 1741—42 (6 Bd.), smst. 1778 (7 Bd.), 
Milano 1809—11 (9 Bd.); i de fleste Udgaver 
findes hans Biografi ved Salvini. E. G. 

Redier se I k t e r . 
Redif (arab.: »Bagmand«) er i den tyrkiske Hær 

Betegnelsen for Reserven af 1. og 2. Linie; det egent
lige Landeværn benævnes Mustahf iz . J. 0. 

Redigere (lat), anordne, affatte en Skrivelse, 
der er bleven til ved fleres Samvirken; virke som 
Redaktør (s. d.). 

Reding, A loys , schweizisk Politiker (1765— 
1818), var i sin Ungdom i spansk Krigstjeneste 
indtil 1796 og tog i Aarene 1798—1802 ivrig 
Del i de indre politiske Kampe i Schweiz, som 
udpræget Forsvarer af Kantonernes Selvstændig
hed imod de helvetiske Enhedsbestræbelser. Han 
overvandt i April 1798 de franske Tropper i et 
Par blodige Træfninger og var i Vinteren 1801 — 
02 i nogle Maaneder Landammann for hele Schweiz, 
men underkastede sig senere Mediationsakten og 
blev Landammann for sit Hjemstavnskanton Schwyz. 
1814 gjorde han Forsøg paa at genoprette den 
gamle Føderalisme. E. E. 

Redingote [r«dægå't] se D r a g t S. 452. 
Rediskontering. Naar den, der har diskon

teret (købt) en Veksel, faar Brug for Pengene, 
før Vekselen forfalder, kan han opnaa det ved 
at henvende sig til en anden, der atter diskonterer 
den for ham. Dette kaldes R. E. M. 

Redjacket [re'dSaket], By i U. S. A., Stat 
Michigan, ligger 16 Km. N. N. 0. f. Hougton 
i en Egn med Kobberminer. (1900) 3,100 
Indb. H. P. S. 

Red Lake [re'dlelik], Sø i U. S. A., Stat 
Minnesota, ligger paa 480 n. Br. og 950 v. L. 
og bestaar af to ovale Bassiner med et Areal paa 
886 • Km. R. har mod Vest gennem R. L. R i v e r 
Afløb til R e d R i v e r of t h e N o r t h . H. R S. 

RfidliCh, H e i n r i c h , tysk Maler og Kobber
stikker, født i Lasko 1840, død 1890 i Varszava, 
i hvis Kunstakademi han modtog sin første Ud
dannelse, der fortsattes ved Studieophold i Dresden 
og Munchen. R., der med Undtagelse af et 
kortere Ophold i Paris levede i Wien, helligede 
sig som Maler særlig Portræt- og Landskabs-
faget; af hans Kobberstik ere de bedst kendte: 
Madonna Tempi (efter Rafael) og Peter Skargas'es 
Prædiken (efter Matejko). A. R. 

Redmond [re'dmsnd], J o h n Edw., irsk Poli
tiker, er født 1856 i Dublin, blev 1886 irsk Sag
fører og har siden 1881 været Medlem af Under
huset ; hørte til Parnell's ivrige Tilhængere og 
blev 1891 efter dennes Død Fører for Parnelliternes 
Gruppe, ligesom han siden 1900 er en af Lederne 
for de forenede Nationalister. — Hans yngre 
Broder W i l l i a m R., født 1861, har været Under
husmedlem siden 1883 og trolig fulgt Broderen; 
har et Par Gange været fængslet for sin heftige 
Agitation. E. E. 

Redningsapparater. Foruden det under Re d-
n i n g s b ø j e omtalte Apparat benyttes ved Red-
ningsforetagender fra Land til Skibe R e d n i n g s -
baade (s. d.) og R a k e t a p p a r a t e r . Til sidst
nævnte høreren Buk (se Fig.), hvori R e d n i n g s -
r a k e t t e n (se Fig.) anbringes med en Elevation 
paa 25—40°. Raketten er et Staalhylster, der 
har Form som en Spidsgranat, den er fyldt med 
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en langsomt brøndende Sats, i hvis -Midte der 
findes en Kanal, som korresponderer med et Hul 
i Rakettens Bund. Paa dens Side findes 2 Øskener, 
hvortil fæstes en lang tynd Stok, som under 
Flugten — ligesom Dragens Hale — styrer Ra
ketten, saa at denne altid vender Spidsen frem

efter. Til Raketten fæstes en smækker Line (se 
Fig.), hvis Bugter ligge opskudte i en Kasse eller 
paa Jorden bag Stativet, Raketten antændes med 
et Fængrør eller en Lunte bagfra; de ved Satsens 
Forbrænding udviklede Luftarter fuse bagud og 
drive den derved fremad gennem Luften i et 

l'ig. 2. 

Bueskud (som Maksimum ca. 250 M.); paa sin 
Bane trækker den Snoren med sig. Hensigten er, 
at Raketten skal flyve ud over det strandede Skib, 
der som Regel vil staa ca. 200 M. fra Hav
stokken ; Linen vil da ligge hen over Skibet. 
Besætningen paa dette haler nu Linen ind, med 
denne følger Enden af en svær Trosse samt en 
Blok (Trisse), hvori vandrer en Løber (et Tov). 

Paa Trossen glider en Kous (s. d.), til hvilken er 
befæstet R e d n i n g s s t o l e n ( -kurven) (se Fig.). 
Trossen fastgøres paa en Mastetop i Skibet; een for 
een træder Mandskabet op i Stolen, og medens Folk 
i Land holde Trossen stiv, hales nu Stolen frem 
og tilbage mellem Stranden og Skibet, indtil Be

sætningen er bjerget. 
R e d n i n g s p i l , en tynd 
Stok, hvortil er fæstet 
en tynd Line; den skydes 
ud af et Gevær, hen 
imod en over Bord falden 
Mand; denne griber Sno
ren og kan dermed hale 
til sig en R e d n i n g s -
bø je (s. d.) fra Skibet. 
Pilen kan kun bruges 
paa kort Afstand. Af 
andre R. anvendes for
uden T ø m m e r f l a a d e r 
(s. d.) forskellige Flydere 
af Kork eller en Slags 
Blærer(Oksestruber). De 
formes til Brug om Bord 
som Bøjer eller Red
n i n g s b æ l t e r , men og-
saa som Brugsgenstande, 
f. Eks. Sovemadrasser, 
Sofahynder e. 1., og have 
altsaa den Fordel, at de 

under normale Forhold gøre Nytte uden at optage 
Plads og i Ulykkestilfælde kunne holde en Mand 
oppe, indtil der kan komme Hjælp. C. L. W. 

Et R. af helt ny Konstruktion og beregnet paa 
at redde et samlet Skibsmandskab eller et større 
Antal Mennesker i Havsnød er nylig foreslaaet 

og med Held blevet 
prøvet af den norske 
Skibskaptajn J. M. Døn
vig (født 1859), der efter 
at have faaet en Pris' 
belønning for sin Type 
ved Verdensudstillingen 
i Paris 1900 senere har 
udbedret denne til en 
Form, der har tiltrukket 
sig adskillig Opmærk
somhed. Hans R. be-
staar af en af tynde 

Staalplader bygget 
synkefri Kugle, forsy
net med Aabningsluge 
og Luftventiler oven
til, omgiven af en solid 
Fender til at afvende 
Stød og omvirret en 
Ankerline med tilhørende 
Anker. Ved Hjælp af 
et lille Sejl og en Ror-
indretning kunne Kug

lens Bevægelser i Søen i nogen Grad reguleres. 
Bunden er dobbelt, saaledes at dens ydre Skal 
ved mulig Skrabning over Klippegrund kan af-
slaas. Apparatets Indre, der er beregnet paa at 
rumme indtil 16—20 Personer, er udstyret med, 
hvad der trænges til for et længere Ophold i Søen. 
Apparatet er anerkendt af engelsk Lloyds og 
»Det norske Veritas« som fyldestgørende Kravene 
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til et effektivt Redningsmiddel og er siden 1902 
blevet indført paa en Del norske Skibe. K. V. H. 

Redningsbaad, et aabent, fladbundet Rofar-
tøj, bestemt til at optage og frelse Besætningen 
fra Skibe, der ere strandede og i Havsnød. De i 
Danmark benyttede R., der først indførtes i Aaret 
1846, ere efterhaanden forbedrede; de nyere have 
en Længde af 9I/2 M. Bredden er 2*/2 M. Dyb-
gaaende ca. 90 Cm. Baadens Vægt er ca. 800 Kg. 
uden Besætning. De Egenskaber, der skulle forenes i 
en R., ere følgende: deskullevære g o d e S ø b a a d e , 
der let kunne komme gennem Brænding og svære 

Søer, derfor have de skarpe og højt opskydende 
Stævne, de skulle være synkef r i , derfor havede 
i Bunden, paa Siderne og ved Enderne vand
t æ t t e K o b b e r k a s s e r , desuden selvvirkende 
L æ n s e v e n t i l e r i Bunden og paa Siderne; 
endelig skulle de være lette og let transportable. 
Af Hensyn til Letheden bruger man ikke i 
Danmark (men andre Steder) de saakaldte selv
r e j s e n d e R., der — hvis de kæntre — af sig 
selv stille sig paa ret Køl igen. Denne Egen
skab opnaa de nemlig kun ved — i Forbindelse 
med højtliggende Luftkasser — at være for
synede med en tung Ballast, der anbringes fast i 
Baadens Bund og virker som en Svingkraft, hvis 
R. er væltet. R., hvortil der hører en Under
vogn, paa hvilken den pr. Hestekraft transporteres 
over Land, roes af 10 Aarer (se R e d n i n g s 
væsen). C. L. W. 

Redningsbøje,et Apparat, der bruges til at frelse 
en over Bord falden. R. bestaar af en Kork-
krans omsyet med Sejldug; i en Snor er der til 
denne fæstet en Stage med en Korksvømmer paa 
Midten, et lille Flag foroven og en Blyklump for
neden (Vageren) , Stagen vil stille sig lodret i 
Vandet og derved tilkendegive Stedet, hvor R. 
befindes. Naar den over Bord faldende griber 
fat i Kransen, vil denne dreje sig i Vandet, smutte 
over hans Hoved og saaledes omslutte ham. Om 
Natten ombyttes Vageren med en Beholder, i 
hvilken der gaar Ild, naar den falder i Vandet. 
R. ophænges paa flere let tilgængelige Steder i 
Skibet og kan ved et let udløseligt Slippeapparat 
bringes til at falde. R. betegnes af Søfolk ved 
Navnet B j æ r g e m æ r s . CL. W. 

Redningsl iuse se R e f o r m a t o r y . 
Redniugskurv se R e d n i n g s a p p a r a t e r . 
Redningsmedai l le stiftedes for Danmark ved 

kgl. Resol. 19. Aug. 1812 og gives til saadanne, 
som frelse Personer, der ere i Færd med at drukne. 
Medaillen er af Sølv. Tilladelse til at bære den 
i et rødt og hvidt Baand gives kun til dem, som 
have foretaget Redningsværket med Fare for deres 

eget Liv. I de fleste europæiske Lande findes 
lignende Medailler. H.-L. 

Den norske R. indstiftedes ved kgl. Resol. af 
19. Aug. 1885 som Hæderstegn »til Belønning 
af udvist hæderligt Forhold ved Redning af 
Menneskeliv eller anden dermed ligeartet Daad«. 
Medaillen er inddelt i 3 Klasser, af Guld med 
Krone, af Sølv med Krone og af Sølv uden 
Krone; den bæres i højrødt vatret Baand med 
en i Midten anbragt mørkeblaa Stribe med hvide 
Kanter samt lignende Striber paa begge Sider. 
Før Oprettelsen af denne R. benyttedes i samme 

Øjemed »Medail
len for Borger-
daad«, der er ind
stiftet ved kgl. 
Resol. af 10. Apr. 
1819, udvidet ved 
kgl. Resol. af 13. 
Apr. 1844 til at 
tjene som Beløn
ning for »for
tjenstlig Virksom
hed af hvilken 
som helst Art 
saavel som for 

enkelt udmærket Daad«. Den bestaar (siden 1844) 
af 2 Klasser, i Guld og Sølv og bæres paa samme 
Maade som R. K. V.H. 

Redningspil se R e d n i n g s a p p a r a t e r . 
Redningsskøjter se R e d n i n g s v æ s e n . 
Redningsstation se R e d n i n g s v æ s e n . 
Redningsstol se R e d n i n g s a p p a r a t e r . 
Redningsvæsenet er i Danmark organiseret 

som en Statsinstitution ved L. af 28. Marts 1852, 
dets Lønningsforhold ordnedes ved L. af 30. 
Oktbr. 1857; disse Love have dog i Tidernes 
Løb faaet adskillige Tilføjelser. Forinden R. fik 
sin nuværende Form, havde adskillige Personer — 
blandt hvilke særlig bør fremdrages Justitsraad, 
Sandflugtkommissær Cl a ud i — og forskellige 
filantropiske Selskaber, navnlig Frimurerne og 
Foreningen til Søfartens Fremme, hver for sig 
vakt Interesse og bragt Offer for Sagen. Som 
R. nu er organiseret, sorterer det under Land
brugsministeriet og har to Bestyrere, een for de 
jydske og een for de bornholmske m. fl. Stationer. 
Til den jydske Gruppe høre 51 R e d n i n g s 
s t a t i o n e r , som ligge langs Jylland's Vestkyst 
fra Sønderho paa Fanø, over Skagen og derfra 
fortsættes langs Østkysten ned til Aalbæk. Til 
denne Gruppe høre ogsaa 3 Stationer paa Læsø, 
2 paa Anholt samt 2 paa Djursland (ved Fornæs 
og Grenaa); til den østlige Gruppe høre 6 Sta
tioner paa Bornholm, een ved Stevns Klint samt 
een ved Aalebæk paa Møen. I samme Landsdel 
ere alle Stationerne, hvis indbyrdes Afstand næppe 
overstiger 15 Km. (men som paa mange Steder kun 
ere fjernede 4 Km. fra hinanden), forbundne ved 
Telegraf- eller Telefonledninger. Til hver Station 
hører et fast Personel bestaaende af en Formand, 
Besætning til Redningsbaaden (hvor saadan 
findes) samt Betjeningspersonale til Raketapparatet. 
Af de 51 vest- og nordjydske Stationer have 30 
saavel Redningsbaad som Raketapparat, 13 have 
kun det første og 8 kun det sidste. Paa Læsø 
findes 2 dobbelte og X Baadstation, paa Anholt 
1 dobbelt og 1 Baadstation, ved Fornæs og Grenaa 
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I Baad- og i Raketstation. Stevns og Møen ere 
kun Raketstationer, paa Bornholm findes to 
dobbelte- samt 4 Raketstationer. (Angaaende 
Redningsbaade s. d., Raketapparater se Red-
n i n g s a p p a r a t e r ) . R. har i Tidsrummet 1852 — 
1902 inkl. frelst 7,451 Mennesker fra at drukne; 
en Redegørelse for R.'s Virksomhed udkommer 
aarlig paa Ministeriets Foranstaltning. I England 
o. a. St. er R. ordnet ved privat Initiativ. C. L. W. 

I N o r g e hviler R.'s Anordning som Stats
institution paa kgl. Resol. af 30. Decbr. 1853. 
Det administreres under Fyrvæsenet. Rednings
stationer findes hidindtil kun paa Jæderen og 
Lister, hvor B'orholdene gøre dem særlig paa
krævede. Her oprettedes de 1855 paa Kyst-
gaardene Kviljo paa Lister, Kvalbein, Husvegg, 
Obrestad og Reve paa Jæderen, hvortil senere er 
kommet Stationerne Rauna, Østhasselstranden og 
Stave paa Lister og Vik paa Jæderen. Samtlige 
Stationer ere udstyrede med Raketapparat eller 
Redningsbaad, undtagelsesvis med begge Dele, 
og have et fast Mandskab, en Opsynsmand, 2 Mand 
til Betjening af Raket- eller Haubitsapparaterne 
samt Robesætning, hvor Baade findes; der er 
ansat en Overopsynsmand i hvert af de to Di
strikter. Fra disse Stationer er der i Tidsrummet 
1855—'9 0 2 reddet 172 Mand, tilhørende 33 Skibe. 

Et meget virksomt privat Foretagende er 
»Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning<, op
rettet 1891 med Hovedsæde i Christiania. Dets 
Udgifter dækkes ved Medlemskontingent, Gaver 
samt Statstilskud, der dog ikke er fast Budget
post. Selskabet har for Tiden (Juni 1903) for
delt over det hele Land 15 Skøjter af ca. 35 
Tons Drægtighed. Disse have deres Stationer 
paa forskellige Steder af Kysten og holdes 
specielt i Drift under de store Fiskerier, idet 
stedse en Del af dem ledsager Fiskerfiaaden paa 
Havet. Selskabet ser sin Opgave lige meget i at 
forebygge Forlis som at bringe Redning bagefter. 
Indtil Udgangen af 1902 havde Skøjterne reddet 
312 Baade med $,014 Mand og 22 Skibe med 
205 Mand. Sekretær H. T. Hansen. 

Red Oak [re'do!"k], By i U. S. A., Stat Iowa, 
ligger 150 Km. V. S. V. f. Desmoines og har 
Fabrikker og livlig Handel. (1900) 4,355 
Indb. H. P. S. 

Redon [rødo'], By i det nordvestlige Frank
rig, Dep. Ille-et-Vilaine, ved Vilaine, hvor denne 
optager Oust, og Brest-Nantes-Kanalen, er Knude
punkt paa Orleans- og Vestbanen, har en smuk 
gotisk Kirkebygning fra 12. til 14. Aarh., der 
forhen var knyttet til det berømte Benediktiner
kloster St. Sauveur, desuden et gejstligt Seminarium, 
et Agerbrugskammer, en Havn, Skiferbrud, Jærn-
værker, Fabrikation af Landbrugsredskaber, Skibs
bygning, Udførsel af Kastanjer og (1896) 6,929 
Indb. M. Kr. 

Redon [r»*d6'], O d i l o n , fransk Maler og • 
Litograf, er født 1840 i Bordeaux. R., der en 
Tid arbejdede under Gérome, har i sine Suiter af 
Litografier: Hyldest til Edgar Poe [1882], til 
Goya [1885], til Gust. Flaubert [1888], de seks 
Blade til Baudelaire's »Les fieurs du mal« etc, ! 
vist sig som en egenartet, højst moderne Aand 
med stærk Tilbøjelighed mod det sære og det 
fantastiske. Han har ogsaa raderet. Man har 
kaldt ham Frankrig's Max Klinger. A. Hh. 

Redonda, Klippe i Havet mellem de vestin
diske Øer Nevis og Montserrat. M. V. 

Redondéla, S a n t i a g o de R., By i Nord
vestspanien, Provins Pontevedra, ligger i Nær
heden af Rio de R.'s Udmunding i Vigo-Bugten 
og haren lille Havn. (1897) 10,966 Indb. H. P. S. 

Redondil la [-di'lja], spansk, Formindskelses-
form af redonda, rund, er Navnet paa en Art 
Strofe, hyppig benyttet i Spanien's og senere i 
andre Landes Digtekunst. Den bestaar af 4 Linier, 
hver firefodet — i alt Fald i de germanske Sprogs 
Metrik ere disse afgjort trokæiske; Rimene ere 
enten alle kvindelige eller vekslende mandlige 
og kvindelige, og Rimstillingen er abba. To R. 
kunne sammenstilles, hvorved da Rimene ere 
gennemgaaende (abbaabba eller abbaacca). I 17. 
Aarh.'s spanske Nationaldrama bruges R. ofte 
i Dialogen, især hos Lope de Vega. Oehlen-
schlager har anvendt R. i Digtet »Uffe hin 
Spage«. E. G. 

Redop, Skolegalop i 4 Tempo se G a l o p . 
Redoute [redu'te] (fr.) er Betegnelsen paa et 

i Feltbefæstningen anvendt lukket Værk med 4 
eller 5 Sider, se F e l t s k a n s e . A.G.N. 

Redowa , en bøhmisk, vals- eller mazurka-
lignende Dans i 3/4Takt og temmelig hurtig Be
vægelse. S. L. 

Redressere (lat.), bringe noget i Orden igen, 
gøre noget usket. 

Red River [re'dri'vs], R. R. of the South , 
Biflod til Mississippi i U. S. A., udspringer paa 
Llano Estacado i det vestlige Tejas, flyder mod 
Øst paa Grænsen af Indianerterritoriet og Tejas, 
gennemstrømmer derefter Arkansas og Louisiana 
med sydøstlig Retning og udmunder efter et Løb 
paa 1,920 Km. lidt N. f. Deltaet. R. R. har et 
Flodomraadepaa1/4Mill. • Km. af meget vekslende 
Natur, idet det skifter fra den tørre, saltholdige 
Højslette mod Vest gennem frugtbare Prærier og 
bakkede Skovlandskaber til den hede og yppige 
Slette ved Mississippi, hvor tropisk Plantagedrift 
lykkes. R. R. optager talrige Bifloder som Wi-
chita, Washita og Little River. Den er kun sejlbar 
paa en Strækning af 530 Km. H. P. S. 

Red River of the North [re'dri'vsovoe-
nålap], Flod i Nordamerika, strømmer fra Syd 
til Nord fra U. S. A. til Dominion of Canada, 
udspringer 400 M. o. H. i en sørig Egn i Minnesota, 
danner Grænsen mellem Minnesota og Nord- og 
Syd-Dakota, gennemstrømmer Manitoba og ud
munder i Winnipeg Lake. Længden er ca. 1,000 
Km., men R. er kun sejlbar for smaa Dampere. 
Dens Hovedtilløb er Assiniboine (s. d.). H. P. S. 

Red River Settlement [re'dri'vase'tlment] 
se M a n i t o b a . 

Redruth [re'dru'p], By i Cornwall i det syd
vestlige England, N. V. f. Falmouth, med (1891) 
10,324 Indb., er Midtpunktet for et af Jordens 
med Hensyn til Kobber og Zink rigeste Bjærg-
værksegne. I Omegnen findes mange Oldtids
minder fra Druidetiden. M. Kr. 

Redruthlt se K o b b e r g l a n s . 
Redscheb er den syvende Maaned i det 

muhamedanske Maaneaar. y. 0. 
Redsel brugtes i Danmark i tidligere Tid som 

Betegnelse for det, som Bonden aarlig skulde yde 
i Skatter til Kongen og i Afgifter til Jorddrotten 
og Herskabet, jfr. ogsaa S m a a r e d s e l . I 
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noget lignende Betydning brugtes i Norge 
Rede . H.Gr. 

Red Skin [re'dski'n] (eng.: »Rødhud«), Indianer. 
Red Star l ine [redsta.slaTinl, belgisk Damp-

skibslinie fra Antwerpen til New York og Phila
delphia. 

Red tape [re'dtelip] (eng.) (egl. det »røde 
Baand«, hvormed Akter etc. sammenbindes), Øge
navn for embedsmandsmæssigt Pedanteri. 

Reducere se R e d u k t i o n . 
Reduceret Pendullængde (Pendulets »redu

cerede Længde«) se Pendul S. 174. 
Re duft (fr.) er et i eller ved et Befæstningsanlæg 

anvendt indre Værk, fuldstændig adskilt fra Hoved
værket og indrettet til Forsvar til alle Sider. En 
Form for R. er Citadel (s. d.). R. skal danne et 
sidste Tilflugtssted for Besætningen og skal kunne 
yde Modstand, selv efter at Hovedværket er er
obret af Fjenden. Denne sidste Betingelse lader 
sig nu til Dags paa Grund af den intensive og 
sikre Artilleribeskydning vanskelig opfylde, og 
R. har derfor i en væsentlig Grad tabt sin Be
tydning i Fortifikationen, hvortil kommer, at dens 
Anlæg i høj Grad fordyrer Bygningen af det 
paagældende Værk. A. G. N. 

Reduktion (lat.), »Tilbageføring«, Indskrænk
ning; r e d u c e r e , indskrænke o. 1.; r e d u c e r e t , 
til agters (bruges om en Person, der er kommen 
langt ned økonomisk [efter at have kendt »bedre 
Dage«], moralsk eller aandelig). 

Reduktion (lat.). Ved R. berøver man en kemisk 
Forbindelse helt eller delvis dens elektronegative 
Bestanddele, altsaa Ilt (Afi l tn ing, D e s o x y d a 
tion), Klor, Brom, Jod, Svovl, Syrerest, Hydroxyl 
o. s. v. R. iværksættes ved Hjælp af et R e d u k -
t i o n s m i d d e l , og som saadant benyttes saadanne 
Stoffer, som let forene sig med de nævnte elek
tronegative Bestanddele af Forbindelsen, navnlig 
Brint, Kul og Metaller, samt Brintforbindelser, 
hvis Brint er løst bunden, f. Eks. Svovlbrinte og 
Jodbrinte, og lavere Ilter, som let optage Ilt, 
f. Eks. Kulilte og Svovlsyrling, der let gaa over 
til højere Ilter. Ofte indtræffer det, at Reduk-
tionsprocesser kunne indtræde alene ved Lysets, 
Varmens eller Elektricitetens Virkning paa ved
kommende Stoffer. Af alle Reduktionsmidler er 
Kulstoffet det vigtigste; thi ved tilstrækkelig høj 
Temperatur reducerer det saa godt som alle Me
taller og flere Metalloider af deres Iltforbindelser, 
Hydroxyder eller Karbonater, og paa denne Maade 
udvindes de fleste almindelige Metaller, f. Eks. 
Jærn, Zink, Tin, Bly saavel som Natrium og 
Kalium af deres Malme. Brint reducerer flere 
Metalilter ved højere Temperatur til Metal under 
Dannelsen af Vand; ogsaa enkelte Klormetaller 
reduceres af Brint under Dannelse af Klor-
brinte. O. C. 

Reduktion (lat.). Ordet R. er i svensk Politik 
og Historie blevet anvendt for at betegne Gen-
inddragelse til Kronen af Kronjord eller Renter, 
som tidligere paa en eller anden Maade (Len, 
Gave, Pantsætning m. m.) er kommet under 
Kirken eller Adelen. R. er i Sverige oftest fore
tagen i Forbindelse med Omvæltninger i Statens 
Styrelse eller Forvaltning eller har givet Foranled
ning til saadanne. 

De vigtigste R. i Sverige ere: 

Marg re t e ' s R., gennemført paa en Herredag 
i NykQping 1396 og rettet mod saavel Kirke 
som Adel. 

Gus taf Vasa's R., vedtagen paa Vesterås 
Rigsdag 1527, rettet mod Kirken og nærmest 
sigtende til at inddrage Biskoppers, Domkirkers 
og Klostres overflødige Indtægter under Kronen. 
Ogsaa Adelen fik paa visse Betingelser Lov til 
at faa Gods tilbage fra Kirken. Denne R. fore
toges i Begyndelsen successivt og med Forsigtig
hed, men udstraktes ved Aar 1540 egenmægtig 
ogsaa til Landskirkernes saavel faste som løse 
Ejendom. Denne R. var af gennemgribende Natur 
og drog uhyre Summer ind under Kronen. Den 
staar i allernøjeste Forbindelse med den katolske 
Kirkes Fald og Reformationens Indførelse i Sve
rige. Paa den anden Side var dens Udvidelse til 
Landskirkerne en vigtig, medvirkende Aarsag til 
Dacke-Fejdens Udbrud. 

K a r l G u s t a f s R. 1655, den saakaldte »fjårde
partsråfsten«, foraarsaget af de store Gods- og 
Skattetab, Kronen havde lidt, navnlig paa Kri-
stina's Tid, og ved hvilke de ufrelse Stænders 
Stilling lige over for Adelen var bleven stærkt 
truet. Karl Gustaf foreslog 1655 en R., og Adelen 
saa sig nødsaget til at indrømme den. Blandt de 
særlige Bestemmelser var den, at Fjerdedelen af 
alle Forleninger, som vare blevne bortgivne efter 
Gustaf Adolf s Død, skulde gives tilbage ; heraf 
er Navnet »fjårdepartsråfsten« opstaaet. Denne 
R. varetoges af et Reduktionskollegium og førtes 
med Kraft 1655 samt under den første Del 
af Formynderregeringen og Tiden 1673—80. 
»Fjårdepartsråfsten« traadte efter 1680 i Bag
grunden for Karl XI's R. og ophørte helt 1687. 

K a r l XI's R. Paa Rigsdagen 1680 gennem
førtes paa de ufrelse Stænders Forslag en R., 
ihvorvel Formerne for Lovens Vedtagelse ikke 
vare aldeles lovlige. Denne R. skulde i Hoved
sagen ramme Højadelen. Den skulde udøves af 
en af Adelen selv valgt Reduktionskommission. 
Efter ny Fordringer om R., fremsatte af de 
ufrelse, fandt Adelen 1682 ingen anden Udvej 
end at lade erklære R. værende underkastet 
Kongens Beslutning. Herefter udvidedes R. i 
høj Grad og ramte ogsaa de mindre Forleninger. 
1686 vedtoges Love vedrørende det saakaldte 
Købe- og Pantegods, der vare af den Natur, at 
de yderligere maatte forarme Adelen. Karl XI's 
R. foregik indtil 1700. Den knuste ganske Adels
vælden i Sverige og gjorde det ved de forøgede 
Indtægter muligt for Kronen at udføre et stor
artet Organisationsarbejde i den militære og civile 
Forvaltning. »Paa een Gang blev den rige 
svenske Adel fattig og den fattige svenske Krone 
rig«. 

Denne R. staar i en vis Forbindelse med den 
samtidig stedfundne Indførelse af den kongelige 
Enevælde. A. S. 

Reduktionspasser, en Passer, hvis Ben ere 
forlængede ud over Omdrejningspunktet, og hvis 
Forlængelser ogsaa have Spidser; da Omdrejnings
punktet ved R. kan flyttes, kan man, naar man 
tager et Maal med det ene Par Ben, afsætte dette 
i ønsket Forhold med det andet Par og altsaa 
uden Besvær konstruere en Kopi af en given 
Tegning i formindsket eller forstørret Maalestok 

I (se Passe r ) . F. W. 
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RedllktiODSStaal, Staal, som ikke fremstilles 
ved at afkulle Raajærn eller kulle Smedejærn, 
men ved at reducere Jærnmalmen og kulle til 
Staal. F. W. 

R e d u k t i d n s t a l , et Tal , der angiver, hvor 
mange mindre (Mønt-, Maal- og Vægt-) Enheder 
der indeholdes i en større. N. y. B. 

Reduplikat ion (lat.) er i Grammatikken Be
nævnelse paa Ord- eller Rodfordobling. Gen
tagelse eller Fordobling af Ord forekommer fra 
de ældste Tider i mange forskellige Sprog, f. Eks. 
lat. quisquis (hvo som helst der), af quis (en, 
nogen). Det fordoblede Ords Led sammensmelte 
til et Ord og underkastes Sprogets almindelige 
Orddannelseslove, f. Eks. græ. nafnrav (ganske 
og aldeles), af nav (al). De reduceres og antage 
Karakter af Affikser, navnlig Præfikser, sjældnere 
Suffikser. I gamle indoeuropæiske Sprog op
træde Rødder, der kun kendes i redupliceret Form, 
f. Eks. græ. (Jap^apog (en, der taler et raat, 
udannet, uforstaaeligt Sprog; deraf B a r b a r ) ; 
ficcgfiagos (Marmor), beslægtet med /xagnatgco 
(oprind, marmar jo) , glimter, blinker, funkler; 
lat. murmur (Mumlen, Larm, Tummel), gammel-
tysk murmel. I særlig Forstand forstaar man 
ved R. de Tilfælde, hvor det første Led kun inde
holder Rodens Begyndelseslyd, for Eks. sanskr. 
da-då-mi (jeg giver), græ. Sl-Sco-fii; sanskr. da-
dhå-mi (jeg sætter, stiller), græ. ri-Sij-fti', sanskr. 
bl-bhe-mi (jeg bæver), oldtysk bi-bem; lat. me-
min-i (jeg mindes, husker). En vigtig Rolle 
spiller R. fra de ældste Tider i de indoeuropæiske 
Sprogs Verbalbøjning, idet Verbets to Fortids-
former Perfektum og Aorist i meget stort Omfang 
dannes derved. I Sanskrit og Græsk træffes denne 
Fortidsdannelse i Perfektum ved næsten alle 
Verber (se P e r f e k t u m ) . I Latin og Gotisk op
træde de i temmelig stort Antal, f. Eks. lat. 
momordi (jeg bed), aimordeo (jeg bider), cucurri 
(jeg løb), af curro (jeg løber). I Gotisk var Re-
duplikationsvokalen kort e, men skreves ai, f. Eks. 
aiauk (jeg øgede), af aukan (øge); haihait (jeg 
hed o: kaldte), af haitan; lailot (jeg lod), af 
letan; gaigrot (jeg græd), af gretan; taitok (jeg 
tog), af tekan; skatskaij) (jeg skilte; jfr. tysk 
s che iden ) , af skaidan; saislep (jeg sov; jfr. tysk 
sch la fen) , af slepan. P. K. T. 

Redutkalé, By i russisk Transkaukasien, Gu-
vernement Kutais, ligger ved det sorte Hav, 65 
Km. N. f. Batum. (1898) 885 Indb. R. blev an
lagt af Russerne i Beg. af 19. Aarh. og var længe 
den vigtigste Handelshavn i disse Egne. 1854 
erobredes den af Tyrkerne, der besad den til 
1856, og senere har R., hvis Red er temmelig 
farlig for Skibene, tabt sin Betydning. H. P. S. 

Reduvini se T æ g e r . 
Red Wharf Bay [redwa! sfbe.1], Havbugt paa 

den nordøstlige Side af Øen Anglesey i det irske 
Hav, 8 Km. fra Beaumaris, er ved en Sænkning, 
parallel med Menai-Strædet, forbunden med Malld-
naefh Bay paa Øens Sydside. M. Kr. 

Red Wing [re'dwi'??], By i U. S. A., Stat Minne
sota, ligger 65 Km. S. 0. f. St. Paul ved en Ud
videlse af Mississippi og driver Hvedehandel. 
(1900) 7,525 Indb. H.P.S. 

Redwitz (-Schmblz), O s k a r (v.), tysk Fri
herre og Digter, født i Lichtenau ved Ansbach 
28. Juni 1823, død paa Sindssygeanstalten Gilgen-

I berg ved Bayreuth 6. Juli 1891. Han studerede 
; først Jura og forberedte sig til Statstjenesten, men 

opgav dette efter at have taget sin Statseksamen, 
j hvorefter han studerede ældre Tysk og Æstetik. I 

Wien blev han ansat som Professor i Æstetik (1853), 
men opgav ogsaa dette og levede paa sine egne 
Godser, sidst (fra 1872) paa »Schillerhof« ved 
Meran. Som Digter blev han først bekendt ved 
den ultramontant-sentimentale romantiske Digtning 
»Amaranth« [1849, 36. Opl. 1886], som ingen
lunde mangler Talent, men som dog navnlig ved 
sin Tendens fik en saa stor Udbredelse; derefter 
udgav han >Ein Marchen« [1850, 4. Opl. 1853] 
og »Gedichte« [1852, 3. Opl. 1854], alle i høj 
Grad tendentiøse. Med Tragedien »Thomas Morus« 
[1856, 2. Opl. 1857] fuldbyrdedes et komplet 
Omslag hos ham, og han lagde siden Tendens
digtningen ganske paa Hylden. Dette Stykke, 
der ligesom Skuespillene »Philippine Weiser« 
[1859], »Der Zunftmeister von Nurnberg« [1860] 
og »Der Doge von Venedig« [1863] har oplevet 
en stor Mængde Opførelser, viser et voksende 
Fremskridt i fri og tendensløs Digtning og et 
betydeligt Talent i det historiske Maleri. Af hans 
senere Produktioner maa endnu nævnes den store, 
noget vel brede Roman »Hermann Stark« [3 Bd. 
1869, 3. Opl. 1879], det begejstrede patriotiske 
Epos »Das Lied vom neuen deutschen Reich« 
[1871, 11. Opl. 1876] og det naturfilosofiske Epos 
»Odilo« [1878, 4. Opl. 1883]. C.A.N. 

Ree, Loiigll [lå^ri!], Indsø i det midterste 
Irland, mellem Provinserne Connaught og Leinster, 
er 137 • Km., meget langstrakt: Længde 27 
Km., Bredde 1V2—9 Km., og gennemstrømmes 
af Shannon. Dens Dybde opgives at være 33 
M. M. Kr. 

Rée, Anton , dansk Klaverspiller, født 5. 
Oktbr. 1820 i Aarhus, død 20. Decbr. 1886 i 
Kbhvn., studerede under Jacques Smitt og Karl 
Krebs i Hamburg, senere i Wien (under Halm), 
og i Paris. 1842 tog han fast Ophold i Kjøben-
havn, fik hurtig en stor Kreds af Elever og var 
i en lang Aarrække her den mest fremragende 
Klaverspiller; særlig i Musikforeningen indtog 
han en Tid lang en fremskudt Stilling, men maatte 
senere dele den med sin egen Elev Aug. Winding 
og Edm. Neupert. R. stod »som Repræsentant for 
den elegante Klaverstil fra den store Verden, 
Kalkbrenner, J. Field og Chopin. Han udmærkede 
sig ved sin klare Frasering og sin udviklede 
Fingerteknik, hans Løb og Skalaer vare fine, 
udsøgte Perlerækker, Anslaget ualmindelig smukt«. 
Da Musikkonservatoriet oprettedes 1866, var han 
en kort Tid Lærer ved dette. Fra hans Haand 
foreligge nogle mindre Stykker for Klaver; til
lige har han skrevet adskillige Artikler til danske 
og tyske Blade og Tidsskrifter, samt to Piecer: 
»Bidrag til Klaverspillets Teknik« og »Musikhisto
riske Momenter«. (L i t t . : A n g u l H a m m e r i c h , 
»Kjøbenhavn's Musikkonservatorium« [Kbhvn. 
1892]). S.L. 

Reed [ri!d], E d v a r d J a m e s , engelsk Skibs
bygger, er født 20. Septbr. 1830. R., der ud
dannede sig paa Konstruktionsskolen i Portsmouth 
og senere paa Chatam's Orlogsværft, blev Redak
tør for »Mechanics Magazine« og senere Sekretær 
ved Institute of naval architects. 1862 overtog 
han Stillingen som Leder af den engelske Marines 
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Krigsbygninger, indførte betydelige Forandringer 
og var i en Række af Aar Krigsskibsbygningens 
Foregangsmand under de fleste af Panserskibenes 
Udviklingsstadier. Da han 1870 blev uenig med 
Marinebestyrelsen, tog han sin Afsked. 4 Aar 
senere indtraadte han som Liberal i Parlamentet 
og blev 1886 Medlem af Gladstone's Kabinet. 
1878—79 opholdt han sig i Japan som Konsulent 
i Skibsbygningsspørgsmaal. Som Forfatter er R. 
meget bekendt ved sine fortrinlige Værker om 
moderne Skibsbygningskunst; tillige har han ofte 
været benyttet i vigtige Kommissioner. CL. W. 

Reedtz er Navnet paa en gammel pommersk 
Adelsslægt, som fører et rødt Tyrehoved i Guld
felt, paa Hjælmen en blaa nedadvendt Pil mellem 
to gule og yderst to røde Strudsfjer. Af denne 
Slægt traadte P e d e r R. (død 1607) i Frederik II's 
Tjeneste, kom i stor Yndest hos Kongen og 
modtog store Forleninger, hvorved han optoges i 
den danske Adel. Om hans Søn P e d e r R. se 
nedenf. Med dennes Sønnesønssønner N i e l s R. 
til Palsgaard (1771 —1854), om hvis Søn H o l g e r 
C h r i s t i a n R. se nedenf., og H o l g e r R.-Thott 
(1745—1826), om hvis Sønnesøn, Baron T a g e 
R.-Thott se nedenf., delte Slægten sig i 2 endnu 
blomstrende Linier, af hvilke den ældste nu til 
Dels er bosat i Sverige, medens den yngre, som 
arvede Gaunø og flere andre Godser efter Grev 
Otto Thott, 1786 antog de Thott'ers Navn og 
Vaaben og 1805 optoges i friherrelig Stand. I 
Tyskland er Slægten for længst uddød. H.-L. 

Reedtz, H o l g e r C h r i s t i a n , dansk Diplomat, 
født 14. Febr. 1800, død 6. Febr. 1857. Han 
blev 1823 juridisk Kandidat og kastede sig tidlig 
over historiske Studier, samt udgav 1826 en 
Oversigt over alle de Traktater, Danmark har 
sluttet fra Knud den Stores Tid indtil 1800 
(»Repertoire des traités« o. s. v.). 1831—42 var 
han Sekretær i Departementet for de udenlandske 
Sager og blev 1840 Kammerherre; købte 1845 
Palsgaard ved Horsens og dyrkede ivrig Astro
nomi. Apr. 1848 indtraadte han igen i diplomatisk 
Tjeneste og brugtes særlig ved Underhandlingerne 
om Vaabenstilstand i Malmo 1848 og i Berlin 
1849, samt om Fredslutning i Berlin Juli 1850. 
Kort efter blev han Udenrigsminister, afsluttede 
Juni 1851 Varszava-Protokollen med den russiske 
Regering og medvirkede efter sin Hjemkomst til 
Ministeriets Omdannelse, men kunde dog ikke 
selv beherske Stillingen og maatte tage sin Afsked 
i Oktbr. 1851. Han kom ikke siden til at spille 
nogen Rolle, skønt han 1854—56 var kongevalgt 
Rigsraad. Han gjaldt for at være en snild Diplo
mat (kaldtes af Tyskerne »den gamle Ræv«), men 
viste stor Selvraadighed i sine Forhandlinger og 
var som udpræget Helstatsmand ligegyldig for at 
varetage de nationale danske Krav. 1852 blev 
han Geheimeraad. Hans Enke, Asta Komtesse 
Krag-Juel-Vind-Frijs (1826—90), ægtede 1858 
N. F. S. Grundtvig. E. E. 

Reedtz, Peder , dansk Kansler, født 17. 
Novbr. 1614, død 10. Juli 1674, var Søn af 
Rigsraad Frederik R. til Tygestrup. Efter at 
have modtaget sin første Uddannelse paa Herlufs
holms Skole og Sorø Akademi rejste han 1635 
til Udlandet, hvor han opholdt sig i godt 5 Aar 
og studerede ved flere Universiteter. Ved sin 
Hjemkomst blev han 1641 ansat som Sekretær i 

Kancelliet, men brugtes mest i Sendelser til Ud
landet og ved diplomatiske Forhandlinger; 1643— 
44 var han med Grev Valdemar Christian i Rusland, 
og 1645 fungerede han som Sekretær ved Freds
forhandlingerne i Brømsebro. 1647 fulgte han 
med Kornts Ulfeld paa dennes Sendelse til Frank
rig og blev efter Korfits Ulfeld's Hjemrejse i 
Frankrig som Resident til 1649; 1652 gik han 
som Gesandt til England. Aaret efter ægtede 
han Kansler Kristen Thomsen Sehested's Datter 
og udnævntes til Rentemester; 1655 blev han 
tillige Vicepræsident i det nyoprettede Admira
litet og 1656 Rigsraad. Han kom i den følgende 
Tid til at spille en mere fremtrædende Rolle, 
idet han under Svigerfaderens Svagelighed og 
efter hans Død 1657 fungerede som Kansler; 
navnlig førte han Forhandlingerne med de 
fremmede Afsendinge, hvorved hans store Sprog
kundskab og fornemme og anstandsfulde Op
træden kom ham til god Nytte. R., der var et 
af Rigsraadets mest kongeligsindede Medlemmer, 
stod i stor Yndest hos Frederik III og sluttede 
sig efter Statsforandringen 1660 bestemt til den 
ny Tingenes Orden. Som fungerende Kansler 
holdt han Talen til Stænderne ved Arvehyldingen 
18. Oktbr., og næste Maaned udnævntes han til 
kgl. Kansler, Præsident i Kancellikollegiet og 
Assessor i Statskollegiet. Disse Stillinger vedblev 
han at beklæde lige til sin Død, men nogen 
Indflydelse af Betydning paa Statens Styrelse 
kom han ikke til at udøve. Han var en fint 
dannet Mand med levende litterære Interesser, 
men ingen stærk Karakter og ingen Initiativets 
Mand. Under Frederik III traadte han i Skygge 
for Hannibal Sehested og Kristoffer Gabel, til 
hvem hans Forhold desuden var alt andet end 
godt, og efter Tronskiftet 1670 var det Griffen-
feld's og ikke R.'s Vilje, der var den afgørende 
i Kancelliet. L.L. 

Reedtz-Thott, Kje ld T h o r T a g e Ot to , 
Lensbaron, dansk Politiker, er født 13. Marts 
1839 P a a Gaunø som Søn af dettes Besidder 
Baron Otto R.-T. Han blev Student 1858 og 
overtog 1862 Baroniet. Hans fremragende sociale 
Stilling og tidlig vakte Interesse for offentlige 
Anliggender bragte ham snart en Række 
Tillidshverv; bl. a. blev han Amtsraadsmed-
lem, Landboforeningsformand og Formand for 
Godsejerforeningen. Flere Gange havde han for
gæves stillet sig til Folketingsvalg i sin Hjem
kreds, men havde som Højremand ikke kunnet 
trænge igennem. Derimod valgtes han 1886 ind 
i Landstinget og blev 6. Juni 1892 Udenrigs
minister i det Estrup'ske Ministerium. Ved dettes 
Afgang 7. Aug. 1894 dannede han det ny Mini
sterium, i hvilket han selv overtog Konseilpræsi-
diet og Udenrigsministeriet. Det var R.'s Ønske 
loyalt at arbejde paa det ved Forliget s. A. 
skabte Grundlag, men dette vanskeliggjordes ham 
i høj Grad derved, at Ministeriet udelukkende 
bestod af Højrepolitikere og navnlig ved, at der 
i det optoges flere Medlemmer af det Estrup'ske 
Ministerium. I Begyndelsen syntes R. i højere 
Grad end foreneligt med den ny Situation 
bunden af Hensynet til Landstingets Højreflertal, 
men efterhaanden blev hans Stilling som Mægler 
mellem Tingene og hans Utilbøjelighed til at 
vende tilbage til de en Gang forladte Veje klarere 
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udtrykt, ligesom han ved sit Forslag til en Re
form af de direkte Skatter og sin over for Folke
tinget imødekommende Holdning under Toldlov
forhandlingerne i Foraaret 1897 viste alvorlig 
Vilje til at skabe et nyt Grundlag for Fremtidens 
Politik. Imidlertid var Stillingen bleven meget 
vanskeliggjort for Ministeriet, ved at Forligets 
Modstandere havde sejret ved Folketingsvalgene 
'89 51 og skønt der inden for det nydannede 
Venstrereformparti var forskellige Elementer, som 
ønskede at stille sig paa en god Forhandlingsfod 
med Ministeriet og navnlig modtog dets Skatte
reform med Glæde, var der dog ogsaa indflydelses
rige Kredse inden for Partiet, som ønskede Mini
steriets Fald, da man af dets fortsatte Virksom
hed frygtede en Omformning af de bestaaende 
Partiforhold. I Landstingets Højre havde R., alt 
som han nærmede sig til Folketinget, fundet 
stærkere og stærkere Modstand, og under de 
langtrukne Finanslovsforhandlinger i Foraaret 1897 
viste det sig meget vanskeligt for Ministeriet at 
naa et Resultat af dets Mæglingsforsøg. Langt 
om længe naaede det en Overenskomst med Folke
tinget, men denne fandt ikke Tilslutning i Lands
tinget, og Ministeriet maatte da træde tilbage 23. 
Maj 1897. Ved de Begivenheder, der havde ført 
hertil, var der indtraadt en ulægelig Spaltning 
mellem R. og de faa Højremænd i Landstinget, 
som stode ham nær, og Landstingets egentlige 
Højreflertal, og denne Spaltning traadte tydelig 
frem, da det ny Hørring'ske Mæglingsministerium 
i Foraaret 1900 var blevet afløst af et udpræget 
Højreministerium under Sehested. Med dette kom 
det snart til aaben Strid, da R. og hans 
Gruppe havde sluttet sig til den i Folketingets 
Skattekommission i Sommeren 1900 opnaaede 
Overenskomst angaaende Skattelovene mellem 
Venstre og Kommissionens to Højremedlemmer, 
og Følgen blev Dannelsen af en selvstændig 
Højregruppe i Landstinget, det senere ^ r i -
konservative« Parti, i hvilket R. indtager en ind
flydelsesrig Stilling. — Fra 1887 har R. været 
Forstander for Herlufsholm Skole og Gods, og 
1897 udnævntes han ved sin Afgang fra Konseils-
præsidiet til Geheimekonferensraad. N. N. 

Reel (fr.), virkelig, saglig; solid, tilforladelig. 
Reel [ r i l ] , en gammel Dans, rimeligvis af 

keltisk Oprindelse, hjemmehørende i England, Skot
land, Irland og Danmark. Den er i todelt Takt med 
hurtig Bevægelse og danses i Reglen af 2 eller 
3 Par ad Gangen. S. L. 

Reelle Injurier se Injurie. 
Reelle Tal kaldes de positive og negative 

Tal. Modsætningen er de imaginære Tal (s. d.). 
Reelt Billede se B i l l ede 4) (optisk). 
Reenberg, T ø g e r , dansk Digter, født i Vi

borg 10. Oktbr. 1652, død paa sin Ejendom 
Ristrup i Jylland 24. Juni 1742. R. tilhørte en 
anset og formuende Slægt. Efter at være bleven 
Student fra Viborg Skole 1675 og fire Aar senere 
at have taget teologisk Embedseksamen turede 
han i nogle Aar om i det sydlige Udland og 
synes navnlig at have modtaget Impulser fra den 
franske Klassicisme, i første Række af Boileau, 
under hvis Tegn R.'s betydeligste litterære Virk
somhed former sig, nemlig som Skaber af den 
æstetiske Kritik i Danmark. R.'s Liv faldt dog 
helt uden for litterære Omgivelser. Noget efter 

sin Hjemkomst forpagtede han Fædrenegaarden 
Lynderup af sin ældre Broder, og 1703 købte 
han Herregaarden Ristrup, hvor han henlevede 
Resten af sine Dage. En overvejende Del af R.'s 
Digtning er Lejlighedspoesier, men langt friskere 
og originalere i Tonen, end hvad Samtiden ellers 
præsterede i denne Retning; han undgaar den 
tunge Alexandriner og holder sig til den firfodede 
Jambe. Der er umiskendeligt Slægtskab med 
Bording. Det meste af hvad der foreligger fra 
R.'s Haand er dog kun Andenhaandsarbejde, 
Oversættelse eller Omskrivning af Boileau's Sa
tirer. Saaledes det store Digt »Forsamlingen paa 
Parnas«, hvor R. ikke nægter sig den Fornøjelse 
at sige adskillige af Dusinpoeterne sin Mening 
om deres Arbejde. Digtet vakte megen Uvilje, 
skønt det ligesom R.'s andre Arbejder kun ver
serede i Haandskrift. Den litterærhistoriske Be
tydning af dette som af hans »ArsPoetica« [1701], 
en Bearbejdelse af Horats'es bekendte Digt og 
Boileau's »Art poétique«, er R.'s Sans for Nød
vendigheden af en litterær Kritik; i sig selv er 
Digtet knudret, bredt og snakkesaligt som det meste 
af, hvad R. har skrevet. — Hans Udnævnelse til 
Landsdommer 1703 var oprindelig en blot og 
bar Titel; senere har han dog fungeret ved for
skellige Tillidshverv. — Først 1764 bleve hans 
»Poetiske Skrifter« udgivne i Trykken af hans 
Dattersøn T. R. Teilmann. Et Udvalg er fore
taget 1834 af Fr. Schaldemose. (Li t t . : Pa ludan , 
»Landsdommer T. R.« i »Hist. Tidsskr.« VII, 
3. Bd.). J. Cl. 

Reesisk Regel se R e g u l a de t r i . 
Reeves [rilvz], J o h n Sims, engelsk Tenor

sanger, er født i Hoolwich 21. Oktbr. 1822. I en 
Alder af 14 Aar blev han Organist i Kent, kastede 
sig derpaa over Sangen og debuterede 1839 i 
Newcastle. Efter yderligere Studium og Optræden 
i Italien vendte han 1847 tilbage til London og 
var fra nu af den betydeligste engelske Tenorsanger, 
saavel paa Scenen som i Koncertsalen; særlig 
ved de store engelske Oratorieopførelser har R. 
været en af de mest fremragende Kræfter. S. L. 

Ref, ældre svensk Længdemaal = 100 Fot = 
29,69 M. ^ . y. B. 

Refaktie, i Handelssproget gammeldags Be
tegnelse for Vægtgodtgørelse, som ydes for fore-
funden Beskadigelse af en Vare. C. V. S. 

Refektion (lat.), Forfriskning; Genoprettelse 
(ved nærende og styrkende Midler); Helbredelse. 
Smig. R e f e k t o r i u m , Klosterets fælles Spisesal. 

Refektorium se K l o s t e r b y g n i n g . 
Referat (lat.), Beretning, Foredrag. 
Reference [refera 'j;se](fr.). For en Forretnings

mand, der søger at knytte Forbindelser, er det, 
navnlig naar det f. Eks. drejer sig for ham om 
at opnaa Kredit paa sine Indkøb eller om at an
befale sig som Agent, Kommissionær o. 1., af stor 
Betydning at kunne henvise ( r e fe re re ) til ældre 
ansete Firmaer, som kende ham og have erklæret 
sig rede til at anbefale ham for Hæderlighed og 
Dygtighed, og som muligvis ogsaa kunne give 
betryggende Oplysninger om hans Formuesomstæn-
digheder. Saadanne Firmaer kaldes da i dette 
Forhold til ham hans R. C. V. S. 

Referendar (lat.) bet. sproglig en Person, som 
aflægger Beretning, navnlig forbereder en Sag og 
forelægger den for den, der skal træffe den ende-
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lige Afgørelse. I Preussen og de fleste andre tyske 
Stater er R. Betegnelsen for de juridiske stude
rende, som have aflagt den første juridiske Prøve 
og derefter tilforordnes Justits- ell. Forvaltnings
myndighederne som ulønnede Medhjælpere, hvilken 
Tjeneste i fire Aar er obligatorisk for dem, der 
agte at aflægge den egentlige juridiske Embeds
eksamen (Assessoreksamen). L. A. G. 

Referendum (lat.) er Betegnelsen for den siden 
1863 de stemmeberettigede Vælgere i de schwei
ziske Kantoner tillagte Ret til at afstemme over 
Gyldigheden af de af den k a n t o n a l e Lovgivnings
myndighed vedtagne Love og vigtige Beslutninger 
m. m. (se Aargau) . 

Efter F o r b u n d s f o r f a t n i n g s l o v e n af 31. 
Jan. 1874 i Forbindelse med L. af 17. Juni s. A. skal 
der, naar den ene af Forbundsforsamlingens Af
delinger beslutter Gennemsyn af eller Forandring i 
Forbundslovgivningen, uden at den anden tiltræder 
saadant, eller naar 50,000 stemmeberettigede 
Borgere forlange det, forelægges Borgerne Spørgs-
maal desangaaende. Bliver dette med Stemme
flerhed besvaret bekræftende, iværksættes Gennem
synet i Overensstemmelse hermed, efter at der er 
foretaget ny Valg til begge lovgivende Forbunds-
kamre, og den omdannede Forfatning træder da i 
Kraft, naar den derpaa vedtages af Flertallet af de 
stemmeberettigede Borgere og Kantonerne. Ogsaa 
alle ny Forbundslove og Beslutninger, der af Raadet 
anses for at være af almindelig Betydning for 
Borgerne og ikke skønnes at kræve øjeblikkelig 
Iværksættelse, blive paa lignende Maade at fore
lægge til Afstemning (se nærmere Schwe iz , 
> Forbundsforfatningen c), 

I det d i p l o m a t i s k e Sprog siges et Forslag 
eller en Meddelelse at tages ad referendum, 
naar den Gesandt eller statsbefuldmægtigede, til 
hvem den fra den med ham forhandlende Rege
rings eller Ministers Side rettes, erklærer for 
Tiden ikke at kunne afgive noget Svar i Reali
teten, men at ville indhente sin Regerings nær
mere Bestemmelse derom. C. V. N. 

Referent se R e f e r e r e . 
Referere (lat.), give Beretning; R e f e r e n t , 

den, der giver Beretning, særlig til et Blad. 
Reffy [ræfi'j, fransk Artilleriofficer og Kon

struktør, født 30. Juli 1821 i Strassburg, død 2. 
Decbr. 1880 i Versailles som General, var 1864 
Kaptajn og Ordonnansofficer hos Napoleon III, 
senere Direktør for Artilleriværkstederne i Meudon. 
Her fremstilledes under ham Mitrailleusen {Canon 
å balles) og en Bagladefeltkanon af Bronze paa 
8,5 Cm.'s Kaliber, efter sit 7 Kg. tunge Projektil 
benævnet Canon de sept\ denne gjorde god Gavn 
under Paris'es Belejring og dannede dels af Bronze, 
dels af Staal i Forbindelse med den noget senere 
Canon de cinq det franske Feltartilleris foreløbige 
Bevæbning efter Krigen. F. W. 

Refleks (lat.). Det er en bekendt Sag, at et 
sovende eller bevidstløst Menneske ved Berøring af 
Huden kan bringes til at udføre Bevægelser, uden at 
Bevidstheden eller Viljen træder i Virksomhed, og 
det er ligeledes en dagligdags Erfaring, at vi, 
selv i vaagen Tilstand, under Paavirkning af et 
eller andet Indtryk, ofte udføre »uvilkaarlige« 
Bevægelser, over hvilke vi ikke ere Herre. Saa-
danne Bevægelser, som i Modsætning til de 
»vilkaarligec Bevægelser komme i Stand uden 

Viljens Medvirkning, kaldes R e f l e k s b e v æ g e l 
ser (af reflexio, > Tilbagebøjning«), fordi de 
komme i Stand ved, at Indtrykket, efter at have 
forplantet sig til Centralnervesystemet, ligesom 
føres over paa en Bevægelsesnerve, der atter 
leder det ud til Musklerne. Det er imidlertid 
ikke alene til en Bevægenerve, at Indtrykket kan 
overføres; ogsaa Kirtlernes Afsondringer kunne 
indledes gennem en R., og det behøver ikke at 
være en Følenerve, gennem hvilken Indtrykket 
naar til Centralnervesystemet; ogsaa gennem de 
øvrige Sanseorganer (Øjet, Øret, Smags- og 
Lugteorganerne) kunne R. udløses, ja de kunne 
endog udløses ved Paavirkning af Nerver, som 
ganske vist føre til Centralnervesystemet, men 
hvis Irritation aldrig giver Anledning til nogen 
egentlig Sansefornemmelse. 

I videst Betydning forstaar man da ved en R. 
eller en reflektorisk Proces en O v e r f ø r e l s e af 
en P a a v i r k n i n g fra en N e r v e t i l e n a n d e n 
af en anden Art . Der kræves altsaa til Pro
cessen altid i det mindste een Nerve, der mod
tager Paavirkningen (centripetalt ledende Nerve), 
og een, til hvilken den overføres, og som atter 
leder den ud til det Organ, som endelig paa
virkes (centrifugalt ledende Nerve). En Funktion 
(Bevægelse eller Afsondring), som opstaar paa 
denne Maade, siges at være opstaaet ved R. eller 
ad reflektorisk Vej. 

De reflektoriske Processer ere af den største 
Vigtighed for Organismen. Det er for en stor 
Del disse, der knytte de forskellige Organer i 
Legemet sammen til en Organisme, der betinger 
Organernes Samvirken og regulerer deres Funk
tioner i Forhold til hinanden, saa at det hele 
bliver harmonisk og hensigtsmæssigt. En stor 
Del af de mest sammensatte og fineste Bevægelser, 
som Gang, Løb, Aandedrætsbevægelserne og tal
rige andre, foregaa i Virkeligheden udelukkende 
eller overvejende ved R. 

R e f l e k s b e v æ g e l s e r . Den mest iøjnefaldende 
og derfor tidligst iagttagne reflektoriske Proces 
er den, ved hvilken en Muskel sættes i Virksom
hed ved Paavirkning af en Følenerve, men uden 
at Viljen gør sin Indflydelse gældende. Lader 
man f. Eks. Benet i bøjet Tilstand hænge ud 
over Stolen og giver Senen under Knæskallen et 
let Slag, sammentrække Laarets Strækkemuskler 
sig uvilkaarlig, saa at Benet rettes ud (Patellar-
refleks). Processen er i sin simpleste Form den, 
at den Irritation, som træffer Følenerven, ledes 
gennem denne op til Rygmarven. Her paavirkes 
en Bevægenerves Cellelegeme saaledes, at der 
fra denne udgaar en Impuls til vedkommende 
Muskel. Man kalder dette en e n k e l t eller 
u s a m m e n s a t R. Som bekendt udgaa Føle
nerverne og Bevægelsesnerverne parvis fra Ryg
marven med visse Mellemrum — et Par til hver 
Side for hver Hvirvel. Det har nu vist sig, 
at Paavirkningen først og lettest overføres fra 
Følenerverne til de Bevægenerver, der udspringe 
i samme Højde, tilhøre samme Par paa samme 
Side. Rygmarven viser sig altsaa at bestaa af en 
Række ensartede Afsnit, Segmenter, i hvilke 
Følenerver og Bevægenerver (og for øvrigt ogsaa 
andre Nerver) saa at sige udgøre korresponderende 
Organer. Denne Segmentering er et oprindeligt Træk 
i alle Dyrs Organisation (Metameri). Hos de lavere 
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Dyr er den saa stærkt udtalt i alle Henseender 
og for alle Organer, at hvert Afsnit (Metamer) 
saa at sige repræsenterer en selvstændig Orga
nisme. Hos de højere Dyr udslettes dette i større 
eller mindre Grad. For de laveste Hvirveldyr er 
den for Nervesystemets Vedkommende endnu 
tydelig paaviselig, og hos Mennesket finder den 
endnu sit Udtryk i Sammenhængen mellem 
Nerverne og deres Udbredning og R. Vi finde 
endnu her, at der til et bestemt Hudomraades 
(Dermatomer) Følenerver svarer et bestemt Muskel-
omraade (Myomer) og et bestemt Omraade af de 
indre Organer (Splanchnomer), men ganske vist 
ikke saaledes, at R. alene begrænses til dette 
Segment. Tværtimod ved stærkere Paavirkning 
træde ogsaa andre Muskler end de, der korre
spondere metamert med den paavirkede Føle
nerve, i Virksomhed, hele Muskelgrupper eller et 
helt Lem sættes samtidig i Bevægelse. Man kalder 
dette s a m m e n s a t t e eller u d b r e d t e R. De 
betinges af, at Følenerverne, foruden med Bevæge-
nervernes Celler i samme Segment, staa i For
bindelse med andre Nerveceller, der atter træde 
i Forbindelse med en Række Bevægenervers 
Celler i fiere Segmenter, og som altsaa knytte de 
enkelte metamere Afsnit sammen til samvirkende 
større Afsnit. Dette strækker sig ikke alene over 
Rygmarven, men ogsaa til den forlængede Marv 
og selve Hjernen, saa at en enkelt Paavirkning, 
f. Eks. af en Følenerve, kan sætte hele Orga
nismens Muskelapparat i Virksomhed. 

En særlig Art af Refleksbevægelser, der er af 
den største Betydning for Organismen, er den 
reflektoriske Udløsning af Bevægelser i Blod
karrenes Muskulatur: v a s o m o t o r i s k e R., hvor
ved Blodkarrenes Størrelse forandres. Herved regu
leres Blodmængden og Blodstrømmens Hastighed 
i de forskellige Organer alt efter Behovet. Ogsaa 
disse R. kunne indskrænke sig til enkelte Or
ganer (Muskler, Kirtler) og enkelte Hudpartier 
eller brede sig ud til større Dele af Organismen. 
Den vasomotoriske R. til Hudens Blodkar er et j 
af de vigtigste Midler til Regulering af Legemets 
Varmetab og derved til Opretholdelsen af Legemets 
Temperatur under vekslende ydre Temperaturer. ( 
Ogsaa H j e r t e t s B e v æ g e l s e r kunne paavirkes I 
gennem R. fra Følenerver og andre Sansenerver, j 

Spiserørets, Mavesækkens og Tarmens Be- j 
vægeiser, der jo altid foregaa uden Bevidsthedens 
eller Viljens Medvirkning, indledes og ordnes i ;• 
det væsentlige ved R., fra disse Organers centri- j 
petalt ledende Nerver, der ikke i egentlig For- •, 
stand ere >Følenerver«, for saa vidt deres Irrita- i 
tion ikke giver Anledning til nogen egentlig j 
Sansefornemmelse. Refleksoverføringen finder for i 
disse indre Organers Vedkommende for en stor ! 
Del Sted gennem Nerveceller, som ikke ligge i 
Rygmarven, men i særlige, omkring i Legemet 
spredte, Nervecellehobe (sympatiske Nervegang
lier). 

R e f l e k s s e k r e t i o n e r . Paa samme Maade som 
til en Muskel kan en Paavirkning af en Føle
nerve ved R. overføres til de Nerver, der be
tinge Kirtlernes Afsondringer (sekretoriske Nerver). 
Et almindelig kendt Eksempel er Taarekirtlernes 
Sekretion under Indflydelse af en Irritation af 
Øjeæblets (Bindehudens) Følenerver, f. Eks. naar | 
man har faaet Støv i Øjet, »Øjet løber i Vand«. I 

Ogsaa her kan R. begrænses til en enkelt Kirtel, 
; eller den kan brede sig til begge Taarekirtler, 
! navnlig naar Paavirkningen er stærk (smertefuld). 

Ogsaa Svedsekretionen fremkaldes let og ofte ad 
reflektorisk Vej, og for Afsondringen af Spyt og 
Mavesaft spille R. en væsentlig Rolle, om end 
deres Betydning her maaske har været over
vurderet. 

R.'s F o r h o l d t i l I r r i t a t i o n e n . Jo stærkere 
den Paavirkning er, der træffer en Nerve, desto 
stærkere er ogsaa den Virkning, som reflektorisk 
fremkaldes, ikke blot med Hensyn til Styrke, 
men ogsaa med Hensyn til Udstrækning og Varig
hed. En Indvirkning paa en Følenerve kan saa
ledes efter Omstændighederne fremkalde en enkelt 
Muskeltrækning i en enkelt Muskel eller Kramper 
(Reflekskramper) i hele Muskelgrupper. En svag, 
men gentagen Indvirkning kan fremkalde lige saa 
stærk Virkning som en enkelt langt stærkere 
Paavirkning (Summation), et Forhold, paa hvilket 
den daglige Erfaring giver en Række Eksempler 
(gentagen let Kildren kan fremkalde stærke Be
vægelser). Visse Refleksprocesser udløses lettest 
og kraftigst ved Irritation af en ganske bestemt 
Art, selv om Irritationen i og for sig ikke er 
stærk: Nysebevægelsen saaledes ved en let Be
røring (Kildren) af Næsens Slimhinde, medens 
stærkere Berøring ikke fremkalder denne Virk
ning. 

N e r v e c e l l e r n e s F o r h o l d til R. Udløs
ningen af en R. afhænger ikke alene af den op
rindelige Irritation, men mindst lige saa meget 
af de Nervecellers Tilstand, gennem hvilke Pro
cessen gaar. Alt efter disses fysiologiske Tilstand 
kan Virkningen blive f o r s t æ r k e t eller for
m i n d s k e t , ja fuldstændig o p h æ v e t . Ved visse 
Forgiftninger, f. Eks. med Stryknin, fremkalder 
selv svage Indtryk udbredte og stærke Refleks
kramper. Andre Gifte vanskeliggøre Refleks
udløsningen. Ogsaa under normale fysiologiske 
Forhold finder der stadig Vekslen Sted med 
Hensyn til Refleksudløsningens Lethed, rimelig
vis foraarsaget af Stofskifteprodukter, der paa
virke Nervecellerne (saaledes f. Eks. ved Ud
løsningen af Aandedrætsrefleksen). 

R e f l e k s t i d . Udløsningen af R. medtager altid 
(bortset fra den Tid, der medgaar til Nerveled
ningen) en vis Tid, der er meget forskellig, men 
kan være ret betydelig: op til !/10 Sek. f. Eks. 
for Refleksbevægelser hos Frøen. 

O r d n e d e R., I n d ø v n i n g af R. Det er alle
rede ovenfor fremhævet, at Refleksbevægelserne 
ofte antage større Udstrækning, saaledes at flere 
Muskelgrupper sættes i Virksomhed. En Del af 
disse Bevægelser ere allerede ved Fødselen ordnede 
paa en hensigtsmæssig Maade, saa at de tjene et 
bestemt Forhold (f. Eks. Patningsbevægelserne, 
der udløses ved Berøring af det nyfødte Barns 
Læber og Mund, Aandedrætsbevægelserne o. fl. a.). 
Langt flere af disse ordnede (koordinerede) R. 
indøves dog i Løbet af Livet. Det gælder saa
ledes Gangen, Løb og en Mængde andre, der i 
hvert Fald i Hovedsagen kun ere R., saaledes 
som den øvedes Skrivning. Hvorledes denne Ind
øvning finder Sted, er i Enkelthederne lidet klart, 
men det er dog i høj Grad sandsynligt, at den 
væsentligst betinges af den Virkning, som sam
tidige Nervepaavirkninger af anden Art udøve paa 
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R.'s Forløb. Saadanne samtidig nervøse Processer 
kunne, som det er let at vise ved Forsøg, dels 
bevirke en H e m n i n g eller en fuldstændig Op
hævning af visse R., dels en F o r s t æ r k n i n g af 
andre. Dette gælder ikke alene Refleksbevægel
serne, men ogsaa Refleksafsondringerne. Disse 
nemmende og forstærkende nervøse Processer have 
aabenbart i hvert Fald for største Delen deres 
Udgangspunkt i Hjernen, særlig i den store Hjerne, 
der altsaa virker som en Regulator paa R. Denne 
regulerende Virkning behøver imidlertid aldeles 
ikke at komme til Bevidsthed. Som oftest vil den 
udfolde sig, uden at vi have nogen Følelse deraf, 
og uden nogen Indgriben fra Viljens Side. Det 
er allerede heraf klart, at Grænsen mellem disse 
>ordnede R.< og den > viljemæssige« Udførelse af 
de samme Bevægelser er i høj Grad flydende. Vi 
kunne aldeles ikke i alle Tilfælde gøre os selv 
Rede for, naar R. høre op, og naar de volontære 
Bevægelser begynde. (Li t t . : Exner , >Entwurf 
zu einer physiolog. Erklårung d. psychischen Er-
scheinungen« I [1894]; S h e r r i n g t o n , The spi
nal cordi: Schafer , Textbook of Physiology, II 
[1900]; Mora t og Doyon, Tratte de Physio-
logieW; Fonctions d'tnriervation [1902]). S. T. 

Refleks (fys.), tilbagekastet Lys, f. Eks. fra 
blanke Flader som Overfladen af Vand eller 
blankt Metal, eller fra matte, lyse Flader som 
en Snemark. Naar Havet er isfrit og Landet 
dækket med Sne, ser man paa en jævn Sky
himmel en stærk R. fra Landjorden, hvorved 
Skylaget bliver meget lysere over Landet end 
over Søen. Fjerne Vaager i et is- og snedækket 
Hav kunne opdages ved de mørke Pletter, der 
vise sig over dem paa et Skylag, medens Resten 
af Skylaget er lysere paa Grund af R. fra Sneen. 
Ved kunstnerisk Gengivelse af Genstande med 
Lys og Skygge maa der tages Hensyn til, at 
der ved R. kan komme Lys ind paa Steder, hvor j 
der ellers intet vilde være, og denne R. frem- ! 
bringer ofte særlig smukke Lysvirkninger. K. S. K. 

Refleksbevægelser se Refleks. 
Refléksgalvanométer d. s.s. Spejlgalvano-

mete r , se G a l v a n o m e t e r S. 464. 
Refleksion (lat.), egentlig Tilbagekastning 

eller -bøjning; i Alm. Tænkning, særlig hvor 
denne fremtræder som skelnende, sammenlignende, 
bestemmende og forbindende Forestillinger. Locke 
opstillede to Erkendelseskilder: ydre Erfaring, 
o: Sansning, og indre Erfaring, o: R., hvorved 
da forstodes Selviagttagelsen af vor Bevidstheds 
egne Virksomheder. Beslægtet dermed er Betyd
ningen af Selvbesindelse, under hvilken Bevidst
heden ligesom er bøjet tilbage i sig selv; en 
reflekterende Aand er særlig den, der grublende 
fordyber sig i sig selv og gør alle Iagttagelser 
og Oplevelser til Genstand for lange Betragt
ninger og Overvejelser. Cl. W. 

Refleksion, L y s e t s , er den Tilbagekastning 
af Lyset, der altid finder Sted, naar Lyset gaar 
over fra et Medium til et andet med et andet 
Brydningsforhold (se B r y d n i n g , Lysets). Er 
Overfladen af et Legeme, der træffes af en Lys-
straale, blank som et Spejl, viser det sig, at den 
kastes tilbage efter den simple Lov, at den til
bagekastede Straale danner samme Vinkel med 
den spejlende Flade som den indfaldende, og at 
den ligger i det Plan, Indfaldsplanet, som er 

; bestemt ved at gaa gennem den indfaldende 
, Straale og I n d f a l d s l o d d e t til I n d f a l d s -

p u n k t e t , o: den Linie, som staar vinkelret paa 
Spejlfladen i det Punkt, hvor denne Flade træffes 
af Straalen. Vinklerne mellem Indfaldsloddet og 

] den indfaldende og tilbagekastede Straale kaldes 
henholdsvis Indfalds- og Udfaldsvinkelen, og 
Tilbagekastningsloven udtrykkes gerne ved den 
Sætning, at Indfaldsvinkelen og Udfaldsvinkelen 
ere lige store. S t y r k e n af den tilbagekastede 
Straale er som Regel mindre end af den ind
faldende; ved gennemsigtige Legemer er den 
desto større, jo større Indfaldsvinkelen er. Ved 
Tilbagekastning fra Metaller (Me ta l r e f l eks ion ) 
er den tilbagekastede Straale altid stærk og ikke 
meget afhængig af Indfaldsvinkelen. Kun ved 
T o t a l r e f l e k s i o n (se B r y d n i n g ) finder intet 
Lystab Sted. En ejendommelig Forandring, der 
ved R. kan foregaa i Lysstraalen, behandles 
under P o l a r i s a t i o n . K. S. K. 

Refleksionscirkel se Sekstant. 
Refleksionsinstrnment se Sekstant. 
Refleksidnspoesi er ikke nogen særlig Art 

af Poesi, men enten et Udtryk for Tankepoesi 
(se Lyr ik ) eller for saadanne poetiske Frem
bringelser, hvis Tankeindhold ikke poetisk er 
magtet og omsat i Stemning. Cl. W. 

Refleksionsprisme se B r y d n i n g , L y s e t s . 
Refleksidnsvinkel d. s. s. U d f a l d s v i n k e l , 

se Re f l eks ion , L y s e t s . 
Refleksiv (lat.), tilbagevirkende, tagende Hen

syn til noget forudgaaende. 
Refleksivum eller Verbum ref lex ivum 

(lat.) er i Grammatikken Benævnelse paa et Ver
bum, der til Objekt eller Hensynsobjekt har et 
Pronomen, der er Stedfortræder for Subjektet. 
Fra de ældste Tider anvendtes hertil det refleksive 
(tilbagevirkende) Pronomen sig, der er et fælles-
indoeuropæisk Rodord. Det brugtes oprindelig 
ved alle tre Personer baade i Ental og Flertal: 
Jeg , du, han, vi, I, de glæde(r) s ig. Denne 
Brug har vedligeholdt sig i de slaviske Sprog 
og i Litauisk, træffes ogsaa i andre gamle indo
europæiske Sprog og er ikke ukendt i Tysk. 
Men i andre Sprog er sig fortrængt i første og 
anden Person af det personlige Pronomen, saa-
ledes i Dansk: Jeg g læde r mig, du g l æ d e r 
dig, men han g l æ d e r s ig ; vi g l æ d e os, I 
g læde eder . I gammel Dansk forsvandt s ig 
ved Flertallet, saa det altsaa hed: de g l æ d e 
dem, hvilket endnu er i almindelig Brug i Almue-
maalene og i det hele høres i Talesproget. I 
Skriftsproget er s ig (de g l æ d e sig) genindført 
i nyere Tid under fremmed Paavirkning. I det 
til s ig svarende possessive Pronomen har den 
gammeldanske Brug af d e r e s derimod holdt sig 
i Stedet for det oprindelige s ine . I Engelsk er 
s ig i alle Personer fortrængt af det personlige 
Pronomen med tilføjet s e l v : h imse l f (sig), men 
him (ham). Sammenblanden af R. og Medium 
(s. d.) er meget tidlig indtraadt i Sprogene. I 
Litauisk og i de nordiske Sprog er der af R. 
opstaaet en Pass iv , der har afløst det gamle 
Medium, idet sig, reduceret til Suffiks, er 
sammensmeltet med Verbet. Saavel i Litauisk som 
i Nordisk bestaar R. dog ved Siden af denne 
Passivdannelse, f. Eks. dansk g l æ d e s i g , g lædes . 
Denne Maade at danne Passiv paa er karakteri-
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stisk for alle skandinaviske Sprog og Dialekter; 
den forekommer i de sydligste danske Dialekter 
i Angel og ved Husum, f. Eks. mæ t ø k k e s 
(mig tykkes). For alle andre germanske Sprog er 
den ganske fremmed. I Nordisk er Sammensmelt
ningen af s ig med Verbet fuldbyrdet saa langt 
tilbage i Tiden, som vi overhovedet vide noget 
om de nordiske Sprog. Efter al Rimelighed er 
det allerede sket, medens s ig brugtes i alle tre 
Personer. P. K. T. 

Reflékskrampe, Krampe, som opstaar ikke 
ved direkte Paavirkning af Nerverne i det Om-
raade, hvor Krampen findes, men ved Paavirkning 
fra fjernere Steder, f. Eks. Krampe i Arme og 
Ben ved Sygdomme i Tarmkanalen. A. F. 

Reflektere (lat.), tilbagestraale, overtænke. 
R e f l e k s i o n , Overvejelse etc. (se ovenf.). 

Reflektor se K i k k e r t . 
Reform (lat.), Omformning, Forbedring, For

andring (i Lovgivning, Administration etc). 
Reformatlo in pejUS (lat.), en appelleret Doms 

Forandring i Appelinstansen til Skade for den, 
der appellerer, noget, der dog efter Nutidens 
Proceslove i Reglen ikke kan finde Sted (jfr. 
A p p e l ) . E. T. 

Reformation (lat.: Omdannelse) er en Be
tegnelse, der ligesom R e f o r m a t o r kan anvendes 
i al Almindelighed, hvor gennemgribende Sam
fundsændringer finde Sted, men Ordet har sin 
særlige Anvendelse som Betegnelse for det store 
religiøse Gennembrud i Begyndelsen af det 16. 
Aarh., dette Gennembrud, som, knyttet først og 
fremmest til Luther's Navn, paa een Gang fri
gjorde den religiøse Personlighed fra ydre Auto
riteter og samtidig genindførte den paulinske 
Kristendomstype i Kirken og stillede den i Mod
sætning til den romerske, og som i Forbindelse 
med Renaissancen skabte det Kulturtrin, hvorpaa 
den civiliserede Verden endnu staar. R. er i sit 
Udspring og i sin Kerne en aandelig Bevægelse 
og en religiøs Bevægelse. Hvor omfattende dens 
Virkninger end bleve i politisk og kulturel Hen
seende, og hvor ofte det end hændte, at Mennesker 
sluttede sig til den af ret uaandelige Motiver, 
Begyndelsen til den skete dog, da Luther i sin 
Celle tilkæmpede sig Fred med sin Gud, og 
Kraften i den baade ved dens første Fremtræden 
og under dens senere Vækst var Evangeliets Kraft. 
R. karakteriseres bedst gennem de to Principper, 
som bleve Grundprincipperne for den nye Kirke
afdelings Kristendomsopfattelse, det formale Princip, 
at den hellige Skrift er eneste Norm og Regel 
for Tro og Lære og Lærens eneste Kilde, og 
det materiale, at et Menneske retfærdiggøres, 
d. v. s. faar sine Synders Forladelse, ved Troen 
alene, idet Troen ikke opfattes som noget intellek
tuelt, men som det inderlige Tillidsforhold til Gud 
og Selvhengivelsen til ham. 

Aarsagen til R. var altsaa et Frembrud af 
den gamle evangeliske Tro; men at denne ikke 
kunde bestaa inden for de daværende Kirke
rammer, havde atter sine særlige Aarsager. Den 
romerske Kirke var som Helhed betragtet gleden 
dybt ned i Udvorteshed og Overtro. De store 
Paveskikkelser vare forsvundne, paa St. Peter's 
Stol sad ved Middelalderens Slutning verdslige 
Fyrster i kirkelig Dragt, Fyrster, hvis Opgave 
fortrinsvis var at øge Pavedømmets politiske og 

økonomiske Magt, som ofte vare berygtede for 
Usædelighed, og som i hvert Fald vare ude af 
Stand til at være Kirkens aandelige Førere. Paa 
de store Konciler i Middelalderens Slutning var 
der derfor ogsaa gentagne Gange udtalt, at det 
økumeniske Koncilium og ikke Paven var Kirkens 
øverste Autoritet, og endnu en Stund efter, at R. 
var begyndt, haabede man fra mange Sider, og
saa fra R.'s egen Kreds, at et Koncilium vilde 
kunne bedre den religiøse Tilstand. Eksemplerne 
fra Koncilerne i Konstanz, Basel og Firenze 
viste imidlertid tilstrækkelig tydeligt, at trods al 
god Vilje til at reformere Kirken paa »Hoved 
og Lemmer< magtede heller ikke Koncilerne 
Opgaven. Verdsligheden havde ogsaa grebet 
Episkopatet, og de forholdsvis faa Reformer, som 
gennemførtes, vare næsten udelukkende paa det 
sædelige Omraade og vare tilmed ganske ufyldest
gørende. Den kraftigste Reformbevægelse inden 
for Episkopatet var den saakaldte »spanske R.« 
under Ferdinand den Katolske, hvis Hovedmand 
var Kardinal Jimenez (s. d.), men ogsaa den var 
kun en sædelig Tugt i Forbindelse med en 
humanistisk Fornyelse af det sproglige og eksege-
tiske Bibelstudium, og den førte kun til Restau
ration, ikke Reformation af den romersk-katolske 
Kristendomstype. Og det var i Virkeligheden 
denne, som trængte til Sigtelse. Kirkens Forfald 
skyldtes mindre dens ledende Mænd end dens 
hele Kristendomsopfattelse. Katolicismen havde 
i Aarhundredernes Løb udviklet sig til en Selv
retfærdighedens og en Autoritetens Religion. Vejen 
til Gud gik gennem de gode Gerninger, og skønt 
Kirken stadig i Teorien holdt paa, at det indre 
skulde svare til det ydre, gik Praksis forud for 
Teori, og de sidste Skolastikere lærte i øvrigt 
ogsaa med rene Ord, at Menneskets egne For
tjenester kunde give det Ret til at faa Del i 
Guds Naade. Bods-, Aflads- og Helgenlæren 
udvikledes og fik en skæbnesvanger Indflydelse. 
Men tillige havde Religionen faaet et bestemt 
Autoritetspræg. Hvad Kirken lærte, skulde være 
den eneste sande Lære, og for den skulde alle 
bøje sig. Paa Skolastikkens Blomstringstid var 
der endnu et levende Præg over den romerske 
Teologi, fordi man dengang haabede at kunne 
godtgøre Dogmernes Overensstemmelse med den 
menneskelige Fornuft, men de senere Skolastikere 
opgave dette Haab, og da de ikke havde noget andet 
Tilknytningsmiddel at byde, blev den fromme Be
vidsthed nødt til at bøje sig i blind Lydighed 
for Kirken. Men netop herudfra forstaar man, 
hvorfor R. maatte føre til Dannelse af en ny 
Kirkeafdeling. Luther og især Melanchton havde 
i Begyndelsen haabet, at den nye Bevægelse 
skulde have kunnet holde sig inden for de 
katolske Rammer, ja Luther havde oprindelig 
aldeles ikke tænkt paa andet end paa at afskaffe 
visse Misbrug inden for Kirken, men Kirken 
vilde og kunde ikke taale dogmatiske Afvigelser. 
Tidligere, mere famlende reformatoriske Forsøg, 
først og fremmest det wiclifitiske og det hussi-
tiske, vare blevne kvalte eller i hvert Fald 
uskadeliggjorte, og da den nye evangeliske Be
vægelse viste sig at være for kraftig at kue, 
overskar Kirken Forbindelsen med den. Men 
til Trods for at den katolske Kirke skar sig løs 
fra R., fik denne dog en overordentlig stor direkte 
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og indirekte Indflydelse paa Katolicismen. Direkte 
blev Katolicismens religiøse og politiske Magt 
brudt . Middelalderens Storhedsdrømme om Paven 
som alle troendes kirkelige og verdslige Over
herre blæste bort for bestandig, thi det nye 
Brud var dybere end Brudet mellem romersk og 
græsk Katolicisme. Og indirekte blev Pavekirken 
nødet ind paa at samle sig og besinde sig paa 
sig selv og sit eget for med Kraft at kunne tage 
Kampen op. Pavekirken e f t e r R. er en anden 
end fø r . Der kom en katolsk M o d r e f o r m a 
t i o n (s. d.), som afskaffede de værste sædelige Mis
brug, som, navnlig gennem Tridentinerkoncilet 
(s. d.), s tyrkede Kirkens dogmatiske Undergrund, 
og som endelig vakte den religiøse Begejstring 
til Strid mod Kætterne. Ogsaa Jesuiterordenens 
Oprettelse er i en vis Fors tand en Følge af R. 

R. 's Vækst skyldes imidlertid ogsaa andre 
Aarsager end de rent religiøse. Tiden var i 
stærk aandelig Bevægelse. Skønt Renaissance-
tidens Skikkelser langtfra stillede sig i Opposit ion 
til Kirken, men tværtimod gennemgaaende følte 
sig som gode Katolikker, havde dog Interessen 
for Oldtidens Tænkemaade bidraget til at modne 
Sindene for fornyet Drøftelse af religiøse Pro
blemer, især i Tyskland. Det var Humanismen, 
repræsenteret af Mænd som Reuchlin og Erasmus, 
der først vakte Interessen for Studiet af det 
gamle og det nye Testamente paa Grundsprogene, 
og disse Studier vare af afgørende Betydning for 
R., der selv støttede sig til Skriften. De politiske 
og sociale Forhold i R. 's Moderlande Tyskland 
og Schweiz vare ogsaa i mange Henseender 
gunstige. Den nationale Selvstændighedsfølelse 
over for Rom maatte paa Forhaand støtte R., 
og særlig betydningsfuld blev den Omstændig
hed, at Luther gjorde Modersmaalet til R. 's 
egentlige Sprog og derved gjorde den til en 
Folkesag. Men ogsaa Fyrsternes, Adelsmændenes 
og Handelsstandernes Selvstændighedsfølelse i 
Tyskland over for Kejseren og over for hver
andre indbyrdes hjalp ofte R., og de schweiziske 
Bønder og Bysfolk, der gentagne Gange havde 
værget deres politiske Uafhængighed med Vaaben 
i Haand, viste sig ogsaa modtagelige for den 
aandelige Frigørelse. De forkuede tyske Bønder, 
som ogsaa Kirken vanrøgtede, satte for øvrigt 
stort H a a b til R., men uden at kende dens 
egentlige Maal, og fra deres Side kunde der let 
være forvoldt R. den alvorligste Skade, idet de, 
vildledede af sværmerske Førere , vilde omsætte 
den i en social-politisk Revolution. Dog kom 
R. over Faren, om end efter heftige Kampe. 
Endelig maa Tidens Kejserskikkelse nævnes, fordi 
han til en vis Grad, uden selv at ville det, kom 
til at fremme R. Karl V. følte sig som god 
Katolik, men han vilde ikke staa under Pavens 
Overformynderskab, og da R. tilmed havde en 
politisk Side, var han, navnlig i Begyndelsen, 
langtfra villig til at gaa Rom's Ær inde over for 
sit nye Rige og udrydde Kætteriet . Et vist 
Hensyn maatte han ogsaa tage til Kurfyrst Freder ik 
den Vise, der havde hjulpet ham til Kejserkronen, 
og som utvetydig, om end med megen Forsigtig
hed, viste Luther Sympati. Endnu en rent ydre 
Omstændighed gav R. Far t , Bogtrykkerkunstens 
Opfindelse. 

R. 's H i s t o r i e hænger paa det nøjeste sammen 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I med Reformatorernes. Gennem Biografier af 
[ Luther, Melanchton, Zwingli, Calvin, Knox, Hans 

Tavsen o. s. v. er ogsaa givet i hvert Fa ld Be-
; gyndelsen af R.'s Historie i vedkommende Land. 

Vi skulle her kun give et samlet Overblik over 
R.'s Gang i de forskellige Stater, fra dens Be
gyndelse hvert Sted, og indtil den er fæstnet. 
Vi følge da først den l u t h e r s k e R. og derefter 
den z w i n g l i s k - c a l v i n s k e . Med Hensyn til 
Forskellene mellem de to protestantiske Kirke
afdelinger henvises til L i t u r g i , L u t h e r a n e r og 
R e f o r m e r t e K i r k e . 

T y s k l a n d er R. 's egentlige Moderland, og 
inden for Tyskland atter Kursachsen. Man plejer 
at regne 3 1 . Oktbr . 1517 som R. 's Begyndelses-
dag. Paa den Dag opslog Luther sine 95 Theses 
mod Afladen paa Slotskirkedøren i Wittenberg. 
Men saaledes at fastsætte en bestemt Dag som 
R. ' s første lader sig dog næppe gøre. Dels 

J havde Luther tidligere iklædt sine Tanker Ord, 
\ dels drømte han aldeles ikke den D a g om nogen 
1 reformatorisk Stordaad, og dels havde andre før 

ham angrebet Afladen. Men ganske vist var der 
i hans Theser en religiøs Kraft, som maatte vække 
Opmærksomhed, og som faktisk ogsaa med eet 
Slag gjorde den unge Doktor og Professor kendt 
i største Delen af det tyske Rige. Den litterære 
Fejde med Eck, som angreb Theserne, de store 
Disputatser i Heidelberg 1518 og Leipzig 1519, 
og Forhandlingerne med de t r e pavelige Sende-

; bud Prierias, Cajetan og Miltiz 1518—19 vakte 
•• endnu mere Opsigt og modnede Luther selv, 
' saaledes at han i Aaret 1520 staar med fuld 

Klarhed over sine Tanker . Fra det Aar stamme 
ogsaa hans reformatoriske Hovedskrifter, og den 
pavelige Bulle samme Aar og navnlig Rigsdagen 
i Worms Aaret efter konstaterede tilstrækkelig 

[ R.'s kirkelige og politiske Betydning. En Hoved
sag var, at Luther fra første F æ r d forstod at 
samle Disciple om sig, hvorved R. 's Udbredelse 
sikredes. Men ogsaa selvstændige Personligheder 
som Bugenhagen og fremfor alle Melanchton 
stillede sig ved hans Side og førte R.'s Sag 
frem, og Riddere som Sickingen og Hut ten hilste 
R. med Begejstring. Efterhaanden kom Fyrsterne 

I og de frie Rigsstæder med, blandt Fyrsterne 
saaledes Frederik den Vises Efterfølger Johan 
den Standhaftige af Kursachsen, Landgrev F i l ip 
af Hessen, Markgrev Casimir af Brandenburg, 
Her tug Ernst af Luneburg, Fyrst Wolfgang af 

j Anhalt og den tyske Ordens Stormester Albrecht, 
som gjorde sit Ordensland Preussen til Her tug-

: dømme. Bondeopstanden under Miinzer's Ledelse 
blev lykkelig kuet 1525, og som Modtræk mod 

': de katolske Fyrsters Sammenslutning dannede de 
evangeliske Stænder et Forbund i Torgau 1526. 
Samme Aar var der en Rigsdag i Speyer, hvor 
Terri torialprincippet blev hævdet, og hvor de 
evangeliske Staters Eksistens altsaa godkendtes. 
En ny Rigsdag i Speyer 1529, hvor Katolikkerne 
havde Overvægten, vilde undertrykke R., hvorfor 
de Evangeliske protesterede (af den Grund fik 
de senere Navnet Protestanter). Landgrev Fil ip 
fik en Samtale i Stand i Marburg (se M a r b u r g e r -
a r t i k l e r n e ) for at faa en Sammenslutning med 
de Reformerte, men Forsøget mislykkedes. Imid
lertid havde Reformatorerne med Luther i Spidsen 
styrket Reformationsværket i de evangeliske Lande 
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ved at ordne Liturgien og Gudstjenesten i det hele 
samt Skolen og Fattigplejen, men op over alle R.'s 
øvrige Kampmidler rage Luther's Bibeloversættelse, 
hans Prædikener og hans Salmer. 1530 holdtes 
Rigsdagen i Augsburg, hvor de Evangeliske frem
lagde deres Bekendelse for Kejseren. Rigsdagen 
var ikke gunstig stemt mod R., og det saa ret 
truende ud for Protestanterne, hvorfor de lutherske 
Fyrster og Stæder 1531 sluttede et defensivt 
Forbund i Schmalkalden. Tyrkerkrigen hindrede 
dog Kejseren i at foretage noget alvorligt Skridt. 
Wiirttemberg og Pommern sluttede sig til R.'s 
Tilhængere, men samtidig begyndte de frygtelige 
Sværmer- og Gendøberbevægelser, der kulminerede 
med Rædselsherredømmet i Miinster, og som 
voldte R.'s Sag stor Skade ogsaa efter deres 
Underkuelse 1535. Af andre tyske Stater traadte 
efterhaanden den albertinske Del af Sachsen, Ham
burg, Frankfurt, Naumburg, Braunschweig-Wolfen-
biittel, Regensburg, Pfalz-Neuburg, Kurkoln og 
Kurpfalz ind blandt de lutherskes Rækker, saa-
ledes at Evangeliets Sag ogsaa politisk set, trods 
megen Skrøbelighed, var fæstnet i Tyskland ved 
Luther's Død 1546. Straks efter hans Død kom 
det til en politisk og militær Styrkeprøve med 
Katolikkerne. Den schmalkaldiske Krig udbrød. 
Hertug Moritz af Sachsen gik over til Kejseren, 
og denne fik derved stor Fremgang, saaledes at 
han endog fangede Lutheranernes Førere, men 
pludselig slog Moritz atter om, og Krigen endte 
langt gunstigere for de Evangeliske, end den 
begyndte. Ved Religionsfreden i Augsburg 1555 
fik de fri Religionsøvelse (der blev intet sagt 
Om de Reformerte), og Territorialprincippet sloges 
fast (>cujus regio, ejus religio«). Kun gejstlige 
Fyrster, som gik over til Protestantismen, skulde 
give Afkald paa deres Lande. En Stund blev 
der nu roligere Forhold i politisk Henseende, 
og den lutherske R. bredte sig end yderligere i 
Tyskland, saaledes til Baden, Bohmen og Dele 
af Siebenbiirgen, Østerrig og Bayern, ligeledes 
ogsaa til Estland, Livland og Kurland, hvor 
Tyskerne havde en betydelig Magt, og til Polen. 
Men samtidig begyndte R. ogsaa at tabe Terrain 
over for Katolicismen, saaledes i forskellige Bispe
dømmer, og indre Forskydninger gjorde sig 
gældende, idet adskillige oprindelig lutherske 
Egne gik over til Calvinismen, deriblandt Kur
pfalz 1583, Lippe 1602 og Hessen-Kassel 1604. 
Kløften mellem de Reformerte og Lutheranerne 
uddybedes mere og mere, og allerede før Luther's 
Død var der tillige udbrudt fiere skarpe dog
matiske Stridigheder mellem Lutheranerne ind
byrdes, men disse sidste Kampe kæmpedes dog 
til Ende, og 1580 kom Konkordieformelen (s. d.) 
som Slutstenen paa Udviklingen og den autorita
tive Afgørelse. Den Teologi, som Luther havde 
skabt, udformedes derved videre, og paa Basis 
af R.'s Principper opførtes efterhaanden et helt 
Læresystem. Paa denne Maade styrkedes Reforma
tions værket indadtil. Men Sansen for >den rene 
Lære< blev rigtignok senere saa udpræget, at der 
blev lagt et nyt Autoritetspres paa Samvittighederne, 
og denne saakaldte ortodoksistiske Periode, som 
i øvrigt fandtes i alle lutherske Lande i det 17. 
Aarh., ogsaa uden for Tyskland, kunde derfor 
ikke blive af lang Varighed. Trediveaarskrigen 
(1618—48) betegner endelig det sidste Opgør 

mellem R.'s Tilhængere og Katolikkerne. R. i 
1 Tyskland og dermed ogsaa i de andre Lande gik 
frelst ud af Kampen, først og fremmest ved 
Svenskernes tapre Indskriden, og den westfalske 
Fred var i alt væsentligt gunstig for Protestanterne. 
For at faa en endelig Afgørelse paa Spørgs-
maalet om, hvilke Lande der skulde være katolske 
og hvilke protestantiske, blev Tilstanden 1624 
gjort til den normale. Hvad der dengang var 
protestantisk, skulde vedblive at være det. Egent
lig kun Østerrig gik tabt for R. Paven oppone
rede mod Fredstraktaterne, men uden Held. 

Luther's Optræden skaffede ham Tilhængere i 
I alle Tyskland's Nabolande, og ogsaa i England, 
men fast Fod fik Lutherdommen dog kun i 

I Skandinavien. I de andre Lande genvandt enten 
! Katolicismen atter Eneherredømmet, eller Reforma-
tionsbevægelsen blev ledet i reformert Retning. — 
Til D a n m a r k kom R. tidlig. Christian II var 
til Tider i sit Liv religiøst greben, og han var 
indtil sin allersidste Tid, da politiske Forhold 

, ændrede Stillingen, alt andet end venlig sindet 
mod Rom, skønt han ganske vist forstod at bruge 
Kirken. Allerede 1520 kom Kongen i For
bindelse med Wittenberg. Han fik en Lærer i 

; Græsk til Universitetet dernedefra, og samtidig 
kom Martin Reinhardt for at prædike Evangeliet. 

I Reinhardt talte i St. Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn, 
; men han kunde ikke gøre sig rigtig forstaaelig. 
j Han hørte til Karlstadt's Tilhængere. Allerede i 
I Begyndelsen af 1521 maatte han vende tilbage 
til Tyskland med uforrettet Sag, og Christian II 
vilde nu gerne have en af R.'s Hovedmænd 
herop, enten Luther eller Karlstadt. Det saa 
ogsaa et Øjeblik ud til, at Kurfyrst Frederik 
efter Rigsdagen i Worms vilde sikre Luther et 
Fristed i Danmark, men Tanken blev dog hurtig 
opgiven. Derimod har Karlstadt efter al Sand
synlighed været paa et kort Besøg i Danmark i 
Maj 1521. Under sin Omflakken i Udlandet kom 
Christian gentagne Gange i Berøring med Luther, 

i og to af hans Ledsagere, Hans Mikkelsen og 
Christian Vinter, udarbejdede en Oversættelse paa 
Dansk af det nye Testamente, men Kongen vaklede, 
og da han vilde genvinde sit Rige, søgte han 
Støtte hos Katolikkerne. Paa Rigsdagen i Worms 
havde den senere Christian III været til Stede 
sammen med sin Hovmester Johan Rantzau, og 
de vare begge blevne paavirkede af Luther. Da 
Christian under Frederik I blev Statholder over 
Slesvig og Holsten, fik R. derfor frit Løb. 

I Allerede tidligere, 1522, havde Herman Tast 
i prædiket i Husum. Nu grundes en ny evangelisk 
Præsteskole i Haderslev 1526, og herfra breder 

I Bevægelsen sig i Slesvig. Imidlertid optræder 
I ogsaa Hans Tavsen. Han var vendt hjem til 
• Antvorskov fra et Studieophold i Wittenberg 

1524 og havde begyndt at tale R.'s Sag, men 
var saa bleven sendt til Viborg for at blive om-

! vendt. Det lykkedes ikke. I Viborg kom han 
i til at prædike, og Borgerne flokkedes om ham. 
Foruden Haderslev og Viborg blev Malmø et 
Knudepunkt for R., og her samledes en Skare be
tydelige Mænd: Klavs Mortensen og Hans Olufsen, 
som begge havde besøgt Haderslev, Hans Mikkelsen, 
Jørgen Kok og de to forhenværende Karmelitter-
munke Peder Laurensen og Frans Vormordsen. 

1 I Malmø oprettes ogsaa en Præsteskole. Frederik 
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I, som i sin Haandfæstning havde maattet lovel ikke nogen fast Karakter. Ærkebiskop Olaf 
at værge den gamle Kirke, interesserede sig ikke 
desto mindre stærkt for >det lutherske Kætteri« 
og holdt Haanden over Hans Tavsen. Herre
dagene i Odense 1526 og 27 søgte at tvinge 
Kongen bort fra den nye Læres Tilhængere, 
men han forstod snu at undgaa sine Forpligtelser. 
Efterhaanden som nye Bisper bleve udnævnte, 
fik han dem skilt fra Rom ved at lade dem 
betale til Kronen, og Modstanderne mod den 
ny Lære tabte efterhaanden deres Kraft. Fra 
Klostrenes Side blev der opponeret heftig, men 
den eneste betydelige katolske Teolog var Poul 
Helgesen. 1524 kom Hans Mikkelsen's Over
sættelse af det nye Testamente og 1529 Christian 
Pedersen's. I Viborg giftede Hans Tavsen sig, 
og han blev Leder af en Præsteskole. Kongen 
holdt sin Haand over ham, og Evangeliet bredte 
sig, saaledes at han 1529 blev kaldet til Nikolaj
kirke i Kjøbenhavn. Aaret efter blev Universitetet 
reformeret. Poul Helgesen maatte drage bort, og 
evangelisk sindede Mænd bleve Lærere. Rektor 
var Kongens betroede Mand Peder Svave, der 
stod i Forbindelse med Luther. Samtidig med 
Rigsdagen i Augsburg 1530 blev der holdl en 
Herredag i Kjøbenhavn om Kirkeforholdene, og 
her fremlagde de Evangeliske deres Trosbekendelse, 
de43kjøbenhavnske Artikler ( s e T r e o g f y r r e t y v e 
kbh . Art.) . En paatænkt mundtlig Forhandling 
med de Katolske, der havde hidkaldt et Par 
tyske lærde, blev opgiven, da man ikke kunde 
enes om Sproget. Kongen modtog Artiklerne, 
men holdt sig i øvrigt forsigtig tilbage; dog 
slutter Herredagen med en Reces, som indrømmer 
»Prædikanterne« Ret til at tale. Senere paa 
Aaret var der Billedstorm i Kjøbenhavn, og Folket 
kom i stærkt Røre, samtidig med at Christian II 
paa ny traadte frem paa Skuepladsen. Han fængsles 
imidlertid, Frederik I dør 1533, og en kort 
Stund saa det ud, som om Katolikkerne atter 
skulde faa Magten, inden den nye Konge valgtes. 
Tavsen blev anklaget for Rigsraadet som Zwing-
lianer og Ophavsmand til Billedstormen, og han 
dømtes til Forvisning fra Skaane og Sjælland, 
men Borgerne holdt Haanden over ham, og 
Dommen blev ikke udført. Da Christian III 
havde erobret Kjøbenhavn, faldt Katolicismen 
med Byen for stedse. 1536 holdtes Rigsdag i 
Kjøbenhavn, og paa denne blev R. endelig og 
afgørende indført i Riget. Bisperne bleve af
satte, og deres Godser og Tiende henlagte til 
Kronen. Kongen skulde til Gengæld opretholde 
Skolevæsenet. I Haandfæstningen bestemtes, at 
Kongen skulde hylde den lutherske Lære. Bispernes 
Patronatsret overgik til Kongen. 1539 vedtoges 
en ny Kirkeordinans og Alterbog, og Bugenhagen, 
som var indkaldt, ordinerede de nye Biskopper 
eller Superintendenter, som deres Navn skulde 
være. 1550 kom den fuldstændige Oversættelse 
af Bibelen, »Christian III's Bibel«. — I N o r g e 
indførtes R. noget senere end i Danmark, og 
den havde dér langt vanskeligere ved at trænge 
igennem. Almuen holdt længe fast ved Katoli
cismen. Fra dansk Side blev der ogsaa langt
fra gjort tilstrækkeligt. Den ejendommeligste 
Personlighed blandt de Evangeliske var Biskop 
Geble Pedersen, der gik over fra Katolicismen 
og derfor beholdt sin Bispestol, men han var 

Engelbrektson, som en Tid havde haabet paa 
Christian II, kæmpede kraftig mod den nye 
Lære, men blev til sidst forjaget 1537. Kongen 
fik ogsaa her Patronatsretten og en Del af Kirke
godset, og den danske Ordinans blev indført. 
Men de første evangeliske Præster fik kun en 
tarvelig Uddannelse. — Paa I s l and oversatte Odd 
Gotskalkson det nye Testamente, og R. begyndte 
at brede sig. De to Biskopper Øgmund og 
Jon Areson bekæmpede den kraftig, men uden 
Held, og 1540 paabød Altinget R. Øgmund 
blev fanget og ført til Danmark, men Jon Areson 
holdt sig tappert og befæstede sin Gaard. Til 
sidst fangede en privat Fjende ham, og han blev 
henrettet 1550. Nogen Tid efter fik Island sin 
Bibeloversættelse. — I S v e r i g e støttede Konge
magten R. ligesom i Danmark. Gustaf Vasa var 
religiøst greben og modtagelig for den nye Lære, 
men ogsaa af politiske Grunde saa han uvillig 
paa den katolske Kirke. Ærkedegnen Lars 
Anderson, som selv var luthersk, paavirkede ham 
meget. Reformatorerne i Sverige vare Brødrene 
Olof og Lars Person fra Ørebro. 1523 begynder 
Olof at prædike, og han kaldes til Stockholm af 
Kongen. Et stærkt Gendøberrøre i Stockholm 
1524 saa ud til at ville skade R.'s Sag, men 
Ophavsmændene bleve landsforviste. Katolik
kernes betydeligste Mand var Biskop Hans Brask, 
og deres Parti var i det hele stort og mægtigt, 
navnlig mange Adelsmænd hørte til det. Kongen 
søgte 1526 paa et Møde i Upsala Støtte hos 
Almuen mod Gejstligheden, men uden Held. 
Derimod skete der en Vending ved Rigsdagen i 
Vesterås 1527. Kongen fordrede her Under
støttelse af Kirkens Formue og Evangeliets Præ
diken, og da han truede med at nedlægge 
Regeringen, maatte Rigsdagen føje sig. Det blev 
vedtaget ved en Reces, at Kronen skulde »have 
en betydelig Del af Kirkens Indtægter, og at 
Adelen ligeledes skulde have en Del, Evangeliets 
Prædiken tillades, og en ny Ordinans forfattes, 
ifølge hvilken Kongen skulde være Kirkens Over
hoved. Allerede Aaret i Forvejen var det nye 
Testamente blevet oversat paa Svensk, og nu 
skrider R. rask frem. 1529 holdes et kirkeligt 
Møde i Ørebro, hvor der vedtages forskellige 
kirkelige Bestemmelser i evangelisk Aand, og 
!544 — efter at Kongen i nogle Aar havde 
været under fremmed Indflydelse og endog en 
Stund øvet Modstand mod det fortsatte Reformations-
værk — holdes en ny Rigsdag i Vesterås, hvor 
Skridtet endelig gøres fuldt ud. Kongen skulde 
have Kirkegodset at forvalte og vælge Bisperne, 
Helgenvæsenet og forskellige andre Misbrug for
kastedes, og man lovede at holde sig til den 
evangeliske Lære. Der var imidlertid store 
Vanskeligheder i den første Tid med at faa 
evangeliske Præster. Omtrent samtidig indføres 
R. ogsaa i F in l and . 1541 kom en svensk Over
sættelse af hele Bibelen, og 1542 en finsk. 

Den z w i n g l i s k - c a l v i n s k e R. begyndte i 
Schweiz . Zwingli begyndte med en mere 
humanistisk Opposition mod Rom, men udviklede 
sig mere og mere til virkelig Reformator, ikke 
mindst under Luther's Paavirkning. Fra 1522 
skriver sig hans første reformatoriske Skrift. 
Han virkede i Ziirich og vandt efterhaanden mange 
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Tilhængere, støttet bl. a. af Leo Juda og Heinrich 
Bullinger. Men efterhaanden som Reformationsvær-
ket voksede, viste Forskellene mellem den tyske og 
den schweiziske R. sig ogsaa tydeligere, og der 
udbrød endog skarpe Fejder mellem de to Hoved
mænd, hvorved baade en dogmatisk og en 
politisk Sammenslutning senere i R.'s vanskelige 
Tider umuliggjordes, men hvorved rigtignok og
saa Tankerne klaredes og hver Kirkeafdeling 
vandt i indre Fasthed. Fra Ziirich bredte R. 
sig allerede inden 1530 til Basel, hvor Økolam-
padius virkede, St. Gallen, Schaffhausen, Grau-
biinden og Bern. Da de katolske Kantoner 
sluttede sig sammen mod den evangeliske Be
vægelse, og da Zwingli omgikkes med nye For-
fatningsplaner, fik det religiøse Spørgsmaal politisk 
Betydning. Til sidst udbryder der Krig, de 
Katolske drage mod Ziirich, og de sejre i Slaget 
ved Cappel 1531, hvor bl. a. Zwingli selv falder. 
Der kom nu en kort Reaktion mod R., men det 
lykkedes dog at faa Freden genoprettet og en 
indbyrdes Tolerance indført. Zwingli's Gerning 
som Reformator i de tyske Kantoner blev imidler
tid ganske overskygget af Calvin's i det franske 
Kanton Geneve. Her havde Franskmanden Farel 
virket fra 1532 for R., senere støttet af Viret, 
og 1535 lykkedes det disse to at vinde Stadens 
Magistrat. 1536 kom Calvin til Geneve paa 
Gennemrejse, men Farel aandelig tvang ham til 
at blive, og han blev. Calvin førte R. igennem, 
og det paa en saadan Maade, at Geneve som 
Wittenberg blev Brændpunktet for en mægtig 
international Forgrening af Reformationsværket. Fra 
Geneve paavirkedes de Mænd, der efterhaanden 
skulde bringe Evangeliet ud til Frankrig, Nederlan
dene, Skotland og England, og ved Calvin's Side i 
Geneve stod hans trofaste Discipel Theodor Beza, 
der efter Calvin's Død 1564 blev den egentlige 
Leder. Men den reformerte Kirkes Hovedmand 
var og blev Calvin, gennem hans Skrifter og 
hans personlige Indflydelse bleve Førerne i de 
forskellige Lande vundne. — Ang. R. i F r a n k r i g 
se H u g e n o t t e r , ang. R. i E n g l a n d og I r l a n d 
se A n g l i k a n s k Ki rke , og ang. R. i S k o t l a n d 
se K n o x . — I N e d e r l a n d e n e var R. forberedt 
gennem Brødrene af Fælleslivet. Luther's Skrifter 
kom tidlig derhen, senere Zwingli's og Calvin's, 
og det blev den calvinske Læretype, der sejrede. 
1562 udarbejdedes et Bekendelsesskrift, confessio 
Belgica, og det er ganske calvinsk. Men R. i 
Nederlandene maatte kæmpe en haard Kamp for 
sin Eksistens over for Filip II og Hertugen af 
Alba. Efter frygtelige Lidelser sejrede Neder
lænderne, og Landet blev løsrevet fra Spanien. 
I Begyndelsen af det 17. Aarh. spaltedes det 
reformerte Kirkesamfund Nederlandene ved 

Arminianernes Optræden (se A r m i n i a n e r e og 
D o r d r e c h t - S y n o d e n ) . — I Span ien fik R. 
en kort Tid Indgang, men Filip II kvalte den 
aldeles. — I I t a l i e n var den reformatoriske Be
vægelse større, navnlig var Hertuginde Renata 
af Ferrara stærkt paavirket af Calvin, men 
Inkvisitionen og Modreformationen fik ogsaa 
her Bugt med alle evangeliske Strømninger. 

Under større eller mindre Paavirkning af R. 
dannede sig ogsaa flere mindre, religiøse Samfund. 
De vigtigste vare M e n n o n i t t e r n e (se Menno 
og M e n n o n i t t e r ) og S o c i n i a n e r n e (s. d.). 

Ang. R.'s Betydning se ogsaa H i e r a r k i , K i r k e , 
Li t u r gi, Lægman d, M e n i g h e d sp le je ,Præs te-
d rag t , P r æ s t e s t a n d , P r æ s t e v a l g og Sa lme . 
(L i t t . : L. v. R a n k e , »Deutsche Geschichte im 
Zeitalter der R.< [Leipzig 1894]; Fr. v. Bezo ld , 
»Geschichte der deutschen R.« [Berlin 1890]; 
W. Mul l e r og K a w e r a n , »Lehrbuchder Kirchen-
geschichte«, Bd. III [Tiibingen 1899]; Fr . 
H a m m e r i c h , »Den kristne Kirkes Historie«, 
Bd. III [1891]; Fr. N i e l s e n , »Kirkehistorie«, 
Bd. II [1903]). A. Th.J. 

Reformatidnsfest, Kirke- eller Universitets-
fest til Minde om Reformationens Indførelse. R. 
fejres i Almindelighed den 31. Oktbr., fordi 
Luther paa den Dato 1517 opslog sine 95 Theses. 
I Danmark indførtes R. ved Universitetet 1617 
paa Foranledning af Biskop Hans Povlsen Resen, 
og den har her holdt sig siden som den ene af 
Universitetets to aarlige Fester. A. Th. y. 

Reformator, en Mand, som leder en Refor
mation (s. d.-). 

Reformatorisk Dom, en Dom, afsagt af over
ordnet Ret, hvorved Underrettens Dom helt eller 
delvis ændres. E. T. 

Reformatory [refå! »matari] er det engelske 
Navn for en Tvangsopdragelsesanstalt for Børn 
og unge Forbrydere. I England findes saadanne 
R.-Schools i de fleste Grevskaber; de oprettes af 
private, men maa først benyttes efter en af Inden
rigsministeriet udfærdiget Tilladelse, forud for 
hvilken gaar en nøje Undersøgelse; Ministeriet 
giver endvidere Forskrifter for den nærmere For
valtning og fører stadigt Tilsyn ved rejsende In
spektører. Optagne blive Børn fra 10 til 16 Aar 
i et Tidsrum af 2—5 Aar, naar Dommeren har 
henvist Barnet til Anbringelse i et R., hvilket 
kun kan ske, naar Barnet samtidig idømmes en 
Fængselsstraf af mindst 10 Dage. Børn under 10 
Aar kunne anbringes i R., naar de have været 
dømte eller anklagede for egentlige Forbrydelser 
(felony). De i R. anbragte kunne med Ministe
riets Tilladelse løslades paa Prøve, naar Halv
delen af den idømte Tid er forløben. — I Amerika 
er R.-Princippet enkelte Steder bragt til Anvendelse 
ogsaa paa yngre, voksne Forbrydere, idet disse paa 
ubestemtTid underkastes en Efteropdragelse,gaaende 
ud paa at udvide Fangens almindelige Kundskaber, 
højne hans moralske Standpunkt og lære ham et 
Haandværk, hvormed han kan ernære sig (se 
nærmere E lmi r a R.). Det kan næppe betvivles, 
at ligesom R.-Schools for Børn have fundet talrige 
Efterligninger paa Fastlandet, og Tvangsopdragel-
sesprincippet i det hele er blevet anerkendt som 
den eneste rigtige Fremgangsmaade over for for
bryderske Børn (se T v a n g s o p d r a g e l se), saa-
ledes vil ogsaa den amerikanske R.-Behandling af 
yngre, voksne Forbrydere vinde Indpas, efterhaanden 
som det erkendes, at en tidlig og kraftig Ind
griben fra Samfundets Side er det bedste Middel 
til at modvirke den i alle eiviliserede Stater Over-
haand tagende Recidivisme. A. GI. 

Reformbanketter kaldtes de politiske Fester, 
som den franske Opposition siden Juli 1847 holdt 
for at demonstrere mod Julikongedømmets afgjort 
konservative Retning og vække Stemningen for 
en Valgreform. Regeringens Forbud mod en saadan 
Fest i Paris gav det første Stød til Februar
revolutionen 1848. E, E. 
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Reformbill kaldtes 1831—32 Udkastene til 
den store engelske Valgreform og senere de til
svarende Forslag i 1850'erne og i86o'erne. E. E. 

Reformere, foretage en Reform (s. d.), om
forme. 

Reformerte Kirke, den protestantiske Kirke
afdeling, som blev til under Zwingli's og Calvin's 
Ledelse. Paa alle afgørende dogmatiske Punkter 
er der Enighed mellem den r. Kirke og den 
lutherske (se herom P r o t e s t a n t i s m e ) , og over 
for Rom staa de Side om Side, men dog har 
hver af de to protestantiske Kirkeafdelinger sin 
Grundtype, som gaar baade gennem Læren, For
fatningen, Gudstjenesten og Kærlighedsgerningerne. 
Den reformerte Type karakteriseres først og 
fremmest ved den strenge Tilknytning til Skriftens 
Bogstav. Livet skal leves, Forfatningen dannes 
og Gudstjenesten holdes, som Guds Lov byder. 
Underordningsprincippet betones stærkere hos de 
Reformerte, medens de Lutherske stærkere betone 
Frihedsprincippet. Paa Lærens Omraade er der 
ingen Forskel med Hensyn til Lærefremstillingens 
Kilde. Her opstille begge protestantiske Kirke- 1 
afdelinger den hellige Skrift og udlægge den 
efter den bogstavelige Udtydning, men i Enkelt- ; 
heder er der Forskelle. Den r. Kirke har stadig, 
hvad der fremgaar af dens Symboler, holdt fast 
ved Prædestinationslæren (se C a l v i n og Præ
des t i na t i on ) , saaledes som dens store Fører 
oprindelig fremsatte den, og denne Lære fik en 
afgørende Indflydelse paa hele det dogmatiske 
System. Først og fremmest blev Naademidlernes 
objektive Kraft og Gyldighed ganske stillet i 
Skygge eller ligefrem benægtet. Dog har der 
gjort sig Forskelligheder gældende i den nærmere 
Udførelse af Prædestinationslæren i den r. Kirke 
til de forskellige Tider, i de forskellige Lande 
og inden for dens mange Forgreninger. I nyere 
Tid har der været en stærk Tilbøjelighed til at 
nærme sig den lutherske Lære om Naademidlerne 
og svække Prædestinationslæren. Ang. For
fatningen se P r e s b y t e r e og S y n o d a l f o r f a t n i n g 
°g ang- Gudstjenesten L i t u r g i . Paa Kærligheds-
gerningernes Omraade har den r. Kirke altid 
staaet højt. Ogsaa her spores Prædestinations-
lærens Virkning. Den, som er forudbestemt til 
Frelse, maa jo gøre godt og ser sin egen Ud
vælgelse derigennem, at hans Liv former sig ind
adtil gennem et stadig inderligere Samliv med 
Gud, udadtil gennem Kærlighed til Næsten. Med 
Hensyn til nye Ideer paa Kærlighedsgerningernes 
Omraade og med Hensyn til energisk Gennem
førelse af Ideerne gaar den r. Kirke forud for 
den lutherske. Mange Ideer ere undfangede hos 
de Reformerte og ere senere tilegnede af Luthe
ranerne. Den første Diakonissestiftelse f. Eks. 
blev opført paa reformert Grund. Men Lov
præget spores ogsaa paa Kærlighedsgerningernes 
Omraade. De udspringe ofte ud fra Pligtfølelsen, 
og der lægges lovlig megen Vægt paa Anstalter 
og paa faste ydre Rammer, saaledes at den 
enkeltes Frihed — han være Kærlighedens Ud
øver eller dens Genstand — ogsaa her begrænses. 
Et Hovedtræk i den r. Kirkes Karakteristik er 
dens separatistiske Tilbøjelighed. Hver Lands-
kirke afsondrer sig, og inden for hver Lands-
kirke danner der sig gerne nye afsluttede Sam
fund. Den r. Kirke har i særlig Forstand været 

Sekternes Kirke. Separatismen viser sig paa 
iøjnefaldende Maade, naar man betragter de 
reformerte Symboler. Medens Lutheranerne alle 

i ere enige om en bestemt Grundstamme af Symboler, 
og en Forskel kun gør sig gældende, alt efter 
som man føjer flere Symboler til eller nøjes med 
Grundstammen, har hver r. Landskirke gennem-
gaaende sine egne , Symboler, og det til Trods 
for, at der ofte er fuldstændig dogmatisk Enig
hed. Kun eet reformert Symbol kan paa en vis 
Maade kaldes et Fællessymbol, nemlig Dordrechter-
symbolet (se D o r d r e c h t - S y n o d e n ) . Og 
Symboldannelsen, som hurtig afsluttedes i den 
lutherske Kirke, er fortsat indtil allernyeste Tid, 
om end sporadisk, hos de Reformerte. Atter her 
spores Prædestinationslæren: Hvert Samfund vil 
til enhver Tid forvisse sig om sin Udvælgelse 
og derfor hellere skabe nye Trosbekendelser end 
udsætte sig for det blotte Skin af, at de gamle 
kun ere overleverede Former. Separatismen viser 
sig i øvrigt ogsaa paa Kærlighedsgerningernes 
Omraade, idet Foreningslivet her spiller en af
gørende Rolle: Hver ny Opgave kræver sine 
særlige Kræfter! Endnu maa tilføjes, at Hedninge
missionen tidlig fandt Tilslutning og stærk Til
slutning i alle reformerte Samfund. 

Ang. den r. Kirkes O p r i n d e l s e og første 
U d b r e d e l s e se R e f o r m a t i o n . En særlig Form 
og en særlig Historie har den r. Kirke haft i 
England (se herom A n g l i k a n s k K i r k e og 
N i o g t r e d i v e A r t i k l e r ) . I vore Dage staar 
den r. Kirke livskraftig og frisk med Udbredelse 
i alle Verdensdele. Ogsaa i de specifik katolske 
og lutherske Lande har den vundet Indgang, i 
Særdeleshed have Sekterne vist sig i Besiddelse 
af betydelig Ekspansionskraft. Se herom de 
enkelte Sekter. (L i t t . : De reformerte Symboler 
med historiske Oplysninger ere udgivne af K a r l 
M u l l e r i: »Die Bekenntnisschriften der refor-
mierten Kirche« [Leipzig 1903]). A. Th. J. 

Reformforeningen (norsk) blev dannet 1859 
af de oppositionelle Grupper paa Stortinget under 
O. G. Ueland's Auspicier. Den skulde rejse en 
sluttet Flok af Tingmænd, der i og uden for 
Stortinget skulde arbejde for at faa gennemført 
forskellige vigtige Sager. Den skulde hævde 
Norge's nationale Interesser og Ligeberettigelse i 
Unionen, virke for Indførelsen af aarlige Storting 
og ordne Byernes og Landdistrikternes Repræ
sentation paa Tinget i Overensstemmelse med 
Grundlovens Bud; fremdeles skulde den søge at 
faa gennemført Jury i Straffesager, modarbejde 
Centralisation i Udvikling og Administration, 
gennemføre kommunalt Selvstyre og arbejde for 
en selvstændig Udvikling af Folkeskolevæsenet. 
Som noget hidtil ukendt i det norske politiske 
Liv vakte R. megen Uvilje, navnlig derigennem, 
at den bandt Medlemmernes Stemmegivning. R. 
bestod under hele Stortinget 1859—60 og blev 
aldrig egentlig opløst. Skønt den i Øjeblikket 
medførte Splittelse, dannede den Grundlaget for 
den Opposition, som udviklede sig paa de følgende 
Ting. O. A. 0. 

Reformkoncilium se Konc i l ium. 
Ref orm-League [rafålamli! g] kaldtes den poli

tiske Forening, der 1865 stiftedes i England af 
E. Beales for at udvirke en ny Valgreform; den, 
opløstes 1869, da dens Formaal var naaet. E, E. 
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Reformpartiet, egl. Venstre-R., Navn for den 
Sammenslutning, der fandt Sted i det danske Folke
ting 1895 af Berg's og Hørup's Tilhængere, samt af 
de Medlemmer af det forhandlende Venstre, som 
ikke havde villet gaa med til det politiske For
lig i Apr. 1894. Det dannedes straks efter Valgene 
i Apr. 1895, da Forligets Modstandere havde 
vundet Flertal, ifølge Opfordring af Sofus Høgs
bro, medens Grosserer A. P. Køedt var Ophavs
mand til Navnet. Høgsbro var Partiets Formand 
indtil 1897; dets Ledere P. Alberti, J. C. Chri
stensen og C. Hage bleve Ministre 1901. Det 
vandt ved de følgende Valg stadig større Til
slutning, baade i Tingene og ved Valgene. E. E. 

Reformstraffe se F æ n g s e l s v æ s e n . 
Refrain [fr. r<*fråV, da. refræ'7?], Omkvæd. 
Refråkt (lat.), brudt, benyttes som r. Dosis 

for at betegne, at et Lægemiddel gives ikke i en 
meget stor Mængde paa een Gang, men i mindre 
Mængder rask efter hinanden. Lp. M. 

Refraktion d. s. s. B r y d n i n g (Lysets) , s. d. 
Refraktion (astron.) er Forskellen mellem den 

Retning, hvori en Genstand viser sig, og den, 
hvori den vilde vise sig, hvis Jorden ikke var 
omgiven af en Atmosfære. Er Genstanden et 
Himmellegeme, kaldes R. a s t ronomisk , er den 
et Objekt paa Jorden, f. Eks. en Fjældtop, kaldes 
R. t e r r e s t r i s k . — R. nævnes først af Kleo-
medes, som heri søger Grunden til, at man ved 
horisontale Maaneformørkelser samtidig har Solen 
og Maanen over Horisonten. Ptolemaios omtaler i 
sin Optik, at R. vokser fra Zenit (hvor den er 
Nul) til Horisonten, og foreslaar at bestemme R.'s 
Størrelse ved at observere en Fiksstjerne i dens 
forskellige Afstande fra Zenit. Senere omtales R. 
af Alhazen, Walther og Vilhelm IV af Hessen, 
men først Tyge Brahe bestemte R.'s Størrelse ved 
at maale Solens forskellige Højde i dens Dagbue 
og sammenligne den maalte Højde med den be
regnede. I Horisonten finder han for Solen R. 
til 34', og at den forsvinder i 450 Højde, for 
Fiksstjernerne er R. i Horisonten 30' og forsvinder 
allerede i 200 Højde. Brahe mente, at R.'s Stør
relse afhang af Himmellegemets Lysstyrke og dets 
Afstand. Kepler korrigerer disse urigtige An
tagelser af Brahe og påaviser, at R. er uafhængig 
af Stjernens Afstand, -men Kepler gør paa sin 
Side den Fejl at antage Luften for uelastisk og 
overalt lige tæt, hvorved Lysstraalens Gang i 
Atmosfæren bliver retlinet. Nogen simpel Lov 
for R. lykkes det ikke Kepler at finde, men I 
trods de urigtige Forudsætninger konstruerer han j 
en Refraktionstabel, som lige til 700 Zenitdistance 
ikke afviger mere end 11" fra Nutidens, et Re
sultat, som for hans Tids Observationskunst var 
mer« end nøjagtigt. Efter ham arbejder Scheiner i 
og Hevel med R., men uden at finde Brydnings
loven ; det er først Cassini I, som konstruerer en j 
Refraktionsteori, hvori Brydningsloven er lagt til 
Grund. Picard påaviser, at R. er større om Vinteren 
end om Sommeren, større om Natten end om 
Dagen, med andre Ord, at den afhænger af Tempe
raturen og Lufttrykket, Lacaille giver den første 
Korrektionstabel til R. for Temperatur og Luft
tryk. Romer er i sine Anskuelser om R. forud 
for sin Tid — hvert Sted har sin egen R., i 
Dalen er den mindre end paa Fjældet. Newton 
finder efter sin Lysteori, at R. er en Følge af 

Attraktionen, og at man gennem den kan be
stemme Lysstraalens virkelige Bane i Luftlag af 
forskellig Tæthed. Simpson arbejder videre i denne 
Retning og finder et simpelt Udtryk for R., som 
er blevet benyttet af Bradley, Maskelyne o. a. 
Euler og Lambert give værdifulde Bidrag til Teo
rien for R., og Lagrange diskuterer, om Tempe
raturen aftager proportionalt med Højden. Senere 
have Laplace, Bessel, Ivory, Lubbock, Gylden, Op-
polzer, Radau o. a. arbejdet med Teorien for R., 
og de af disse givne teoretiske Undersøgelser 
skille sig hovedsagelig fra hverandre i de for
skellige Hypoteser, der ere opstillede angaaende 
Atmosfærens Konstitution. Til 75« å 80O Zenit
distance er denne uden mærkelig Indflydelse paa 
R., først i 8o° til 90O Zenitdistance give de for
skellige Teorier væsentlig forskellige Værdier. 
Men i saa lave Højder observere Astronomerne 
kun undtagelsesvis, medens Geodæterne ved deres 
Maalinger af Zenitdistancer af terrestriske Objekter 
hovedsagelig arbejde i disse Højder. Denne ter
restriske R., som Bayer paaviste 1840, men som først 
blev nøjere undersøgt af Bauernfeind 1877—85, 
er i høj Grad underkastet Forandringer, saavel 
regelmæssige som uregelmæssige, og disse hid
røre først og fremmest fra, hvorledes Temperaturen 
aftager med Højden. Medens Aftagelsen ud
gør i Medium 0,^0 pr. 100 M., er den ved 
Middagstid inden for de første 100 M. ofte flere 
Grader, fremkaldt ved den stærke Insolation af 
Jordbunden. Om Natten og omkring Solopgang 
har man derimod ofte i de nederste Luftlag en 
Stigning af Temperaturen med Højden paa Grund 
af Udstraaling fra Jorden. Som Følge heraf ville 
Maalinger af Zenitdistancen af terrestriske Ob
jekter kunne være behæftede med store Fejl. Man 
har søgt at udlede teoretiske Formler for den 
terrestriske R.; imidlertid har det sine Vanskelig
heder at bringe ind i Beregningen alle de Fak
torer, hvoraf R. er afhængig. Og det fremgaar af 
disse Formler, at den numeriske Værdi for R. 
om end i ringere Grad ogsaa er afhængig af 
Barometerstanden og Luftens Fugtighed. Betragter 
man den Bane, Lysstraalen gennemløber mellem 
det terrestriske Objekt og Iagttageren, som et 
Stykke af en Cirkelbue, hvis Centralvinkel er lig 
Summen af Vinklerne mellem Korden fra Objektet 
til Iagttageren og Tangenterne til Buens Ende
punkter, saa har man ved Observation fundet, at 
Radien til denne Cirkelbue er omtr. l/8 af Jord
radien. Forholdet mellem disse to Radier kalder 
man Luf tens R e f r a k t i o n s k o e f f i c i e n t . I 
Medium er den o,13, men den vil efter det oven
for anførte variere fra o)08 ved Middagstid til o,2o 
om Natten, og en Variation af Temperaturaftagel-
sen med Højden af -J- i° pr. 100 M. bevirker i 
lave Højder over Havet en Forandring af Re-
fraktionskoefficienten af ^ ol0G, hvoraf fremgaar, 
at allerede 20 Variation er tilstrækkelig til at for
klare den regelmæssige daglige Periode i Koeffi
cienten. 

For den astronomiske R. kan man til 700 Zenit
distance for Lufttemperatur = o°og Barometerstand 
760 Mm. ved o° efter Radau sætte R. = 60,33" tgz. 
For en anden Temperatur og Barometerstand maa 
denne midlere R. korrigeies. Desuden maa der 
ved Zenitdistancer større end 8o° tages Hensyn 
til den Virkning, Luftens Fugtighed har paa R.'s 
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Størrelse. R. i 45O Højde kaldes R e f r a k t i o n s -
koef f i c i en ten =5 60,33". 

Ved Udviklingen af det teoretiske Udtryk for 
R. gaar man ud fra, at Atmosfæren meget nær er 
i hydrostatisk Ligevægt, og at dens brydende 
Virkning ophører i Højder over Jordoverfladen, 
som kunne anses som smaa i Sammenligning med 
Jordens Radius. Atmosfæren anses altsaa at bestaa 
af koncentriske Lag, hvis Centrum ligger i Iagt
tagerens Vertikal. Følgelig tager man ikke Hen
syn til, at Luftlagene som Niveauflader til Jord-
ellipsoiden ere fladtrykte, og hvorved de over 
hverandre liggende Lag hælde noget mod hver
andre, samt at den hydrostatiske Ligevægt ikke 
strengt finder Sted paa Grund af de langs Niveau-
fladerne stedfindende Lufttryk- og Temperatur
anomalier. Herved vil der være en Forskel mellem 
den virkelige og den beregnede R. Har man 
saaledes et Temperaturfald eller Barometerfald i 
Iagttagerens Vertikal, ville Lagene ikke være kon
centriske. Der vil optræde en R. i Zenit. En 
større Fejlkilde har man deri, at de fleste Obser
vationer foretages i Rum, der have en Temperatur 
forskellig fra den ydre Luft, og denne Fejlkilde 
er af dobbelt Natur, idet der finder en Brydning 
Sted paa Grund af Temperaturforskellen ude og 
inde, og dernæst kunne Luftlag af forskellig 
Temperatur have en anden Beliggenhed mod 
Horisonten, hvorved der ligeledes kan opstaa for
skellig Brydning. Det ideale vilde være, at hvert 
Instrument stod fuldstændig i fri Luft, at altsaa 
dets Opbevaringshus kunde skydes ganske til Side. 
En tredje Fejlkilde har man i Foranderligheden 
af Temperaturens Aftagelse med Højden, altsaa 
en Forandring i Atmosfærens Konstitution. Heller 
ikke vil Luftens Dispersion være uden Indflydelse 
paa R.'s Størrelse. Ved Reduktion af Fotografier 
af himmelske Objekter maa der anvendes en anden 
Refraktionskonstant. Med de nu benyttede Værdier 
for Luftens Brydningseksponent vil den fotogra
fiske R. konstant være i,015 Gange den optiske; 
følgelig maa den optiske R. multipliceres med 
denne Størrelse for at give den fotografiske. Af 
disse nævnte Fejlkilder vil Perturbationen i Luft
lagene være den eneste, som kommer til at gøre 
sig gældende, naar man ikke observerer i større 
Zenitdistance end 70°. Fra 850 virke alle disse 
Fejlkilder i en saadan Grad, at det ikke vil være 
muligt at gøre eksakte Observationer ved større 
Zenitdistancer. Som Regel kan man sætte, at i 
Zenitdistancer større end 8o° bør der ikke an
stilles astronomiske Observationer. De mest be
nyttede Refraktionstabeller ere konstruerede af 
Bessel, Gylden og Radau. Da Luftens Tæthed er 
større end Verdensrummets, vil Lysstraalen blive 
brudt til Indfaldsloddet, og Lysets Gang i Atmo
sfæren vil være en plan Krumlinie, hvis Konvek-
sitet er vendt mod Vertikallinien gennem Iagt
tageren, og som er helt beliggende i Vertikal
planet gennem Stjernen. R. vil følgelig forandre 
Stjernens Højde og bevirke, at den observerede 
Højde er større end den sande Højde. Alle Stjerner 
vise sig altsaa for højt, og vi ville se dem, før 
de ere komne over Horisonten. R. vil altsaa for
længe Stjernens Dagbue og forkorte dens Natbue. 
Forlængelsen afhænger af Stjernens Deklination 
= 8 og Stedets Bredde = ep. Sættes Horisontal
refraktionen til 35', vil Dagbuens Forlængelse 

v æ r e = 4,7 Min. X Vsec (ep -\- 8)sec(ep— S). Ved 
Ækvator vil Forlængelsen ved R. ikke være fuldt 
5 Min., ved 500 Bredde gennemsnitlig 9 Min. 
Ved Polen forlænges paa Grund af R. den Tid, 
Solen er over Horisonten, med 2 Dage 22 Tim. 
I de polare Egne vil R. i Horisonten ofte være 
ca. l1/a°> fordi de nederste Luftlag ere meget 
tætte paa Grund af den lave Temperatur. 

Paa Grund af R. ville Solen og Maanen i Hori
sonten vise sig meget fladtrykte, idet den vertikale 
Diameter forkortes med omtr. 6', medens den hori
sontale bliver uforandret. Er nemlig den nedre Rand i 
Horisonten (R. = 35'), vil den øvre være i 89,5° 
Zenitdistance, hvor R. = 29'. (Li t t . : B ruhns , 
»Die astronomische Strahlenbrechung« [Leipzig 
1861]; O p p o l z e r , »Ueber die Theorie der 
astronom. Refraction« [Wien 1886]; Radau , Es-
sai sur les réfractions astronomiques [Paris 
1882, 1889]; H e l m e r t , »Die math. und phys. 
Theorien der hoheren Geodåsie« II [Leipzig 
1884]; J o r d a n , »Handbuch der Vermessungs-
kunde« II [Stuttgart 1897]). J. Fr. S. 

Refraktionsanomalier er en Fællesbetegnelse 
for de forskellige Brydningsforhold i Øjet, der 
afvige fra Emmetropi (s. d.). R. omfatte Myopi 
(s. d.), Hypermetropi (s. d.) og Astigmatisme 
(s. d.). G.N. 

RefraktOméter, et Apparat til Maaling af 
Brydningskoefficienten hos Vædsker. Saadanne 
Apparater ere konstruerede bl. a. af A b b e og 
a f P u l f r i c h . O. C. 

Refraktor se K i k k e r t . 
Refrangibilitet (lat.), Brydbarhed, Evne til at 

brydes, se B r y d n i n g , Lysets. 
Refrigerantia (lat.), kølende Lægemidler — ud

vendig f. Eks. Bly vand, Coldcream; indvendig de for
skellige Julaper, kølende Pulver o. s. v. Lp. M. 

Refrigeråtor se K u l d e m a s k i n e r S. 44. 
RefS, H e r r e d i det nordvestlige Nørrejylland, 

Thisted Amt, omfatter den sydlige Del af Thy-
med Halvøen Thyholm og begrænses mod Nord 
af Hassing Herred, medens det i øvrigt omgives 
af Limfjorden (Visby Bredning, Næssund, Skib
sted Fjord, Kaas Bredning, Oddesund og Nissum 
Bredning) og Vesterhavet, idet den nordlige Del 
af Aggertangen N. f. Thyborøn Kanal og Nord
spidsen af Tangen S. f. Kanalen ogsaa høre til 
Herredet (det sidste Stykke grænser op til Ring-
kjøbing Amt, Vandfuld Herred). Medens Vestsiden 
af Herredet forløber temmelig ensformig, er Øst
kysten ret uregelmæssig og en Del indskaaren. 
Dets Udstrækning fra Nordvest til Sydøst er ca. 
30 Km, medens den fra Vest til Øst højst er 15 
Km. Det er ca. 219 • Km. (21,890 Hekt.) og 
havde 1. Febr. 1901 11,782 Indb. (1801: 5,101, 
1860: 9,225, 1890: 11,126), o: ca. 54 paa I D 
Km., altsaa særdeles godt befolket efter jydske 
Forhold. Den Del af Thy (s. d.), der hører til 
Herredet, er i Midten temmelig højtliggende med 
Thy's højeste Punkt, Ashøj (93 M.), og i det hele 
bølgeformet; Thyholm's Overflade er mere lavt
liggende (højeste Punkt er Vagthøj, 41 M.). Jor
derne ere af forskellig Beskaffenhed, dog for en 
stor Del gode, stærkt lerede. Herredet er næsten 
helt blottet for Skov. Med Hensyn til Frugtbar
heden hører det til Amtets bedste Herreder, idet 
der i Gennemsnit gaar ca. 8 Hekt. paa 1 Td. 
Hartkorn. Af hele Arealet ere ca. 8,600 Hekt. 



96S Refs — Réfugié. 

besaaede og lige saa mange Græsgang, Eng o. s. v., 
2,770 Hede og Klit og ca, 215 Skov. Der var 
1898: 2,743 Heste, 13,768 Stkr. Hornkvæg, 10,922 
Faar og 5,54° Svin. Herredet er delt i 13 Sogne; 
det samlede Hartkorn var 1. Jan. 1895 2,665 Tdr., 
og Antallet af Gaarde og Huse var s. A. 2,269. I 
gejstlig Henseende danner det eet Provsti med 
Hassing Herred, i verdslig Henseende hører det 
under Hassing-R.'s Herreders Jurisdiktion (Jegindø 
dog under Morsø Herreds Jurisdiktion). — R. 
Herred, der i Valdemar II's Jordebog kaldes 
Refshøghæreth, hørte i Middelalderen til Thy
syssel; senere hørte det til Ørum Len og fra 1660 
for største Delen til Vestervig Klosters Amt, en 
mindre Del til Ørum Amt, indtil det nuværende 
Thisted Amt oprettedes. H. W. 

Refsnæs, Nordvestsjælland, er en ca. 15 Km. 
lang Halvø, som skyder sig mod Vest ud i Samsø 
Bælt mellem Sejerø Bugt og Kalundborg Fjord. 
Den er højtliggende og bakket med Højder paa 
indtil 60 M., med enkelte Flyvesandsstrækninger 
og bratte Skrænter ved Sydkysten ned til Kalund
borg Fjord, f. Eks. Helvedes Klint og Bavne-
bjærg, 27 og 25 M. Paa den yderste Pynt mod 
Vest, 9 M., ligger R. Fyrtaarn. Halvøen hører 
til Holbæk Amt, Arts Herred, og bestaar af de 
to Sogne Raklev og Refsnæs, det sidste det øst
ligste (tilsammen ca. 5,160 Hekt.). I det første 
Sogn ligger ca. 3 Km. V. f. Kalundborg paa 
Halvøens Sydkyst R e f s n æ s K y s t h o s p i t a l for 
kirtelsvage Børn, opført 1874—75 og senere meget 
udvidet; det kan nu optage ca. 130 Børn. Ogsaa 
en af Blindeinstituttet 1898 oprettet Forskole, 
Kystsanatoriet Strandlyst, ligger her. —• At Halv
øen har været en vigtig Beboelsesplads i Old
tiden, vidne de talrige Gravhøje og Stenalders-
grave om; der er gjort mange Fund baade fra 
Sten- og Bronzealderen. Nu er Halvøen saa godt 
som skovløs; men tidligere har den baaret store 
Skove. Det var i en af disse, at Valdemar Sejr's 
Søn, Valdemar den Unge, døde for et Vaadeskud 
paa Jagten 28. Novbr. 1231. Beboerne, der til 
Dels stamme fra nogle fra Saltholm indvandrede 
hollandske Nybyggere, have lige til de sidste 
Aar bevaret deres Særpræg baade i Klædedragt, 
Bohave og Levevis. H. W. 

Reluge [refylsje] se Gader . 
Réfugié [refyz»e'], en fransk reformert Flygt

ning. Da Reformationen i Frankrig blev angreben 
paa den voldsomste Maade af den bestaaende 
katolske Kirke (se H u g e n o t t e r ) , begyndte de 
Evangeliske tidlig at udvandre. Udvandringen tog 
egentlig Fart efter 1662 og varede indtil ca. 1752, 
og man regner, at mindst 300,000 Reformerte ! 
have forladt deres Fædreland. Det var gennem- | 
gaaende Frankrig's bedste Borgere, dygtigste 
Embedsmænd og ypperste Arbejdere, som droge I 
bort, og baade i social, politisk og religiøs Hen
seende var Tabet uhyre for Frankrig. Man skulde 
have troet, at alle fremmede Stater med Glæde 
vilde have taget mod Flygtningene, men det var 
dog ikke Tilfældet. Paa enkelte Steder bleve de 
ligefrem afviste, og Lutheranerne nærede gennem-
gaaende Mistænksomhed mod dem som hørende | 
til en anden Konfession. Naar de bleve mod
tagne i lutherske Lande, fik de vel fri Religions-
øvelse, men de skulde opholde sig paa nærmere 
angivne Steder, og Regeringerne søgte ofte at 

faa Børnene opdragne efter den lutherske Lære
type. Motiverne til, at man modtog dem, vare 
da i Alm. rent sociale, man ønskede at skaffe 
Staten dygtige Borgere. Brandenburg-Preussen 
var den tyske Stat, som tog bedst imod dem. 
Baade den store Kurfyrste og senere Frederik II 
understøttede dem paa mange Maader, baade 
økonomisk og ved Privilegier. Hansestæderne, 
Sachsen og Frankfurt toge ogsaa imod R., men 
R. maatte ikke have fri Religionsøvelse. Braun-
schweig var mere velvillig stemt, og ligeledes 
Bayreuth, Ansbach og Hessen-Kassel. De refor
merte Lande Schweiz, Nederlandene og England 
toge naturligvis godt mod R., og store Skarer 
strømmede derhen. Henimod Slutn. af 17. Aarh. 
skal der have været ca. 15,000 franske Refor
merte i Amsterdam alene. 1688 var der i Neder
landene 62 Kirker, opførte eller tilegnede af R., 
og allerede 1685 afgav Greven af Avaux den 
Rapport til Ludvig XIV, at der til Nederlandene 
fra Frankrig var overført over 20 Mill. Livres. 
I England var der franske Menigheder allerede 
før Bartholomæus-Natten, og i alt skal der indtil 
1695 være indvandret 80,000 R. i England. 
Største Parten tog Bolig i London. Den katolske 
Jakob II var langtfra venlig stemt mod dem, 
men Folkemeningen gik mod Kongen, og Eng
land høstede rigt Udbytte af R. Navnlig Indu
strien blomstrede op. Ejendommeligt nok aabnede 
ogsaa Peter den Store sit Rige for R. Og selv 
saa langt som til Amerika kom R. I New York, 
Massachusetts, Maryland, Virginien, Pennsylvania 
og Carolina fandt man franske Menigheder i 17. 
Aarh. Endog til de hollandske Kolonier, bl. a. 
Surinam, fandt nogle Tusinder hen. 

D a n m a r k tog ret venlig mod R. Allerede 
1681, da Efterretningerne om de første Dragon-
nader naaede Landet, erklærede Christian V, at 
han vilde beskytte de Reformerte, der maatte 
søge Tilflugt i Danmark, og indrømme dem fri 
Religionsøvelse. Endvidere skulde de opnaa sær
lige Lettelser, hvis de vilde lade deres Børn op
drage luthersk. Dronning Charlotte Amalie, der 
selv var reformert, fik dog denne Betingelse 
strøget nogle Aar efter, og Kongen udstedte 
1685 et nyt Edikt, i hvilket han lovede R. for
skellige Gunstbevisninger, de militære skulde saa-
ledes beholde deres Grader, og de, der vilde 
drive Industri, skulde faa Penge til Laans. Snart 
dannede der sig en fransk Menighed i Kjøben-
havn, og den fik sin egen, endnu eksisterende 
K i r k e i Gotersgade, der blev indviet 10. Novbr. 
1689. Den lutherske Gejstlighed yndede imidler
tid ikke den ny Menighed, og 1690 fik den 
Kongen til at beordre, at Børn, fødte i Ægte
skab mellem en Lutheraner og en Reformert, 
skulde opdrages luthersk. I Altona fik R. ogsaa 
et Fristed. Allerede 1582 havde reformerte 
Nederlændere, der flygtede for Hertugen af Alba, 
her fundet Tilflugt, og 1603 var der blevet 
bygget en Kirke, og de havde faaet fri Religions
øvelse. Efter 1686 kom franske Reformerte nu 
ogsaa til, og der blev to reformerte Menigheder. 
Endelig blev der ogsaa givet Tilladelse til Dan
nelsen af reformerte Menigheder i Fredericia 
(s. d.) og Gliickstadt. — De Privilegier, R. fik i 
Danmark, gjaldt i Foreningstiden ogsaa N o r g e ; 
kun fik de her intet særskilt Fristed. Det var 
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da heller ikke ret mange R., der fandt Vej saa 
langt mod Nord. Vistnok regne enkelte norske 
Familier — særlig med franske Navne — sig 
for at nedstamme fra reformerte Flygtninge, men 
Traditionen om en saadan Oprindelse turde i de 
fleste Tilfælde være af tvivlsom Sikkerhed. — Til 
S v e r i g e kom der kun enkelte R. De fik nemlig 
nok fri Religionsøvelse og enkelte Privilegier, men 
Børnene skulde opdrages luthersk. (Li t t . : Ch. 
W e i s s , Histoire des réfugiés protestants de 
France depuis la révocation de Védit de Nantes 
jusqu' a nos jours [1853]; Herzog ' s »Real-
encyklopadie« [Bd. XII]). A. Th. J. 

Refugium (lat.), Tilflugt, Tilflugtssted. 
Refundere se Refusion. 
Refusere [-fy-], (fr.), afslaa, afvise. Naar et købt 

Vareparti ikke leveres Køberen i kontraktmæssig 
Stand, vil han som Regel have Ret til at r. det. 
Lide Varerne af en Kvalitetsmangel, naar de 
altsaa ikke ere saa gode som aftalt, har han 
saaledes som Hovedregel denne Ret. Drejer det 
sig derimod om en Kvantitetsmangel, gør det en 
væsentlig Forskel, om det er for lidt eller for 
meget, at Sælgeren sender. Er det for lidt, kan 
Køberen som Regel ogsaa r. hele Partiet, med
mindre det da kun er ganske ubetydeligt, hvad 
der mangler. Sendes der derimod for meget, og 
det overskydende kan udskilles, kan han kun af
vise dette, men ikke hele Partiet. Vælger Køberen 
at r., kan han enten helt hæve Kontrakten eller 
fordre ny Levering eller den kontraktmæssige 
Leverings Værdi i Penge plus forvoldte Omkost
ninger for Ikke-Leveringen m. m. (L i t t . : J u l . 
L a s s e n , »Obligationsrettens specielle Del« § 
8 3 ; F. H a g e r u p , »Om Kjøb og Salg«). K. B. 

Refusere [-fy-], er det almindelige Udtryk 
for, at en Hest vægrer sig ved at tage en For
hindring. C. G. B. 

Refusion (lat.), Erstatning, Tilbagebetaling; 
refusis expensis, o: efter at Udgifterne ere godt
gjorte. Re funde re , tilbagebetale, godtgøre, er
statte. 

Rega, Kystflod i Bagpommern, udspringer i 
preussisk Regeringsdistrikt Koslin, gennemstrømmer 
den nordøstlige Del af Regeringsdistriktet Stettin 
og udmunder neden for Treptow i Østersøen efter 
et Løb paa 188 Km. Joh. F. 

Ré-galantuomo se G a l a n t u o m o . 
RegalbutO, By paa Sicilien, Provins Catania, 

ligger 23 Km. 0. S. 0. f. Nicosia og driver Korn-
og Vinavl. (1901) 11,179 Indb. H. P. S. 

Recjåldi, G i u s e p p e , italiensk Digter, født i 
Novara 1809, død i Bologna i Febr. 1883. Som 
ung juridisk Student kom han ved at høre en 
Improvisator til Bevidsthed om sit eget betydelige 
improvisatoriske Talent og drog saa i mange Aar 
rundt i Italien, hvor han henrev Publikum ved 
sine paa staaende Fod digtede Sange. Men ved 
politiske Hentydninger vakte han Magthavernes 
Mishag, Politiet forfulgte ham, han forjoges fra 
den ene By til den anden, og i Rom var han 
nær bleven dræbt. 1839 optraadte han i Marseille 
og Paris og vakte bl. a. Beundring hos Hugo og 
Lamartine. Fra 1848 foretog han en Rejse i Græken
land og Orienten. Senere fik han Ansættelse som Pro
fessor i Historie i Bologna efter først at have været 
ansat i lignende Egenskab i Parma og Cagliari. 
R. begyndte at udarbejde og udgive Digterværker 

siden 1853. En Specialitet for ham er den »viden
skabelige Poesi«, og »L'Acqua« [1878], et Digt 
i 10 Sange — Polimetro kalder han det paa 
Grund af det vekslende Versemaal — er hans 
Hovedværk i denne Retning; mindre, lignende 
Arbejder ere »L'occhio«, »Il telegrafo elettrico«, 
»Il traforo delle Alpi« og »Roma«. R.'s Digtning 
har et højt Sving og klangskøn Form; den er i 
sin Tone religiøst idealistisk. Han har desuden 
skrevet Prosaarbejder, som »L'Egitto antico e 
moderno« og »Storia e letteratura« [1879]. »Canti 
e prose« udkom 1865. E. G. 

Regal(e), 1) et lille portativt Orgel, kun for
synet med en enkelt Række Tungepiber; indtil 
16. Aarh. spillede det samme Rolle i Hjemmene, 
som Harmoniet nu. — 2) Forældet Betegnelse 
paa visse Rørstemmer i Orgelet. S. L. 

RegaléCUS se Baandf isk . 
Regaler (lat.). Ved R. i videre Forstand forstod 

man i Middelalderen alle Kongen som Indehaver 
af den højeste Samfundsmagt tilkommende Rettig
heder, hvad enten disse vare af politisk, patriar
kalsk eller finansiel Natur. I den nyere Tid skel
nede man mellem regalia majora, S t a t s h ø j h e d s -
r e t t i g h e d e r , og regalia minora, F i n a n s -
r egal er (Vejregale, Bjærgværksregale, Postregale, 
Saltregale, Toldregale m. m.). En særlig Interesse 
knyttede sig til Finansregalerne under de politiske 
Kampe mellem Stænderne og Kongemagten, idet 
sidstnævnte søgte at udvide Omraadet for R., over 
hvilke Kongen forbeholdt sig udelukkende Ret. 
Grundlaget for Opretholdelsen af R. som en sær
lig Gruppe Indtægter er bortfaldet ved samtlige 
Statsindtægters Inddragning under Lovgivnings
magten, og Statsmonopolet, hvis Formaal baade 
kan være af social og finansiel Natur og i sidst
nævnte Tilfælde er at betragte som en Art af For
brugsskat, er traadt i R.'s Sted. C. T. 

Regalere (fr.), beværte, traktere; fornøje. 
Regalier (smig. Krone , Kron ing , K r o n 

juve le r ) . De d a n s k e R. opbevares paa Rosen
borg Slot i Taarnkammeret i det store Taarn ved 
Siden af Riddersalen, i hvilket Værelse de have 
været anbragte i det mindste fra Christian V's 
Tid af. Efter at en Del af Kostbarhederne i Re-
galieskabene 1859 ere blevne anbragte mellem de 
øvrige Genstande paa Rosenborg, bestaa de egent
lige R. nu af: Christian III's Kroningssværd fra 
1537 (i det danske Vaaben paa dette Sværd findes 
saaledes ikke Ditmarsken's Rytter, som først kunde 
optages i Vaabenet 1559), Christian I V's prægtige 
Krone fra 1596, udført af Guldsmed Didrik Fiuren 
og afbildet paa Peter Isacsz's to Portrætter af 
Kongen paa Rosenborg (den maa ogsaa være 
bleven benyttet ved Frederik III's Kroning 1648, 
da dette Aarstal findes paa den), en emailleret, 
diamantbesat Ridderslagskaarde fra 17. Aarh. 
(Toledo-Klinge udført af Thomas de Ayala), 
Frederik III's Guldkroningspokal (udført i Haag 
1653 af Hans Conrad Brechtel fra Niirnberg), 
den originale Kongelov, Christian V's Krone, ud
ført af Guldsmed Povl Kurtze, Scepteret, Sværdet, 
Rigsæblet, Salvebuddiken, Gehænget til Sværdet, 
Knæbaandene til Salvingsdragten, Ametysten til 
Kongens Tronstol, Dannebrogs- og Elefantordens-
kæderne med tilhørende Stjerner, fra Christian V's 
Tid, Guldkarrene (Fad, Kande, to Lysestager) til 
Døbefonten, første Gang benyttede ved Frede-
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rik IV's Daab 1671 (den første med Arveret til 
Tronen fødte Prins), sidst 1900 ved Prins Knud's 
Daab, endvidere Dronning Sofie Magdalene's 
Krone, udført 1731 af Friderich Fabritius, og en 
Del kostbare Smykker med Brillanter, Smaragder 
og Rubiner, væsentlig hidrørende fra Dronning 
Sofie Magdalene's Bo, samt et Halsbaand af 
store orientalske Perler, afbildet paa forskellige 
Portrætter af Dronning Charlotte Amalie og, ifølge 
Sofie Magdalene's egenhændige, 1746 affattede 

Christian IV's Krone. 

Fortegnelse over hendes Kostbarheder, foræret 
hende 1723 af Frederik IV i Anledning af hendes 
Søn Frederik V's Fødsel. 

Efter Dronning Louise's Død 1898 er tilkommet: 
to Pendeloquer med to store flade Brillanter, om
givne af to Rækker smaa Brillanter, have tilhørt 
Juliane Marie; Marie Sofie Frederikke's Bryllups-
ring med Datoen 31. Juli 1790, omgiven af Bril
lanter, en Brillant-Solitaire, fattet som Broche, 
har tilhørt samme; et Collier med 161 norske 

Christian V's Krone. 

Perler samt Laas med 3 Brillanter og en Por
trætramme med Christian VIII's Portræt om
givet af Brillanter, hvortil hører en Bøjle med 
4 Brillanter, har tilhørt Caroline Amalie; en 
Patch med rød Email, Rosenstene og orientalske 
Perler og med Christian VII's Navnechiffer, har 
tilhørt Arveprinsesse Caroline; Ordensportræt af 
Kong Christian IX, omgivet af Brillanter, med 
Krone af Brillanter samt Bøjle med 3 større Bril
lanter, foræret Dronning Louise af Kong Chri
stian IX i Anledning af Sølvbrylluppet 1867. En 
Broche i Form af en kejserlig russisk Krone med 

Miniaturportrætter af Kejser Alexander III og 
Kejserinde Maria Feodorowna, omgivne af Bril
lanter, forneden to store runde orientalske Perler; 
foræret Dronning Louise i Anledning af Kejser
kroningen i Moskva 1883. 

1900 er endvidere tilkommet som hidrørende 
fra Hertuginde Vilhelmine's Bo et kunstigt Æg i 
Guld, indeholdende forskellige Kostbarheder, i 
sin Tid foræret til Dronning Vilhelmine Caroline 
af England, Kong Georg II's Gemalinde, af Her
tuginde Charlotte Elisabeth af Orleans og derefter 
nedarvet i den hessen-kasselske Familie. (Li t t . : 
A. D. J ø r g e n s e n , »De danske R.« [i »Tidsskr. 
f. Kunstindustri«, 1892, S. 100 fif.]; Ho lck , 
> Rosenborg Slots Inventarium fra Høystsalig Kong 
Christian den Femtes Tid« S. 44 ff.; Brock , 
»Haandkatalog over Rosenborg« [1899, S. 103 — 
104]; samme, »Illustr. Vejledning« [1902, S. 
150-152]) . RB. 

De n o r s k e R. opbevares i et særskilt Rum i 
I Finans- og Tolddepartementet i Christiania. De 

bestaa af Kongens Krone, Scepter og Æble, Dron
ningens Krone, Scepter og Æble, en Fyrstekrone 
samt Salvningshornet, Rigssværdet og nogle andre 
Akcessorier. Kongens Krone er af Guld, besat 
med ædle Stene, hvoriblandt en stor Chrysoberyl, 
indkøbt af Karl Johan personlig gennem den 
brasilianske Minister i Stockholm. Kronen blev, 
ligesom Kongens øvrige R., anskaffet 1818 og 
kom første Gang til Anvendelse ved Karl XIII's 
Jordefærd. Scepteret, Æblet og Salvningshornet 
ere af forgyldt Sølv. Rigssværdet er det Værge, 
Karl Johan bar i Slaget ved Leipzig. Ved Resol. 
af 11. Septbr. 1818 overdrog Kongen disse R., 
hvis Anskaffelse var bekostet af hans Privatkasse, 
som Gave til den norske Stat. Dronningens R. 
bekostedes 1830 tilvejebragt af Staten i Anled
ning af Dronning Desideria's paatænkte, men op
givne Kroning. Ogsaa Fyrstekronen, anskaffet i 
Henhold til kgl. Resol. 10. Jan. 1846, er af 
Guld og besat med ædle Stene; den blev ud
ført af Juveler i Christiania H. C. Øyset efter 
Tegning af Landskabsmaleren J. C. G. G. Frich 
og var oprindelig bestemt til Brug for Kronprins 
Karl (senere Karl IV eller XV) ved Oskar I's 
paatænkte Kroning. Sammen med R. opbevares 
og regnes Kroningskaaberne; de fyrstelige, der 
bæres af Kongen og Dronningen under Kronings-
processionen til Kirken, ere baldyrede med aabne 
Kroner, de kongelige Kaaber, der iføres under 
Kroningsceremonien, med aabne Kroner, hvorhos 
Kongens Kaabe er prydet med St.-Olafs-Ordenens 
Insignier. K. V. H. 

Regaliestriden udkæmpedes i Frankrig under 
Ludvig XIV. Ifølge den gallikanske Kirkeret 
havde den franske Konge Ret til (Regalieret) at 
hæve Indtægterne af visse Bispedømmer og Abbe
dier, medens de stode ledige, og besætte de ledige 
Embeder i Stiftet imens. Da Ludvig XIV vilde 
udvide denne Regalieret til at gælde alle Stifter, 
kom han i Kamp med Kurien. Under denne 
nægtede Paven at konfirmere de franske Bisper, 
saa en Tredjedel af de franske Bispedømmer stode 
ubesatte; til Gengæld fastsloge de franske Bisper 
de gallikanske Rettigheder paa »Assemblée 
de clergé de France« [1681]. 1693 kom det til 
Forlig mellem Ludvig XIV og Innocens XII, og 
Paven gik af med Sejren. (Li t t . : P h i l l i p s , 
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»Das Regalienrecht in Frankreich« [Halle 
1873]). L. M. 

Régamey [regamæ'],Élie Fel ix , fransk Maler, 
er født 7. Aug. 1844 i Paris. R. gik paa Ecole 
d. beaux-arts, optraadte tidlig som Tegner i den 
illustrerede Presse, var Medarbejder af »Journal 
amusant«, »Vie parisienne« etc. og foretog større 
Rejser til Amerika og Japan. Fra disse Rejser 
skrive sig en Mængde Tegninger, der ikke have 
mindst Interesse i etnografisk Henseende. R., der 
blev Inspektør for Tegneundervisningen i Paris, 
skrev »L'enseignement du dessin aux Et.-Unis 
d'Am.« [1881]. Han har udført mange Portrætter 
i Kultegning. 1884 udkom »A Gambetta< med 11 
Kompositioner af R. i kromolitografisk Gengivelse. 
To af hans Brødre F r é d é r i c R. og Gu i l l aume 
R. have ligeledes vundet Navn som Malere og 
Illustratorer. A. Hk. 

Regas se Rigas . 
Regatta (ital.), Kaproning. I den seneste Tid er 

Ordet S e j l r e g a t t a ogsaa fremkommet, hermed 
menes da Kapse j l ad s . CL. W. 

Regel, det almindelige Udtryk for det, der er 
fælles for et Tal af særskilte Tilfælde (gramma
tiske R. f. Eks.) eller skulde være det (som R. 
for menneskelig Opførsel eller Handlen med Hen
syn til det hensigtsmæssige, passende, skønne eller 
gode). Den teoretiske R., der er vunden ved 
Abstraktion eller Induktion ud fra Tilfældene, er 
beslægtet med L o v e n eller maaske en Forløber 
for Opfattelsen af denne, men medens man med 
Begrebet Naturlov forbinder Tanker om Almen
gyldighed og Nødvendighed, siger et latinsk Ord
sprog: »Ingen R. uden Undtagelse« (nulla re-
gula sine exceptioné). R. som praktisk, som en 
almen Forskrift for menneskelig Handlen, er be
slægtet med N o r m (s. d.). Cl. W. 

Regel, E d u a r d von, tysk Gartner og For
fatter, (1815—92), var 1842—55 Gartner ved 
den botaniske Have i Ziirich og grundede her 
det endnu bestaaende Tidsskrift »Gartenflora«. 
1855 blev n a n kaldet til videnskabelig Direktør 
for den kejserlige botaniske Have i St. Peters
borg, hvilken Stilling han beklædte indtil sin 
Død. Han har gjort sig fortjent af Frugttræ
dyrkningen i Rusland, navnlig ved Anlægget af 
en pomologisk Have med Planteskole, fra hvilken 
de for Rusland bedst egnede Frugtsorter bleve 
uddelte. Fra den af ham anlagte Akklimatiserings-
have ere mange værdifulde, ny Prydtræer, Buske 
og Stauder blevne spredte over hele Europa. 
Han var 1858 medvirkende ved Dannelsen af 
det russiske Haveselskab, hvis Vicepræsident han 
var indtil sin Død. Foruden at han var Redak
tør af »Gartenflora«, har han tillige skrevet en 
Mængde for det praktiske Havebrug nyttige Bøger 
om Pomologi, Frugtavl, Havebrug i Almindelig
hed, Haveanlæg, alle paa Russisk. L. H. 

Regelation (lat.), »Genfrysning«, kalder man det 
Fænomen, at to Isstykker kunne fryse sammen, 
naar de trykkes mod hinanden, skønt hverken 
Temperaturen af Isen eller af det Rum, hvor den 
befinder sig, er under Nul. Forklaringen er den, 
at Isens Smeltepunkt synker ved Tryk, omtrent 
i° for 130 Atmosfærer, hvorfor Is ved o° be
gynder at smelte paa Trykfladerne. Da der bruges 
Varme til Smeltningen, synker Temperaturen ned 
til det Smeltepunkt, der svarer til Trykket, og 

der strømmer derfor Varme fra Omgivelserne hen 
j til de Steder, hvor Trykket virker, og Smelt
ningen finder Sted. Det Vand, der dannes ved 
Smeltningen, presses ud til Steder, hvor der kun 
findes almindeligt Lufttryk, her kan det fryse 
ved o°, og da det ved Ledning afgiver Varme 
til de Steder, hvor Smeltningen under Tryk 
finder Sted, fryser det virkelig og binder Is-
stykkerne sammen. Fænomenet iagttages let, 
f. Eks. naar et Fad fuldt af vaade Isstykker staar 
hen i nogen Tid; trods Stuens højere Tempera
tur fryse Isstykkerne efterhaanden ret fast sammen. 
En Kobbertraad, der lægges over et Stykke Is 
og bærer en Vægt i hver Ende, vil langsomt 
synke gennem Isen, hvis denne befinder sig i et 
Rum, hvis Temperatur ikke er under Nul, men 
samtidig fryser Smeltevandet, der dannes linder 
Traaden, til Is oven over den, idet der stadig 
ledes Varme ovenfra nedad gennem Traaden. 
Ombyttes Kobbertraaden, der leder Varmen godt, 
med et Stykke Sejlgarn, der leder daarlig, 
lykkes Forsøget ikke. R. er først undersøgt af 
Faraday, siden af Tyndall, der tillagde Fæno
menet stor Betydning for Gletscherbevægelsen. 
Dette er dog næppe rigtigt; Isens Bevægelse i 
Gletscherne skyldes sikkert væsentlig den Om
stændighed, at Gletscherisen er plastisk, selv om 
der ingen R. finder Sted, og derfor langsomt om
former sig under Tryk. K. S. K. 

Regelbundne (regulerede, regulares) kaldes 
i den katolske Kirke alle, gejstlige og Lægfolk, 
som ved et Løfte have forpligtet sig til at føre 
deres Liv efter en bestemt Regel, altsaa alle Med
lemmer af Munkeordener og lignende. Til For
skel fra dem kaldes alle andre, gejstlige og Læg
folk, for saeculares (verdslige). L. M. 

Regelmæssig B lomst se Blomst S. 169. 
Regen, venstre Biflod til Donau i Bayern, 

dannes under Navn af Sorte R. paa Vestsiden af 
Bohmerwald ved Sammenløbet af Store og Lille 
R., optager i højre Bred Hvide R. og Cham, 
bøjer efter et vestligt Løb neden for Nittenau 
mod Syd og udmunder over for Regensburg efter 
et Løb paa 165 Km. Joh. F. 

Regenburg, T h e o d o r A u g u s t J e s , dansk 
Embedsmand, født 20. Apr. 1815 i Aabenraa, 
død 7. Juni 1895 i Skanderborg. R., der blev 
cand. jur. 1841 og derefter indtraadte i det danske 
Kancelli, blev 1850 stillet i Spidsen for For
valtningen af Slesvig's Kirke- og Skolevæsen; 
hans Navn er her hovedsagelig knyttet til Gen
nemførelsen af Sprogreskripterne. 1852 blev han 
Departementschef i det slesvigske Ministerium, 
1870 Stiftamtmand i Aarhus. 

Régence [reSa's] (fr.), Regentskab, Rigsfor-
valtning (under en Fyrstes Mindreaarighed). 

Regencestil [resja'jjse-], den Stil, der herskede 
i Frankrig i Begyndelsen af 18. Aarh. under 
Hertug Filip af Orléans's Regentskab i Ludvig XV's 
Mindreaarighedsperiode (1715—23). E. S. 

Regeneration (lat.), Evnen til ved Nydannelsen 
at erstatte Legemsdele, som paa en eller anden Maade 
ere gaaede tabt. Regenerationsevnen er udviklet 
i meget forskellig Grad hos Dyrene; hos Hvirvel
dyrene er den kun ret betydelig hos Padderne, 
især Halepadderne, som i Løbet af kort Tid re
generere tabte Lemmer, samt hos Øgler (Fir
benenes Hale). Den er overmaade ringe hos In-
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sekterne, mere udpræget hos Kræbsdyrene, hvor 
Lemmer ofte regenereres, samt hos Bløddyrene, 
hvor Blæksprutternes Arme og Sneglenes Føle
horn ofte erstattes. Den er derimod meget stor 
hos Børsteorme, hvor baade Ormens For- og Bag
ende kan regenerere; ligeledes regenerere Aktinier, 
Søstjerner og Slangestjerner med Lethed deres 
Arme. 

R. kan optræde aldeles frivillig fra Dyrets Side, 
saaledes som Tilfældet er hos visse Søstjerner, 
Slangestjerner, Meduser og Aktinier. Den kan 
optræde som en Tvedeling af Dyret, hvoraf re
sulterer, at hver af de to Halvdele regenererer 
den manglende Del (Meduser, Aktinier); hos Sø
stjerner og Slangestjerner kunne alle Armene af
kastes, og Skive og hver enkelt Arm regenerere 
de resterende Dele; i begge disse Tilfælde er R. 
ligefrem tagen i Formeringens Tjeneste. C. W.-L. 

Regenerationsevnen hos Menneske t er kun 
lidet udviklet, for saa vidt Talen er om Ny
dannelse af Legemsdele eller Organer. En virke
lig R. af et helt Organ er overhovedet ukendt; 
men mange Organer kunne tiltage i Størrelse, naar 
der stilles forøgede Krav til deres Virksomhed; 
saaledes vokser den ene Nyre, naar den anden 
skæres ud eller ved Sygdom sættes ud af Funk
tion, paa lignende Maade som Musklerne tiltage 
i Masse ved forøget Brug. I Modsætning til Or
ganerne som Helhed have de enkelte Væv (s. d.) 
en ikke ubetydelig Evne til Nydannelse. Meget 
højt i saa Henseende staar Overhuden; naar denne 
fjernes et eller andet Sted, regenereres den der-
ved, at de uskadte Overhudsceller, der ligge nær
mest ved Saaret, formere sig livlig og fra Randene 
efterhaanden vokse ud over den blottede Flade. 
Ofte ser man smaa hvide Øer af nydannet Over
hud komme frem ogsaa længere ude paa Saar-
fladen; der har da paa saadanne Steder altid 
været levnet nogle Overhudsceller, f. Eks. i Sved
kirtlernes Udførselsgange, hvorfra saa R. er ud-
gaaet (se i øvrigt T r a n s p l a n t a t i o n ) . Ogsaa en 
afreven Negl eller et udrykket Haar regenereres 
som bekendt med Lethed; det er dog en Be
tingelse for, at R. her kommer i Stand, at de 
Overhudsceller, der danne Neglens eller Haarets 
Rod (se Hud), ikke ere blevne fjernede. Ogsaa 
Blodkarrenes fineste Grene (Haarkarrene) regene
reres med stor Lethed; det samme gælder Binde
vævet. Saaledes foregaar f. Eks. Helingen af et 
Snitsaar derved, at der danner sig ny Bindevævs-
traade mellem de to Saarfiader, oftest endog i 
rigeligere Mængde end oprindelig, hvorved A r r e t 
(s. d.) opstaar. Samtidig vokser der nydannede 
Slynger af Hudkar ind i det friske Ar og gen
opretter den oprindelige Blodforsyning. En virke
lig Nydannelse kan finde Sted efter Overskæring 
af Nervetraade; de beskadigede Nervetraade gaa 
først til Grunde i en vis Udstrækning, men naar 
de overskaarne Nerveender ikke ligge for langt 
fra hinanden, gendannes hver enkelt Nervetraad ' 
uden at sammenkittes ved Hjælp af et Ar, hvilket | 
aabenbart vilde forhindre Nerveimpulsernes For- I 
planteise gennem Nervetraaden. — En betydelig 
Evne til R. har ogsaa Benvævet; som bekendt 
gror en brækket Knogle forholdsvis let sammen, 
hvilket sker ved, al der paa Brudstedet sker en 
Nydannelse af Bindevæv, Kallussvulsten, der efter
haanden gaar over til Brusk og til sidst forbener. 

I Tidens Løb svinder Kallussvulsten helt eller 
delvis bort, og Brudstedet faar, ogsaa hvad Ben-
bjælkernes finere Struktur angaar (se Ben), en 
Bygning, der nærmer sig meget til den oprinde
lige. R. foregaar endog paa en saa fuldkommen 
Maade, at hvis Knoglen er groet sammen i en 
forkert Stilling, antage Benbjælkerne den Ordning 
og Struktur, som bedst svarer til de forandrede 
Belastningsforhold, hvorunder Knoglen i sin ny 
Form kommer til at virke. Ogsaa udmejslede 
eller paa anden Maade helt fjernede Knogledele 
kunne i mange Tilfælde nydannes; dog finder 
dette kun Sted, hvor Benhinden er bevaret, idet 
Knoglens Nydannelse og Vækst er afhængig af 
denne. S. B. 

R. betegner i Plantepatologien tabte Deles Er
statning med ny. Evnen til R. er almindelig ud
bredt i Planteriget og ofte meget stor, især hos 
lavere Planter, hvor selv Dele af Celler ere i 
Stand til at regenerere hele Individer, naar de 
blot indeholde baade Plasma og Kerne. En direkte 
Udvoksen (»Restitution«) af de beskadigede Or
ganer er kun almindelig blandt de lavere Planter; 
hos de højere Planter kendes den direkte R. kun 
ved Beskadigelse af embryonale Væv i Stængel
og Rodspids samt af de første Blade hos visse 
Kimplanter (Cydamen o. a.); ellers er R. in
direkte, idet der dannes Adventivskud og -rødder 
(s. d.) fra de sunde Væv i Nærheden af Saaret 
eller fra et særligt, nydannet Væv, K a 11 u s (s. d.); 
R. af Stængler sker hyppig ved Udvikling af 
»sovende Øjne«. (Lit t . : F r ank , »Die Krankheiten 
der Pflanzen« [2. Udg.., I, S. 90]; Klister , »Pa-
thologischePflanzenanatomie« [1903]). F- K- R-

Regenératlvbrænder se Gas S» 531. 
Regenerator se Ovn S. 1050. 
Regenerere (lat.), gendanne. 
Regensburg, By i Bayern, Hovedstad i Re-

geringsdistriktet Oberpfalz, Knudepunkt for Jærn-
banelinierne R.—Augsburg, Wiirzburg—Passau og 
Hof—Eger—Miinchen, ligger i en bred, frugtbar 
Dal ved højre Bred af Donau over for Regen's 
Indløb i denne og har (1900) 45,300 Indb. (med 
Garnison), hvoraf over i/0 Evangeliske. Blandt 
Gaderne, der for største Delen ere snævre og 
uregelmæssige, nævnes Gesandtenstrasse, paa hvis 
Huse endnu ses Vaabnene for de Lande, hvis 
deputerede boede her, medens R. var Sæde for 
den tyske Rigsstad. Over Donau fører en i 12. 
Aarh. bygget, 347 M. lang Stenbro til den nord
ligere liggende Stadtamhof. Der findes talrige 
gammeldags Huse, der ofte ere forsynede med 
Taarne. St.-Peters-Domkirke er en af de smukkeste 
og mest fuldendte gotiske Bygninger i Tyskland; 
den er paabegyndt 1275, fuldendt 15341 ^ e 

gennembrudte Taarne ere byggede 1859—69 af 
Denzinger. Kirken er i sit Indre 93 M. lang og 
38 M. bred og indeholder Gravmindesmærker, en 
gammel Brønd og smukke Glasmalerier. R. har 
i det hele 12 katolske, 3 evangeliske Kirker og 
3 Klostre. Det gamle uregelmæssig byggede 
Raadhus er paabegyndt i 14. Aarh. og omslutter 
den endnu i gammel Tilstand vedligeholdte Sal, 
i hvilken den tyske Rigsdag 1645—1806 holdt 
sine Samlinger; endvidere nævnes den 1885 op
dagede Porta prætoria, den gamle Romerstads 
nordlige Port. R. er Sæde for en Landret med 
et Kammer for Handelssager, 2 Amtsretter, en 
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Biskop, en Filial af Rigsbanken, et Handels- og j 
Erhvervskammer, et Lyceum med en teologisk og ! 
en filosofisk Afdeling, et Klerikalseminarium, et 
Drengeseminarium og 2 Gymnasier. Industrien i 
beskæftiger sig med Bogtrykkeri, Sukker-, To
baks-, Maskin- og Blyantsfabrikation samt Skibs
byggeri, Handelen særlig med Træ og Korn. — ' 
R. fandtes allerede i den førromerske Tid under I 
Navnet Radasbona og benævntes senere som I 
romersk Grænsefæstning efter den lige overfor 
udmundende Regen Castro. Regina. Under 
Agilolfingerne var R. Bayern's Hovedstad. 739 
stiftedes Bispedømmet R. af Bonifatius. 1245 
blev R. fri Rigsstad, og i 14. Aarh. var den 
tyske Handel mod Syd særlig i Hænderne paa [ 
R., der talte 70—80,000 Indb. 1632 blev R. | 
forgæves belejret af den svenske General Horn 
og i November 1633 indtagen for Svenskerne af 
Hertug Bernhard af Weimar, men 1634 faldt 
Byen atter i Hænderne paa de kejserlige. 1663 
blev Rigsdagen udelukkende henlagt til R. og 
havde næsten uafbrudt sit Sæde her til 1806. 
1803 blev Byen og Bispedømmet R. ophøjet til 
et Fyrstendømme, som 1810 kom under Bayern. 
I April 1809 blev R. i Løbet af faa Dage 
stormet, først af Østerrigerne, derefter af Fransk
mændene. Joh. F. 

Regénsen, Studenterbolig i Kjøbenhavn, be
liggende paa Købmagergade lige over for Runde-
taarn, har sin Oprindelse fra Begyndelsen af 17. 
Aarh. Allerede da Frederik II 1569 stiftede 
Kommunitetet, en Bespisningsanstalt for 100 
(senere 120) Studenter, var der Planer oppe om 
hertil at knytte en Fribolig for Stiftelsens Alumner. 
Men først 1618 virkeliggjordes denne Tanke, 
idet Kommunitetet da etter Tilskyndelse af 
Christian IV, der foreløbig forstrakte det med de 
dertil nødvendige Pengemidler, erhvervede en 
Grund mellem St. Kannikestræde og Skiden -
stræde (nu Krystalgade) fra det senere Borch's 
Kollegium til Købmagergade. De paa den øst
lige Del af denne Grund liggende Bygninger, der 
havde hørt til en ældre Adelsgaard, omdannedes 
i de følgende Aar til en Bolig for 120 Studenter. 
Den ny Stiftelse, Collegium regium, i daglig 
Tale kaldet R., toges i Brug 1623, men var 
først 5 Aar senere helt færdig. Den synes, efter 
ældre Billeder at dømme, at have været en anselig 
4-fløjet Bygning med svejfede Gavle, Spir og 
Smaataarne. I Fløjen mod Købmagergade ind
rettedes en »Studenterkirke« ; men da denne snart 
viste sig for lille, afløstes den 1656 af den i 
samme Øjemed opførte Trinitatis Kirke. Regens-
kirken benyttedes derefter kun til Alumnernes 
daglige Andagtsøvelser o. 1. I sin oprindelige 
Skikkelse stod Christian IV's R. kun i 100 Aar, 
idet den store Ildebrand 1728 ødelagde den største 
Del af Bygningen, nemlig hele Fløjen mod Krystal
gade, den vestlige Del af Fløjen mod Kannike
stræde og Kirkefløjen, hvis Mure vel bleve 
staaende, men senere maatte nedrives. Af de 
ældre Bygninger er saaledes til vore Dage kun 
bevaret Murværket i de to nederste Stokværk langs 
Kannikestræde fra Porten til Hjørnet af Købmager
gade. De ved Branden 1728 ødelagte Bygninger 
genopførtes fra 1730 til 1750, noget senere paasattes 
øverste Stokværk af Fløjen mod Kannikestræde 
og Kirkefløjens Taarnparti med Uret. I Kirke

fløjen indrettedes atter en Kirkesal, som dog kun 
brugtes til Disputer- og Prædikeøvelser; det var 
her, at Grundtvig 1810 holdt sin Dimisprædiken. 
Efter at Universitetet ved Bombardementet 1807 
var lagt i Grus, anvendtes Regenskirken som 
Festsal ved de akademiske Højtideligheder; der
efter stod den i en Del Aar ubenyttet, indtil den 
1862 indrettedes til Læsestue og Forsamlingssal 
for Alumnerne. Om dens oprindelige Bestemmelse 
minder endnu Navnet »Kirkebog«, hvormed be
tegnes den Protokol, hvori en af Alumnerne valgt 
»Klokker« skal optegne Begivenheder, der angaa 
R.'s indre Liv. 

Hverken Ildebranden 1795 eller Bombarde
mentet 1807 tilføjede R. nogen synderlig Skade, 
og dens Ydre fremtræder endnu i det væsentlige 
saaledes, som det blev ved Genopførelsen efter 
Branden 1728, uden arkitektonisk Plan eller Skøn
hed, men af ikke ringe malerisk Virkning, især hvad 
Gaardpartiet angaar. Det indre er derimod gen
tagne Gange omformet efter de vekslende Tiders 
Krav. 

Om noget Studenterliv i senere Tiders Betyd
ning har der i 17. og 18. Aarh. næppe været 
Tale. Først ved Slutningen af 18. Aarh. vaagnede 
Studenteraanden til Bevidsthed, Symbolet for den 
ny Aand paa R. blev den af Regensprovst A. C. 
Hviid 12. Maj 1785 plantede Lind i Gaardens 
Midte. Under dens Grene samledes man til Gilder 
og Diskussioner, her stiftedes 1820 »Studenter
foreningen«, her fødtes under A. P. Berggreen's 
Ledelse Studentersangen, her lød først Poul 
Møller's og Chr. Winther's og senere Ploug's og 
Hostrup's Studenterviser. Fra R. udgik de første 
danske Studenterkomedier, C. Ploug's »Atellaner«, 
og her skrev C. Hostrup »Genboerne«. Ogsaa 
den vaagnende politiske Interesse gav sig stærkt 
til Kende paa R., der i bevægede Tider var 
Studenternes Hovedkvarter. Det var saaledes paa 
R., at O. Lehmann 3. Decbr. 1839 affattede 
Studenternes Adresse i Anledning af Tronskiftet, 
i hvilken Ønsket om en fri Forfatning frembåres 
for den ny Konge. 

For Tiden (1903) afgiver R. Bolig for 100 
Studenter, der foruden at have fri Bolig og 

I Brændsel oppebære Kommunitets- og Regens-
stipendiet, der tilsammen (Siden 1901) udgøre 50 
Kr. maanedlig. Privilegerede til at faa Kommunitets-
og Regensstipendiet ere under visse Betingelser 
Islændere, Færinger og Grønlændere samt af 
hvert Aars Studenter 2 Frederiksborgensere. R.'s 
Anliggender styres af en Provst (praepositus), 
der i Reglen er en fungerende Universitetspro
fessor, og en Viceinspektor, der særlig *har Til
syn med Læsestuen og i øvrigt vikarierer i Provstens 
Forfald. (Li t t . :Re inhard t , »KommunitetetogR.«, 
»Universitetets Aarbøger«). S. Skouboe. 

Regent (lat.) er Betegnelsen for Overhovedel og 
Suverænen i de monarkiske Stater i hans Egen
skab som Styrer og højeste Myndighed. — Ordet 
bruges dog ogsaa hyppig om den, der under 
Suverænens Forfald, saasom Bortrejse, Umyndig-

j hed, Aandssvækkelse o. 1. paa hans Vegne fore-
I staar Statsstyreisen. I hermed nær beslægtet For-
i stand bruges ogsaa Ordet R e g e n t s k a b , navnlig 
I naar en Flerhed af Personer og almindeligvis 
I for et længere Tidsrum stilles i Spidsen for 
I Regeringen. C. V. N. 
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Regenten-Billede se Doelen. 
Regentskab se Regent. 
Regents Park [re'dzentspalsk] se London . 
Reger, Max, tysk Komponist, er født 19. 

Marts 1873 i Bayern og blev 1890 Elev af H. 
Riemann (da i Wiesbaden). R. har allerede ud
givet en anselig Række Kompositioner, der be
gynder at finde Indgang i Koncertsalen, trods 
deres store Vanskelighed og musikalske Kom-
plicerthed. De omfatte særlig Orgelværker — 
paa hvilket Instrument R. er Virtuos — desuden 
Kammermusik og Sange. W. B. 

Regere (lat.), styre, herske. 
Regering bruges snart om den Virksomhed 

at styre Land og Rige, snart ogsaa om de høje 
Myndigheder, hvem dette Hverv er overdraget, 
altsaa Statsoverhovedet — være sig en Konge 
eller en Præsident — enten alene eller, hvad dog 
er det sædvanlige, i Forbindelse med Statsraadet 
og det ansvarlige Ministerium. C. V. N. 

Regérværk kaldes i Orgelet Klaviaturerne og Re
gistertrækkene med tilhørende Mekanismer. S. L. 

Regésta (af lat. regerere, fortegne) betyder 
Register og bruges især om kronologisk ordnede 
Fortegnelser over Aktstykker, med Angivelse af 
Datum, det Sted, hvor de ere opbevarede eller 
aftrykte, og en kort Oversigt over Indholdet. 
Det første Regestværk udgaves af Georgisch 
(1740—44), siden er der kommet en Mængde af 
disse for det historiske Studium uundværlige 
Værker, især i Tyskland. Til de vigtigste høre 
Kejser- og Paveregesterne, de sidste (R. ponti-

ficum romanorum, indtil 1304) udgivne af Jaffé 
og Potthast, de første, der nu omfatte det meste 
af Middelalderen, af en lang Række lærde. Medens 
disse Regestværker omfatte de Dokumenter, der 
ere udstedte af vedkommende Regenter, tage 
andre Sigte paa de Aktstykker, der vedrøre et 
Lands, Bys, Klosters e. 1. Historie. — De danske 
R. (R. diplomatica historiae danicae), hvoraf 
første Række udkom 1847 - 70, anden Række, 
der snart ventes afsluttet, fra 1889, er en For
tegnelse over t r y k t e Breve vedrørende Danmark's 
eller Danskes Historie indtil 1600. — R. Nor-
vegica, hvoraf første Hæfte (991 —1263) udkom 
1898, bringer Fortegnelse over trykte og utrykte 
Breve, selv om disse kun kendes fra Registranter, 
for Norge's Historie indtil 1570. J. L. 

Regye, Flod i den nederlandske Provins Over- i 
ijssel, løber i nordvestlig Retning og udmunder 
i Vechte's venstre Bred. Joh. F. 

Reggio se R e g g i o di C a l a b r i a og Regg io 
ne l l ' Emi l ia . 

ReggéO di Calabria [red'dzo-j, X) P r o v i n s i 
Syditalien, danner den sydligste Del af Fastlandet, 
grænser mod Nord til Provinsen Catanzaro og 
beskylles paa de andre Sider af Havet. Are
alet er 3,164 D Km. med (1901) 428,714 
Indb. eller 136 pr. • Km. Provinsen, der tid
ligere kaldtes Calabria ulteriore I, udgør en 
Del af Landskabet C a l a b r i a (s. d.). R. d. C. 
er et udpræget Landbrugsdistrikt, hvis Korn- og 
Kvægavl dog ikke dækker Forbruget, hvorimod 
Dyrkningen af Sydfrugter, Oliven, Kastanjer, Vin 
og Silke giver et stort Overskud. Mineralriget 
leverer lidt Kul, Jærn og Kaolin, og Industrien j 
tilvirker Silke- og Lervarer samt Cement, j 
Handelen, der er ringe, drives navnlig over 1 

Reggio nell' Emilia. 

Hovedstaden og fremmes ved en Jærnbane langs 
Sydkysten. Provinsen deles i 3 Kredse, Gerace, 
Palmi ogR. d. C. — 2 ) H o v e d s t a d e n R. d. C. 
eller Reggio ligger paa Østsiden af Messina-
Strædet ved Foden af Monte Alto (1,958 M.). 
(1901) 44,415 Indb. R. d. C. ligger paa en smal 
Kystslette, der ligner en Skov af Sydfrugttræer, 
og frembyder en pragtfuld Udsigt over Havet og 
Sicilien's Kyst. Selve Byen udmærker sig ved 

I sine brede Gader og velbyggede Huse og har 
] desuden en anselig Domkirke samt Lyceum og 

Gymnasium. R. d. C. driver en Del Sydfrugtavl 
og Fiskeri samt Tilvirkning af Parfume, Silke-
og Lervarer. Havnen, der forsvares af et Fort, 
har en ret betydelig Skibsfrekvens. R. d. C. er 
Sæde for en Ærkebiskop samt for Provinsens 
Myndigheder. Byen er anlagt ca. 670 f. Chr. 

] og var en af de mest blomstrende græske Kolo
nier i Syditalien, da den 281 kom under Ro
merne, der kaldte den Rhegium. Den er 
hyppig bleven hærget af Krig og Jordskælv. 410 
belejredes og indtoges Byen af Alarik, 549 af 
Totilas, 918 af Saracenerne, 1005 af Pisanerne, 
1060 af Robert Guiscard og 1282 af Peter af 
Aragonien. I 16. Aarh. hærgede Tyrkerne gen
tagne Gange R. d. C. og hele Kysten, og 1783 
blev Byen næsten ganske ødelagt af Jordskælv. 
19. Aug. 1860 landede Garibaldi i Nærheden af 
R. d. C, og 4 Dage efter overgav Fortet og 
Byen sig. H. R S. 

Reggio nel l 'Emil ia [red'dzo-], 1) P r o v i n s i 
Norditalien, begrænses mod Nord af Provinsen 
Mantova, mod Øst af Modena, mod Syd af 
Massa e Carrara og mod Vest af Parma. Arealet 
er 2,291 • Km. med 274,495 Indb. eller 120 
pr. D Km. R. n. E. strækker sig fra Apen-
ninernes Kam til Po og opfyldes i den sydlige 
Del af Apenninernes Forhøjder, medens dea 
nordlige Del tilhører Po-Sletten. R. n. E. af
vandes af Po's Tilløb Enza og Secchia, der ere 
Grænsefloder henholdsvis mod Vest og Øst, samt 
af Crostolo og den 43 Km. lange Kanal, der 
fra Hovedstaden fører til Secchia. Lavlandet er 
for øvrigt gennemskaaret af et Net af Vandings
kanaler, og der avles en Mængde Hvede og 
Majs samt nærmest Po ogsaa Ris. Yderligere 
avles Bælgsæd, Kastanjer og Sydfrugter foruden 
Vin i Bakkeegnene. I de højere Egne mod Syd 
spiller Kvægavlen og særlig Faareavlen en Hoved
rolle, og der brydes Kobber, Jærn og Svovl. 
Industrien er uden Betydning. Vigtigst er Silke
væveri samt Tilvirkning af Papir, Læder, Ler- og 
Glasvarer. Handelen er ringe. Hovedlandevej er 
Via Emilia, og den vigtigste Jærnvej er Alessan-
dria—Bologna med flere Tværlinier. R. n. E. 
deles i to Kredse, R. n. E. og Guastalla — 
2 ) H o v e d s t a d e n R. n. E. eller Reggio ligger 26 
Km. 0. S. 0. f. Parma paa en vidtstrakt frugt
bar Slette. (1901) 58,490 Indb. R. n. E., der af 
Via Emilia deles i to Dele, har gamle Bymure, 
brede Gader med Buegange samt en Domkirke, 
der er fra 15. Aarh., men har Rester af en ro
mansk Bygning fra 13. Aarh. Blandt de andre 
Kirker nævnes den smukke Madonna della Ghi-
ara, der er opført 1597 i Form af et græsk 
Kors. R. n. E. har desuden et Citadel med et 
gammelt Slot, et biskoppeligt Seminarium, Ly
ceum, Gymnasium, Museum, Teater samt et Bi-
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bliotek paa 8o,ooo Bd. Byen driver Silke
væven og forskellig Haandværksindustri samt 
Handel med Landbrugsprodukter og Træ. Den 
har Garnison og er Sæde for Provinsens Admi
nistration. — R. n. E. er en gammel romersk 
Koloni, der efter Æmilius Lepidus fik Navnet 
Rhegium Lepidi. 409 ødelagdes Byen af Alarik; 
men Karl den Store opbyggede den paa ny. I 
Middelalderen var den en Tid Fristad. 1326 kom 
den under Pavestolen og 1409 under Huset 
Este. 1805 blev R. n. E. Hovedstad i Departe
mentet Crostolo af Kongeriget Italien, og 1859 
annekteredes den sammen med Modena af Pie-
mont. I R. n. E. er født Digteren Ariosto og 
Astronomen Secchi. 1809 udnævnte Napoleon 
General Oudinot til Hertug af Reggio. H. P. S. 

Regia, en Bygning paa Rom's Forum. Efter 
Sagnene skulde den gaa tilbage til Kong Numa's 
Tid og være hans Kongeborg (deraf Navnet). I 
den senere, republikanske Tid var den Embeds-
lokale for Ypperstepræsten, Pontifex Maximus, og 
her foretoges forskellige Kultushandlinger, bl. a. 
for Saturnus, Vesta og Ops. Her opbevaredes 
Mars'es hellige Lanser, mulig ogsaa Processions-
skjoldene (Ancilia), samt rimeligvis Pontifex'ernes 
Kalds- og Embedsbøger. Bygningen laa mellem 
Vesta's Rundtempel og Faustina's Tempel, østlig 
for Dioskurernes bekendte Helligdom, ved den 
hellige Vej (via sacrd). Rester af dens Marmor-
vægge ere udgravede og endnu synlige; det var 
en ret stor, men uregelmæssig Bygning med 
flere større og mindre Rum. Ved Bygningen er 
fundet en Række for Rom's Historie vigtige Lister 
over Konsulerne og andre af de højeste Embeds
mænd m. m., hvilke nu bevares i Samlingerne i 
Konservatorpaladset. H. A. K. 

Régie, egentlig Forvaltning, bruges i Teater-
sproget dels om de Embedsforretninger, der paa
hvile Regissøren (s. d.), dels om den Bog, hvori 
denne optegner de Dekorationer og Dragter, 
Rekvisitter og Signaler o. s. v., der anvendes i 
hvert Stykke. 

Régie [rezi'J (fr.) er i Finansvæsenet, navn
lig i Frankrig, Forvaltning af Statsindtægter paa 
den Maade, at Staten umiddelbart udnytter en 
Indtægtskilde ved selv at drive den dertil 
knyttede økonomiske Virksomhed, f. Eks. Fabri
kation af alle Slags Tobaksvarer i egne Fabrikker. 
Den franske Stat siges saaledes at forvalte sit 
Tobaksmonopol i R., medens dette f. Eks. ikke 
er Tilfældet i det samme Land med Tændstik
monopolet, der er bortforpagtet til et Selskab, 
som driver Fabrikationen under Statskontrol. I 
18. Aarh. benyttede man i Frankrig Betegnelsen 
R. om de indirekte Skatter, der ikke vare over
tagne af Generalforpagterne (s. d.) og saaledes 
underlaa Statens umiddelbare Forvaltning. I mo
derne Finansvidenskab og Praksis betragtes Regie
systemet som forældet. K. V. H. 

Regierungsbezirk, i Preussen og flere andre 
tyske Stater en administrativ Inddeling, Amt e. 1., 
i Spidsen for hvilken der staar en R e g i e r u n g s -
p r æ s i d e n t med Regierungsrate, Assessorer m. m. 
til Hjælp. De preussiske Provinser ere delte i 
saadanne R. (jfr. »Preussen«, F o r v a l t n i n g ) . 

Regiesystem se F æ n g s e l s a r b e j d e . 
Regillo se P o r d e n o n e . 
Regillus, Sø iLatium i Oldtiden, 0. f. Rom; 

dens Beliggenhed kan ikke nøjere bestemmes, og 
den er rimeligvis senere bleven udtørret. Her 
vandt Romerne under Diktatoren Aulus Postu-
mius 499 eller 496 f. Chr. en Sejr over Lati
nerne. H. H. R. 

Regime [da. resji! me] (fr.), Regering, Bestyrelse; 
Regeringsform. L'ancien R. [låsiærezi'm], »den 
gamle Regering«, det gamle Regimente, Betegnelse 
for det franske Monarki før Revolutionen 1789. 

Regimen (lat.), Levemaade, benyttes særlig om de 
for en syg forordnede Forhold, f. Eks. køligt R., 
roligt R. o. s. v. Lp. M. 

Regiment (lat.) er en i de fleste moderne Hære 
og i Reglen i alle Vaabenarter bestaaende Enhed, 
dannet af flere mindre Enheder (Batailloner, Eska-

I droner, Kompagnier, Batterier eller Artilleri
afdelinger). Antallet af mindre Enheder er for
skelligt i de forskellige Hære, i D a n m a r k har 
Fodfolksregimentet 3 Batailloner, Rytterregi
mentet 3 Eskadroner, Artilleriregimentet 2 Af
delinger. I Fæstningsartilleriet og i Ingeniørerne 
forekommer i Danmark ogsaa R., men det er her 
ikke nogen taktisk, men en administrativ Enhed. 
Chefen for et R. er Oberst eller Oberstløjtnant. 
R. er af gammel Oprindelse. Det forekommer om
trent samtidig med, at Hvervningen bliver al
mindelig, dog med en anden Betydning end nu: 
ikke som taktisk Enhed, men udelukkende som 
en administrativ Enhed af yderst variabel Størrelse, 
fra 5,000 til 100 Mand. R. dannedes ved Hverv
ning og af de Mænd, som Fyrsterne paa visse 
Betingelser havde overladt at danne saadanne 
(se Obers t ) . Allerede i Slutn. af 17. Aarh. 
inddeles Fodfolksregimentet i Batailloner, der 
igen deles i Kompagnier; og R. optræder nu i 
Kampen som et taktisk Led. Benævnelsen ind
førtes først senere i Rytteriet og endnu langt 
senere i Artilleriet, hvor den enkelte Steder 
endnu ikke findes. Ved Specialvaabnene har R. 
overalt kun Betydning for Uddannelsen og Ad
ministrationen. R. benævnes — navnlig tidligere — 
efter dets Chefer eller efter den Provins, hvor 
Mandskabet hører hjemme, eller hvor R. garni
sonerer. Ofte benævnes det da tillige ved Nummer, 
eller, hvad der nutildags er det almindeligste, ved 
Nummer alene. Undertiden bærer R. Navn efter 
Fyrster eller efter Mænd, der have gjort sig 
særlig fortjent af Hæren. — I N o r g e , hvor Re-
gimentsinddelingen ophævedes 1817, er der For
slag oppe om atter at indføre den. B. P. B. 

Regimente (lat.), Herredømme, Førerskab. 
Regin (oldn. regin, sjælden rogn), Guddommene 

som de højeste styrende eller skabende Magter; 
Ordet er Flertal og bruges aldrig om nogen 
enkelt Gud. Hyppig brugt til Dannelse af Person
navne, i Norsk og til Dels Svensk paa Ragn-
(Rogn-), i Dansk paa Regn-, i Tysk paa Re
gin- (Rein-, Rem- o. s. v.). A.O. 

Regin, i nordisk Heltedigtning, 1) Sigurd 
Faavnebane's Fosterfader, navnkundig Smed; 2) 
dansk Jarl, der hjælper sine unge Svogre Hroar 
og Helge til at tage Hævn over deres Faders 
Banemand Kong Frode; gift med Signy. A. O. 

Regina (lat.), Dronning. 
Regina [redzVina], By i Dominion of Canada, 

Hovedstad i Provinsen Assiniboia, ligger 560 
M. o. H. 540 Km. V. f. Winnipeg ved den ka-
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nadiske Pacifikbane og i en tør og ufrugtbar 
Egn, hvorfor den atter er forladt af de Kolo
nister, der nedsatte sig her i Begyndelsen af 
1880'erne. I R. findes Regeringsbygningerne, og 
Byen bebos nu alene af Embedsmænd og Sol
dater. H. P. S. 

Regiomontånus (egl. Miil ler) , J o h a n n , 
tysk Astronom, født 6. Juni 1436 i Konigsberg 
i Franken, død 6. Juli 1476 i Rom, studerede 
Astronomi under Purbach i Wien og blev efter 
dennes Død (1461) udnævnt til Professor i Astro
nomi, rejste imidlertid med Kardinal Bessarion 
til Italien og vendte først 1468 tilbage, opholdt 
sig nu en Tid i Ofen hos Kong Matthias og tog 
1471 Ophold i Niirnberg. 1475 blev han kaldet 
til Rom af Pave Sixtus IV i Anledning af 
Kalenderforbedringen. R. er den største Astronom 
efter Ptolemaios og bidrog sammen med Purbach 
til at hæve denne Videnskab. Han prøvede kritisk 1 
de forskellige Udgaver af Almagest, observerede ! 
ivrig paa det første af Walther i Niirnberg ind
rettede Observatorium og leverede sammen med 
denne de første videnskabelige Kometobserva
tioner (Kometen fra 1472). Han forbedrede Ka
lenderen, udgav Calendarium novum [Niirnberg 
*473] og de første Ephemerides quas vulgo 
dicunt Almanach [smst. 1474]. J. Fr. S. 

Region (lat), Egn, Omraade. 
Region (lat.). Foruden at man i Anatomien 

inddeler Legemet efter Organer (som Lunger, 
Hjerte o. s. v.) eller efter Dannelser, der ifølge 
deres Funktion udgøre en Enhed (Nervesystem, 
Karsystem o. s. v.), inddeles Legemet af praktiske 
Hensyn, saaledes f. Eks. med Henblik paa de 
kirurgiske Indgreb, i R., Partier, der uden at ud
gøre en Enhed dog beskrives som et Hele for 
sig, mest af didaktiske Grunde for at lette Over
sigten over de mangfoldige Organer, der ofte 
findes samlede paa et lille Rum krydsende og 
dækkende hverandre. Saaledes betegner man som 
R. ingvinalis Lyskeregionen, den øverste Del af 
Laarets Forflade paa Overgangen til Underlivet, 
hvor talrige Kar og Nerver, liggende i en be
stemt Anordning mellem Fascieblade og Muskler, 
gaa fra Underlivet ned til Laaret. Et andet 
Eksempel paa Inddelingen i R. ses paa Fig. til 
Art. Bug. S.B. 

Regionålmetamorfose se Metamorfose. 
Regissør [resjisø'r] (fr.), den Teaterembeds

mand, der varetager den daglige Forretningsgang 
og sørger for, at alt til de aftenlige Forestillinger 
er i Orden; ved udenlandske Scener er R. som 
oftest tillige Sceneinstruktør. 

Register (lat.), Fortegnelse over samhørende 
Genstande, Indholdsliste. P e r s o n r e g i s t e r , R., 
hvor Navnene opføres alfabetisk; S a g r e g i s t e r , 
R. over Sagerne o. 1. anførte i alfabetisk Orden. 

Register, 1) i Orgelet Indbegrebet af de til 
en enkelt Stemme hørende Piber; R e g i s t r e 
r ing , Valget af eller Sammenstillingen af de for
skellige Stemmer eller Registre til Udførelsen af 
et Musikstykke for Orgel, er enten foreskrevet 
af Komponisten eller overlades den spillende 
selv, og svarer til Instrumenteringen for Or
kester. — 2) Se Fa l se t . S. L. 

Registered [re'dz>st9.d] (eng.), indført i et Re
gister, indskreven; ved Postforsendelser »an
befalet«. 

Register-Skib, 1) ældre, nu udgaaet Beteg
nelse for Skibe, der havde Tilladelse til at besejle 
det spanske Sydamerika. 

2) Skibe registrerede (o: maalte) i England, og 
som derved faa Rettigheder som engelske. C. L. W. 

Registerton, et Maal for Skibes Evne til at 
bære Last, fastslaaet ved Lov af 1854 som gældende 
Regel over for engelske Skibe og senere tiltraadt 

i af Danmark, Norge, Frankrig, Italien, Nordamerika, 
Tyskland og Østerrig. Maalereglen — der er opstillet 

: for saa vidt muligt at naa en retfærdig Bedøm
melse af Skibes Bæreevne, og som tillige søger 
at hindre Ensidighed i Skibskonstruktionen — gaar 
ud paa at finde Størrelsen af Skibets indre Hul
rum udtrykt i Kbf. En R. er da 100 Kbf. Ind
befattet i Tonnagen ere saadanne Dækshuse, der 
kunne benyttes til Oplagssted for Varer. Det ud
komne Antal Tons er »Gros Tons«; herfra drages 
Rumfanget af Maskin- og Kulrum, Kahyt, Folke-

! lukaf o. 1. efter visse Regler; det udkomne be
tegnes med Netto-R. Jfr. D r æ g t i g h e d . C.L. W. 

Registrator (lat.), den, der indfører, ordner 
og opbevarer Dokumenter. 

Registratur (lat.), Optegnelse, Indførelse (af 
et Dokument o. 1.) i vedkommende Bog, Katalog 
over Arkivsager, selve Dokumentkammeret. 

Registrerapparat s e K r o n o g r a f og Mikro 
me te r . 

Registrere (lat.), optegne, indskrive, bog
føre. R e g i s t r e r i n g , det at r. 

Registreringspligtige Skibe. Alle i Dan
mark hjemmehørende Skibe, der ere maalte til 
en Brutto-Tonage af 20 Tons eller derover, skulle 
efter Registreringslov 1. Apr. 1892 indføres i et of
fentligt Skibsregister, som føres ved Registrerings-

', og Skibsmaalingsbureauet i Kbhvn. Naar et Skib 
saaledes er registreret, udføres der et Nationali-
tetscertifikat for det, hvilket giver Ret til at 
sejle under det danske Flag. Over danske Skibe 
af en mindre Tonnage føres særlige Fortegnelser 
ved de lokale Registreringskontorer. L. A. G. 

For Norge ' s Vedkommende paabyder L. 4 
Maj 1901 Registrering af Skibe paa 25 Brutto
registertons eller derover. Registrene føres for 
hver Jurisdiktion af Pantebogsføreren, medmindre 
noget andet er bestemt. Ved Siden af disse Re
gistre føres en Skibsmatrikel for hele Riget i' 
Christiania og en for hvert Tolddistrikt paa ved
kommende Toldsted. Efter Registreringen og Ind
førelsen i Matrikelen paa Hjemstedet udfærdiges 
Nationalitetsbevis. Over mindre Skibe føres ingen 
Fortegnelse. H. S. 

Regjerings-Kommissionen var Navnet paa 
en interimistisk Særstyrelse for Norge paa 4—5 
Medlemmer, som i Anledning af det truende Over
fald af den engelske Flaade paa Kjøbenhavn og 
den forudseelige Afbrydelse af Søforbindelsen 
mellem Rigerne oprettedes ved Reskr. 24. Aug. 
1807 og igen ophævedes ved Reskr. 26. Septbr. 
181 o. R.'s Præsident var Prins Christian August 
af Augustenborg, dens virksomste Medlemmer 
Enevold Falsen og efter dennes Selvmord i 1808 
Grev Wedel-Jarlsberg. Blandt de øvrige er særlig 
at fremhæve Fr. J. Kaas, der opsendtes af Frede
rik VI for at holde Øje med Prinsen, men som 
paa Grund af Uenighed med denne senere til
bagekaldtes. Ligesom R.'s Oprettelse og Virksom
hed overhovedet bidrog til at nære Nordmændenes 
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voksende Krav paa Selvstyre; saaledes meddelte 
navnlig Wedel dens Bestræbelser et politisk Præg, 
først ved at der virkedes for Frederik VI's Valg 
til svensk Tronfølger, og da denne Plan havde 
maattet strande, for Valget af R,'s egen Præsi
dent, Christian August. I nær Forbindelse hermed 
stod ligeledes R.'s Undladelse af i Aaret 1809 
at føre Krigen med Sverige ind paa svensk 
Grund, hvorved man i Virkeligheden traadte i 
direkte Opposition til Frederik VI's Hensigter og 
Anvisninger. For øvrigt tog R. sig især med 
Kraft af Landets Proviantering og økonomiske 
Vilkaar, og det skyldtes bl. a. dens Initiativ, at 
der med England opnaaedes en Forstaaelse, som 
gjorde den indbringende Licensefart mulig (se 
Norge S. 644 og P r o v i d e r i n g s k o m m i s -
s ionen) . E. H. 

Reglement [reglema'?7] (fr.), Tjenesteforskrift, 
Forretningsorden, særlig i Militærvæsenet For
skrifterne for Troppernes taktiske Uddannelse og 
tjenstlige Forhold. 

Regler, populært Udtryk for Menstruations-
blødningen. 

Regietter se B o g t r y k S. 265. 
Regiisse d. s. s. B rys t l im . 
Regn-, Rein- , i Personnavne; se R e g i n . 
Regn er de fra Skyerne nedfaldende Vand-

draaber. Disse opstaa ved Fortætning af Vand
dampe i Luften og bestaa af rent Vand; R. er 
ofte, især efter en Tørkeperiode, iblandet med 
fine Partikler af forskellig Art (se A f t e n r ø d e , 
B l o d r e g n og M e t e o r s t ø v ) . R, opstaar af de 
smaa Vanddraaber, hvoraf Skyerne bestaa, ved, at 
fiere Draaber forene sig, eller ved, at Draaberne 
fortætte Vanddampe omkring sig, eller ved begge 
Aarsager i Forening. Hvis man paa en Regnvejrs
dag bestiger et Bjærg, finder man, at Regndraabernes 
Størrelse aftager efterhaanden, som man kommer 
højere op; til sidst bestaar R. kun af fine Draaber, 
der fuldstændig svare til den sædvanlige Taage-
dannelse. Draaberne blive altsaa større ved at 
falde igennem Luften, idet de efterhaanden for
tætte flere og flere af Vanddampene i Luften. 
Hvis det paa en for øvrigt tør Dag begynder at 
regne fra en enkelt Sky, ville Vanddraaberne i 
Begyndelsen ikke naa Jorden, men fordampe i de 
nederste Luftlag, der endnu ikke ere mættede 
med Vanddampe; dette Fænomen kan tydelig ses 
paa fjerne Skyer, idet sløragtige Regnstriber fra 
disse nærme sig Jorden mere og mere. Naar 
endelig de nederste Luftlag ere mættede med 
Vanddamp eller i alt Fald nær ved Mætnings
punktet, naa Regndraaberne Jorden. R. kan kun 
falde, naar en tilstrækkelig fugtig Luft bliver 
afkølet; men en saadan Afkøling kan fremkomme 
paa flere Maader. Saaledes vil en fugtig Luft, 
der blæser fra et forholdsvis varmt Hav ind over 
et forholdsvis koldt Land, hyppig give R. (eller 
Sne); den i disse Vinde indeholdte store Fugtig
hed kan nemlig ikke taale den Afkøling, Luften 
maa undergaa ved at blæse ind over den kolde 
Landjord, Luften bliver mættet med Fugtighed, 
og R. (eller Sne) begynder at falde. Den hyp
pigste Aarsag til R. er dog de opadstigende Luft
strømme, fordi disse ved at stige i Vejret udvide 
sig og derved afkøles. De høje Kyster paa 
Norge's og de britiske Øers Vestside udmærke 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

' sig derfor ved deres store Regnmængder, da de 
I fugtige Vinde fra Atlanterhavet tvinges til Vejrs 
ved at træffe Landjorden; ligeledes ere Vestsiderne 

i af det europæiske Fastlands Bjærge meget mere 
j regnfulde end deres østlige Skraaninger. Som 
I Eksempler herpaa skal anføres, at den norske 
Vestkyst faar en aarlig Regnmængde af ca. 1,200 

I til 2,300 Mm., medens der 0. f. Fjældene kun 
falder omkr. 5 00 Mm. om Aaret eller endnu 
mindre. Paa Harzen's sydvestlige Side falder der 
meget store Regnmængder, medens de 0. f. Harzen 
liggende Egne ere forholdsvis regnfattige. I Baden-
Baden paa Vestsiden af Schwarzwald beløber den 
aarlige Regnmængde sig til ca. 1,450 Mm., i 
Sigmaringen paa Østsiden falder der kun ca. 375 
Mm. om Aaret. Hvis man nærmer sig fra Prag 
til Riesengebirge, har man i Prag en aarlig Regn
mængde af ca. 390 Mm., i Koniggratz af 660, i 
Trautenau af 1,000 og i St. Peter paa selve 
Bjærget af 1,170 Mm.; derimod faar Neisse paa 
den anden Side af Bjærget kun 565 Mm. R. om 
Aaret. I det sydlige Grønland har man ligeledes 
Eksempler paa Regnskyl, der ikke vige tilbage 
for en Sammenligning med de heftigste Regnskyl 
paa Jorden; saaledes faldt der ved Ivigtut i Løbet 
af 2 Døgn i Jan. 1891 285 Mm. eller omtrent 
lige saa meget som Halvdelen af den aarlige 

: Regnmængde i Danmark, idet fugtige sydøstlige 
: Vinde bleve tvungne til at stige til Vejrs af de 
bjærgfulde Kyster. Som Modsætning til de nævnte 
store Regnmængder paa Bjærges Luvside paa 
Grund af Luftens opadstigende Bevægelse staa de 
forholdsvis ligelige Regnmængder ved Bjærge, 
der løbe parallelt med den fremherskende Vind
retning; dette finder Sted ved Alperne, som der
for ikke have nogen regnfuld eller tør Side. De 
opadstigende Luftstrømme ere fremdeles Aarsagen 
til, at der i Alm. følger R. med de lave Luft-

i tryk, fordi Luften over Midten af et saadant Mi-
1 nimum stiger til Vejrs og, hvis den er tilstrække

lig fugtig, giver R. paa Grund af den ved Ud
videlsen frembragte Afkøling. Derfor finder man 

1 intet Sted paa Jorden saa stadige og meget ofte 
stærke Regnskyl som i det tropiske Bælte, der 
har alle Betingelser for R. Her er Temperaturen 

j til Stadighed høj; Luften kan derfor optage en 
Masse Vanddampe i sig, og paa Grund af de 
opadstigende Luftstrømme styrter R. ned, dog 
ikke igennem hele Døgnet, men gennemsnitlig i 

j ca. 9 Timer om Dagen. Solen staar i Reglen 
straalende op ; men efterhaanden som dens op-

i varmende Evne vokser, fremskyndes den opad
stigende Luftstrøm; Himmelen bedækkes nu med 
tætte Skyer, og snart efter begynder R. Henimod 
Aften, naar det bliver mindre varmt, formindskes 
Hastigheden af den opadstigende Luftstrøm, R. 
ophører, Luften bliver klar, og Solen gaar ned 
lige saa smukt, som den stod op. Denne regel
mæssige Gang i R. er størst i de Egne, hvor 
Solen kulminerer i Zenit, og dette »Regnbælte« 
flytter sig derfor med Solens aarlige Gang. I de 
tropiske Egne falder derfor Regntiden sammen 
med den varmeste Tid paa Aaret, medens det er 
tørrest i den koldeste Aarstid. For øvrigt maa 
vi angaaende den mere detaillerede Beskrivelse 
af Regnmængden rundt om paa Jorden henvise 
til »Klima« under de forskellige Verdensdele og de 
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forskellige Lande; kun skulle vi her give et 
»Regnkort over Europa«, der grafisk fremstiller 
Regnmængden for hver 2 Centimeter (i Cm. = 
io Mm.). Endvidere findes der paa dette Kort 
angivet, i hvilken Maaned eller i hvilken Aarstid 
Regnmængden er størst i de forskellige Dele af 
Europa. For øvrigt skulle vi kun nævne, at den 
største, aarlige Regnmængde, man kender, falder 
i Cherra Pungi i Khasia-Bjærgene paa Hima-
laja's Sydskraaning og beløber sig til ikke 
mindre end 14,200 Mm.; for øvrigt maa 4— 
7,000 Mm. regnes for en overordentlig stor 
Regnmængde for Aaret. I det nysnævnte Cherra 
Pungi faldt der paa 1 Dag, 14. Juni 1876, 1,036 
Mm., hvilket svarer til 43 Mm. i 1 Time. Hvor
ledes en opadstigende, fugtig Luftstrøm er i Stand 
til at fremkalde en saa voldsom R., kan ses af 
følgende Betragtning: hvis en mættet Luftmasse, 
der har en Temperatur paa 250, stiger fra Havets 
Overflade op til en Højde af 2,000 M., afkøles 
den ca. 8°; ved Havets Overflade indeholder den 
22,g Gr. Vanddamp pr. Kubikmeter; i de 2,000 

M.'s Højdekanen Kubikmeter kun indeholde 14,8 
Gr. Vanddamp ved de 170; men da Luftmassen 
er udvidet til I1/4 Kbm., kan den indeholde 18,0 
Gr. Der er altsaa udfældet 4,g Gr. Vanddamp pr. 
Kubikmeter. Hvis man nu antager, at Luftmassen 
er stegen opad med en Hastighed af kun 2 M. 
pr. Sekund, vilde der være udfældet en Vand
mængde af ca. 34 Kg. pr. Kvadratmeter eller 
ca. 34 Mm. Regnmængde i 1 Time. De Egne 
paa Jorden, der faa mindst R., findes der, hvor 
høje Bjærgkæder udelukke Vindene fra Havene 
eller aftvinge dem deres Dampe paa Luvsiden, 
eller hvor Afstanden til Havet er stor og Luftens 
Varme er saa stor, at Luften er meget tør, saa 
at en Afkøling ikke bevirker, at der falder R. 
Saadanne Egne træffe vi navnlig i det indre af 
Nordafrika, i Arabien, Persien, Dele af Indien 
og Ørkenen Gobi. 

Læren om Varmen viser, at Vand under visse 
Forhold kan afkøles betydelig under Fryse
punktet uden at blive til Is; hertil kræves navn
lig, at Vandet ikke er underkastet nogen Rystelse, 

\ idet Afkølingen foregaar; thi ved en ringe Be-
j vægelse vil Vandet fryse. Det er dette, der fore-
1 gaar ved det for øvrigt temmelig sjældne Natur
fænomen, som man har kaldt Isslag (s. d.). 

Paa Spørgsmaalet om Skoves Indflydelse paa 
: Egnens Regnmængde er der i mange Aar af mange 
I Forskere ofret betydeligt af Tid; Spørgsmaalet maa 
! dog siges at være aabent endnu, idet nogle Forskere 
i ere komne til eet Resultat, andre til et andet. 
; Man tør dog udtale saa meget, at der flere 

Steder, saaledes i Provence, paa Mauritius o. fl. St., 
, har vist sig en Nedgang i Regnmængden sam-
, tidig med, at store Strækninger af Skov ere 

ryddede, ligesom omvendt tiltagende Beplantning 
af Skov i den mellemste Del af Forindien synes 
at have forstørret Regnmængden. De forskellige 
Resultater, man er kommet til, synes at vise, at 
der maa Taalmodighed til Løsning af dette 
Spørgsmaal, fordi der langtfra endnu er til— 

! strækkelige Observationer til at afgøre det. 
Derimod har Spørgsmaalet om store Perioder 

i Regnmængden fundet en i alt Fald foreløbig 
Besvarelse af Briickner i hans »Klimaschwank-
ungen« [1890], hvori han påaviser, at der er ind
truffet Perioder med koldt og fugtigt, andre med 
varmt og tørt Vejr (se Kl ima) . W. y—n. 

Regnard [rønair], J e a n F r a n c o i s , fransk 
Lystspilforfatter, født 7. Febr. 1655 i Paris, død 
4. Septbr. 1709 paa Slottet Grillon i Grevskabet 
Dourdan. R. rejste i en ung Alder til Italien, 
hvor han hengav sig til sin Spillelidenskab og 
forelskede sig i en gift Provencalerinde, med 
hvem han vilde flygte til Frankrig; undervejs 
toges de til Fange af Sørøvere, og R. solgtes 
som Slave til Algier; først efter nogle Aars 
Forløb slap de fri mod Løsepenge. Just som 
han vilde ægte sin elskede i den Tro, at hendes 

1 Mand var død, kom denne pludselig til Syne, og 
R. gik af Fortvivlelse ud paa lange Rejser i 
Norden, endog til Lapland og Ishavet. Først 
1683 vendte han hjem. Sine eventyrlige Op
levelser havde han skildret i »La Provencale«, hans 
Omflakken affødte en Række Rejsebeskrivelser, 
deriblandt »En Danemark et en Suéde«. Skifte
vis i Paris og paa sit Slot Grillon førte han nu 
et oprømt Liv, helliget Muserne og den fri Livs
nydelse. Hans Lystspil regnedes for de bedste 

I efter Moliére. De have udelukkende til Hensigt 
at vække og bevare Latteren uden at ænse Virkelig
hed eller Sandsynlighed. Han tager med For-

: kærlighed sit Stof fra den fornemme Verdens 
I letsindige Kredse: Lykkejægere, Spillefugle, Spe
kulanter, Snydere og forfløjne Pigebørn ere hans 
Personer; med uudtømmeligt Lune og i en løs
sluppen let og dog farvespillende Dialog udstrør 
han sine tusind lystige Paahit med den største 
Naturlighed. Ikke faa af hans Lystspil have 
holdt sig paa Repertoiret: »Le joueur« [1696], 
»Le distrait« [1697], »Le folies amoureuses« 
[1704], »Les Ménechmes ou les jumeaux« [1705, 
efter Plautus] og »Le légataire universel« [1708]. 
Han skrev desuden ogsaa Epistler, mindre Digte 
og Satirer. Hans Værker ere i nyere Tid udgivne 
af Michiels [2 Bd., 1855], Fournier [2 Bd., 1874] og 
Moland [1893]. (L i t t . : R. M a h r e n h o l t z , % F 

\R. [Oppeln 1887]; M a r c h é v i l l e , Bibliographie 
i des æuvres de J. F. J?. [1877]). S. Ms. 
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Regnaud [røfio'], St. J ean d 'Angely Au-
g u s t e M i c h e l M a r i e E t i e n n e , Greve, 
iransk Marskal, født 29. Juli 1794 i Paris, død 
2. Febr. 1870 i Cannes. Han blev Officer i 
Rytteriet 1812, deltog med Udmærkelse i Felt
togene 1812—14 samt i Slaget ved Waterloo, 
hvor han forfremmedes til Eskadronschef, men 
afskedigedes ved Napoleon's Fald. 1825 gik han 
til Grækenland, var som frivillig med i Friheds
kampen og fulgte senere 1828 atter som frivillig 
den franske Hær til Morea. Han optoges nu 
igen i Hæren, blev 1832 Oberst og 1841 Brigade
general. 1849 deltog han i Toget til Rom som 
Divisionschef og førte den franske Garde saavel 
paa Krim som i Italien, hvor han ved Magenta 
fik Marskalsværdigheden. B. P. B. 

Regnaud [røfio'], P a u l , fransk Sprog
forsker, er født 1838, kom til Universitetet i Lyon 
1879, hvor han siden 1887 har virket som Pro
fessor i Sanskrit og sammenlignende Sprogviden
skab. Hans talrige Arbejder omfatte baade den 
indiske Litteratur og den almindelige Sprog
videnskab (saavel i sproghistorisk som i filosofisk 
Henseende), samt Mytologi og Religionsvidenskab. 
Særlig fortjene at fremhæves: »Exposé chrono-
logique et systématique de la doctrine des prin
cipales Upanishads« [Paris 1874—76], »La Rhé-
torique sanscrite« [1884], Oversættelser af Bhar-
trihari [»Les Stances de Bh.«, 1876], af Skue
spillet »Lervognen« [»Le Chariot de terre cuite«, 
1877] og af Rigveda [Bd. 1, 1900], »Essais 
de linguistique évolutioniste« [1886], »Origine et 
philosophie du langage« [2. Udg. 1888J, »Principes 
générales de linguistique indo-européenne« [1889], 
»Elements de grammaire comparée du grec et du 
latin« [Bd. 1—2, 1895—?6]. »Précis de logique 
évolutioniste« [1896], »Elements de grammaire 
comparée des principaux idiomes germaniques« 
[1898]; »Le Rigveda et les origines de la mytho-
logie indo-européenne« [1892], »Les premiers 
formes de la religion et de la tradition dans 
l'Inde et la Gréce« [1894]. D. A. 

Regnault [røflo'], A l e x a n d r e G e o r g e s 
H e n r i , fransk Maler, (Søn af nedenn. H. R.), 
født 30. Oktbr. 1843 i' Paris, død 19. Jan. 1871 
smst. Elev af Cabanel og Lamotte vandt han 
1866 Rom-Prisen (Tetis og Achilleus); efter j 
Pensionæropholdet i Italien tog han 1866 til i 
Spanien, malede Rytterbilledet af General Prim, I 
et genialt, storladent Arbejde, udført med Ildhu 
og fyrig Pensel [1869 Louvre; Prim selv var util
freds med det og vægrede sig ved at modtage 
det]; i Tanger udførte han »Salome« [1869] og 
»Henrettelse i Granada« [1870]. Krigsulykkerne 
førte ham til Paris, han meldte sig som frivillig 
og gennemboredes 28 Aar gi., for vovsom under 
Tilbagetoget, af en Kugle ved Udfaldet mod Buzen-
val. Efter hans Død staar hans Kunstnernavn, 
ombølget af Patriotismen, i Glorieglans. Ivrig 
Naturalist, af Temperament Fyr og Flamme, tog 
han særlig Sigte paa en Gengivelse af de rent 
maleriske Fænomener. I Paris var det de vene
tianske Kolorister, i Spanien især Velasquez og 
Goya, der tiltrak ham. Han svælger i Farver, 
raader over ypperlig Teknik og søger (som han 
ogsaa selv siger) Emner, hvor det grufulde og 
vellystige er det herskende: »Salome« og den 
bloddryppende »Henrettelse« m. fl.; i Skildringen 

af spansk og særlig orientalsk Folkeliv tumler 
hans Pensel med etnografisk Interesse for Sceneriet 
og beruser sig i Farveindtrykkene. Af R.'s Ar
bejder kunne endvidere fremhæves »Automedon« 
[1867, Mus. i Boston], »Judith og Holofernes« 
(Mus. i Marseille), fortræffelige Portrættegninger i 
Bly og Sortkridt (R.'s Hustru, en Datter af 
Maleren Breton, Bida m. fl.) samt Akvareller 
(Louvre-Mus.). (L i t t . : Caza l i s , H. R., sa vie 
etc. [Paris 1872]; Marx, H. R. [1887]; D u p a r c 
udgav 1873 hans Correspondance). A. Hk. 

Regnault [røno'j, H e n r i V i c t o r , fransk 
Fysiker, født 21. Juli 1810, død i Paris 19. Jan. 
1878. R. udgik 1832 af den polytekniske Skole 
i Paris som Ingeniør, fulgte 1840 Gay-Lussac som 
Lærer ved denne Skole og blev 1841 Professor 
i Fysik ved College de France. 1854 blev han 
Direktør for Porcelænsfabrikken i Sévres, men 
1871 opgav han alle sine Stillinger. Efter at have 
udført nogle kemiske Arbejder gik han over til 
Fysikken og vandt sig et anset Navn især ved 
sine mange og ypperlige fysiske Maalinger. Disse 
angaa især Dampes og Luftarters Forhold under 
forskellig Temperatur, Tryk og Rumfang; ogsaa 
Maalinger af Lydens Hastighed knytte sig hertil. 
R.'s Forsøg, der udførtes med stor Hjælp fra 
Staten, staa endnu som Mønstre paa nøjagtige 
Maalinger, og man har som Regel ikke væsentlig 
kunnet forbedre hans Resultater. Hans fleste 
Arbejder offentliggjordes i »Annales de chimie et 
de physique« og i Paris-Akademiets »Comptes 
rendus«. Blandt hans andre Arbejder maa nævnes 
hans Beretning om de Undersøgelser, han efter 
Ordre fra Ministeriet for offentlige Arbejder fore
tog til Undersøgelse at Hovedlovene for Damp
maskinen [3 Bd., Paris 1847—70]. K. S. K. 

Regnault [r*»no'], J e a n B a p t i s t e , fransk 
Historiemaler fra Paris, (1754—1829). Han vandt 
1776 Rom-Prisen med »Alexander og Diogenes«, 
blev 1785 Akademiprofessor, adledes 1819. R. 
malede især mytologiske Arbejder, ofte graciøse 
i Linierne, men kølige og tomme. I Kunsten en 
Overgangsskikkelse viste han ved egne Værker og 
ved Lærervirksomhed saa smaat hen imod Antikken 
som Forbillede. Det lykkedes ham til Delsat hævde 
sig i Publikums Gunst ved Siden af David, fra hvem 
hans senere Arbejder ogsaa vise nogen Paavirkning. 
Bekendte Arbejder: »Perseus befrier Andromache«, 
»Achilleus og Cheiron« (Louvre), »De tre Gratiers 
(Mus. i Versailles), »Nedtagelsen fra Korset« 
[1789], »Jerome Bonaparte's Bryllup« etc. Munge 
Billeder i franske Provinsmuseer. A. Hk. 

Regnbaand eller Regnlinier se Spektrum. 
Regnbueagåt se Ag at. 
Regnbuehinde d. s. s. Iris se Øje. 
Regnbuen er et farvet, cirkelrundt Baand, der 

fremkommer ved, at Solen skinner paa Regn. 
Baandets Cen t rum er det Punkt paa Himmel
kuglen, der ligger lige modsat Solen, og dets 
R a d i u s er omkring 42O. Man maa altsaa vende 
Ryggen til Solen for at se R. Den viser sig, 
naar Tilskueren ser solbeskinnet Regn paa dens 
Plads, og Regnsløret har tilstrækkelig Tæthed og 
Dybde. Tydeligst træder den frem med den mørke 
Regnsky som Baggrund; dog kan den ogsaa vise 
sig mod blaa Himmel, naar der mellem denne og 
Øjet er et ikke for tyndt Regnslør, og selv mod 
fjernere Dele af Landskabet kan den ses. For 
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en Tilskuer, der staar lavt, naar R. dog aldrig 
langt under Horisonten, da Linier fra Øjet til de 
lavere Dele af R. ville støde paa Jordoverfladen, 
inden de have passeret tilstrækkelig megen Regn. 
Fra en Ballon eller fra Toppen af et stejlt Bjærg 
kan man derimod faa R. at se som en hel Cirkel. 
R. naar kun over Horisonten, naar Solhøjden er 
mindre end 420, og den ses derfor ikke ved 
Middagstid om Sommeren undtagen i Egne, der 
ligge nær Jordens Poler. Staar Solen ved Hori
sonten, naar R. 420 op paa Himmelen. F a r v e r n e 
ere de samme som de, der dannes ved Farve
spredning (se D i s p e r s i o n ) i et Prisme, kun 
mindre rene, og de følge hverandre i samme 
Orden. Yderst ligger rødt, inderst violet; rødt 
og falaat træde stærkest frem. Farvebaandets 
Bredde er omtrent 2°. Smukkest bliver R., naar 
Solen skinner paa Regnen fra en ren Plet Himmel; 
er Solen omgiven af tynde, skinnende Højskyer, 
blive Farverne i R. udviskede. Ogsaa Maanen 
kan danne R., men M a a n e r e g n b u e n er saa 
lyssvag, at der næppe kan skelnes Farver i den. 
— Uden om H o v e d r e g n b u e n ser man ofte en 
svagere og bredere, f ø r s t e B i r e g n b u e , i hvilken 
Farverne ligge omvendt, violet yderst, rødt inderst; 
dens Radius (for gult Lys) er ca. 51°. Desuden 
ser man, især ved smaadraabet Regn, R. ledsaget 
af svagere F a r v e b a a n d , der ere tydeligst paa 
Hovedregnbuens indvendige Side. 

Forklaringen af R. har holdt Skridt med Op
tikkens Udvikling. I Oldtiden indgik R. som et 
Led i Folkenes religiøse Forestillinger; dog mener 
allerede A r i s t o t e l e s , at den er et Slags Spejl
billede af Solen i Regndraaberne. I Middelalderen 
kom gennem Araberne en Forklaring til Europa, 
der skal stamme fra Perseren a l S c h i r a s i (1236— 
1311) og gaar ud paa, at Hovedregnbuen skyldes 
Straaler, der een Gang ere kastede tilbage fra 
Regndraabenslnderflade, medens Biregnbuen skyldes 
to saadanne Tilbagekastninger. Dette er rigtigt, 
men nogen Begrundelse af, at Lyset netop viser 
sig saa stærkt paa R.'s Plads, kunde ikke gives, 
før Lysets Brydningslov blev kendt. Ved Hjælp 
af denne beregnede D e s c a r t e s Gangen for en 
stor Mængde Straaler, der træffe en kugleformet 
Vanddraabe under forskellige Indfaldsvinkler, og 
han gav derved den første virkelige Teori for R. 
Det viser sig nemlig, at Straaler, der trænge ind 
i en Draabe gennem den Halvdel af dens Over
flade, der vender mod Solen, og som kastes een 
Gang tilbage inde i Draaben, ingenlunde ville 
forlade denne som jævnt spredt Lys, men ville 
være stærkt sammentrængte omkring en Kegle
flade, hvis halve Topvinkel er ca. 420, hvis Akse 
peger mod Solen, og i hvis Spids Draaben ligger. 
En Draabe, der ses i en Retning, som danner 
denne Vinkel med Solstraalernes Retning, vil der
for sende langt stærkere Lys ind i Øjet end andre 
Draaber, og derved forklares, at R. danner en 
lysende Kreds med 420 Radius. Paa tilsvarende 
Maade forklares første Biregnbue ved to indre 
Tilbagekastninger, og Beregningen viser endvidere, 
at der maa gives endnu et ubegrænset Antal Lys
kredse, som skyldes Straaler, der ere kastede 
mere end to Gange tilbage inde i Draaben. Af 
disse kan muligvis a n d e n B i r e g n b u e ses under 
særlig gunstige Forhold; den danner en Cirkel 
med omtr. 420 Radius om Solen. R.'s Farver 

blev det først muligt at forklare, efter at New
ton havde opdaget Farvespredningen. Hver 
Farvestraale i Sollyset giver sin egen R., da 
Straalerne have forskellig Brydbarhed, og den 
nævnte Kegleflade, hvori Lysvirkningen er stærkest, 
vil derfor have lidt forskellig Aabning for de 
forskellige Farvestraaler. I Hovedregnbuen er 
Radius saaledes 420 for gult Lys, men kun 40l/2° 
for violet. Da Solens Diameter er omtrent en halv 
Grad, vil der imidlertid svare en Farvering af 
denne Bredde til hver enkelt Farvestraale, og 
disse Ringe dække til Dels hverandre, især i R.'s 
midterste Del, hvorfor Farven her bliver noget 
blandet. — I nyere Tid har man fuldstændiggjort 
R.'s Teori, idet man har taget Hensyn til, at 
Lysstraalerne ikke, saaledes som man regner i 
den geometriske Optik, ere rette Linier, hvis Gang 

! er helt bestemt ved Brydnings- og Tilbagekast-
ningsloven. Enhver Straale viser Bøjnings- og 
Interferensfænomener, der især faa kendelige Virk
ninger, naar Draaberne ere smaa, og først ved 
at tage Hensyn hertil kan man forklare de svagere 
Farvebaand, der knytte sig til R. K. S. K. 

Regndag er en Dag, da der er maalt mindst 
o,x Mm. Regn eller Sne eller Hagl. Antallet af 
R. er ikke stort i de tropiske Egne, skønt disse 
gennemgaaende have den største Regnmængde, 

' men derimod i den tempererede Zone, hvor der 
falder Regn i alle Aarets Maaneder. W. J—n. 

Regnebræt er et Hjælpemiddel ved Udførelse 
i af simple Regninger, særlig Addition og Subtrak-
I tion. R. er forsynet med parallelle Render med 
. forskydelige Mærker eller Strenge med forskydelige 
j Kugler; hver Rende eller Streng svarer til sin 
i decimale Enhed. Ved Addition f. Eks. skydes paa 

enhver Streng Kugler i de Antal, som Addendernes 
Cifre paa den tilsvarende Enheds Plads angiver, 

: hen til Strengens ene Ende, idet naturligvis 10 
I Kugler paa en Streng erstattes af 1 paa den 
j nærmest højere Enheds Streng. De forskudte 
I Kugler fremstille saa Summen. R. brugtes under 
1 Navnet a/?or| eller abacus hos de gamle Grækere 

og Romere ; nu anvendes det kun i enkelte Lande, 
f. Eks. Rusland og Kina, og mest ved Under-

; visningen. Chr. C. 

Regnekunst kræver først og fremmest Færdig
hed i de almindelige simple Regneoperationer og 
Sikkerhed i Brugen af de forskellige Tabeller, 
som tjene til Lettelse af Beregninger. Ved Reg
ning med tilnærmede Tal (afkortede Decimal
brøker) maa man kunne afgøre, hvor stor en Til
nærmelse man skal bruge, og hvilken Nøjagtig
hed man tør tillægge Resultatet. Er der Tale 

I om mere sammensatte Beregninger, bør man straks 
lægge en Plan for Udførelsen, d. v. s. vælge de 
Formler, som man vil anvende, naturligvis saa
ledes, at Arbejdet reduceres til det mindst mulige. 
Dernæst opstiller man et Skema for Beregningerne; 
man opnaar derved at faa et Overblik over disse, 
saaledes at man kan udføre dem i en hensigts
mæssig Orden, f. Eks. foretage Opslag i samme 
Tabel umiddelbart efter hinanden. Det er af 

I stor Vigtighed, at Cifrene skrives tydelig, og at 
I ved Addition og Subtraktion Cifre af samme 

Orden skrives nøjagtig under hinanden. Om 
muligt maa man øve Kontrol enten ved at be-

I regne en Størrelse paa to forskellige Maader, 
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eller mere summarisk ved et Skøn over Resul
tatets Sandsynlighed. Chr. C. 

Regneli , A n d e r s F r e d r i k , svensk Læge, 
Botaniker og Mæcenat, født i Stockholm 8. Juni 
1807, død i Caidas (Brasilien) 12. Septbr. 1884, 
blev Student 1824, studerede Medicin og Botanik, 
tog medicinsk Embedseksamen 1836 og promo
veredes 1837 til Dr. med. Han deltog som Læge 
i Korvetten »Jarrama«'s Ekspedition til Middel
havet. Paa Grund af Brystsvaghed rejste han 
1840 til Brasilien, og bosatte sig i Caidas i Pro
vinsen Minas Geraés, hvor han nød stor An
seelse som praktiserende Læge. Han erhvervede 
sig en stor Formue, som han efterhaanden bort-
gav for at oprette eller støtte en hel Række for
skellige medicinske og naturvidenskabelige In
stitutioner i hans Fædreland. Et lidet Legat har 
han ogsaa givet til det botaniske Museum i 
Christiania. I alt skænkede han paa denne Maade 
i sin Livstid over 800,000 Kr. til medicinske og 
biologiske Øjemed, foruden den ved hans Død 
efterladte Formue. I en Række af Aar foretog 
ban i og omkring Caidas zoologiske, geologiske, 
meteorologiske og særlig botaniske Undersøgelser 
og har særlig tilvejebragt meget store Samlinger 
af Planter, som han forærede til Riksmuseet i 
Stockholm. (L i t t . : P. H e d e n i u s , »Tal vid 
Upsala Universitets fest till minne af A. Fr. R. 
den 6. Marts 1885«; C. S a n t e s s o n , »Vid Minnes-
festen i Stockholm ofver Dr. A. F. R. den 7. 
April 1885«). N. W. 

Regnemaskine, Ar itm om et er,A ri tm o graf, 
tjener til mekanisk Udførelse af Regninger. Der 
eksisterer en Mængde forskellige Konstruktioner; 
en Oversigt over dem findes i W. J. v. Bohl, 
»Apparate und Maschinen zur mechanischen Aus-
fiihrung arithmetischer Operationen« [Moskva 
1896]. Ved Addition optælles i R. ligesom paa 
Regnebrættet Cifrene paa en vis Plads i Adden
derne, f. Eks. ved Drejning af et inddelt Hjul, 
men R. besørger selv Ombytningen af 10 Enheder 
paa een Plads med I paa den foregaaende. Des
uden kan man ved en Indstilling af Maskinen op-
naa, at én Omdrejning af et Haandsving drejer 
hvert af Hjulene et opgivet Stykke frem. Paa 
denne Maade kan man multiplicere et Tal med et 
Ciffer ved at addere det gentagne Gange til sig 
selv; har man ved en flercifret Multiplikator 
multipliceret med Enernes Ciffer, forandres 
Indstillingen saaledes, at Tiernes Hjul ved hver 
Omdrejning af Haandsvinget drejer sig lige saa 
meget som Enernes før o. s. v. Paa lignende 
Maade udføres Subtraktion og Division. Ofte er 
R. indrettet til at trykke sine Resultater. R. 
ere allerede konstruerede af Pascal og Leibniz; 
meget benyttet er Baouschwey's. De saakaldte 
Differensmaskiner bruges til Beregning af Tabeller 
over en Funktions Værdier ved successiv A ddition 
af dens Differenser af forskellig Orden (se Differens
regning) ; er den oprindelige Indstilling foretaget 
rigtig, maa Tabellen blive fejlfri. Saadanne 
Maskiner ere konstruerede af Babbage (1823), 
Svenskerne G. og E. Scheuts (1834) °g M. Wi
berg. En af Babbage 1834 opfunden »Analytical 
engine«, der skulde kunne udføre aritmetiske og 
analytiske Operationer af enhver Art, er aldrig 
bleven gjort færdig, men der eksisterer adskillige 

Maskiner til Ligningers Opløsning, Rækkeudvikling 
m. m. (se I n t e g r a t o r ) . Chr. C. 

Regnepenge udmøntes med Medailledekoration 
i gelbbrændt Messing. Deres Rolle i Middel
alderen og 17. Aarh. ud som Regnemiddel, indtil 

I det nuværende System blev almindeligt, er for 
længst udspillet, og som Spillemærker ere de 

, omtrent fortrængte af J e t o n s (s. d.). Bernh. O. 
Regner Lodbrok, dansk Vikingekonge, den 

berømteste Sagnskikkelse fra Vikingetiden. Som 
historisk Person har R. L. sikkert været Med
lem af den danske Kongeæt; han forekommer 
845 som Fører af en Normannerhær ved Seine, 
der blev ødelagt af pludselig Sygdom. For-

I modentlig er han ogsaa den Kong »Ragnall«, 
i der faldt i Kampe paa de britiske Øer ca. 865 

og efterlod sig berømte Sønner. I hvert Fald 
j ere hans Sønner, »Lodbrok-Sønnerne*, særlig Ivar 

og Ubbe, mere fremtrædende end han selv ved 
' deres Undertvingelse af Nordengland 867, hvorved 
I det danske Herredømme i England grundlagdes. 
I I Sagndigtningen blev dog Faderen den, der ud

formedes friest. Han skal være død i Northumber-
kongen Ella's Ormegaard, og Sønnernes Erobring 
af Landet opfattes som deres Hævntog. Til For
klaring af hans Tilnavn opdigtedes Sagnet om, at 
han i laadden Dragt havde fældet en Lindorm og 
derved vundet Kongedatteren Thora Borgarhjort. 
Senere fortaltes om hans Bryllup med Aslog eller 
Kraaka, et Hittebarn fra Norge's Sydspids; des-

I uden alskens krigerske Bedrifter. Som R. L.'s 
I Sønner nævnes hyppigst: Erik og Agnar, der 
'• faldt i Sverige; Ivar Benløs, Grundlægger af Byen 
j York og det danske Rige i Northumberland; 
! Sigurd Orm-i-Øje, der mindre rigtig opfattes som 
i en senere Hersker i Danmark; Hvitserk, til hvem 
I Sagn fra Nordboernes Færd i Rusland blev 
I knyttet; Ubbe, der faldt mod uhyre Overmagt, 

vistnok i Frisland. Fællesmotivet i Sagnene om 
i R. L. og hans Sønner er Uforfærdethed i Døden; 
j Ophobningen af en uhyre Masse Bedrifter uden 
' indre Sammenhæng adskiller denne Digtning fra 
I de ældre Heltesagn, hvorfra den dog har laant 
[ flere Motiver (Ormedrabet og Ormegaarden fra 
! Volsungerne). Den er sikkert fra først af ud

viklet hos Vestens Vikinger; nu foreligger den i en 
norsk Saga hos Sakse, der er rigere paa historiske 

i Bestanddele, og en islandsk »Ragnarssaga«, der 
med stor Finhed har gjort Aslog's Skikkelse til 

j en Hovedfigur. Et Digt, som R. L. skal have 
I kvædet i Ormegaarden, blev oftere forfattet i 
i Middelalderen; et saadant omtales hos Sakse; et 
! yngre, fra 13. Aarh., er det saakaldte »Kråkumål«. 
I (L i t t . : J. S t e e n s t r u p , »Normannerne«, I; 

G u s t a v S t o r m , »Kritiske Bidrag til Vikinge-
| tidens Historie«; A. O l r i k , »Kilderne til Sakse's 
! Oldhistorie«, II). A. O. 

Regnestok. Den oprindelige Form for R., 
i G u n t e r - S k a l a e n , opfundet af E. Gunter i 17. 

Aarh., bestod af en Lineal med en Inddeling, ved 
I hvis Begyndelsespunkt der stod 1, medens Stykket 
I derfra hen til det med a mærkede Delingspunkt 

\3.r = loga Gange en vis Længdeenhed. Skulde man 
i f. Eks. multiplicere a med b, tog man Stykket ib 
j i Passeren og afsatte det i Stykket la's Forlængelse; 
: kom man derved til Delingspunktet mærket m, 

var altsaa log m = log a - j - log b og m — ab. Paa 
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den nu brugelige R. (se Fig.) ligger jævnsides 
med den inddelte Lineal A en anden (Z), der kan 
forskydes i en Rende, saa at et Stykke af A og 
et Stykke af B kunne adderes og subtraheres. 
Paa den anden Side af Renden og paa den der
til stødende Side af Z er anbragt ens Inddelinger 
C og D, hvor en dobbelt saa stor Enhed er be
nyttet; et Tal i Inddelingen -Ser altid Kvadratet 

Regilier [rene'], J a c q u e s A u g u s t e Adol-
phe (1804—84), fransk Filolog og meget frugt
bar Skribent. Af hans sprogvidenskabelige Ar
bejder maa nævnes: »Cours complet de la langue 
Allemande« [7 Bd., 1830—33], »Etudes sur la 
grammaire védique« [3 Bd., 1857—59]. Han var 
Udgiver af Samlingen: »Collection des grands 
écrivains de la France« [1862] og virkede meget 

for Kendskabet til tysk 
Sprog og Litteratur i 

Frankrig, bl. a. ved sine 
Oversættelser af Schiller's 
Værker. D. A. 

Régnier [rene'], Ma-
t h u r i n , fransk Digter, 
(i573—1613). I sine 16 
Satires giver han et kraf
tigt og virkningsfuldt Bil
lede, særlig af Livet i 

paa det tilsvarende Tal i C, da det har dobbelt : Paris paa Henrik IV's Tid; i malende, let-
saa stor en Logaritme. Den forskydelige Løber , flydende Vers skildrer han skarpt og drastisk en 
L bruges til som Mærke at fastholde et bestemt \ Række forskellige Karakterer, Snyltegæster, Mode-

Regnestok. 

Punkt. Man har naturligvis varieret Konstruk
tionen af R., saaledes i Stedet for Linealer an
vendt inddelte koncentriske Cirkelringe, og ogsaa 
indført andre Inddelinger fremstillende f. Eks. 
log sinx og log tgx. Mange Regninger kunne med 
R. udføres hurtigere end med Tabeller, men Nøj
agtigheden bliver mindre. Chr. C. 

Regnfang se T a n a c e t u m . 
Regnier [rene'], C l a u d e A m b r o i s e , fransk 

Statsmand, (1736—1814). R. var ved Revolu
tionens Udbrud en anset Advokat i Nancy og 
valgtes til at repræsentere denne By i National
forsamlingen (1789). Han arbejdede her ivrig i 
forskellige Udvalg og har en Hovedandel i Ska
belsen af den ny Organisation af Retsplejen. Efter 
Kongens Flugt (Juni 1791) sendtes han til de 
vestlige Departementer for at bringe Ro til Veje, 
men holdt sig saa i de næste Aar uden for det 
offentlige Liv. 1795 valgtes han ind i de Ældres 
Raad, blev 1799 dets Præsident og støttede Bona
parte under dennes Statskup 18. Brumaire. R. 
blev belønnet ved Sæde i Statsraadet, hvor han 
tog ivrig Del i Udarbejdelsen af den borgerlige 
Lovbog. 1802 blev han under Titelen Overdommer 
gjort til Justitsminister, 1809 til Hertug af Massa. 
Henimod Slutningen af Kejserdømmet (1813) 
blev han Præsident for den lovgivende Forsam
ling, men ved den første Restauration (1814) 
mistede han alle sine Embeder og døde snart 
efter. J. L. 

Regnier [rene'], H e n r i de, fransk Digter, 
er født 28. Decbr. 1864 i Honfleur, tilhører den 
moderne Digterskole, som reagerede mod Parnas-
sisternes strenge Form og søgte at forny Poesien 
gennem en friere, rimløs Versebehandling, der 
svarer til den Wagner'ske evige Melodi i Modsæt

junkere , Læger og Prokuratorer, Hofmænd og 
Digtere o. s. v.; disse Skildringer ere udførte med 
en beundringsværdig Sikkerhed og et udmærket 
Blik for Detaillen. Hans Mesterværk, den 13. 
Satire, handler om den gamle Koblerske Macette 
og giver den bedste Skildring af Hykleriet, som 
findes i den franske Litteratur før Tartufe. Be
rømt er ogsaa den 9. Satire til Rapin, hvor R. 
søger at forsvare sin Onkel Desportes (s. d.) mod 
Malherbe's hvasse Angreb. Litterært set er R. 
paavirket saavel af Horats og Juvenal som især 
af de italienske Satirikere. ( L i t t . : V ianey , 
M.R. [Paris 1896]). Kr.N. 

Regnier de la Briére [renedølabriæ \ r], 
F r a n c o i s J o s e p h P h i l o c l é s , fransk Skue
spiller, født 1. Apr. 1807 i Paris, død 27. Apr. 
1885 smst., begyndte 1826 sin sceniske Løbebane 
i Metz og kom, efter at have vundet sig et Navn 
i Provinserne, til Paris, hvor han 6. Novbr. 1831 
debuterede paa Théåtre-frangais som Figaro i 
»Figaro's Bryllup« ; han gjorde Lykke, optoges 
1835 blandt Societærerne og virkede i 40 Aar 
under stigende Anseelse, indtil han 10. Apr. 1872 
tog Afsked med Publikum. R.'s Repertoire strakte 
sig fra den klassiske Komedie til den samtidige 
Skuespildigtning og omfattede saavel de store 
komiske Roller i den første som de halv- eller 
hel-alvorlige Mandskarakterer i den sidste; han 
spillede saaledes afvekslende Scapin i »Scapin's 
Skalkestykker« og Julien Chabriére i »Gabrielle«, 
Sganarel i »Doktoren mod sin Vilje« og Noel i 
»Man dør ikke af Glæde«, Pancratius i »Det 
tvungne Giftermaal« og Dumont i »Straffen«. 
Efter sin Afsked virkede R., der 5. Aug. 1872 
modtog Æreslegionens Ridderkors, et Par Aar 
(indtil 1875) som Sceneinstruktør ved Théåtre-

ning til den ældre regelbundne; trods Uklarheder \frangais. Foruden som Skuespiller nød R. stor 
og Gentagelser er R. en af de faa, der har skabt 
sig et Navn som Lyriker. Han har udgivet Digt
samlingerne »Sites« [1887], »Episodes« [1888], 
»Poémes anciens et romanesques« [1892], »Tel 
qu'en songe« [1892], »Contes åsoi-méme« [1894], 
»Aréthuse« [1895], »Le tréfle noir« [1895], »Les 
jeux rustiques et divins« [1897] o. fl. 1894 op
førtes hans Versdrama »La gardienne« uden 
Held. S. Ms. 

Anseelse som Lærer ved Konservatoriet, ligesom 
der tillagdes ham Andel i adskillige yndede Lyst
spil. (Li t t . : G e o r g e s d 'Heyll i , R. [Paris 1872]; 
Ch. de la R o u n a t , Etudes dramatiques I 
[Paris 1884] S. 1—20). A. A. 

Régnier-DesmaraiS [renedemaræ'], F r a n c o i s 
S é r a p h i n , fransk Sprogmand, født 13. Aug. 1632 
i Paris, død smst. 6. Septbr. 1713. Han fulgte 
1662 den franske Sendemand, Hertugen af Créqui, 
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til Rom som Sekretær, fik senere et indbringende 
Priorat og lod sig (1668) præstevie, hvorefter 
han hed Abbé R. 1670 kom han ind i Académie 
frangaise, hvis Sekretær han blev 1684, deltog 
saa ivrig i Arbejdet paa dets Ordbog og udgav 
dennes første Udgave 1694. I sine lærde Tviste-
maal — dem havde han flere af — viste han 
sig som en bidsk og stædig Polemiker. R. har 
oversat Værker af Cicero og et spansk Opbyg-
gelsesskrift, men han udgav ogsaa en fransk Gram
matik (1705) og originale Digte (1708), ikke 
blot paa Fransk og Latin, men ogsaa paa Spansk 
og Italiensk; det sidstnævnte Sprog havde han 
tilegnet sig i den Grad, at Italienerne næsten 
ansaa ham for en af deres egne, og at han fik 
Sæde i Crusca-Akademiet. E. G. 

Regning kaldes i Varehandelen det Aktstykke, 
som Sælgeren ved alle Pladsforretninger saavel 
en gros som en delail, forudsat at Varen ikke 
er betalt ved Modtagelsen, tilstiller Køberen, og 
som indeholder foruden Køberens og Sælgerens 
Navne en Angivelse af de købte Varers Beskaf
fenhed, Mængde og Pris, af Sælgerens deraf 
følgende Tilgodehavende samt Datum, da Leve
ringen fandt Sted. Betydningen af R. er først og 
fremmest at fastslaa Arten og Størrelsen af det 
opstaaede Mellemværende, idet Køberen har 
Lejlighed til efter dens Modtagelse at gøre Ind
sigelse imod mulige Fejltagelser, dernæst ogsaa 
at indeholde en Opfordring til Betaling. Ved R.'s 
Betaling k v i t t e r e s den af Sælgeren og tjener 
derefter Køberen som Bevis for, at han intet 
mere er skyldig (se K v i t t e r i n g ) . Som Regel 
maa det anses for god Orden, paa hvilken enhver 
solid Køber vil sætte Pris, at sende R. senest 
nogle Dage efter Varernes Levering eller efter 
en lignende kort Frist at lade den kvitterede 
R. p r æ s e n t e r e t i l B e t a l i n g . Hvor det drejer 
sig om vedvarende Forretningsforbindelse, er det 
dog ikke sjældent Sædvane at sende R- 1 Gang 
maanedlig eller endog kun 1 Gang aarlig (i Dan
mark og Norge navnlig Skrædder-, Boghandler-
og Lægeregninger). C. V. S. 

RegilitZ, venstre Biflod til Main, dannes ved 
Fiirth i det bayerske Regeringsdistrikt Mittel-
franken ved Sammenløb af Rednitz og Pegnitz, 
løber mod Nord, træder ind i Regeringsdistriktet 
Oberfranken og udmunder ved Bischberg. Ved 
Bamberg forener R. sig med Donau-Main-Ka-
nalen og bliver sejlbar; dens Længde beløber 
sigi regnet fra Udspringet af Rednitz'es Kildeflod, 
schwabisk Rezat, til 210 Km. Joh. F. 

Regnkort ere Kort over et Land eller en 
større Del af Jorden, hvorpaa man ved hver Sta
tion, der maaler Regn, indlægger den maalte Regn 
for en Maaned eller en anden Tidsinddeling. De 
saakaldte Isohyeter ere Linier, der trækkes gennem 
de Steder, der have samme aarlige Regnmængde. 
Ved Art. Afr ika findes et Regnkort for denne 
Verdensdel, ved Regn et over Europa's Regn
mængde. W. y—n. 

Regnlinie se S p e k t r u m . 
Regnmaaler (Udomete r , O m b r o m e t e r , 

H y e t o m e t e r , P l u v i o m e t e r ) er et Instrument 
til at maale Regnmængden (Regnhøjden). Som 
hosstaaende Fig. viser, bestaar R. af en Kande 
med cirkelrund Kant; den øverste Del er tragt
formet, og i denne Tragts Bund (der, hvor de 

Kegnmaaler. 

Paa andre R. kan Be

punkterede Linier paa Tegningen løbe sammen) 
er et lille Hul, hvorigennem den i Tragten faldne 
Regn løber ned i Beholderen nedenunder. For at 
Luften kan slippe ud af Beholderen, efterhaanden 
som Regnen løber ned i den, er der paa Tragtens 
Side et andet lille Hul. Tragten lukker saaledes 
omtrent helt af for den opsamlede Regn, hvilket 
er nødvendigt, da 
ellers meget Vand 
vilde fordampe. R. 
tømmes nemlig i Reg
len kun een Gang i 
Døgnet, i Alm. Kl. 
8 om Morgenen. R. 
tømmes gennem en 

i Tud, der maa være 
! forsynet med en 
i Prop, dels for at der 
! gennem denne ikke 
skal komme Regn ned 

! i Beholderen, dels 
for at forhindre For-

I dampning gennem den. 
holderen tømmes gennem en Hane, der sidder 
i Bunden af R. Regnvandet hældes over i et 
Maaleglas, der er inddelt i Millimeter og Tiende
dele deraf. Den i Maaleglasset maalte Regn an
giver da den Højde, hvori Regnvandet vilde staa 
paa en vandret Flade, hvis intet af Vandet synker 

I i Jorden eller flyder bort eller fordamper. R. 
maa opstilles saaledes, at dens øverste Kant er 
vandret, og i en Højde over Jorden af I—2 M. 
Den maa stilles frit o: i omtrent den dobbelte Af-

i stand af nærliggende Huses eller Træers Højde; 
I det er navnlig farligt at opstille R. i Midten af 
I en Kreds af Træer, da Vinden ofte der kommer 
i en hvirvlende Bevægelse og vil føre for megen 
Regn i R. Sne og Hagel, der falde i R., maales 
i smeltet Tilstand ligesom Regn. Til at maale den 
paa enhver Tid af Døgnet faldende Regn har man 
konstrueret Pluviografer eller Pluviometre af for
skellig Art; man kan f. Eks. lade Regnen falde 
ned i en Beholder, der danner den ene Arm af 
en Vægtstang, hvis anden Arm staar i Forbindelse 
med en Pen, der til Stadighed skriver Regnen 

j paa et inddelt Papir; dette bevæges af et Ur
værk. W. y—n. 

Regnmagere ell. Schamaner , der ved Be
sværgelser og Trolddomskunster eller ved Dans 
og Trommelarm gaa ud paa at skaffe Regn, fore
komme hos næsten alle Naturfolk, der leve i 
Lande med stærk periodisk Tørke. R. ere særlig 
kendte fra Sydafrika's Negerstammer. Hyppig be
sidde R. ved Siden af deres Kunster en betydelig 
meteorologisk Erfaring. Hvor den sociale Udvik
ling er naaet højere som hos mellemamerikanske 
Stammer og Oldtidens Middelhavsfolk, træffes 
Regnguder, som man søger at paavirke ved Ofringer 
og Besværgelser. H. P. S. 

Regnmængde angives ved den Højde, i hvilken 
Regnen (Sne og Hagel i smeltet Tilstand) vilde 
staa over en jævn Flade, hvis intet af Vandet 
sank i Jorden, flød bort eller fordampede. Denne 
Regnmængde maales ved Hjælp af Regnmaalere 
(s. d.). W. y—n. 

Regnorme (Lumbricidae) ere en Afdeling af 
store (Længde 30—700 Mm.) Oligochæter, som 

i overvejende leve i Jord, men ogsaa kunne fore-
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komme i mørt Træ, i Bladdynger o. s. v. Det 
cylindriske Legeme bestaar af et stort Antal (hos 
de nordiske Arter 70—200) korte Ringe eller 
Segmenter, som med Undtagelse af en i Nil-
Dyndet levende Art (Alma nilotica), der besidder 
traadformede Gæller, ganske mangle ydre Ved
hæng, men ere udstyrede med korte, noget bøjede 
Chitinbørster. Medens disse hos en Afdeling af 
tropiske R. (Perichaetidaé) optræde i større Tal 
(18—60) og ringformet Ordning paa de enkelte 
Segmenter, er hos de almindelige R. (Lumbri-
cidaé), med hvilke vi i den følgende Fremstilling 
udelukkende skulle beskæftige os, hvert Segment 
kun udstyret med 4 Par, som ere stillede saaledes, 
at et bredere Rygbælte er helt blottet for Børster. 
Efter den lille kegleformede, øjenløse Hovedlap 
følger et enkelt børsteløst Segment, Mund
segmentet, og mellem dette og Hovedlappen har 
Munden sin Plads. Den fører ind i et stærkt, 
noget fremskydeligt Svælg, og det efterfølgende 
Spiserør har i sin bageste Del paa hver Side 3 
store Kirtler, der afsondre en forbavsende Mængde 
kulsur Kalk. Hos de fleste Arter er Spiserøret 
bagtil udvidet til en Kro, efter hvilken følger en 
Mave, som indvendig er udklædt med en tyk, 
hornagtig Hud og forsynet med stærk Muskula
tur. Da Dyret ganske mangler Kæber, maa 
Fødens Sønderdeling i Hovedsagen udføres af 
dette Organ, inden i hvilket man i Reglen træffer 
Smaasten eller Sandskorn, som formentlig tjene 
til at lette Fødens mekaniske Behandling. Ende
lig er Tarmen paa sin Rygside forsynet med en 
dyb Indfoldning, hvorved der tilvejebringes en 
større fordøjende Overflade. Huden og navnlig ! 
Hovedlappen er rigt udstyret med Nervegrene, 
og Karsystemet saavel som Muskulaturen have 
naaet en høj Udvikling, hvorimod Aandedrættet 
udelukkende foregaar gennem Huden. R. ere 
tvekønnede. De hanlige Kønsaabninger have deres 
Plads i et Par Opsvulmninger paa Bugsiden af • 
14. (hos en enkelt Art 12.) børstebærende Ring, 
og i en Afstand af 9—14 Ringe bag disse be
gynder, hos kønsmodne Individer, det saakaldte ' 
Bælte (Clitellum), et paa Slimkirtler rigt, udvidet 
Parti af lysere Farve, som strækker sig over 5.—10. 
Ring, og hvis forskellige Omfang og Bygninger en af 
de vigtigste Artskarakterer. Forneden er det paa 
hver Side forsynet med 2 — 4 smaa, undertiden 
sugeskaalagtige Opsvulmninger, der danne et op
højet Længdeparti. Imellem 8. og 10. Ring ud
munde paa hver Side 2 smaa, runde Sædgemmer, 
der optage Sæden under Parringen, medens Ægge
lederne, gennem hvilke Æggene udtømmes, ud
munde i 13. børstebærende Ring. Under Par
ringen ligge Dyrene i omvendt Stilling, saaledes 
at 8., 9. og 10. Ring af det ene Individ svare 
til det nævnte fortykkede Længdeparti af Bæltet 
hos det andet. Under Parringen afsondrer Bæltet 
en Mængde Slim, som hærdner og omgiver begge 
Ormene som en Ring, og samtidig danner der 
sig en Længderende fra de hanlige Kønsaabninger, 
ad hvilken Sæden strømmer hen til Aabningerne 
for Sædgemmerne, i hvilke den optages. Æggene 
blive ikke befrugtede ved Parringen, men først 
ved Æglægningen, da flere (indtil 50) Æg tillige 
med Sæd og Æggehvide anbringes i et fælles, 
lille rundt Hylster, Æggekapselen, der dannes af 
hærdnet Bælteslim. Æggehviden tjener til at er

nære Fostrene under Udviklingen; men af hver 
Kapsel udklækkes dog kun nogle faa Unger, som 
saaledes ogsaa fortære de øvrige Æg. Af R. lever 
der i de nordiske Lande 12 Arter, af hvilke de 
fleste ere udbredte over hele Europa og en Del 
tillige findes i Nordamerika. To Arter ere fundne 
i Grønland. R. ere blinde og døve og besidde 
kun en svagt udviklet Lugtesans. Derimod er der 
ingen Tvivl om, at de kunne smage; thi naar 
man fodrer dem med en Blanding af forskellige 
Blade i smaahakket Tilstand, foretrække de altid 
visse bestemte Arter. De holde saaledes meget 
af Kaalblade og Løg. For øvrigt ere de alt
ædende. De fortære Sukker og Lakrits, kogt og 
stegt Kød, men raat Fedt synes de at foretrække 
for alt andet. De ere Kannibaler; thi de fortære 
deres døde Kammerater. Deres Hovednæring er 
dog halvraadne Blade, som de i store Masser 
trække ned i deres Gange til en Dybde af 5—8 
Cm. og fugte med en Vædske, som vistnok maa 
sammenlignes med Bugspyttet hos de højere Dyr. 
Da saadanne Blade under deres Forraadnelse 
danne en Mængde Syrer (Humussyrer), er det 
rimeligt at antage, at Indholdet af de førnævnte 
Kalkkirtler tjene til at neutralisere disse. Følelsen 
er R.'s finest udviklede Sans, og hele deres 
Legeme er meget følsomt for Berøring saavel 
som for Svingninger i faste Legemer. Nogle R., 
som bleve lagte paa et Bord i Nærheden af et 
Piano, paa hvilket der blev spillet meget stærkt, 
forbleve fuldkomment rolige, men efter at være 
anbragte i en Krukke med Jord, som blev stillet 
paa dette Piano, trak de sig straks tilbage i 
deres Gange, naar blot en Tangent blev anslaaet. 

I Den fineste Følelse synes deres Hovedlap at be
sidde, og de synes endog ved Hjælp af dette 
Organ at kunne danne sig en Forestilling om 
Genstandes Form, da de som Regel trække 
Bladene ind i deres Gange ved den spidse Ende. 

I R. ere Natdyr, og om Natten kan man se dem 
krybe omkring paa Jorden i stort Antal, men 
sædvanlig med deres Bagende fæstet i Mundingen 

' af deres Gang, medens de om Dagen kun komme 
frem i Parringstiden. Vinteren tilbringe de een 
eller flere sammen i sammenrullet Tilstand i Enden 
af en Gang, som i Reglen ender med en lille 
Udvidelse. Paa Grund af deres forsvarsløse Til-

i stand have R. mange Fjender, saaledes forskellige 
insektædende Fugle, Skolopendre og fremfor 
andre Muldvarpen. 

R.'s Gange, som ere skraa eller lodrette, 
og som under stærk Tørke eller Kulde kunne 
naa en Dybde af 2—3 M., dannes ved, at Dyret, 
saa at sige, æder sig gennem Jorden. De sluge 

! Jorden og udtømme den gennem deres Gataab-
ning, idet de samtidig, hvis den er tilstrækkelig 
rig paa organisk Stof, fordøje visse Dele af den. 
Naar Gangen er bleven længere end Ormens 
Legeme, maa den altsaa af og til krybe baglængs 
op for at udtømme de slugte Masser, og om 
Morgenen vil man derfor paa Marker, i Haver, 
ja selv i Gaarde kunne finde de smaa, om dimi
nutive Muldvarpeskud mindende Ophobninger, 
som ere passerede gennem Ormenes Tarmkanal. 
Gangene ere desuden udforede med en fin, mørk 
Jord, der ligeledes er udkastet af Ormens Legeme, 
og da denne Udforing oprindelig er blød og 

I fugtig, bliver den meget tæt og jævn, naar den 
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bliver tør, og slutter tæt til Dyrets Legeme, saa 
at de smaa Børster have fortrinlig Støtte, naar 
de virke mod Væggene. Ormenes Bevægelse i 
deres Rør er derfor overordentlig hurtig og kan 
ikke sammenlignes med deres Kryben paa Jordens 
Overflade. R. spille en vigtig Rolle for Ager
bruget ved den Maade, paa hvilken de behandle 
Jorden, og maa betragtes som meget nyttige Dyr. 
Førend man fandt paa at undersøge deres Virk
somhed i saa Henseende, var det en velbekendt 
Sag for Landmændene, at alle Slags Genstande, 
som ligge paa Overfladen af en Mark, efter 
nogen Tids Forløb forsvinde, og den almindelige 
Dom om dette Fænomen var, at saadanne Ting 
>arbejde sig ned« i Jorden. Forholdet er imidler
tid omvendt, idet disse Ting efterhaanden blive 
overdækkede af de Muldlag, som R. udkaste af 
deres Tarmkanal. Omfanget af denne Virksomhed 
kan man naa til en Forestilling om ved i en 
Reekke Tilfælde at maale Tykkelsen af det Muld
lag, som er dannet i et vist Aaremaal. Vi skulle 
her kun nævne et enkelt Eksempel fra England. 
I Foraaret 1835 blev et Stykke Land, som længe 
havde været en fattig Græsgang, tæt belagt med 
rødt Sand, saa at hele Overfladen viste sig lyse
rød. Da der blev gravet Huller i denne Mark 
efter 2 /̂q Aars Forløb, fandtes Sandet 2 Cm. under 
Overfladen, og 1842 havde det dækkende Muld
lag en Tykkelse af 5 Cm., saa at der altsaa 
aarlig var dannet en Muldlag paa o,7 Cm. s Tykkelse. 
En Række lignende Undersøgelser have givet det 
Resultat, at det aarlig dannede Muldlags Tykkelse 
efter Bundens Beskaffenhed varierede mellem ca. 1 
Mm. og 1,3 Cm. Den Indflydelse, R. have paa Jordens 
Beskaffenhed, er af dobbelt Art. For det første 
forøge de i høj Grad Tilstedeværelsen af orga
nisk Stof i Jorden ved den uhyre Mængde halv-
forraadnede Blade, som de trække ned i deres 
Gange. Disse Blade blive sønderdelte, fortærede, 
delvis fordøjede og blandede med Jord, og det 
er denne Behandling, som efterhaanden giver Muld
jorden dens mørke Farve. Dernæst bliver den 
Jord, som gaar igennem deres Tarmkanal, over
ordentlig findelt, idet den males i deres Muskel
mave ved Hjælp af de Smaasten, som de i dette 
Øjemed synke. Ved deres Gange lette de Plante
røddernes Vækst nedefter, idet disse samtidig 
ernæres af den Humus, hvormed Gangene ere 
udklædte, og endelig ville de Syrer, som dels 
dannes ved Bladenes Forraadnelse og dels hid
røre fra Ormens Fordøjelsesvædsker, bidrage til 
Opløsning af de mineralske Stoffer i Jorden. I 
Danmark's Bøgeskove, hvor Løvfaldet hvert Aar 
betydelig forøger Skovbundens Rigdom paa orga
nisk Stof, ses en betydelig Forskel paa denne 
Bunds Beskaffenhed, efter som R. ere til Stede 
eller ej. I første Tilfælde vil der nemlig finde 
en Mulddannelse Sted, idet det nedfaldne Løv 
vedR.'s Virksomhed vil dekomponeres og blandes 
med Jordens mineralske Bestanddele. Hvor R. 
derimod mangle, ville de nedfaldende Løvmasser 
danne en tæt Filt, som gennemvæves og sammen
bindes dels' af de fineste Bøgerødder og dels af 
flere Svampeformers Mycelietraade. En saadan 
Bund, som man har betegnet som Mor, er i høj Grad 
fattig paa organisk Liv, og om end Olden der 
kunne spire, ville de unge Bøgetræer efter nogle 
faa Aars hensygnende Tilværelse gaa ud. (Li t t . : 

' Darwin , The Formation of Vegetable Mould 
through the action of Worms [Lond. 1881]; 
P. E. Mul ler , »Studier over Skovjord« [»Tids
skrift f. Skovbrug«, Bd. III 1878 og Bd. VII 
1884]; G. M. R. L e v i n s e n , »Systematisk-geogr. 
Oversigt over de Nordiske Annulata« [»Vidensk. 
Meddel. Natur. Forening«, 1883]). M. L. 

Regnpiber se R e g n s p o v e r . 
Regnsandsynlighed for en Maaned (eller et 

i Aar) faar man ved at dividere Maanedens (eller 
Aarets) samlede Dageantal ind i Antallet af Regn
dage i vedkommende Maaned (eller Aar). Dan
mark har f. Eks. gennemsnitlig 156 Regndage om 
Aaret, og dette Tal, divideret med Aarets Dage
antal giver 0,43 som Udtryk for R.; det vil med 
andre Ord sige, at der gennemsnitlig falder Regn 
eller Sne eller Hagel, som kan maales, i Dan-

| mark i 43 Dage blandt 100. W. J—n. 
I N o r g e er R. meget variabel. Medens saa-

ledes enkelte af Vestlandets Stationer have gennem
snitlig 220 Regndage om Aaret, har Lom (Gud-
brandsdalen) og Finmarkens indre Egne kun et 
Antal af mellem 80 og 90. A. Steen. 

Recjnskabsunderofficer (til Søs). De ældste 
Underofficerer af Flaadens Artilleri-, Matros-, Sø-
mine- og Maskinkorps om Bord i et Orlogsskib 
have Navn af Regnskabsførere og Ansvar for samt 
Regnskab med det Gods, der falder ind under 
deres Ressort. Udkommanderede menige af Or-
logsværftets Haandværkerkorpses Tømrere og 
Sejlmagere føre Regnskab med Skibets Tømmer-
og Sejlmagergods; saa længe Togtet varer, rangere 
disse menige med Underofficerer af 1. Klasses 1. 
Grad. C. L. W. 

Regnskabs værneting (Administrationsværne-
ting). Ifølge D. L. i—2 —21, N. L. 1—2—18 
skal den, der »haver haft noget at forestaa, som 
Formynderskab, Kirkers, Skolers eller fattiges 
Forstanderskab, Kæmnerie eller andre saadanne 
Bestillinger«, finde sig i at blive sagsøgt i den 
Retskreds, hvor saadan offentlig Administration 
har fundet Sted, selv om han har sin Bopæl 
andensteds. I de forelagte danske Procesreform
forslag foreslaas dette Undtagelsesværneting paa 
forskellig Maade udvidet, saaledes at det bl. a. 
ogsaa skal gælde for private Administrations-
forhold. E. T. 

Regnskov, tropisk, stedsegrøn Højskov, er 
det herskende Plantesamfund i tropiske Lande 
med stor Regnmængde og meget kortvarig Tør
tid. Dette Plantesamfund er det yppigste, som 
Naturen kan frembringe. Stadig Hede og stadig 
Fugtighed træffe her sammen for uden nogen 
Afbrydelse af ugunstige Aarstider at byde Plante
væksten de bedst mulige Livsbetingelser. Træerne 
ere i R. af meget betydelig Højde. Ofte kunne 
Stammerne have en Højde af 30—40 M., inden 
Kronen begynder. De slanke Stammer støttes ofte 
afflade brætformede Rødder, der staa ud fra Stammen 
som en Kreds af lodrette Stræbepiller. Bladene 
ere meget store og forsynede med Drypspidser 
og Vandkirtler til Bortskaffelse af den overflødige 
Fugtighed. Artsrigdommen er ganske uhyre. Kun 
i lang Afstand fra hverandre har man Udsigt til 
at træffe flere Eksemplarer af samme Art. Ogsaa 
Formrigdommen har i R. naaet sin største Højde. 
De højeste Træer, hvis Kroner rage op over alle 
de andre, ere i Reglen løvfældende. Naar den 
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korte Tørtid indtræder, tabe de Bladene, men 
inden Løvfaldet er afsluttet, vil Tørtiden være 
forbi igen. Af de øvrige Træer og Buske tabe 
de fleste Arter ogsaa Bladene og staa nogle Uger 
bladløse, men dette sker til ubestemte Tider, saa-
ledes at man imellem hverandre træffer Træer i 
Løvspring, Løvfald, Blomstring, Frugtmodning 
o. s. v. Under. de store Træer træffes mindre 
Træer, under disse større og mindre Buske. Oftest 
er R. fra Bunden til Toppen et eneste Virvar af 
Grene og Blade, sjældnere mangler Underskov. 
Ved Bunden hersker et dæmpet Halvmørke. Kun 
i de mere aabne Partier af Skoven findes urte-
agtige Planter i Skovbunden, i den yppigste og 
tætteste R. er Bunden nøgen. Trangen til Lys 
har forlagt alt Liv til Træernes Kroner, der ere 
gennemvævede af Klatreplanternes (Lianernes) 
Stængler og overbevoksede med epifytiske Urter 
og Smaabuske (Bregner, Bromeliaceer, Figenarter, 
Orkideer o. s. v.). I Udkanten af Skoven, f. Eks. 
langs Vandløb, ere Træerne i den Grad bevoksede 
med Lianer og Epifytter, at Stammerne skjules, 
og Kronerne synes dækkede som af et Slør. Inde 
i Skoven væve Lianerne sig sammen til et Virvar, 
saa at man kun kan komme frem ved at hugge 
sig igennem. Overalt, hvor en Sprække i Barken 
giver et Holdepunkt, er Pladsen optagen af Epi
fytter, saa at Fældningen af et Træ kan give 
Samleren over hundrede Arter. Ligesom en stor 
Del af Plantelivet, saaledes er ogsaa største Delen 
af Dyrelivet henlagt til Træernes Toppe. Her 
leve Aber og Papegøjer, og her sværme Insekterne 
mellem Blomsterne. Det er kun i den mere aabne 
Skov, at Bunden huser et rigere Dyreliv. R. 
fordrer en stor Regnmængde, ca. 180 Cm. aarlig, 
og hvor denne findes, vil den dække største Delen 
af det udyrkede Land. Ogsaa med noget ringere 
Regnmængde kan R. forekomme, men da er den 
indskrænket til Steder, hvor Grundvandet er nær 
Overfladen, eller hvor Jorden har stor Evne til 
at holde paa Vandet. Paa tør og sandet Bund 
vil i saadanne Egne findes Savanne eller Krat
skov. Ligeledes er R. udelukket fra Egne, hvor 
Tørtiden er længere end ca. I Maaned. Betingel
serne for Forekomsten af R. findes særlig i 
Egnene omkring Ækvator (f. Eks. Congo-Landet, 
Selvas, Indiske Øer) samt paa de østlige Skraa-
ninger af tropiske Bjærgkæder (f. Eks. Brasiiien's, 
Mejico's og Østafrika's Kystbjærge). I varmt-
tempererede Lande med stor Regnmængde er en 
nærstaaende Form af Skov udbredt: den sub
tropiske R. Den ligner den tropiske R. ved sin 
Rigdom paa Arter, ved sine Lianer og Epifytter, 
men Bladene ere mindre, Drypspidser og Bræt
rødder mangle. Det er den tropiske R. i afsvækket 
Form. Denne Skov er heller ikke som den tro
piske udelukkende knyttet til Lande med Hel-
aarsregn, den er lige saa udbredt i Lande med 
tør Vinter. Foruden i tropiske Bjærglande har 
den stor Udbredelse i Syd-Japan, det østlige Au
stralien, New Zealand og Syd-Chile. (Li t t . : 
W a r m i n g , »Plantesamfund« [Kbhvn. 1895]; 
S c h i m p e r , »Pflanzengeographie« [Jena 1898]; 
J u n g h u h n , »Java«, Bd. I [Leipzig 1852]; H a b e r -
l a n d t , »Eine botanische Tropenreise« [Leipzig 
1893]). M. V. 

Regnspover {Numenius) kaldes en Slægt af 
Snæppefuglene {Scolopacinae) med henved 12 

Arter; det er store Fugle med et langt, temmelig 
tyndt, nedadkrummet Næb, ret høje Ben, lange, 
spidse Vinger, graalige Farver. I Nordeuropa 
yngle 2 Arter. 

Den s t o r e R. (Dobbeltspove, Helspove, Regn
piber, Pibøsten; norsk Storspove) {Numenius ar-
quata L.) er en anselig Fugl, hvis Krop vel kun 
er som Kragens, men det lange Næb og de høje 
Ben bevirke, at den ser langt større ud. Fjer
dragten er paa Oversiden graabrun med mørkere 
Længdepletter; Overhaledækfjerene ere hvide med 
enkelte mørkere Pletter; Undersiden er lysere 
brunlig med mørkere Pletter, Bugen næsten hvid; 
Svingfjerene ere sortebrune med lysere Pletter, 
Styrefjerene graalige med mørkere Tværbaand. 
Næbbet, der kan blive indtil 160 Mm. langt, er 
sort ligesom Benene; Løbet har en Længde af ca. 
85 Mm. Den yngler i en stor Del af Mellem- og 
Nordeuropa. I Norge yngler den i næsten hele 
Landet. I Danmark vides den ikke sikkert at 
yngle, men paa Trækket er den navnlig om Efter-

! aaret meget almindelig. Allerede i Marts vise de 
første sig, og i April gaar der over Danmark et 
uhyre Træk af denne Art; de trække om Natten, 
men røbe sig ved deres overordentlig kraftige 
Skrig, der bestaa af lange dybe Fløjtetoner, der i 
Afstand have en smuk Klang, lige i Nærheden 
lyde mere hæst. Allerede i Juli begynder Trækket 
tilbage, og i August—September findes de mange 
Steder i Danmark i stor Mængde, oftest i Flokke. 
De holde sig til ved flade Kyster, hvor de vade 
omkring med langsomme Skridt, borende det lange 
Næb ned i Sand eller Dynd efter Føden, der be-
staar af alle Slags Smaadyr; men ogsaa inde i 
Landet træffes de hyppig paa denne Tid, i Klitter, 
paa Brakmarker og Heder, hvor de for en Del 
leve af Bær (»Sortbærfugle«). De ere overordent
lig sky, saa at man kun kan komme dem nær 
ved dækket at liste sig til dem; dog kunne de 
som saa mange Snæppefugle lokkes i Nærheden, 
ved at man efterligner deres Tone; en Del skydes 
og anses som overordentlig velsmagende. Hen 
paa Efteraaret drage R. længere Syd paa, enkelte 
overvintre dog i nordlige Egne. Æggene lægges 
paa Heder eller i Moser paa den bare Jord; deres 
Tal er 4; de ere pæreformede, af Farve oliven
grønne med brune Pletter. 

Den l i l l e R. (Middelspove, Mellemspove, 
enkelt R., norsk Smaaspove) {Numenius phaeo-
pus L.) er betydelig mindre end foregaaende 
(Næbbet indtil 80 Mm., Løbet ca. 60 Mm.), ligner 
den i øvrigt i høj Grad, men skilles let fra den, 
ved at den midt ned ad den mørkebrune Isse har 
en lys Stribe. Det er en mere nordlig Form end 
foregaaende, yngler almindelig paa den skandi
naviske Halvø, paa Færøerne og Island, maaske 
af og til i Grønland, desuden i det nordlige Rus-

I land. I Danmark yngler den næppe, men er ikke 
sjælden paa Trækket i Eftersommeren. I Levevis 
og Yngleforhold ligner den foregaaende Art; dens 
Skrig er derimod meget forskelligt, bestaar af en 
kort, hurtig gentagen Lyd, der minder om en Hests 
Vrinsken. I Nordamerika leve 3 Arter, hvoraf de 
to {N. hudsonicus og N. borealis) af og til 

' komme til Grønland, den sidste endog nogle Gange 
I er truffet paa de britiske Øer. O. H. 

Regnstationer eller N e d b ø r s s t a t i o n e r se 
M e t e o r o l o g i s k e S t a t i o n e r . 
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Regntid kaldes den Tid af Aaret, der giver 
mest Regn. Se de forskellige Verdensdeles og 
Landes »Klima« samt Regn. W.J—n. 

Regnnm (lat.), kgl. Værdighed, Regering, 
Kongerige; Rige. 

Regnvand se Vand. 
Regnvinde ere Vinde, der medføre fugtig Luft 

og derfor ofte ere ledsagede af Regn. I Europa 
er det Sydvestvinden, der hyppigst giver Regn, i 
Alm. er det de varme Søvinde. Se for øvrigt 
Regn og under de forskellige Verdensdeles og 
Landes »Klima«. W. J—n. 

Regres (lat."), Gensøgningsret, Skadesløsholdel-
seskrav, Krav paa at faa en vis Udgift dækket af 
en anden. Saaledes vil gerne den Kautionist, der 
har maattet indfri Gælden, have R. til Hoved
debitor for hele sit Udlæg, medens den af flere 
sideordnede solidariske Skyldnere, der har maattet 
udrede hele Beløbet, jævnlig vil have R. til de 
andre for sit Udlæg efter Fradrag af den Del, 
der skal falde paa ham. E. T. 

Regressiv (lat.), tilbageskridende. 
Regressive Forandringer se P l a n t e p a t o l o g i 

S. 387-
Regiila COSS d. s. s. Regola de la cosa, se 

A lgeb ra . 
Regiila de tri (lat.) er enRegel for Behandling af 

saadanne Regnestykker, som satte i Ligning give 
en Proportion med 3 bekendte Led og den søgte 
Størrelse som 4. Led. Lyder Spørgsmaalet f. Eks. 
saaledes: naar 3 Pd. koste 8 Kr., hvor mange Kroner 
koste saa 5 Pd.?, bliver Proportionen, da Vare
mængde og Pris ere ligefrem proportionale (se 

P r o p o r t i o n a l ) , — = —, naar x betegner det 
o x 

r g 
søgte Antal Kroner; heraf faas x = , og R. 
d. t. bestaar i, at man, idet Regnestykket op
stilles saaledes: 3 Pd. — 8 Kr. — 5 Pd. — ?, skal 
dividere 2. og 3. Leds Produkt med første Led 
(Benævningen bortkastes). Opgaven: et Arbejde 
kan af 6 Arbejdere udføres i 5 Dage, hvor længe 
ere 7 Arbejdere om det?, opskrives saaledes: 6 
Arbejdere — 5 Dage — 7 Arbejdere — ?; her ere 
Arbejdernes Antal og den anvendte Tid omvendt 

6 x 
proportionale, saa at Proportionen bliver — = —, 

hvoraf x = ——-, Produktet af I. og 2. Led di-
7 

videret med 3. (omvend t R. d. t.). I sammen
sat R. d. t. anvendes R. d. t. gentagne Gange; 
saaledes kan Opgaven: hvor mange Arbejdsdage 
å 15 Timer bruge 60 Arbejdere til at udføre et 
Arbejde, naar det af 45 Arbejdere kan udføres i 
30 Dage h 12 Tim.?, løses ved følgende Regula-
de-tri-Opstillinger, hvor x er det søgte Tal og 
y Antallet af Dage å 12 Timer, som 60 Arbejdere 
behøve: 12 Tim. —y Dage — 15 Tim. — x Dage, 
45 Arbejdere — 30 Dage — 60 Arbejdere — y 

30 
Dage; man finder y = 45 45 . 1 2 . 3 0 

og x = —5 
60 s 6 0 . 1 5 

Beregningen opstilles hyppig saaledes, at man paa 
den ene Side af en lodret Streg skriver under 
hinanden de Tal, der skulle staa i x's Tæller, 
paa den anden Side Nævnerens Faktorer (den 
Reesiske Regel); de første Tal kendes paa, at 

man ved at tillægge dem større Værdier faar x 
til at vokse, medens det modsatte gælder om 
Tallene paa den anden Side af Stregen. Baade 
enkelt og sammensat R. d. t. træffes allerede i 
den gamle indiske Matematik. Chr. C. 

Regiila falsi (mat.) kan anvendes, naar man 
skal finde en Værdi for en ubekendt Størrelse x, 
der giver en vis Funktion af x en opgiven Værdi 
b; den gaar ud paa, at man vælger en Værdi et 
for x i Nærheden af den rigtige, beregner Funk
tionen for denne Værdi og saa søger at afgøre, 
hvilken Rettelse man skal foretage ved «, for at 
Funktionens Værdi skal blive forandret til b. 
Allerede Ægypterne anvendte R. f. ved Opgaver, 
som vi vilde løse ved en Ligning af Formen ax = 
b\ hvis Forsøg med x •= et gav c i Stedet for b, 

var Løsningen x = a • —. Diofantos udvidede Me
toden til andre, mere indviklede Tilfælde. Re
gula duorum falsorum, hvor der bruges to For-
søgsværdier, træffe vi allerede hos Inderne ved 
Opgaver, som vi vilde løse ved Ligningen ax -\-
b = c; hvis x = ce og x = 8 gav Værdierne d 

a (c—e) — 8 (c—d) 
og<? i Stedet fort:, blev x = • ; - . , n . 

(c—é) — (c-d) 
Denne Metode, der ganske stemmer med vor 
simple Interpolation, se vi tidlig anvendt ved Lej
ligheder, hvor vi ogsaa vilde bruge den, saaledes 
af Alkarchi ved Kvadratrodsuddragning, af Leo-
nardo da Pisa ved Kubikrodsuddragning, af Chuquet 
ved Løsningen af en eksponentiel Ligning. Chr. C. 

Regula fidéi (lat.: »Trosregel« eller »Tros-
norm«) eller »Sandhedens Regel«, et Udtryk hos 
Kirkefædrene i 2. og 3. Aarh. til Betegnelse af 
Kristendommens Hovedindhold, i Virkeligheden 
formelt identisk med det senere, fra Beg. af 4. 
Aarh. anvendte Udtryk S y m b o l (s. d.). Navnlig 
Irenæus og Tertullian hævde R. f. og erklære den 
for Kirkens Fællesejendom, der er overleveret fra 
Apostlene eller endog fra Christus gennem Pres-
byternes Succession, og som er uforanderlig og 
irreformabel. Den, som ikke bøjer sig for Kirkens 
R. f., er en Kætter. I øvrigt havde Gnostikerne, 
bl. a. Valentinianerne, ogsaa en Regula, der blev 
udgivet for at være apostolsk. Hvilket Indhold 
Kirkens R. f. havde, lader sig imidlertid ikke med 
Sikkerhed godtgøre, skønt netop dette Spørgsmaal 
i nyere Tid er blevet overordentlig grundig be
handlet, først og fremmest af Caspari, men der
næst ogsaa af Harnack og mange senere. Ikke mindst 
i Danmark har Spørgsmaalet været brændende, fordi 
der fra grundtvigsk Side er blevet hævdet, at 
R. f. er identisk med den a p o s t o l i s k e T r o s 
b e k e n d e l s e (s. d.) og med den apostoliske Tros
bekendelse i den Form, hvori vi have den. Dette 
er dog højst usandsynligt. Skønt Kirkefædrene 
kun give løse Antydninger eller Brudstykker af 
R. f., idet de nemlig anse den for almindelig 
kendt, lader det dog til, at R. f. ikke har været 
nogen ensartet Formel til alle Tider og paa alle 
Steder. En fælles Grundtype skimter man dog 
bag det hele, og der er vistnok en vis Sammen
hæng mellem i hvert Fald Vestens R. f. og den 
apostoliske Trosbekendelse i dennes gammel
romerske Form. Om R. f. har været anvendt ved 
Daaben som Daabsbekendelse, er ogsaa et Spørgs
maal, men det er vel nok det sandsynligste. 
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Grundene til Dannelsen af R. f. ere letforstaaelige. 
Man har villet give de enfoldige en kort og jævn 
Betegnelse af, hvad Kristendom var, og man har I 
villet præcisere Kirkens Hovedlærdomme over for 
kætterske Anskuelser. Men netop derfor kan For
muleringen have været noget forskellig til for
skellig Tid og paa forskelligt Sted. (Li t t . : I 
>Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der 
alten Kirche« [Breslau 1897] have H a h n og H a r -
nack givet en Materialsamling, omfattende alle 
Kirkelærernes Udtalelser; J. Kunze , »Glaubens-
regel, Heilige Schrift und Taufbekenntniss« [Leip
zig 1899]; F. K a t t e n b u s c h , »Lehrbuch der ver-
gleichenden Konfessionskunde« I [Tiibingen 1892]; 
samme, »Das apostolische Symbol« I—II [Leip
zig 1894 og 1900]; se ogsaa L i t t . til A p o s t o 
l i sk T r o s b e k e n d e l s e ) . A. Th.J. 

Regula multiplex (lat.) = sammensat Regula 
de tri. 

Regula Ptolemaioa se T r i q u e t r u m . 
Regularitet (lat.), Regelmæssighed. 
Regulativ (lat.), Reglement, Forskrift, Anord

ning; Rettesnor. 
Regulator (lat.) er en fælles Benævnelse for saa-

danne mekaniske Indretninger, der tjene til at 
holde Bevægelsen af en Maskine, et Urværk e. 1. 
jævn. Til R. kunne regnes Vindfang, Svinghjul, 
Bremser, Modvægte, ved Ure tillige Pendulet og 
Uroen; i øvrigt anvendes Navnet paa en Slags 
særlig nøjagtig gaaende Ure og enkelte andre 
Ting. Ved Lokomotiver kaldes en Glider, der er 
anbragt i Damprøret, for R. (se L o k o m o t i v ) . 

Særlig ved Kraftmaskinerne spiller R. en stor 
Rolle, idet den automatisk skal forhindre saavel, 
at Maskinen løber løbsk, naar Belastningen for
mindskes, som at den gaar i Staa, naar Belast
ningen forøges. Den løser denne Opgave og den 
endnu videre gaaende, at holde Omdrejnings-
hastigheden saa nær som muligt konstant, ved at 
give det Stof, hvorved Maskinen drives (Damp, 
Vand, Gas o. s. v.), Adgang til Maskinen i en 
efter Modstanden stadig afpasset Mængde. 

Af de til Kraftmaskinerne anvendte R. maa i 
første Række nævnes C e n t r i f u g a l r e g u l a t o 
re rne . En saadan bestaar af en, oftest lodret, 
Aksel, til hvilken er befæstet to eller flere Arme, 
der undertiden ere fjedrende, og som hver bærer 
et, hyppigst kugledannet, Lod; naar Akselen 
sættes i omdrejende Bevægelse, ville disse Lodder 
svinge ud fra Akselen, mere eller mindre efter 
Omdrejningshastigheden, og de ville ved deres 
Bevægelse bevirke, at et med dem eller med 
Armene forbundet Hylster, der omslutter Akselen, 
glider paa denne. Fra Hylsteret bevæges atter 
en Maskindel, der ved sin Stilling bestemmer 
Dampens (Gassens, Vandets o. s. v.) Adgang til 
Maskinen. En navnlig tidligere meget anvendt R. 
af denne Art, opfunden af James Watt og op
kaldt efter ham, er afbildet og beskrevet under 
D a m p m a s k i n e (Bd. IV S. 867), hvortil hen
vises. R. virker her paa et Spjæld (Drøvelklap) 
i Damprøret, men i økonomisk Henseende er det 
bedre at lade den virke paa Ekspansionsglideren 
(Bd. IV S. 868), hvorved man faar den »auto- I 
matisk variable Ekspansion«. For at opnaa større 
Nøjagtighed i Reguleringen og for at give R. 
større Evne til at overvinde Friktions- og andre 
Modstande i de af den paavirkede Styringsdele 

er der efterhaanden fremkommet en meget stor 
Mængde forskellige Konstruktioner af Centrifugal
regulatorer. De fleste af disse have ligesom Walts 
Lodder, der bevæge sig i en gennem Akselens 
Midtlinie gaaende Plan, saaledes Kley's, Porter's, 
Proell's, Buss'es, Cosinus-R. m. fl., men der findes 
ogsaa, og anvendes hyppig ved hurtiggaaende 
Dampmaskiner, R., hvis Lodder bevæge sig i en 
paa Akselen vinkelret Plan; disse kaldes A k s e l 
eller S v i n g h j u l s r e g u l a t o r e r , og deres Aksel 
er i Reglen vandret. Fig. I viser en saadan Re

gulator, anbragt paa en Dampmaskines Krumtap -
aksel. Lodderne s ere anbragte paa Arme, be
vægelige om Tappe, der sidde paa Svinghjulets 
eller en Remskives Arme, og Lodderne holdes 
ved Fjedrene b ind imod Krumtapakselen. Stængerne 
c ere forbundne saavel med Loddernes Arme som 
medEkscentrikkenfi?; denne kan dreje sig paa Krum
tapakselen, og det ses, at dens Stilling og der
med den anvendte Fyldningsgrad vil afhænge af 
Loddernes Udsving, hvilket atter varierer med 
Omdrejningshastigheden. Formindskes Belastningen 
paa Maskinen, vil Omdrejningshastigheden vokse, 
Lodderne bevæge sig udefter og Ekscentrikken 
drejes, saa at Fyldningsgraden formindskes; om
vendt hvis Belastningen forøges. 

R. som de her omtalte kaldes d i r e k t e v i r 
kende . Undertiden er den Modstand, der skal 
overvindes for at variere Tilførselen af det drivende 
Stof, for stor til, at R. selv kan præstere den 
hertil fornødne Energi, f. Eks. ved Bevægelsen af 
et Stigbord for et Vandhjul; man lader da R. 
ved største og mindste tilladelige Hastighed sætte 
en Hjælpekraft i Gang, og denne Hjælpekraft 
udfører da Bevægelsen af Stigbordet. Ved Damp
maskiner benyttes undertiden R. med Dampenergi, 
o: R. aabner Adgang for Dampen til en lille 
Cylinder, hvis Stempel besørger Ekspansions-
glideren indstillet. 

I den nyeste Tid anvendes ikke sjælden de 
saakaldte I n e r t i r e g u l a t o r e r , som adskille sig 
fra de ældre Centrifugalregulatorer derved, at 
der paa R.'s Aksel er anbragt et lille Svinghjul, 
der kan dreje sig paa Akselen og er sat i For
bindelse med Lodderne paa en saadan Maade, at 
dets Stilling i Forhold til Akselen er bestemt ved 
disses. Dette Svinghjul virker ved sin »Inerti«, 
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idet det, naar Omdrejningshastigheden forandres, 
udøver et Træk eller Tryk paa Lodderne, som, 
naar Forbindelsen er rigtig indrettet, vil hjælpe 
til med at føre Lodderne hen i den ny Stilling, 
som de skulle indtage, svarende til den forandrede 
Belastning paa Kraftmaskinen. Et saadant Sving
hjul forøger R.'s Evne til at overvinde Mod
standene i de af den paavirkede Maskindele og 
bringer altsaa R. til at virke hurtigere og finere. 

Ved mindre Gas- og Petroleumsmaskiner an-
vendesikkesjældenenPendulregulator(Fig. 2), 
hvis Virkning ligeledes beror paa en tung Masses 
Inerti. Den bestaar af et Pendul a, der er op
hængt paa og kan dreje sig om en Tap b, der 
atter sidder paa en om c drejelig Arm, der af 
Maskinen føres frem og tilbage; en Fjeder e 
holder Pendulet ind mod en Stopper f\ men 
overskrider Maskinens Hastighed den normale, 
overvinder Pendulets Inertimoment Fjederens Kraft, 
og Pendulet svinger noget ud. Et paa Pendulet i 
fastgjort, vandret Næb g støder, saa længe Ma
skinens Hastighed er under den normale, imod 
Gas- eller Petroleumsventilens Stilk h og aabner ! 
Ventilen. Bliver Hastigheden større, saa at Pen
dulet svinger ud, gaar Næbbet neden under Ven
tilstilken, Ventilen forbliver lukket og Maskinens 

Fig. 2. 

Fart formindskes, idet een eller fiere Eksplosioner 
udelades. R., hvis Virkemaade karakteriseres ved, 
at Næbbet afvekslende rammer Ventilstilken og 
gaar forbi denne, kaldes af Englænderne hit and 
miss governor. 

En ganske særegen Art af R. er den af Pro
fessor Poul la Cour (s. d.) opfundne K r a t o s t a t . 
Dens Bestemmelse er at overføre Kraften fra en 
Motor, der gaar ujævnt, f. Eks. en Vindmølle, 
et Vandhjul, en Hestegang, paa en saadan Maade 
til en Aksel eller Arbejdsmaskine, at dennes 
Hastighed bliver saa vidt muligt jævn. Kratostat en 
har faaet en Del Udbredelse i Møllerne og kan 
regulere med meget stor Nøjagtighed. Den har 
ogsaa været forsøgt om Bord paa Dampskibe — 
hvor den særlig skulde modarbejde Maskinens 
Tilbøjelighed til at løbe løbsk, naar Skruen kommer 
over Vandet i Søgang — og ligeledes i For
bindelse med almindelige Dampmaskiner i Stedet 

for en Centrifugalregulator, dog uden hidtil at 
vinde større Udbredelse paa disse Omraader. 
Kratostaten kan have mangfoldige Skikkelser. Paa 
vedføjedeTegning (Fig. 3) er den vist skematisk i For
bindelse med en ujævnt gaaende Motor, fra hvilken 

Fig. 3. 

Kmleatal Fer/ay 

en Centrifuge skal drives. Remskiverne A og B's 
Aksler hvile i faste Lejer; over Skiverne er lagt 
en Rem, i hvis to nederste Bugter ere ophængte 
løse Trisser, a og b, der bære Vægtene L og M. 
Paa B sidder Vindfanget V, og dette drives rundt 
med en Kraft \ (L—M). Remskiven A drives 
rundt af en fra Forlagsakselen udgaaende Rem 
over Skiven R\ Pilene angive Omdrejningsretningen. 
Det vil nu ses, at naar der paa A opvikles lige 
saa stor en Remlængde, som der afvikles af B, 
vil Trissen b, og altsaa ogsaa a, holdes svævende 
i en bestemt Højde. Vindfangets Modstand, der 
afhænger af dets Hastighed, svarer da netop til 
Kraften \ (Z—M)]d& man ved at lægge Lodder 
paa M eller L kan give denne Kraft en hvilken 
som helst Størrelse, kan ogsaa Vindfangets nor
male Hastighed gives enhver Størrelse. Gaar nu 
A paa Grund af en Forøgelse af Motorens Hastig
hed blot lidt hurtigere rundt, vil Trækket i Rem
part, der løber paa A, vokse, og dermed Vind
fangets Hastighed. Modstanden af Vindfanget 
vokser imidlertid langt stærkere end Hastigheden, 
og Følgen vil blive, at Trissen b hæves, medens 
a synker, b staar ved Snoren t i Forbindelse med 
en Stramrulle s, og naar b hæves, formindskes 
det Tryk, som Stramrullen udøver imod Remmen 
M, der overfører Kraften fra Motoren til For
laget. Denne Rem vil da glide, og Motorens 
Hastighedstilvækst vil derfor kun i ringe Grad 
blive overført til Forlaget og til den fra dette 
drevne Centrifuge. Formindskes Motorens Hastig
hed, synker Trissen b, og Stramrullen s trykkes 
stærkere mod Remmen M\ denne glider ikke saa 
stærkt og tager Forlaget bedre med. Det er, 
som det vil ses, en Forudsætning, at Remmen M 
altid glider noget; derved gaar ganske vist nogen 
Kraft tabt, men Tabet opvejes rigelig ved, at den 
ujævnt gaaende Motor kan anvendes til Arbejder, 
hvortil den ellers vilde være ubrugelig. (Li t t . : 
C .Borch , »Maskinisere« [Kbhvn. 1895]; Haede r , 

I »Dampfmaschinen« [Duisburg 1898, 5- Oph]i 
I P o h l h a u s e n , »Dampfmaschinen« [Mitweidai.899]; 
'• T o Ile, »Beitr. zur Beurteilung d. Centrifugal-
1 pendelregulatoren«, »Zeitschr.d. Ver. deutsch. Ing.« 

[1895]. Kratostaten findes beskreven i »Tidsskrift 
for Landøkonomi« [1892]; la Cour, »Vind-
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kraftens Anvendelse« [Kolding 1895] og >For-
søgsmøllen« [Kbhvn. 1900]). H. H. S. 

Regalere (lat.), ordne, bringe i Orden. 
Regulerede se R e g e l b u n d n e . 
Regulering (lat.), Bringen i Orden, den Hand

ling at regulere (s. d.). 
Regtilus se F u g l e k o n g e . 
Regulus se K o n g e S. 830. 
ReguluS, Marcus A t i l i u s , romersk Hær

fører, erobrede som Konsul 267 f. Chr. Brundi-
sium og hædredes med en Triumf. Under den 1. 
puniske Krig blev han paa ny Konsul 256 og 
blev som saadan sat i Spidsen for en stor Eks
pedition til Afrika. Efter at have sejret over 
Karthageme i et Søslag i Nærheden af Heraklea 
Minoa paa Sicilien landede han tillige med den 
anden Konsul, der dog snart efter blev kaldt til
bage, i Afrika, hvor han vandt flere Sejre og til 
sidst kunde rykke frem mod selve Karthago. Efter 
at imidlertid Karthageme havde faaet deres Hær 
reorganiseret af Spartaneren Xanthippos, vendte 
Lykken sig. R. stillede meget haarde Freds
betingelser, men Karthageme afviste dem og vandt 
under Xanthippos'es Anførsel en fuldstændig Sejr 
over Romerne ved Tunes; R. selv blev fanget 
(255). Efter et romersk Sagn blev han nogle Aar 
senere sendt til Rom for at indlede Underhand
linger om Fred eller i det mindste om Fangernes 
Udveksling. Men uagtet han havde givet sit Ord 
paa at vende tilbage i Fangenskabet, hvis For
handlingerne strandede, raadede han dog Romerne 
til at afslaa Karthagemes Tilbud og vendte der-
paa selv tilbage til Karthago og gav sig paa ny 
i Fangenskab. Karthageme skulle derefter med 
stor Grusomhed have pint ham til Døde. H. H. R. 

Regulær (lat.), regelmæssig, regelret. 
Regulær (mat.). Om r. Polygoner og Polyedre 

se P o l y g o n e r og P o l y e d r e . 

Regulære Tropper kaldes de Tropper, som 
tilhøre den staaende Hær, og som ere udrustede, 
organiserede og bevæbnede som denne. Modsætning 
hertil i r r e g u l æ r e T r o p p e r (s. d.). B.P.B. 

Regulærgejstlige {clerici regulares) kaldes 
Medlemmerne af forskellige katolske Ordener, 
der siden Reformationen ere blevne stiftede for 
at give sig af med indre Mission, saaledes Thea-
tinerne, Bamabitteme, Jesuitterne , Piaristerne, 
Redemptoristerne (s. d.). L. M. 

Rehabéani, Salomo's Søn, af denne udset til 
at være hans Efterfølger, blev kun anerkendt af 
Juda; de nordlige Stammer, hos hvem der i længere 
Tid havde været Gæring, og som nu yderligere 
bleve frastødte ved R.'s stolte og afvisende Op
træden, valgte dem selv en Konge, Jeroboam. R. 
laa stadig i Krig med denne. I hans 5. Regerings-
aar benyttede Ægypterkongen Sisak sig af For
holdene og trængte ind i Landet hærgende og 
plyndrende; Tempelets Rigdomme førtes bort. 
R. gjorde bagefter, hvad han formaaede, for at 
raade Bod paa Ulykken. — End mere end i 
Faderens Tid fik kanaanæisk Hedenskab Lov at 
trænge ind i Folket under R.'s Regering. V. O. 

Rehabilitation (lat.) se Æ r e s o p r e j s n i n g . 
Rehatsek, E d u a r d , ungarsk Orientalist, 

(1819—91). R. kom tidlig ud paa udstrakte 
Rejser og havnede 1847 i Bombay, hvor han ved 
Wilson College blev ansat som Lærer i Persisk 
og Arabisk; han lod sig i Vaner og Livsanskuelse 

I stærkt paavirke af de indfødte og levede til sidst 
\ fuldstændig som en hinduisk Asket; i Overens
stemmelse dermed sørgede han ogsaa for, at hans 
Lig blev brændt fuldstændig efter indisk Ritus. 
Hans talrige Afhandlinger, hvoriblandt mange 
værdifulde, ere spredte rundt om i forskellige 
Fagtidsskrifter; et større, betydningsfuldt Værk 
er en engelsk Oversættelse af den persiske Hi
storieskriver Mirchond, som blev trykt i Bombay 
efter hans Død. J. 0. 

Rehberg, Wi l ly , schweizisk Musiker, er født 
2. Septbr. 1863 i Morges, var bl. a. Elev af 
Leipzig-Konservatoriet og uddannede sig til en 
fortræffelig Pianist. 1890 kaldtes han til Geneve 
og blev Lærer ved Konservatoriet der, ligesom 
han, bl. a. som Leder af Abonnementskoncerterne, 
blev en fremstaaende Kraft i schweizisk Musik
liv. R., der ogsaa er Komponist (bl. a. af en 
Violinsonate), er hyppig optraadt paa Koncert
rejser, særlig i Tyskland. W. B. 

Rehnskold [relnsold], K a r l Gustaf, født 
6. Aug. 1651, død 29. Jan. 1722, enafKarl XII's 
betydeligste Krigere. R. tilhørte en senest fra 
Pommern kommen Slægt Kewenbringk, som 1639 
adledes under Navnet R. Han studerede ved 
Lund's Universitet, særlig under Samuel Pufen-
dorf, blev Officer 1673, deltog som saadan i den 
skaanske Krig 1676—79, blev 1677 Oberstløjtnant 
og 1689 Oberst og Kommandant i Landskrona. 
1691—96 var R. i hollandsk Tjeneste og deltog 
i den pfalziske Krig. 1696 blev han General
major, 1698 Generalløjtnant og Guvernør i Skaane. 
Sin største Berømmelse vandt R. i den store 
nordiske Krig, til at begynde med ved Humlebæk, 
Narva og Diina; ved Kliszov førte han højre Fløj. 
Senere havde han i lange Tider selvstændig 
Kommando i Vestpolen, og her vandt han sin 
mest glimrende Sejr, da han 3. Febr. 1706 slog 
Schulenburg ved Fraustadt. R.'s Hær var Fjendens 
underlegen og savnede Artilleri, men til Trods 
herfor blev den sachsiske Hær saa godt som op
reven. Heldet synes dog at have gjort R. vel 
selvsikker og vis paa Sejren, og navnlig turde det 
have indgydt ham alt for ringe Tanker om Ar
tilleriets Betydning. I Decbr. 1705 var han 
bleven kongelig Raad, i Febr. 1706 blev han 
Feltmarskal. Han har efter den Tid haft en ret 
stor Indflydelse hos Karl XII. Med Piper var 
han uenig angaaende Fremgangsmaaden ved Krigs
førelsen med Rusland, og Uenigheden gik over 
til Uvenskab. I Slaget ved Poltava førte han, 
da Karl XII var bleven saaret, Overkommandoen 
og skal, i ethvert Tilfælde efter Lewenhaupt's 
Opfattelse, have vist Mangel paa Ro og Om
tanke og derved til en vis Grad været Ophavs
mand til Ulykken. Selv blev R. fangen i Slaget 
og havde senere den øverste Ledelse af Fangernes 
Anliggender (en Tid sammen med den ligeledes 
fangne Piper). Sommeren 1718 udveksledes han 
og kom tilbage til Sverige. Han begav sig nu 
til den Hær, som Karl XII førte mod Norge. 
Han førte derefter Kommandoen mod det danske 
Angreb paa Sverige. Han døde under en Rejse 
paa Laggestad's Gæstgivergaard i Sfiderman-
land. A. S. 

Rei (Real), mindste Regningsenhed i Portugal 
og Brasilien (enkelte R. præges ikke). Indtil 
1835 Kobbermønter paa io, 5, 3 og i i / 2 R., 
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derefter 20 (Vintem), 10 og 5 R., fra 1854 ogsaa i 
3 R., siden 1868 i Brasilien Bronzemønter å 40, j 
20 og 10 R. Smig. Mi l ré i s . N.J.B. 

Reich, C h r i s t i a n E m i l i u s , dansk Officer, I 
Krigsminister, født 18. Apr. 1822 i Kjøbenhavn, I 
død smst. 14. Juli 1865. 1838 tog R. Højskole- J 
eksamen og blev 1842 Premierløjtnant i Artilleriet. 
Allerede kort efter ansattes han ved Artilleri- j 
staben under Fibiger som Konstruktør og ud- , 
foldede her en betydelig Virksomhed. Som Ad- I 
jutant hos den højestkommanderende Artilleri- • 
officer deltog han i alle tre Krigsaar, blev 1848 
Kaptajn og var fra 1851 Lærer i Artilleri ved 
Højskolen. Han udgav 1854 >Forelæsninger i 1 
Ballistik« og overtog 1855 Udgivelsen af »Tids
skrift for Krigsvæsen«. S. A. blev han Sekretær I 
i Befæstningskommissionen af 1855 og i Febr. • 
1856 kongevalgt Medlem af Rigsraadet (hvorfra 1 
han senere gik over til Landstinget), medens 
han ligeledes blev Direktør for Krigsministeriets j 
Kommando samt avancerede til Major og 1863 
til Oberstløjtnant. Saavel i Ministeriet som i Rigs- j 
raadet deltog han med Iver i Arbejderne ved- | 
rørende Hærens Organisation og Landets Befæst
ning og udøvede navnlig som Politiker, idet han . 
var nøje knyttet til Andræ, en ikke ringe Ind
flydelse. Desuden var han med til at stifte For-
sørgelsesforeningen »Bikuben«, af hvis Repræsen
tantskab han senere blev Medlem, og dyrkede 
stadig sine Yndlingsstudier Matematik, Astronomi 
og Botanik, saa at han 1862 valgtes til Medlem 
af Videnskabernes Selskab. 

Aug. 1863 blev R. Chef for Højskolen, og da 
dens Undervisning ophørte i Febr. 1864, Stabs
chef hos General Lunding samt efter Fredericia's 
Rømning Chef for Kjøbenhavn's Søbefæstning; 
men allerede 18. Maj overdroges ham midlertidig 
Krigsministerportefeuillen, og han gav da straks 
Overkommandoen friere Hænder end sin Formand, 
ligesom han søgte at forøge Hærens Kampkraft. | 
Dog tvivlede han om, at Krigens Fortsættelse vilde 
kunne bringe de Danske Held, hvorfor han i Stats-
raadsmødet 21. Juni alene stemte for Antagelsen 
af London-Konferencens Voldgiftsforslag, idet han 
samtidig ønskede at fratræde som Krigsminister. 
Han lod sig dog bevæge til at forblive paa sin 
Post, indtil Krigens ulykkelige Gang bevirkede, 
at hele Ministeriet n. Juli indgav sin Dimission. 
Han vendte da atter tilbage til Højskolen. P. JVw. 

Reicha, Anton , bøhmisk Musikteoretiker og 
Komponist, (1770—1836), var samtidig med 
Beethoven Medlem af det kurfyrstelige Orkester 
i Bonn (som Fløjtenist). Efter nogle forud-
gaaende kortere Besøg i Paris blev R. — efter at 
hans Instrumentalværker havde fundet gunstig 
Modtagelse — Kompositionslærer ved Paris'es 
Konservatorium (1818). I denne Egenskab ud
dannede R. talrige Elever, deriblandt mange med 
siden hen berømte Navne (Liszt, Flotow). R. 
har skrevet en Række Instrumentalværker og ud
givet praktisk værdifulde Lærebøger i Musik
teknik: »Traité de mélodie etc«, »Traité de haute 
composition musicale« [2 Bd., 1824—26], »L'art 
du compositeur dramatique«. W.B. 

Reichard, Paul , tysk Afrikarejsende, er født 
2. Decbr. 1854 i Neuwied, oprindelig bestemt til 
Handelsvirksomhed, blev greben af Rejselyst og 
bidrog 50,000 Rm. til en af det tysk-afrikanske 

Selskab til Østafrika afsendt Ekspedition for at 
oprette videnskabelige Stationer. Han deltog i 
denne Ekspedition, til hvilken hørte Dr. Kaiser 
og Dr. B6hm. Med Bagamoyo som Udgangspunkt 
drog man 1880 ind i Landet og oprettede to 
Stationer; Kaiser døde i Efteraaret 1882, Bohm 
og R. rejste til Tanganyika-Søen, ved hvis vest
lige Bred en Station oprettedes; Bohm døde i 
Foraaret 1884. R. rejste videre, opdagede rige 
Kobberlejer ved Katanga, naaede efter mange 
Farer og Savn tilbage til Østkysten og vendte 
hjem efter halvsjette Aars Fraværelse. R. er For
fatter af Rejseberetninger i flere Hæfter af »Mit-
teilungen der Afrikanischen Gesellschaft inDeutsch-
land« og andensteds, ligesom han har skrevet 
»EminPascha« [Leipzig 1895], »Deutsch-Ostafrika« 
og en Biografi af Stanley [Berlin 1897]. O. I. 

ReiChardt, Gus tav , tysk Musiker, (1797— 
1884), var Elev af Bernhard Klein og virkede 
som Musiklærer og Liedertafel-Dirigent i Berlin. 
Han har kun komponeret lidt, men blandt hans 
Sange i Folketone findes Melodien til Arndt's 
Digt: »Was ist des Deutschen Vaterland«, og 
denne Sang har gjort hans Navn bekendt. W. B. 

ReiChardt, J o h a n n F r i e d e r i c h , tysk Kom
ponist og Musikforfatter, (1752—1814), tilbragte 
en stor Del af sin Ungdom paa musikalske Studie
rejser, ikke blot i Tyskland, men ogsaa i Italien, 
Frankrig og England, og Indtryk og Erfaringer 
fra disse Rejser nedlagde han senere i sine vidt 
bekendte Skrifter: »Briefe eines aufmerksamen 
Reisenden«, »Vertraute Briefe« (»aus Paris« og 
»aus Wien«). I denne Periode havde han (1775) 
beklædt Stillingen som Frederik II's Kapelmester, 
opført sine Kirkekompositioner i Italien og skrevet 
Operaer for Académie de musique i Paris. R.'s 
Stilling ved Preusserhoffet blev imidlertid uholdbar 
paa Grund af hans Sympatier med de franske 
Revolutionsideer, og 1794 blev han afskediget. 
En Tid lang var R. derefter Inspektør ved Salt-
værkerne i Giebichenstein — vel fordreves han 
herfra under Franskmændenes Okkupation, og 
virkede en Tid som Kapelmester i Kassel, men 
vendte efter et Ophold i Wien tilbage til Giebichen
stein, hvor han i Ro tilbragte de sidste Aar af 
et bevæget Liv. — Medens R.'s talrige kirkelige 
og instrumentale Værker ere gaaede i Glemme, 
indtage hans Sangspil og hans Sange en ret 
fremskudt Plads i den tyske Vokalmusiks Historie; 
navnlig blev R.'s Sange, i hvilke Vægten er lagt 
paa en folkelig, men ædel Melodik og en om
hyggelig Karakteristik og Deklamation, og hvori 
R. var blandt de første, der satte Goethe's Lyrik 
i Toner, et vigtigt Led i den tyske »Lieds« 
Historie. W. B. 

ReiChenan (tschekk. R y c h n o v nad Knéz-
nou) , By i Bohmen, 31 Km. 0. S. 0. f. Kdnig-
gråtz ved Foden af Adlergebirge, Hovedstad i 
Bezirkshauptmannschaft R., har (1890) 4,000 Indb., 
Slot, Statsovergymnasium, Væverskole, Klæde-, 
Bomulds- og Lærredsfabrikation. Joh. F. 

Reichenau, Slot i Schweiz, ligger i Kanton 
Graubunden ved Sammenløbet af Hinter- og 
Vorderrhein og er bekendt for sin Opdragelses
anstalt, ved hvilken den senere Kong Ludvig 
Filip 1793—94 under Navnet Chabot virkede 
som Lærer i Fransk. H. P. S. 

Reichenbach, i) By i preussisk Provins 
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Schlesien, 50 Km. S. S. V. f. Breslau, ved Foden 
af Eulengebirge, har (1900) 15,100 Indb., Amts-
ret, Filial af Rigsbanken, Realgymnasium, Fabrika
tion af Bomuldsvarer, Pølser, Vogne, Mølledrift, 
Korn- og Kvægmarkeder. R. er bekendt ved 
Slaget 1762, i hvilket Preusserne under Hertug 
af Bevern sejrede over Østerrigerne, og ved R.-
Konvention 1790, ved hvilken Østerrigerne og 
Preusserne opgave deres Planer om Udvidelse hen
holdsvis over Tyrkiet og Polen. 2) R. im Vogt-
land, By i Kongeriget Sachsen i Kreishauptmann-
schaft Zwickau, 20 Km. N. N. 0. f. Plauen i en 
bjærgfuld Egn, har (1900) 24,500 Indb. R. deles 
i den lavt liggende Altstadt og den højtliggende 
Neustadt. Der findes Amtsret, Filial af Rigs-
banken, Realskole, Uld- og Bomuldsvarefabrika-
tion, Farveri, Spinderi og Maskinfabrikation. 7 
Km. mod Vest den mægtige 579 M. lange 
Gollzschthal-Bro. Joh. F. 

Reichenbach, Biflod til Aare i Schweiz, ud
springer paa Groszer Scheideck (1,961 M.), op
tager Afløbet fra Rosenlaui-Gletscheren, danner et 
300 M. højt Vandfald over 7 Afsatser og munder 
ved Meiringen efter et Løb paa 12 Km. II. P. S. 

Reichenbach, G e o r g von, tysk Instrument
mager, født 24. Aug. 1772 i Durlach, død 21. 
Maj 1826 i Miinchen, var oprindelig militær i 
det badensiske og bayerske Artilleri, blev derpaa 
bayersk Embedsmand. Fra 1796 til 1801 be
skæftigede R. sig med at dele hele Cirkler og 
at forfærdige mindre astronomiske og geodætiske 
Instrumenter, grundede derpaa 1804 sammen med 
Liebherr (1767—1840) og Utzschneider (1763 — 
1840) det berømte matematisk-mekaniske Institut 
i Miinchen, og 1809 sammen med Fraunhofer (s. d.) 
det verdensbekendte optiske Institut i Benedict-
beuern, som 1823 blev flyttet til Miinchen. 1814 
traadte R. ud af begge disse Institutter og grundede 
sammen med Ertel (s. d.) et mekanisk-optisk 
Institut, som han overlod 1820 til Ertel, da han 
blev Chef for Vej- og Kanalvæsenet i Bayern. 
Som saadan opførte R. den efter ham opkaldte 
Vandsøjlemaskine til Saltledningen fra Berchtes-
gaden til Reichenhall. J. Fr. S. 

Reichenbach, 1) H e i n r i c h G o t t l i e b Lud
wig , tysk Botaniker, født 1793 i Leipzig, død i 
Dresden 17. Marts 1879. Han var først medicinsk 
Professor ved Universitetet i Leipzig, men siden 
1820 Professor i Botanik ved det kirurgiske 
Akademi i Dresden samt Direktør for det kgl. 
Naturaliekabinet og den botaniske Have samme
steds. R. var en fortræffelig Florist og Syste
matiker ; han opstillede selv et eget System, der 
dog nu atter er forladt. Af hans Skrifter kunne 
følgende nævnes: Monographia generis Aconiti 
[Leipzig 1820; 19 Tavler], Illustratio specierum 
Aconiti generis [Leipzig 1823—27, 72 Tavler], 
•»Iconographia botanica oder Kupfersammlung 
kritischer Gewåchse« [Leipzig 1823—32, med 
i.ooo Tavler], Iconographia botanica exotica 
[Leipzig 1827—30, med 250 Tavler], »Handbuch 
des natiirlichen Pflanzensystems« [Leipzig og 
Dresden 1837], samt det meget vigtige Værk 
Icones Jiorae germanicae et helveticae [Leipzig 
1834—70, med 2,800 Tavler]. Hans Navn er 
af Sprengel foreviget i Slægten Reichenbachia af 
Nyctaginiaceernes Familie. V. A. P. 

2) H e i n r i c h Gus t av , tysk Botaniker, foreg.'s 

I Søn, født 1824 i Leipzig, død 6. Maj 1889 i 
Hamburg, hvor han var Professor og Direktør 
for den botaniske Have. Han studerede særlig 
Orchideerne; bekendte ere hans Værker: -»Xenia 
orchidacea, Beitrage zur Kenntniss d. Orchideen« 
[Leipzig 1854—83; 2 Bd. med 250 Tavler] samt 
Refugium botanicum, Orchideae [Lond. 1871 — 
82, med 82 Tavler], i hvilke en stor Mængde 
ny Arter ere opstillede og afbildede. Han efter-

; lod sig en stor Mængde Optegnelser og Be-
1 skrivelser af Orkideer, men traf den besynderlige 

Bestemmelse, at de først 25 Aar efter hans Død 
maatte aabnes og benyttes. V. A. P. 

Reichenbach, K a r l , Freiherr v., tysk Natur
forsker, født 12. Febr. 1788 i Stuttgart, død 19. 
Jan. 1869 i Leipzig. R. studerede Jura og Natur
videnskab i Tiibingen og grundlagde senere i 
Baden og Mahren store industrielle Virksomheder, 
Jærnværker, Trækul-, Tjære- og Roesukker
fabrikker. Ved Fremstillingen af Tjære og Træ
spiritus opdagede han de vigtige Stoffer Kreosot 
og Parafin foruden flere andre. Han besad værdi
fulde geologiske og botaniske Samlinger og skrev 
det betydelige Værk: »Geologische Mittheilungen 
aus Mahren« [Wien 1834]. Mest bekendt er han 
bleven ved sine Undersøgelser over den ny Natur
kraft, som han mente at have opdaget og gav 
Navnet Od. (Se i øvrigt Od). Al/r. L. 

Reichenbach, Mor i t z v., s e B e t h u s y - H u c , 
Va leska . 

Reichenberg, Bohmen's tredjestørste By, 88 
Km. N. N. 0. f. Prag, 12 Km. fra den sachsiske 
Grænse ved Gorlitzer Neisse og ved Foden af 
Jeschkenberg, har (1890) 30,900, hovedsagelig 
tyske Indb. (Garnison). R. er Hovedstad i Bezirks-
hauptmannschaft R. og har en Distriktsret, en 
Kredsret, et Handels- og Erhvervskammer, en 
Statsindustriskole, et Statsovergymnasium, en 
Væverskole (oprettet 1852) og et Seminarium. 
R. danner Midtpunktet for den nordbøhmiske 
Klædeindustri, der ogsaa breder sig til Om
egnen og særlig er repræsenteret i Flækkerne 
Rochlitz, Katharinenberg, Proschwitz og Maffers-
dorf; endvidere findes Fabrikation af Uldvarer, 
Tæpper, Maskiner, Bomulds- og Lærredsvæveri, 
Bryggeri. Klædeindustrien fandtes allerede i 15. 
Aarh. og leverer nu aarlig Klæde til en Værdi af 
flere Mill. Fl. R. nævnes første Gang 1348. 
Ved R. stormede 1757 Preusserne under Prinsen 
af Bevern den østerrigske Lejr. Joh. F. 

Reichenberg [ræsabælr], A n g é l i q u e C h a r -
i l o t t e S u z a n n e , fransk Skuespillerinde, er født 

7. Septbr. 1853 i Paris, kom ved Skuespillerinderne 
Augustine og Madeleine Brohan's Indflydelse — 
deres Moder var R.'s Gudmoder — ind paa 
Konservatoriet i Regnier's Klasse, forlod dette med 
1. Pris i Komedien, debuterede 14. Decbr. 1868 
paa Théåtre-francais som Agnes i »Fruentimmer
skolen*, gjorde straks stor Lykke, befæstede yder
ligere sin Stilling ved Udførelsen af Cécile i 
»Man skal ingen Ting forsværge«, optoges 3 Aar 
efter blandt Societærerne og virkede i en Menneske-

: alder paa Théåtre-j"rangais som en skattet Kunstner-
; inde, selvskreven til alle Repertoirets Ingenuer. 

Foruden de blide Elskerinder i den klassiske 
Komedie spillede hun et omfattende moderne 
Repertoire, hvoraf særlig nævnes: Suzel i »L'Ami 
Fritz«, Blanche i »Familien Fourchambault«, 
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Jeanne Raymond i »Hvor man keder sig«, Blanche 
i »Ravnene«, Mile de Bardannes i »Denise«, 
Geneviéve i »En Pariser«, Annette i »Francillon« 
og Martha i »Musen«. Kort efter hendes Debut 
sagde Th. Gautier, at hun var »en Blomst, et 
Smil, et Foraar«, og hun regnedes af franske 
Kritikere for et Mønster paa en Ingenue; hun 
var blond, ikke regelmæssig smuk, men hele hendes 
Fremtræden var præget af Ynde og Uskyld; efter 
som hun blev ældere, stivnede hendes Kunst i en 
pertentlig Stilsikkerhed, og samtidig med at hendes 
Ungdommelighed blev mere og mere anstrengt, 
blev hendes Ynde sødladen og hendes Uskyld 
sentimental. Ved Udgangen af 1897 tog R. sin 
Afsked fra Théåtre franfais, hvis Publikum hun 
17. Jan. 1898 bød Farvel som Agnes i »Fruentimmer
skolen«. (L i t t . : F r . Sarcey , Comédiens et 
comédiennes, I.serieNr. 15 [Paris 1887]). A. A. 

Reichenl ial l , en lille bayersk By i Berchtes-
gaden ved Floden Saalach, Jærnbanestation paa 
Linien Freilassing—R. og R. —Berchtesgaden. 
Den ligger meget smukt, 474 M. o. H., paa de 
3 Sider omgiven af Bjærge, har ca. 4,000 Indb. 
Det er de store Saltværker, der give Stedet dets 
Betydning, og som ved den der indvundne Moderlud 
spille Hovedrollen for R. som Badested. Bade
anstalten A c h s e l m a n n s t e i n ligger tæt uden for 
Byen. Her findes Bade med den opløste Moder
lud; denne bruges endvidere til Omslag; i stærk 
Fortynding til Drikkekure og indaandes i Inhala-
tionsgraderværket. Det er især Edelquelle, der 
benyttes til Kur; Moderludens Hovedbestanddel 
er Klornatrium, dernæst Klormagnium. Der er 
desuden Vallekur og Urtesaftkur. Badet besøges 
aarlig af ca. 7,000 Gæster; det søges især for 
Kirtelsyge; Rester af Betændelsesprocesser, særlig 
i de kvindelige Kønsorganer; reumatiske Eksudater; 
kroniske Katarrer i Luftvejene. Lp. M. 

Reichensperger, i) Augus t , tysk Politiker, 
født 13. Marts 1808, død 16. Juli 1895, v a r 

1849—75 Appellationsretsraad i Koln. Han viste 
sig tidlig som ivrig Katolik og tillige som kraftig 
Forsvarer af Rhin-Landets særlige Interesser. Han 
blev 1848 Medlem af den tyske Nationalforsamling 
i Frankfurt, hvor han hørte til Højre og stemte 
imod Kejserdømmet, og 1850 af Erfurt-Parlamentet, 
hvor han stemte imod Unionen. 1850—63, samt 
paa ny 1870—73 og 1876—85 var han Medlem 
af det preussiske Underhus og 1867—84 af den 
tyske Rigsdag. I de første Aar hørte han til 
den frisindede Opposition, men dannede 1852 den 
særlige katolske Gruppe (siden 1861 kaldt Cen
trum); og skønt han havde været med at hævde 
Landdagens Bevillingsmyndighed over for Hær
udgifterne, udtalte han dog 1863 en skarp Kritik 
af det liberale Fremskridtspartis Optræden. Og
saa i Rigsdagen var han med at grundlægge Cen-
trumspartiet og var en af dets Ordførere under 
Kulturkampen 1873—75. Desuden var han en 
grundig Kender af Middelalderens Kunst og har 
skrevet flere Skrifter herom, saaledes »Die christ-
lich-germanische Baukunst« [1852], »Shakspeare, 
sein Verhaltniss zum Mittelalter und Gegenwart« 
[1871] og »Vermischte Schriften« [1856]. Han 
gav 1840 Stødet til Dannelsen af den første For
ening til Koln-Domkirkens Fuldførelse og var 
1841—71 dens Sekretær (udgav senere »Zur 
neueren Geschichte der Dombau« [1881]); frem-

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

kaldte ogsaa Nedsættelse af en Kommission for 
Vedligeholdelse og Restaurering af gamle Bygnings
værker i Preussen. 

2) Pe te r , foreg.'s Broder, født 28. Maj 1810, 
død 1. Jan. 1893, blev 1850 Appellationsretsraad 
i Koln, og var 1859—79 Overtribunalraad i Berlin. 
Han var 1848 Medlem af den preussiske National
forsamling (en af Højres Førere) og 1850 af 
Erfurt-Parlamentet; siden 1849 Medlem af det 
preussiske Underhus og siden 1867 af den tyske 
Rigsdag (stemte her imod den ny Forbunds
forfatning 1867). Han fulgte sin Broders Politik 
og var siden 1852 Medlem af det katolske Parti, 
først i Landdagen, siden i Rigsdagen; udtalte 
1870 sin Glæde over Genvindingen af Elsass 
og stemte 1887 tillige med 6 af sine Partifæller 
for Hærens Forøgelse som en politisk Nødvendig
hed. 1882 udgav han »Erlebnisse eines alten Parla
mentariers im Revolutionsjahre 1848«. E. E. 

Reicl ier-Kindermann, Hedwig , tysk Opera
sangerinde, født 15. Juli 1853 i Miinchen, død 2. 

1 Juni 1883 i Triest, Datter af Barytonisten August 
I K i n d e r m a n n , Elev af Munchen-Konservatoriet, 

optraadte efter sit Giftermaal med Skuespilleren 
; Emanuel R e i c h e r i Operettefaget paa »Theater 
I am Gårtnerplatz«, var derefter engageret ved 

Operaerne i Hamburg, Wien og Miinchen (Orfeus, 
Ortrud, Amneris, Fides o. s. v.), 1880—82 i 
Leipzig (Fidelio, Elisabeth, Carmen o. s. v.) og 
til sidst ved Angelo Neumann's »Wagnerselskab«, 
hvor hun navnlig ved Fremstillingen af Brynhilde 
i »Ringens« tre Afdelinger vandt stor Be
rømmelse. S. L. 

Reichert, K a r l B o g i s l a u s , tysk Anatom, 
født i Rastenburg 20. Decbr. 1811, død i Berlin 
21. Decbr. 1883. R. blev 1843 Prof. i Anatomi 
i Dorpat, 1853 Prof. i Fysiologi i Breslau, 1858 
Prof. i Anatomi i Berlin. R. har navnlig studeret 
Menneskets Udviklingshistorie og udgav sammen 
med Dubois Reymond »Archiv fiir Anatomie und 
Physiologie« [1859—76]. G.N. 

Reichmann, T h e o d o r , tysk Operasanger, født 
15. Marts 1849 i Rostock, død 22. Maj 1903 i 
Wien, var oprindelig bestemt til Handelsstanden, 
men Lysten til Scenen vandt Overhaand, og efter 
at have sunget paa flere af Tyskland's mindre 
Operascener blev han af Pollini engageret til Ham
burg's Opera; 1874 gik han til Miinchen, hvor 
han i en halv Snes Aar var en af Hofoperaens 
bærende Kræfter, og fra 1882 til sin Død var 
han, med en enkelt Afbrydelse, knyttet til Ope
raen i Wien. Særlig ved sin dramatisk og vokalt 
lige fremragende Fremstilling af de store Wag-
ner'ske Barytonpartier, som Hans Sachs, Hol
lænderen, Wolfram, Telramund, staar R. i aller
første Række. 1882 kreerede han i Bayreuth 
Amfortas i »Parcifal«. S. L. 

Reichshdfen, By paa flere Tusinde Indbyggere 
i Nedreelsass ved Schwarzbach. Den har et Slot, 
ret udviklet Industri (Papir, Læder, Jærnbane-
materiel etc). I Nærheden ligger Valfartskirken 
Wolfershofen. Slaget ved WQrth kaldes gerne af 
Franskmændene Slaget ved R. 

Reichsmark, tysk Regningsenhed, = l/10 
Krone = 1/i395 Miinzpfund fint Guld = 8/9 skand. 
Krone, se Mark. N. J. B. 

Reichstadt, Hertug af, se N a p o l e o n . 
Reid [ri!d], George , Sir, skotsk Maler, er 
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født 1842 i Aberdeen. Elev af Edinburgh-Aka
demiet fortsatte han sin Uddannelse i Utrecht og 
Paris (under Yvon). Han har malet Landskaber, 
Blomsterstykker og leveret dygtige Bogillustra
tioner, men har dog især gjort sig bekendt ved 
sine Portrætter, der roses som udmærket lignende 
og i høj Grad karakterfulde f. Eks..- A. Anderson 
(Aberdeen's Raadhus). R., der 1877 blev Medlem 
af det skotske Akademi, blev 1898 dets Præsi
dent. A. Hk. 

Reid [ri!d], J o h n R o b e r t s o n , skotsk 
Maler, er født 6. Aug. 1851 i Edinburgh. R., 
der er Elev af Edinburgh-Akademiet, men i øvrigt 
fornemmelig har virket i London, har især vundet 
Ry ved sine Genrebilleder, Fiskerlivsscener o. 1. 
Til hans bekendteste Værker høre »Aftenstilhed« 
[i886], »De to Bedstefædre«, »Fattige ere Fattig
folks bedste Ven« [1893] etc I Munchen's ny 
Pinakotek: »En ubehagelig Efterretning«. Paa 
den internationale Udstilling 1897 i Kjøbenhavn 
saas hans »Sømandens Bryllup«. A. Hk. 

Reid [ri!d], Mayne, engelsk Romanforfatter, 
født i Ulster 1818, død i London 22. Oktbr. 
1883. Som tyveaarig rejste han til Amerika, 
hvor han deltog i Krigen mod Mejico og blev 
Kaptajn; derefter bosatte han sig i London og 
skrev en Række Romaner, der væsentlig skildre 
Optrin og Natur i Mejico og ere meget livlige 
og spændende. Af disse Romaner kunne nævnes: 
»The Rifle Rangers« [1849], »The Scalp Hunters« 
[1850], »The Boy Hunters« [1852], »The Young 
Voyagers« [1853], »The Quadroon« [1856], »The 
Wild Huntress« [1861], »The Cliff Climbers« 
[1864], »The Headless Horseman« [1865], »The 
Child Wife« [1868], »The Castaway« [1870], 
»The Death Shot« [1873], »The Flag of Distress« 
[1876J. (Lit t . : Memoir of Captain M. R., ud
givet af hans Enke 1890). T. L. 

Reid [ri!d], T h o m a s , skotsk Filosof og 
Stifter af den saakaldte skotske Skole, født i 
Strachan i Kincardineshire 26. Apr. 1710, død 
7. Oktbr. 1796 i Glasgow. Efter at have studeret 
i Aberdeen var han Landsbypræst i 15 Aar, blev 
1752 Professor i Moralfilosofi i Aberdeen og 
1764 Professor i Glasgow. Han var oprindelig 
Tilhænger af Locke, men de skeptiske Konse
kvenser, som Hume aabenbart med Rette drog 
af Locke, skræmmede ham og førte ham ind paa 
Undersøgelser og Drøftelser, der søgte et fast 
Udgangspunkt i den sunde Menneskeforstand 
(common sense"), som en sand Filosofi ikke tør 
modsige. Aanden er ikke en ubeskreven Tavle, 
paa hvilken Erfaringen ridser sine Tegn, som den 
sammenlignende Forstand saa sætter sammen til 
Domme og derfra slutter til Eksistensen af Gen
stande. Det oprindelige i Bevidstheden er ikke 
de Elementer, i hvilke vor Analyse opløser Er
kendelsesakten ; det første er ikke isolerede Fore
stillinger, men Domme, Grundsætninger i For
standen, der udgør den os af Gud givne aande-
lige Konstitution, og med Fornemmelsen er Troen 
paa Genstandene ogsaa givet. Selv om For
nemmelsen ogsaa kun giver os Symboler for 
Tingene, er Eksistensen af ydre Ting dog dermed 
given. Den sunde Menneskeforstand er ikke en 
tabula rasa, men en oprindelig Sans for det 
sande (i Lighed med Smagen for det skønne) 
med faste, uafviselige, umiddelbart visse Grund

sætninger, der ligge til Grund for vor middel
bare Viden. Han skelner her mellem to Klasser 
af Principper, saadanne, der ligge til Grund for 
de nødvendige Sandheder (han anfører her for
uden de logiske og matematiske Grundsætninger 
og Aksiomer ogsaa grammatiske, æstetiske, mo
ralske og metafysiske Principper, som f. Eks. at 
der ligger en legemlig Substans til Grund for de 
legemlige Egenskaber, en aandelig til Grund for 
de aandelige), og saadanne, der ligge til Grund 
for de tilfældige og faktiske Sandheder (ikke 
mindre end tolv, som f. Eks. at min Tænkning 
forudsætter Eksistensen af et Jeg, at min Er
indring bevidner min Persons Identitet, at mine 
Medmennesker have Liv og Fornuft, Troen paa 
Naturens Lovmæssighed o. s. v.). Hans Filosofi 
vandt Tilslutning ved hans Klarhed, Ædruelig
hed og psykologiske Sans, ikke at tale om, at 
en Paaberaabelse af sund Forstand altid vil finde 
Anklang. Men det skortede paa dybere Analyse: 
de fleste af Principperne udtrykke meget sammen
satte psykologiske Fænomener og alt andet end 
umiddelbart visse, og Princippernes Mangfoldig
hed maatte ogsaa vække Betænkelighed. Ikke 
desto mindre blev hans Filosofi i lang Tid 
herskende paa de skotske Universiteter og vandt 
selv senere Tilslutning i Frankrig, hvor Royard-
Collard og Cousin støttede sig til den i deres 
Kamp mod den Condillac'ske Sensualisme. R.'s 
Hovedværk: »Inquiry into the human mind on 
the principles of common sense« udkom 1764. I 
to senere Skrifter: »Essays on the intellectual 
powers of man« [1787] og »Essays on the active 
powers of man« [1788] ere Grundtankerne i hint 
videre udviklede. R.'s Værker ere senere blevne 
udgivne af Dugald Stewart [i 4 Bd., Edinburgh 
1804; ny Udgave ved Hamilton 1827]. (Li t t . : 
F e r r i er, R. and the philosophy of common 
sense [i hans Lectures, udg. af Grant og Lusting-
ton, 2. Bd., Lond. 1866]). Cl. TV. 

Reid [ri! d], T h o m a s Wemyez , Sir, engelsk 
Forfatter, er født 29. Marts 1842 i Newcastle on 
Tyne. Han begyndte sin litterære Løbebane som 
Journalist og ledede 1870—87 det store Provins
blad »The Leads Mercury«. Hans vigtigste Ar
bejder er en Række Biografier, af hvilke kunne 
nævnes: »Cabinets Portraits; Sketches of States-
men« [1872], »Politicians of To-day« [2 Bd., 
1875], »Charlotte Bronte« [1877], >William Ed
ward Forster« [2 Bd., 1888; ny Udg. 1895] og 
»Monkton Milnes, Lord Houghton« [2 Bd., 1891]. 
AfR.'s øvrige Værker kunne nævnes: »The Land 
of the Bey: Tunis under the French« [1882], 
samt Romanerne: »Gabrielle Stuart« og »Glady's 
Fane« [1883]. T. L. 

Reid [ri!d], Wi l l i am, Sir, engelsk Inge
niør og Meteorolog, født 1791, død 31. Oktbr. 
1858 i London; uddannede sig som Ingeniør og 
blev Guvernør over Bermudas-Øerne, senere paa 
Barbados, til sidst paa Malta. R. har skrevet: 
»An attempt to develop the law of storms, by 
means of facts arranged according to place and 
time« [Lond. 1838, 3. Udg. 1850] og »Progress 
of the development of the law of storms« 
[1849]- w. J-n. 

Reidar Grjotgardssøn, norsk Hirdmand i 
12. Aarh., blev navnkundig for sin Troskab mod 
sin Herre Kong Magnus den Blinde. Idet han 
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under Slaget ved Holmengraa søgte at redde 
denne, fandt han Døden sammen med ham, idet 
de begge gennemboredes af eet og samme Kaste
spyd. O. A. 0. 

Reidar Sendemand, norsk Høvding fra 
Viken, var i Slutn. af 12. Aarh. i de byzantinske 
Kejseres Tjeneste og blev af Alexios Angelos 
sendt til Norden for at hverve Krigere. I Norge 
fik han af Kong Sverre Tilladelse til at foretage 
Hvervninger; men i Stedet for at drage ud rejste 
han 1195 sammen med Biskop Nikolaus Arnessøn 
Baglernes Parti og blev en af dets fornemste 
Høvdinger. 1201 blev han af Kong Sverre be
lejret paa Slotsbjærget ved Tunsberg og overgav 
sig først efter det mest haardnakkede Forsvar. 
Under den fortsatte Strid hævdede R. S. sin 
Høvdingstilling, indtil Forliget paa Hvitingsø 
blev indgaaet. Kort efter (121 o) forlode han og 
hans Hustru, Kong Magnus Erlingssøn's Datter, 
Norge, for sammen med Peter Steyper at drage 
paa Pilegrimsfærd til det hellige Land. Siden 
gik han i de latinske Kejseres Tjeneste og døde 
i Konstantinopel omkring 1214. O.A.Ø. 

Reidgotaland, Goternes (o: Østgoternes) Rige, 
i middelalderlig islandsk Litteratur misforstaaet 
som et Navn paa Jylland. A. O. 

Reiersen, Ch r i s t i an , dansk juridisk Embeds
mand, født i Vordingborg 17. Juni 1792, død i 
Kjøbenhavn 26. Septbr. 1876. Ved jævnt Avance
ment var R., der 1815 havde underkastet sig 
juridisk Eksamen, naaet frem til at blive Assessor 
i Kjøbenhavn's Politiret ved 1820'ernes Midte. 
Hans Navn er dog ganske særlig knyttet til 
Stillingen som Censor for de Skrifter under 24 
Ark og de ikke-privilegerede Blade, der ifølge 
Trykkelovgivningen skulde underkastes officielt 
Gennemsyn før Udgivelsen. I seksten Aar (1834 — 
50) fungerede han saaledes som Regeringens litte
rære Bussemand; det var en udsat Post, han var 
anbragt paa, og det kunde ikke være andet, end 
at hans Embede med de liberale Strømningers 
raske Vækst i 1830'erne og 1840'erne maatte 
blive lagt for Had. R. og hans »Maa trykkes« 
har de utallige Gange været Skive for Spot, 
ikke mindst i >Corsaren«; men til Trods for de 
mange Udfald mod Kancelliraad R. kunde selv 
de, som vare vejede og fundne for lette, person
lig godt lide R., der fortolkede Loven saa libe
ralt og velsindet, som det var ham muligt, saa at 
Kancelliet oftere skred ind, naar R. efter dets For
mening var gaaet for lemfældig til Værks. J. Cl. 

Reiersen, J o h a n R e i n e r t , norsk og dansk 
Litterat og Journalist, (1810—64). Ved Under
støttelse af Historikeren Jacob Aall opnaaede 
den velbegavede Bondesøn 1832 en tarvelig 
Studentereksamen, men maatte umiddelbart efter 
rømme paa Grund af nogle ungdommelige Streger. 
Han kom til Kjøbenhavn, hvor han ernærede sig 
som Sproglærer og Oversætter; i Løbet af faa 
Aar fik han et utrolig Antal Bind Roman
oversættelser fra Haanden (navnlig af E. L. 
Bulwer, H. Steffens og W. H. Ainsworth), til 
Dels først trykte i et af ham udgivet »Familie-
bibliothek« [Kbhvn. 1835—37]! n a n redigerede 
ogsaa den første Aargang (1837) af »Magazin 
for Natur- og Menneskekundskab«. 1839 bosatte 
han sig i Christianssand, hvor han grundlagde 
Bladet »Christianssands-Posten«, der udkom 2 

Gange ugentlig fra 3. Juni 1839 indtil Udgangen 
af 1846. Sommeren 1843 indstillede han imidler
tid denne journalistiske Virksomhed for at kaste 
sig over Emigrationstrafik. Efter en Rejse til 
Amerika udgav han en »Vei viser for Norske 
Emigranter« [Chra. 1844], der i sit Mon bidrog 
til den stærke Udvandring ved lokkende Fore
spejlinger om det ny Lands Herligheder. Det 
følgende Aar grundlagde han en norsk Koloni 
i Texas, hvor han efter et bevæget Liv døde. 
(Lit t . : »Norsk Forf.-Leks.«, IV). K. V. H. 

Reiersenske Fond er stiftet ved Testamente 
af 30. Marts 1793 af Fabrikkommissær, Etatsraad 
N i e l s L u n d e R e i e r s e n til Nysø m. v. (født 16. 
Febr. 1742, død 20. Juni 1795) m e d det Formaal 
at fremme Industrien i Kjøbenhavn og de sjæl
landske Købstæder. Fonden ejer ca. 957,000 Kr. 
Renten anvendes som Bidrag dels til Institutioner 
og Stiftelser, som virke i nævnte Øjemed, dels til 
at lette Udgivelsen af industrielle Fagtidsskrifter, 
dels til Skoler med Haandværkeres Uddannelse som 
Formaal, hovedsagelig dog til Rejseunderstøttelse 
til fortrinlige Fabrikanter, Haandværkere og 
Teknikere, for at de kunne sætte sig ind i Udlandets 
Fremskridt i deres Fag. Fonden har en særlig 
Bestyrelse. ^ H.-L. 

Reigate [ra'ige.n], By i det sydlige England, Grev
skabet Surrey, beliggende i den frugtbare Holmes-
dal, tæt ved en Sænkning (»Port«) i de nordlige 
Dovvns, har en gotisk Kirke, en gammel Latin
skole og et smukt Anlæg paa Tomten af en Slots-
bygning. Her findes Indgangen til en Hule, Ba-
ron's Cave. I Forstaden Red H i l l er der en 
Aandssvageanstalt og et Forbedringshus for unge 
Forbrydere. Byen havde 1891 22,646 Indb. — 
3 Km. N. 0. f. Byen ligger det pragtfulde Herre
resæde G a t t o n P a r k , der har en smuk Hal, 
en Efterligning af Corsini-Kapellet i Rom, og en 
gotisk Kirke. M. Kr. 

Reille [ræ!j], H e n r i C h a r l e s Miche l 
J o s e p h , Greve, fransk Marskal, født I. Septbr. 
1775 i Antibes, død 1. Marts 1860 i Paris. Han 
blev Soldat under Revolutionen og kæmpede 
1792 under Dumouriez, blev senere Adjutant hos 
Masséna, hvis Datter han ægtede, og udmærkede 
sig i Italien 1796—1800. Sidstnævnte Aar blev 
han Kommandant i Firenze, 1803 forfremmedes 
han til Brigadegeneral, førte 1805 det wiirttem-
bergske Kontingent, kæmpede ved Jena og var 
ved Friedland Adjutant hos Napoleon. Det var dog 
først 1808 i Spanien, at han fik en større Kommando. 
I Kampene her saavel som i Portugal og Pyre
næerne viste han megen Dygtighed. I Slaget ved 
Wagram førte han den unge Garde, men var i 
øvrigt i Spanien indtil 1814. Han blev i aktiv 
Tjeneste efter Napoleon's Fald, men sluttede sig 
atter til ham og deltog som Korpschef ved 
Quatrebras og Belle-Aliance. 1819 fik han Pairsvær-
digheden og blev 1847 udnævnt til Marskal. Under 
Napoleon III blev han Senator, men kom ikke 
til Tjeneste i Hæren. B. P. B. 

Reimann, H e i n r i c h , tysk Musiker og Musik-
forfatter, er født 14. Marts 1850 i Schlesien. 
1875 tog han Doktorgraden i Filologi og virkede 
som Gymnasiallærer i 10 Aar, hvoretter han 
ganske helligede sig til Musikken og tog Ophold 
i Berlin. R. indtager en fremskudt Plads i Ber-
lin's Musikliv, dels som udmærket Orgelspiller 
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(Organist ved Kejser Vilhelm's Mindekirke), dels 
som Udgiver og Bearbejder af ældre Musik, som 
Kritiker og som Musikforfatter. Han udgav 1887 
en Schumann-Biografi, og 1897 en Brahms-Biografi, 
der indledede Samlingen »Beruhmte Musiker«, 
hvis Redaktør han er. Endelig beklæder R. Stil
lingen som Bibliotekar ved det kgl. Biblio
tek. W, B. 

Reimar/US, H e r m a n n Samue l , rationalistisk 
Teolog, født i Hamburg 22. Decbr. 1694, død 
1 samme By som Professor ved Gymnasiet i ori
entalske Sprog I. Marts 1768. R. gav sig af 
med forskellige Studier, men optraadte navnlig 
som udpræget rationalistisk Apologet for Kristen
dommen over for den krasse Materialisme, dog 
saaledes at han tillige skarpt bekæmpede den 
bibelske Kristendom, med dens Tro paa en over
naturlig Aabenbaring og Undere. Han har udgivet 
>Die vornehmsten Wahrheiten der natiirlichen 
Religion« [1754], »Die Vernunftlehre« [1756] og 
»Allgemeine Betrachtungen uber die Triebe der 
Thiere« [1760], men hans Hovedværk er »Apo-
logie oder Schutzschrift fik die verniinftigen 
Verehrer Gottes«, paa hvilket han arbejdede i 
over tyve Aar, men som han ikke vilde udgive 
for ikke at vække unødig Uro. Brudstykker af 
det.de saakaldte W o l f e n b i i t t e l - F r a g m e n t e r , 
udgav Lessing senere (se L e s s i n g Bd. XI, S. 

731). A.Th.y. 
Reimers, H e r m a n J o h a n F o s s , norsk 

Jurist og Politiker, er født i Bergen 15. Septbr. 
1843, blev cand. jur. 1867, fik 1869 Ansættelse 
i Finansdepartementet, hvor han avancerede til 
Bureauchef 1878, til Ekspeditionssekretær 1880. 
R., der altid har hyldet strengt konservative 
Synsmaader, var Finansminister i den kortvarige 
Schweigaard'ske Regering (3. Apr.—26. Juni. 
1884), hvorefter han 13. Oktbr. s. A. blev ud
nævnt til Højesteretsassessor, et Embede, hvori han 
fremdeles (Juli 1903) virker. I Valgperioden 
1889—91 var han Stortingsrepræsentant for Byen 
Risør og var 1887—92 Medlem af Christiania's 
Kommunebestyrelse. Senere har han udelukkende 
ofret sig for sin Dommerstilling. 1872—78 var 
han Medlem af »Morgenbladets« Redaktion og er 
ogsaa senere optraadt i Pressen. 1876—84 var 
han Sekretær i det Kgl. Selskab for Norge's 
Vel, i hvis Repræsentantskab han derefter fik 
Sæde. K. V. H. 

Reimers, i) H j e r o n y m u s Arno ldus , norsk 
Skuespiller, født 10. Aug. 1844 paa Alvøen ved 
Bergen, hvor hans Fader var Præst, død i Chri
stiania 13. Maj 1899. R. var oprindelig bestemt 
for den akademiske Bane og tog Bxamen artium 
1865, men opgav saa Studierne og begyndte at 
uddanne sig for Scenen under Vejledning af den 
fremragende danske Skuespiller Jørgensen. 20. 
Novbr. 1867 debuterede han som Stig Hvide i 
»Svend Dyrings Hus« paa Christiania Teater, hvor 
han det følgende Aar havde sin anden Debut som 
Harald Haardraade i »Væringerne i Miklagard« 
og sin tredje som Grev v. Strahl i »Katchen von 
Heilbronn«, og hvor han efterhaanden fik et meget 
stort Repertoire. Hans malmfulde velklingende 
Organ og kraftige, statelige Ydre gjorde ham for
trinsvis skikket til Repræsentant for Tragediens 
og det historiske Dramas Helte. Hakon Jarl, 
Ørnulf i »Hærmændene paa Helgeland« , Skule 

Jarl i »Kongsemnerne«, Tjostulf Aalesen i »Sigurds 
Hjemkomst«, Macduff i »Macbeth«, Antonius i 
»Julius Cæsar* og Coriolanus fik gennem hans 
Kunstnerpersonlighed og ydre sceniske Midler et 
sjældent formfuldt og karakteristisk Præg for alt 
det, som i disse Skikkelser kræves historisk og 
digterisk udtrykt. Men ved Siden heraf anviste 
hans omfattende og bøjelige Talent ham ogsaa 
en Plads i det moderne Karakterdrama, hvor han 
i Særdeleshed i den norske Digtning har skabt en 
Række fortrinlige Figurer. Hans Stensgaard i »De 
Unges Forbund«, Johan Tønnesen i »Samfundets 
Støtter«, Sannæs i »En Fallit«, Dr. Stock-
mann i »En Folkefjende«, Hjalmar Ekdal i 
»Vildanden« og Ulrik Brendel i »Rosmersholm« 
vare alle fortræffelig opfattede, fint og dybt ud
formede Menneskeskikkelser i Karaktermodsæt
ninger fra den jævne, djærve, opofrende Hæderlig
hed til den pjaltede, opsminkede Egoisme i dens 
yderste Ynkelighed. En sjælden Evne for fin og 
pointeret Replikbehandling forskaffede ham der
hos en omfattende Virksomhed som »Ræsonnør« 
i den franske Salon- og Konversationskomedie — 
Roller, han gav med et elskværdigt Lune og en 
vindende Personlighed. R. foretog en Studierejse 
1871 til Danmark og Tyskland og besøgte Paris 
i samme Øjemed 1872 og 1874. Uden for Norge 
har han optraadt i Stockholm, hvor han paa det 
kgl. Teater 1883 spillede Dr. Stockmann. For 
øvrigt var han fra sin Debut uafbrudt knyttet 
til Christiania Teater, indtil han nogle Aar før 
sin Død af Helbredshensyn maatte forlade den 
Scene, til hvis dygtigste og mest yndede Kunstnere 
han havde hørt i over 25 Aar. (L i t t . : Edv. 
B r a n d e s , »Fremmed Skuespilkunst« [Kbhvn. 
1881]; T. Blanc, »Christiania Theaters Historie 
1827—77« [Chra. 1899]). T.B. 

2) J o h a n n n e R e g i n e , født E l v i g , norsk 
Skuespillerinde, foreg.'s Hustru, født i Bergen 17. 
Oktbr. 1848, død i Christiania 29. Apr. 1882. 
Fru R., der for øvrigt som Skuespillerinde er 
mere bekendt under Navnet Johanne J u e l l , efter 
sit første Ægteskab med den norske Skuespiller 
Mathias Juell, var som flere af de mest begavede 
norske sceniske Kunstnerinder udgaaet fra et 
beskedent og tarveligt Hjem. Hendes Barndom 
faldt sammen med den første nationale Scenes Op-
blomstren i hendes Fødeby, og den Sympati og 
Begejstring, Bergenserne nærede for det norske 
Teater og dets Kunstnere, har vistnok ikke været 
uden Indflydelse paa hendes Beslutning om at vie 
sig til den Kunsts Tjeneste, hvortil hun allerede 
tidligt følte sig hendragen. 16 Aar gi. meldte 
hun sig til Teateret, hvor hun i Decbr. 1865 
debuterede som Julie i »Gjøngehøvdingen« og 
straks fik Engagement hos det norske Skuespiller
selskab, som dengang afvekslende spillede i Bergen 
og Throndhjem. Hun kom imidlertid kun til at 
udføre denne ene Rolle paa Bergen's Scene, thi 
allerede Aaret efter fik hun Ansættelse i Chri
stiania ved det dersteds netop oprettede Folke
teater. Her optraadte hun første Gang 6. Novbr. 
1866 som Marie i D'Ennery's og Malian's Folke
komedie »En Haandværkers Kone«, og ved denne 
sin Debut tiltrak hun sig Georg Krohn's og 
Bjørnstjerne Bjørnson's Opmærksomhed, hvad der 
førte til hendes Engagement ved Christiania Teater, 
som dengang stod under Bjørnson's artistiske 
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Ledelse. 28. Decbr. 1866 debuterede hun som 
Regisse i »Svend Dyrings Hus« paa Christiania 
Teater, hvor hun snart vandt en fremragende 
Plads og fornemmelig i de 3 sidste Aar af sin 
Virksomhed indtog en dominerende Stilling. 

Fru R. var et af de frodigste Talenter, den 
norske Scene har ejet, rigt udstyret baade med 
indre og ydre Betingelser for sin Kunst. Med 
en spænstig og kraftig Figur, et vakkert, aabent 
Ansigt, der raadede over en livlig og bevægelig 
Mimik, og et varmt, velklingende Organ forenede 
hun livlig Fantasi, betydelig kunstnerisk In
telligens, rig Iagttagelsesevne og et djærvt, fyrigt 
Temperament, samt ved Siden deraf en glødende 
Interesse for sit Kald og en utrættelig Arbejds
kraft. Hendes naturlige Begavelse var derhos i 
høj Grad bøjelig, saa hendes Repertoire kom til 
at omfatte saa godt som alle den dramatiske Digt
nings Genrer fra Tragedien lige til Duftvaudevillen. 
Denne vidtstrakte og mangesidede Virksomhed, 
hvori det kunstnerisk ledende Princip for hendes 
Anvendelse var: alle Hovedroller, var selvfølgelig 
ikke til ubetinget Gavn for hendes Udvikling, og 
den kunde være bleven farlig, om det ikke var 
lykkedes Fru R. selv at finde sin rette Plads og 
faa afstukket det Omraade, hvor hendes Be
gavelse fornemmelig hørte hjemme. En Kunst
rejse, som hun 1874 foretog til Paris, blev i saa 
Henseende af stor og væsentlig Indflydelse, som 
hun fra nu af mere og mere begyndte at anlægge 
sit Spil paa Basis af en dyberegaaende Refleksion 
og en sund Realisme. Det blev da ogsaa i det 
moderne Samfundsdrama med dets Krav til Na
turlighed og Sandhed, hun fandt den frodigste Jord
bund for sit Talent og de med hendes kunstneriske 
Individualitet mest kongruente Opgaver. Som Jeanne 
d'Arc i »Jomfruen af Orleans«, Julie i »Romeo 
og Juliet og Messalina i »Arria og Messalina« 
formaaede hun vistnok at lægge en kraftig og 
varm Personlighed i sit Spil, men det var dog 
i F remstillingen af Nutidsdramaets nervøse, energiske 
og lidenskabelige Kvindeskikkelser, hun naaede 
højest i sand og personlig Kunst og vandt sine 
største Triumfer. Af saadanne Roller kunne særlig 
nævnes hendes Valborg i »En Fallit«, Selma i 
»De Unges Forbund« og Nora i »Et Dukkehjem« 
og i fremmede Stykker Dora og Froufrou, Vir-
ginie de Blossac i »Lady Tartuffe«, Hertuginden 
af Septmont i »Den Fremmede« og Maria i »Maria 
og Magdalena«. 

1867 spillede Fru R. første Gang Geneviéve i 
Sardou's »Landlig Uskyldighed«, og hendes vel
lykkede Udførelse af denne Rolle blev bestemmende 
for en andenSide af hendesRepertoire, idet fra nu af saa 
godt som alle Ingenueroller bleve hende anbetroede. 
Fru R. besad ogsaa mange Betingelser for Ingenue-
faget; men efterhaanden som det umiddelbare i 
hendes Talent mere og mere omsatte sig i Re
fleksion, kom der lettelig noget bevidst ind i i 
Gengivelsen af det naivt barnlige. Ogsaa paa 
dette Omraade lykkedes de Roller hende bedst, 
der frembød en dybere psykologisk Opgave, hvor I 
man hos den unge Pige allerede anede Kvinden, 
hvor der paa Bunden af Barnesindet laa en Af
skygning af Alvor eller en om end halvt ubevidst 
Livserfaring, — Roller som Aagot i »Leonarda«, j 
Dina Dorf i »Samfundets Støtter«, Geneviéve de I 

Seguin i »De Unyttige«, Cecilie i »Inden Døre« 
og Paula i »Grevinde Lea«. 

Et for Fru R.'s Kunstnerpersonlighed ejen
dommeligt Træk havde dog Udførelsen af hendes 
Repertoires mangeartede Roller fælles — en 
ærlig Bestræbelse for at gaa helt op i Rollen og 
yde det bedste, hun formaaede. Hun gik aldrig 
ved Siden af Opgaven, var aldrig lunken eller 
kølig i sit Spil; derfor lykkedes det hende ogsaa 
altid at holde Tilskuerens Interesse fangen. Hun 
kunde tage fejl og gøre sig skyldig i Over
drivelse, men selv hvor man kunde være uenig 
med hende i Opfatning eller Gengivelse, havde 
man dog altid Følelsen af, at der bag det givne 
pulserede et rigt og varmt Kunstnerhjerte. Fru 
R.'s Død kom ikke, som Tilfældet har været med 
flere af den norske Skuespilkunsts ypperligste Re
præsentanter, pludselig og uventet. Den smerte
fulde Sygdom, der endte hendes Liv, var allerede 
langt fremskreden og hendes Kraft brudt, da hun 
optraadte for sidste Gang 22. Febr. 1882 som 
Susanne i »Den kedelige Verden«. Venner af 
hendes Kunst have rejst et Monument paa hendes 
Grav med hendes Portrætmedaillon, udført af 
Billedhugger Skeibrok. ( L i t t . : »Fru J. R., en 
biografisk Pennetegning« af Henr . J æ g e r [»Ny 
ill. Tidende«, 1880, Nr. 6 og 7]; Edv . B r a n d e s , 
»Fremmed Skuespilkunst« [Kbhvn. 1881]; »Minde
blade over FruJ. R.« [Chra. 1882]; H. S c h r ø d e r , 
»Erindringer fra mit Teaterliv« [»Aftp.«, 1900, Nr. 
196, 205 og 215]; T. Blanc , »Chra. Theaters 
Historie 1827—77« [Chra. 1899]). T. B. 

3) Sof ie , norsk Skuespillerinde, Søster til 
ovenn. H. A. R., er født i Bergen 19. Apr. 1855. 
Hun debuterede 2. Novbr. 1S79 som Svanhild i 
»Kærlighedens Komedie« paa Bergen's nationale 
Scene, ved hvilken hun forblev indtil 1881, da 
hun fik Engagement ved Christiania Teater, hvor 
hun havde sin Debut som Zoe i »Væringerne i 
Miklagard«. 1884 gjorde hun en Studierejse til 
Wien og nogle Aar senere en lignende til Paris 
og fik derefter væsentlig sit Repertoire i det 
moderne borgerlige Drama, hvor hun har lagt 
baade Intelligens og kunstnerisk Temperament 
for Dagen i sin Udførelse af bl. a. Valborg i »En 
Fallit«, Rebekka West i »Rosmersholm«, Fru 
Alving i »Gengangere«, Karen Vahl i »En 
Skandale«, Denise i Dumas's Drama af samme 
Navn og Chlotilde i Sardou's »Fernande«. Sam
tidig har hun ogsaa med Held løst Opgaver som 
Elina Gyldenløve i »Fru Inger til Østraat« og 
Dronningen i »Ruy Bias« og har desuden som 
Frk. Skjære i »Kærlighedens Komedie«, Frk. 
Knudsgaard i »Et Sølvbryllup«, Grete i »Kær
lighed uden Strømper« og Geske i »Den 
politiske Kandestøber« vist sig at være i Be
siddelse af et ikke ubetydeligt komisk Talent. 
Frk. R. var fra 1881 af uafbrudt knyttet til 
Christiania Teater, indtil dette 1899 afsluttede sin 
Virksomhed, hvorefter hun gik over til det da 
aabnede Nationalteater. T. B. 

Reimplantatidn(lat.) eller almindeligReplan-
t a t i o n (Genpodning) af Tænder, se T a n d o p e r a 
t ioner . 

ReimS [ræ's], By i det nordøstlige Frankrig, 
Dep. Marne, Landskabet Champagne, ved Vesle 
og en Kanal mellem Aisne og Marne, er Knude-
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punkt paa Østbanen og omgiven af en Slette, der 
indrammes af Vinhøje. Paa de Byen omgivende 
Højder er der siden 1872 opført 10 Forter. 
»Byen«, der ved smukke Promenader er skilt fra 
Fabrikforstæderne, udmærker sig ved brede Gader, 
Boulevarder, store aabne Pladser med Statuer og 
Fontæner og mange monumentale Bygninger. 
Blandt Statuerne mærkes Dubois's Fremstilling af 
Jeanne d'Arc fra 1896, Ludvig XV's Billedstøtte 
paa Place Royal, Marskal Drouet og J. B. Col-
bert, der begge ere fødte i R., samt Spring
brøndene paa Place Godinot. Den mest be
kendte og pragtfuldeste af Byens Bygninger er 
K a t e d r a l e n Notre Dame (se B y g n i n g s k u n s t 
S. 949), der siden 1179 har været de franske 
Kongers Kroningskirke. Den paabegyndtes 1212 
og fuldførtes i 14. Aarh. i tidlig gotisk Stil. 
Mægtigt og rigt virker Taarnfagaden med det 
store Hjulvindue, de tre Portaler, de to 8i , 5 M. 
høje Taarne, der mistede deres Spir under en 
Ildebrand 1481, Arkaderne og de talrige Statuer 
og Relieffer, der ere et af Gotikkens ejendommelige 
Virkemidler. I det indre er Kirken 139 M. lang, 
30 M. bred og 38 M. høj, delt i 3 Længdeskibe 
og 3 Tværskibe. Koret er omgivet af 5 Kapeller. 
Til den indre Udsmykning høre værdifulde 
Malerier, gamle Glasruder, kostbare Gobeliner og 
Tæpper, et Ur fra 15. Aarh. og et Kæmpeorgel. 
En Del af Kirkens Værdigenstande ere samlede 
i et særskilt Skatkammer. Under Revolutionen 
bortførtes la sainte ampoule med Salvningsolien, 
som Helligaanden skulde have bragt til Chlodo-
vech's Kroning, og R e i m s e r E v a n g e l i e b o g e n 
(s. d.), paa hvilken Kongerne aflagde deres Ed. I 
Selv om Domkirken ganske overskygger de øvrige | 
monumentale Bygninger, have dog flere af dem I 
Interesse ved deres Ælde og Skønhed, saaledes I 
den gamle i l i . Aarh. paabegyndte romansk- | 
gotiske Remegius Kirke med Helgenen St. Remi's 
Grav, Raadhuset med Søjlefacade, prydelige Taarne 
og Ludvig XIII's Rytterstatue, Ærkebispepaladset, 
der har en stor gotisk Festsal og et Kapel fra 
13. Aarh., Justitspaladset, desuden Teateret, Hospi
talet (det gamle St. Remi-Kloster) og flere Privat
bygninger fra 13.—16. Aarh. Om Byens Ælde 
vidner den gamle Mars-Port, en Triumfbue med 
tre Porte fra 4. Aarh., et romersk Mosaik (90 
• M.), der opdagedes 1861, og det i Oldsags-
museet opbevarede Gravmæle over Gallien's Præ
fekt Jovinus (370 e. Chr.). 1901 havde R. 
I07i773 Indb. mod 101,699 i 1891. Af Byens 
Industrigrene er Uldvarefabrikationen den be
tydeligste ; der fremstilles navnlig Merinos, Flonel, 
Klæde og finere Tøjsorter. I anden Række 
kommer Fabrikation af Maskiner, Støbevarer, Ke
mikalier, Lys og Sæbe, Olie og Papir, Flasker, 
Fade og Korkpropper. De vigtigste Handels
varer ere Uld og Uldvarer og i anden Linie 
Champagnevine. Vinen opbevares i udmærkede 
Kældere, der ere gravede ud i Kalklagene, og 
R. er Hovedforhandlingssted for Champagnevine. 
Blandt de talrige Oplysnings- og Dannelsesanstalter 
maa foruden Lyceerne og et teologisk Seminarium 
nævnes en Forberedelsesskole i Medicin og Far
maci, et Bibliotek paa 80,000 Bd. og 1,500 
Manuskripter, Kunst- og Oldsagsmuseum, botanisk 
Have og et videnskabeligt Akademi. R. er Sædet 

for en Ærkebisp, en Domstol, en Handelsret og 
et Agerbrugs- og et Handelskammer. 

I Romertiden var R. under Navnet Durocor-
torum Hovedstad i Distriktet Remi eller Civitas 
Remorum og den romerske Provins Belgica se-
cunda. Kristendommen prædikedes her fra Aar 
360, og efter at Chlodovech 496 havde overvundet 
Alamannerne, lod han sig sammen med 3,000 for
nemme Franker døbe i R. af den hellige Reme
gius. Ved Freden i Verdun 843 tilfaldt R. Karl 
den Skaldede og Vestfranken. I 9. Aarh. be
mægtigede Greverne af Vermandois sig Staden, 
men Ludvig IV gav den som Len til Ærkebiskop 
Artaldus. De følgende Ærkebisper antoge Titelen 
Grever af R., og Filip August skænkede dem 
Hertugnavnet og Herreretten over Byen og Grev
skabet. Særskilt Byret fik R. 1188 af Ludvig VII 
(den Yngre). Det er alt nævnt, at Domkirken 
var de franske Kongers Kroningssted. Konciler 
afholdtes her 813 af Karl den Store og 1049 af 
Pave Leo IX. I Hundredaarskrigen var R. 1421 — 
29 i England's Besiddelse, men blev erobret af 
Jeanne d'Arc. 13. Marts 1814 kæmpede Fransk
mændene her sejrrig mod Russerne, hvis Fører 
Saint-Priest fandt Døden. Som vigtigt Jærnbane-
centrum blev R. 1870 besat af Tyskerne og 
Sædet for Generalguvernementet R. (Li t t . : 
Mar lo t , Histoirede Reims[3 Bd., Reims 1843 — 
45]; G a l e r o n , Journal histor ique de R. [2 Bd., 
Reims 1854]; Gos set, Cathédrale de R. [Paris 
1894]). M. Kr. 

Reimser Evangeliebog [ræser-], et Pergament-
haandskrift med de fire Evangelier i Oversættelse 
paa Slavisk, som 1574 blev skænket Katedralen i 
Reims af Kardinal Karl af Lothringen. Ved de 
franske Kongers Kroning maatte Kongerne af
lægge Ed paa det. En Facsimileudgave af det 
udkom i Paris 1843. A. Tk. J. 

Rein, J o n a s , norsk Forfatter, født 30. Jan. 
1760 i Øksendalen (Nordmøre), død i Bergen 
21, Novbr. 1821. Faderen var en lærd Præst af 
trøndersk Æt, som selv underviste Sønnen, til 
denne 1777 blev Student. I sine tre Studieaar 
var han virksomt Medlem af »Norske Selskab«, 
indtil han 1780 som teologisk Kandidat drog hjem 
for at blive Huslærer paa Drammenskanten. 
Sørgespillet »Hagen og Axel« [Kbhvn. 1786] og 
et i »Minerva« s. A. offentliggjort Digt »Vinteren 
i Norge« havde i alt Fald ikke den forønskede 
Virkning at aabne ham noget gejstligt Embede. 
1787—91 opholdt R. sig i Kjøbenhavn som Sollici-
tant; men skønt han 1789 havde absolveret »store 
philologicum« med laud., maatte han til Slut tage 
til Takke med at udnævnes til Præst i det fin
markske Fjældkald Kautokeino. Paa Vejen did 
besøgte han Wessel's Broder, Generalauditør 
Wessel paa Hafslund ved Sarpsborg, og fik af 
denne Kaldsbrev som residerende Kapellan til 
Skjeberg. I de fire Sollicitantaar i Kjøbenhavn 
havde R. ikke blot paa ny deltaget i det Norske 
Selskab, men tillige været som Ven i Bakke
huset. Efter at han 1800 var bleven Sognepræst 
til Eidanger (ved Porsgrund), udgav han 1802 
sine »Samlede Digte« i to Dele. 1808 forflyttedes 
han til Bergen som Sognepræst til Nykirken; 
1810 udgav han et Bd. »Nyeste Digte«. Melankolsk 
Følsomhed — Zetlitz kalder ham »den sande 
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Sorgs ulignelige Sanger* — samt rousseausk 
Frihedssværmeri og en umiskendelig Hang til at 
føle sig upaaskønnet ere de Stemninger, der be
herske R.'s langtrukne og i Fremstillingen kon
ventionelle Poemer. Som en anset Taler og ivrig 
Patriot blev han 1814 en af Bergen's Repræsen
tanter paa Eidsvoldsforsamlingen, hvis Selvstændig
hedsparti satte hans mandhaftige Retorik og hvasse 
Sarkasme meget højt. Den stolte Mand lod sig 
ikke som saa mange andre forsone af det ny 
Styre; efter Nordahl Brun's Død 1816 blev han, 
skønt hans selvskrevne Eftermand, forbigaaet for 
Pavels som Biskop i Bergen. Sammen med 
Falsen og H. Foss udgav han det oppositionelle 
Ugeblad »Den norske Tilskuer« [Bergen 1817— 
21]. Bitter og tungsindig som han altid var, 
knækkede han ved 60 Aars Alderen ganske sammen 
og søgte en gammel Ven i Kongens Raad om Bi
stand til at maatte træde af fra sit Embede mod 
at blive sin Eftermands Klokker. (L i t t . : Jæge r , 
»Ill.n. Litteraturh.«, I 563 ff.; »Norsk Forf.-Leks.«, 
IV; R o l f s e n , »Norske Digtere«, 160 ff.; D. 
T h r a p , »Bidrag til den norske Kirkes Hist.«, I 
222 ff.]). C.Br. 

Reinach [ræna'k], J o s e p h , fransk Politiker, 
er født 1856 af jødisk Slægt, blev 1877 Med
arbejder af »République francaise« og sluttede sig 
nøje til Gambetta, hvis Kabinetchef han var 1881 — 
82 under dennes Ministerium. Han blev 1886 
det nævnte Blads egentlige Styrer indtil 1893 og 
var en ivrig Modstander af Boulanger (skrev mod 
ham »Les petites Catilinaires« [1889]), saavel som 
af Socialisterne (»Démagogues et socialistes «[ 1896]). 
Endvidere udgav han et dygtigt Skrift om de 
professionelle Forbrydere(»Lesrécidivistes« [i 882]), 
udgav Gambetta's Taler [11 Bd., 1881—85] og For-
svarsregeringens Depecher [1886], samt skildrede 
Gambetta's Levned [1884]. Han var 1889—98 
Medlem af Deputeretkammeret og tog i de følgende 
Aar vigtig Del i Dreyfus-Sagens Genoptag
else. E. E. 

Reinach [ræna'k], S a l o m o n , fransk Old-
gransker og Filolog, foreg.'s Broder, er født 29. 
Aug. 1858 i St.-Germain-en-Laye, gennemgik den 
højere Normalskole i Paris og sendtes derefter 
1879 til Grækenland, som Medlem af det franske 
arkæologiske Institut i Athen. Herfra foretog han 
flere Undersøgelsesrejser i Grækenland og Lille-
Asien, beskrevne i »Voyage archéologique enGréce 
et en Asie Mineure« [1888]. Sammen med E. 
Pottier foretog han Udgravninger ved Myrina nær 
Smyrna og udgav derefter »Terres cuites etc. 
trouvées dans la Necropole de Myrina« [1886] 
og »La Necropole de Myrina« [1887]. Han be
rejste derefter Tunis (1883—85) sammen med E. 
Babelon og udgav »Recherches archéologiques en 
Tunisie« [1886], ligesom han udgav Charles Tissot's: 
»Exploration scientifique de la Tunisie: Géographie 
de la province romaine d'Afrique« [2 Bd., 1888]. 
1886 blev han Konservator ved Nationalmuseet i 
St. Germain og 1902 dets Direktør. 1889 ud
gav han: »Description raisonnée du Musée de St. 
Germain: époque des alluvions et des cavernes«, 
1894: »Bronzes figurés de la Gaule romaine« og 
1899 »Guide illustre du Musée National de St. 
Germain«. 1893 berejste han Sydrusland, efter 
med Kondakov og Tolstoj at have udgivet »An-
tiquités du Bosphore Cimmérién«. R. udgav 

1891 »Peintures de vases antiques recueilles par 
Millin et Millingen« og 1895: »Pierres gravées 
des collections Mariborough et d'Orléans etc.« og 
derefter et Samleværk over alle fra Oldtiden be
varede Statuer og Rester af saadanne: »Repertoire 
de la Statuaire grecque et romaine« [1897—98] 
og et lignende over græske Vaser: »Repertoire 
de Vases grecs et étrusques«. I »Revue Arché
ologique«, hvis Hovedredaktør han blev 1902, 
gav han fra 1883 til 1896 en samlet Udsigt over 
Oldtidsfund i Østerlandene: »Chronique d'Orient« 
[ny samlet Udg. i 2 Bd. 1891 og 1896]. 1896 
blev R. Medlem af Institut de France. V. S. 

Reinach [ræna'k], T h e o d o r e , fransk Hi
storiker, Oldgransker og Numismatiker, foreg.'s 
Broder, er født 3. Juli 1860 i St.-Germain-en-
Laye, studerede Jura og blev Advokat i Paris, 
men helligede sig snart udelukkende til Studiet af 
Oldtiden, særlig af Lilleasien's gamle Historie og 
Oldtidslevninger, ligesom af Jødernes Historie i 
den græsk-romerske Tid m. m. R. er bl. a. For
fatter til to Skrifter, der begge prisbelønnedes af 
det franske Institut, nemlig: »Trois Royaumes 
de l'Asie Mineure, Cappadoce, Bithynie, Pont« 
[1888] og »Mithridate Eupator, roi de Pont« 
[1890], skrev desuden »Histoire des Israelites de-

! puis l'époque de leur dispersion jusqu'å nos jours« 
[1885], »Les monnaies juives« [1888], »De Archia 
poeta« [1890J. Med Hamdi-Bey udgav han »La 
necropole royale de Sidon« [1892]. Siden 1888 
er han Hovedredaktør af »Revue des Etudes grec-
ques«. V. S. 

Reinaud [ræno'], J o s e p h Toussa in t , fransk 
Orientalist, (1795 —1867). Oprindelig Teolog 
førtes R. hurtig over til Studiet af de orientalske 
Sprog og indtog snart en fremragende Plads, saa 
at han ved Sil vestre de Sacy's Død overtog dennes 
Post som Lærer i Arabisk ved Ecole des langues 
orientales. R. var en meget frugtbar og meget 
gedigen Videnskabsmand, hvis Arbejder væsentlig 
behandle den arabiske Historie og Geografi; 
blandt herhen hørende Værker maa nævnes: 
»Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres 
des croissades« [Paris 1829]; »Fragments arabes 
et persans inédits relatifs å l'Inde« [1845]; »Re
lation des voyages dans l'Inde« [1845], samt en 
Udgave af Abulfeda's Geografi [1846]. J. 0. 

Reinblom er et norsk Folkenavn, der benyttes 
om to forskellige Fjældplanter, nemlig Ranuncu-
lus glacialis og Dryas octopetala. 

Reindel, A l b e r t C h r i s t o p h , tysk Kobber
stikker, født i Nilmberg 1784, død smst. 1853, 
var Elev af Heinrich Guttenberg, med hvem han 
1803 rejste til Paris, hvor han udførte fiere Stik 
til Værkerne »Musée francais« og »Musée Napo
leon«, saaledes foruden en Række antikke Skulp
turer Ann. Carracci's Madonna med Barnet og 
den lille Johannes (»Le silence du Carrache«) 
og Poussin's Arkadiske Hyrder (begge i Louvre) 
o. a. Af R.'s senere Virksomhed som Stikker 
fremhæves Kobberstikkene efter Peter Vischer's 
Sebaldus-Grav (i S. Sebald i Nttrnberg) og efter 
Durer's fire Apostle (de »fire Temperamenter« i 
Munchen). Den meget ansete Kunstner, der som 
Direktør for Kunstakademiet i sin Fødeby (fra 
1811) havde ikke ringe Betydning som Lærer for 
de unge Kunstnere, blev foruden som Kobber
stikker benyttet i forskellige Hverv: som Kon-
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servator ved Niirnberg's Malerisamling og som 
Leder af flere Restaureringsarbejder, saaledes ved 
Genfremstillingen af »Der schone Brunnen«(i82i — 
24, sammen med Arkitekten Heideloff), ved St-
Michaels-Kirken samt Synagogen i Fiirth. A. R. 

Reine [ræ ! n] (fr.), Dronning. 
Reine, Fiskevær og Dampskibsanløbssted med 

et Kapel af samme Navn paa M o s k e n e s ø e n i 
Lo f o ten. Blandt andet bekendt paa Grund af 
Omegnens maleriske og storslagne Fjældforma-
tioner: Talrige spidse Tinder, mærkelige Botner 
og næsten lodrette Fjældsider udmærke denne 
Egn. P. N. 

Reinecke, C a r l H e i n r i c h Ca r s t en , tysk 
Komponist, er født 23. Juni 1824 i Altona, Elev 
af sin Fader, J o h a n P e t e r R., en bekendt 
Musikpædagog, og optraadte allerede 1843 som 
Klavervirtuos i Danmark og Sverige; 1846 ud
nævntes han til Hofpianist hos Christian VIII og 
forblev i Kjøbenhavn til Krigsaaret 1848. Efter 
nogle Aars Vandreliv blev R. 1860 ansat som 
Dirigent af »Gewandhaus-Koncerterne« i Leipzig 
og samtidig som Lærer — senere Direktør — ved 
Konservatoriet dersteds. Gewandhaus-Koncerterne 
ledede R. i 35 Aar med stor Flid og Omhu og 
mønsterværdig, hvad den klassiske og ældre ro
mantiske Musik angik. Derimod stod han ufor-
staaende over for moderne Strømninger, selv over 
Brahms — og halvvejs mod sin Vilje maatte han 
vige Pladsen for en Repræsentant for Moderniteten: 
A. N i k i s c h . Som Klaverspiller deltog R., saa 
længe Alderen tillod det, livlig i Leipzig's Koncert
liv og var navnlig en højt anset Mozart-Spiller. 
R.'s Kompositioner — klare og elegante — i den 
Mendelssohn'ske Stil og gennemgaaende af et elsk
værdigt og muntert Indhold — ere meget talrige, 
og endnu i sit 78. Aar har han udgivet en Klaver
koncert. De omfatte omtrent alle Genrer: Operaer, 
Ouverturer, Symfonier (deraf Nr. 2 med Titel 
»Hakon Jarl«), Oratorier og Messer, Klaver
koncerter, Kammermusik, en Mængde Klaver
værker og Sangkompositioner, deriblandt de meget 
opførte Eventyrdigtninge for Damekor (»Schnee-
wittchen« etc). Vid Udbredelse fandt ogsaa R.'s 
»Kinderlieder« og Klavercyklen »Von der Wiege 
bis zur Bahre«. Endelig har R. udgivet en Brochure 
om Beethoven's Klaverkoncerter samt andre mindre 
Musikskrifter (Erindringer etc). W.B. 

ReineCkla Kunth (Sanseviella Rchb.), Slægt 
af Konvalfamilien med en enkelt Art R. carnea 
Kunth (Japan og Kina), en fleraarig Urt med 
krybende Rodstok, liniedannede og næsten to
radede Blade og lyserøde Blomster i Aks paa et 
kort Skaft; Blosterbladene ere tilbagebøjede. Kugle
formede Bær. Den dyrkes i Koldhuse. A. M. 

R. formeres ved Rodskud. Den overvintres ved 
6—io°, vandes om Sommeren rigelig, om Vinteren 
mere sparsomt og kan i Sommermaanederne an
bringes paa en lun Plads paa Friland. L. H. 

Reine Claude [rænklold, da. ræneklo5e] se 
B lommet ræ . 

Reinerz, Badested i det preussiske Regerings-
distrikt Breslau nær den bøhmiske Grænse, 560 
M. o. H. Der findes flere Kilder af forskellig 
Temperatur; Vandet er let jærnholdigt. Badet søges 
for Katarrer af Luftvejene og som styrkende Sommer
opholdssted. Det er Jærnbanestation. Lp. M. 

Reinette [rænæ't] se Æ b l e t r æ . 

Reinfarm (norsk) se T a n a c e t u m . 
Reinhard, Car l F r e d e r i k , fransk Diplomat, 

(1761—1837), var en Præstesøn fra Wiirttemberg, 
kom 1787 som Huslærer til Bordeaux og fulgte 
1791 med Girondinerne til Paris, hvor han kom 
ind i den diplomatiske Tjeneste. Han blev 1792 
Legationssekretær i London og derved bekendt 
med Talleyrand; brugtes 1795—99 i Sendelser 
dels til Nordtyskland, dels til Italien og var 1799 
et halvt Aar Udenrigsminister. Han var 1802 — 
05 paa ny Sendemand i Hamburg, 1808—14 ved 
det westfalske Hof, 1815—29 ved Forbundsdagen 
og 1830—32 i Dresden, tjenende de skiftende 
franske Regeringer med lige Troskab. 1809 blev 
han Baron, 1814 Greve og 1832 Pair. Hans Brev
veksling med Goethe udgaves 1850. E. E. 

Reinhard, F r a n z V o l k m a r , supranatura
listisk Teolog og Prædikant, født 12. Marts 1753 
i Vohenstrauss i Øvrepfalz, død 6. Septbr. 1812 
i Dresden, var først Professor i Filosofi og Teo
logi i Wittenberg, men blev efter 12 Aars Pro
fessorvirksomhed 1792 kaldet til Overhofprædi-
kant m. m. i Dresden. 1809 blev han Medlem af 
den øverste Kirkestyrelse i Berlin, men hans Op
holdssted vedK'ev at være Dresden. Som Filosof 
var han Eklektiker, han vilde hverken følge Wolff 
eller Kant. Som Teolog bekæmpede han Rationa
lismen ud fra sit supranaturalistiske Synspunkt, 
men hævdede i øvrigt, at Rationalisme og Supra
naturalisme vare de eneste konsekvente teologiske 
Standpunkter: Man kunde kun naa den religiøse 
Sandhed ved enten helt at følge Fornuften eller 
helt Skriften! Angaaende hans teologiske Syn se 
i øvrigt S u p r a n a t u r a l i s m e . Mest kendt er han 
dog som Prædikant. Han prædikede ofte og gerne, 
og hans Prædikener, der senere bleve samlede, 
udgøre et Bibliotek paa 35 Bd. Som Prædikant 
vil han bestemt holde fast ved Aabenbaringens 
Indhold, men det dogmatiske Moment træder til
bage for det etiske, og selve hans moralske An
vendelse af Teksten er ofte en Udvanden af den. 
For det konfessionelle Særpræg interesserede han 
sig oprindelig ikke, i hvert Fald ikke paa nogen 
effektiv Maade, senere fik han dog mere øjnene 
op for den lutherske Bekendelses Betydning. I 
Retorikken havde han sin Styrke, og han har 
været Forbilledet for mange samtidige og senere 
Prædikanter. Sine Embeder varetog han med den 
største Omhu. Af teologiske Værker har han 
bl. a. udgivet »System der christlichen Moral< 
[5 Bd., 1788—1815]. (Lit t . : BQtt iger , »Dr. F. 
V. R.« [Dresden 1813]; Po l i t z , »Darstellung 
der philosophischen und theologischen Lehrsatze 
R.'s« [1801—04]). A.Th.J. 

Reinhardt, C h r i s t i a n E man u e l F r i t s , 
dansk Historiker, født i Kjøbenhavn I I . Oktbr. 
1829, død smst. 10. Apr. 1896, var ansat i Mini
sterierne, indtil en haard Sygdom tvang ham til 
at trække sig tilbage. Varm Patriot, som han var, 
førte dette ham ind paa fædrelandshistoriske Stu
dier; han skrev om »Kommunitet og Regensen« 
[1862] og om »Orla Lehmann og hans Samtid« 
[1871], og Valdemar Atterdag, Danmark's Gen-
oprejser, helligede han et indgaaende Studium, 
hvis Hovedfrugt blev »Valdemar Atterdag og 
hans Kongegerning« [1880]. Kr. E. 

Reinhardt, i ) J o h a n n e s C h r i s t o p h e r H a g e -
mann, dansk Zoolog, født 19. Decbr. 1776 i 
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Rendalen's Sogn i Norge, død 31. Oktbr. 1845 
i Kjøbenhavn. 1793 blev han Student ved Kjøben-
havn's Universitet, og efter nogen Vaklen med 
Hensyn til Valget af Studium bestemte han sig 
for Zoologien. Han studerede nogle Aar i Ud
landet, navnlig i G5ttingen og Paris, og blev ved 
sin Hjemkomst (1806) ansat som Inspektør ved 
en Afdeling af det kgl. naturhistoriske Museum. 
1813 blev han Lektor ved Universitetet, 1830 
ord. Prof., 1836 Æresdoktor og 1839 Etatsraad. 
R.'s Embedsforretninger vare meget omfattende, 
og Forholdene, hvorunder han arbejdede, i mange 
Henseender yderst vanskelige. Trods dette lykkedes 
det ham baade at forøge Museets Samlinger i ret 
betydelig Grad og at publicere en Række Skrifter, 
navnlig af iktyologisk og ornitologisk Indhold. 
Blandt de vigtigste af disse bør nævnes hans 
mange Bidrag til Kundskab om Grønland's Fiske 
og Fugle. Ogsaa den skandinaviske Fauna skylder 
ham flere Berigelser, og i sine velskrevne og 
dygtige Recensioner af andre nordiske Forfatteres 
Arbejder har han nedlagt en ikke ringe Mængde 
Resultater af sine egne Undersøgelser. I Forening 
med H. C. Ørsted og Botanikeren J. W. Horne
mann udgav han (1822 — 28) »Tidsskrift for Na
turvidenskaberne« [5 Bd.]. y. C. 

2) J o h a n n e s T h e o d o r , dansk Zoolog, foreg.'s 
Søn, født i Kjøbenhavn 3. Decbr. 1816, død 23. 
Oktbr. 1882. Han blev Student 1834, studerede en 
kort Tid Medicin, men underkastede sig ikke nogen 
Embedseksamen. 1845—47 var han som Zoolog 
med paa »Gaiathea«'s Jordomsejling. Paa Hjem
rejsen forlod han Ekspeditionen i Rio for efter 
kgl. Ordre at aflægge et Besøg hos Zoologen P. 
W. Lund i Lagoa Santa. Kort efter sin Hjem
komst (1848) blev han ansat som Inspektor ved 
det kgl. naturhistoriske Museums 1. Afdeling, en 
Stilling, i hvilken han forblev, ogsaa efter at Mu
seet var blevet underlagt Universitetet. I 1850'erne 
var han atter i Brasilien paa et længere Besøg hos 
P. W. Lund. 1856—78 var han Docent i Zoologi 
ved polyteknisk Læreanstalt. Han har udgivet et 
temmelig betydeligt Antal Skrifter, for største 
Delen omhandlende Hvirveldyrene, saaledes »Be
skrivelse af nogle ny Slangearter« [1843], »Nye 
sydamerikanske Ferskvandsfiske« [1849], Mephitis 
Westermanni [1859], »Om Nordhvalen« (i For
ening med Eschricht), »Herpetologiske Meddelel
ser« [1860], »Bidrag til Kundskaben om den store, 
ved den hvide Nil's Kilder opdagede Vadefugl, 
Balaeniceps rex* [1861], »Bidrag til Kundskab 
om Brasilien's Padder og Krybdyr« (i Forening 
med Lutken) [1861], Fseudorca crasstdens [1862], 
»Bidrag til det vestindiske Øriges Havpatologi« 
(i Forening med Liitken) [1862], »Om Vingens 
anatomiske Bygning hos Stormfuglefamilien« [1873] 
o. s. v. Om Brasilien's uddøde Dyreverden har 
han leveret flere værdifulde Afhandlinger, f. Eks. 
»Bidrag til Kundskab om Kæmpedovendyret Lesto-
don armatus« [1875] og »De i Brasilien's Knogle
huler fundne Glyptodont-Levninger og en ny, 
til de gravigrade Edentater hørende Slægt« 

[1875]- 7- c. 
Reinhardt, Mar t in , se Re fo rma t ion . 
Reinhart, J o h a n n C h r i s t i a n , tysk Maler og 

Raderer, født 1761 ved Hof, død 1847 i Rom. 
Han udviklede sig, bosat fra 1789 i Rom, under 
Indflydelse af Carstens og Koch, var udpræget 

klassicistisk i sin Kunst og dyrkede det heroisk-
stilistiske Landskab, fast i Linier og Former, men 
gerne svagt i Farvevirkning. Malerier af ham i 
Pal. Massimi i Rom; i Thorvaldsen's Museum er 
han godt repræsenteret ved en Del Malerier, 1793 
—1835: Villa Borghese, italiensk Landskab etc. 
samt Tegninger (R.'s Styrke); for Ludvig af 
Bayern udførte han 4 Temperamalerier (Pro
spekter fra Villa Malta). I Rom's Kunstnerliv 
spillede han en fremtrædende Rolle, stod Thor
valdsen nær (ogsaa Schiller og W. v. Humboldt). 
Hans skarpe Angreb (støttet bl. a. af Thorvaldsen) 
paa Datidens Kunstkritik i forskellige Brochurer 
vakte ved deres Fremkomst stor Opsigt. Sammen 
med flere andre udgav han 1799 72 raderede 
Prospekter fra Italien. (Li t t . : Ba isch , »J. Ch. 
R. u. seine Kreise« [Leipzig 1882]). A. Hk. 

ReinliOld, K a r l L e o n a r d , tysk Filosof, født 
26. Oktbr. 1758 i Wien, død 10. Apr. 1823 
som Professor i Kiel. R. traadte som ung ind i et 
Barnabiterkollegium, hvor han studerede Teologi 
og Filosofi og snart efter blev Lærer i disse 
Fag. Da han følte, at hans rationalistiske Tænke-
maade ikke passede til hans Stilling som Kloster
broder, flygtede han 25 Aar gammel til Weimar, 
hvor han blev Medarbejder ved Wieland's »Deut-
scher Merkur« og dennes Ven og senere Sviger-

| søn. Begejstret over Kant's »Kritik der reinen 
I Vernunft« blev han en ivrig Kantianer og bidrog 

virksomt til at gøre den kantske Filosofi bekendt 
ved i »Merkur« 1785—87 at offentliggøre sine 
»Briefe iiber die kantische Philosophie«, og blev 
1787 Professor i Jena, i den filosofiske Bevæ
gelses Brændpunkt, hvorfra han 1794 gik til 
Kiel. I Jena udkom hans Hovedværk »Versuch 
einer neuen Teorie des menschlichen Vorstellungs-
vermogens« [1789]. Det er Resultatet af en ener
gisk Fordybelse i den kantske Filosofi, der søger 
at hæve dennes kritiske Modsætning mellem 
Sanselighed og Forstand, ved at finde et dybere 
liggende Princip, Bevidstheden som Forestillings-

j evne. Bevidsthedens Grundsætning lyder: Fore
stillingen adskilles i Bevidstheden fra det fore
stillende, Subjektet (Formelementet) og det 
forestillede, Objektet (Stofelementet) og sættes i 
Forhold til begge. De af Kant opstillede Former 
og Grundsætninger skulle da udledes af hin Sæt
ning som de særlige Maader, paa hvilke Fore-

I stillingen stilles i Forhold til Subjekt og Objekt. 
Han foregriber her meget af Fichte, til hvilken 
han senere sluttede sig, for saa igen, ærlig søgende 
som han var, at slaa ind paa andre Standpunkter. 
R. har ogsaa haft Betydning for dansk Litteratur 
ved sin Indflydelse paa Baggesen. — Hans Søn, 
Chr. E r n s t G. I. R., født 1793 i Jena, død 
smst. 1855 som Professor, har videre søgt at ud
vikle Faderens Lære og foruden forskellige Ar
bejder i Filosofiens Historie udgivet »R.'s Leben 
und litterarisches Wirken« [Jena 1825]. (Li t t . 
foruden dette Skrift Kei l , »Wieland und R.« 
[Leipzig 1885]). Cl. W. 

Reinick, R o b e r t , tysk Maler og Digter, født 
i Danzig 22. Febr. 1805, død i Dresden 7. Febr. 
1852. Som Kunstner var han Elev af Begås og 
studerede senere i Diisseldorf og Italien. Han 
debuterede samtidig som Tegner og Digter med 
»Drei Umrisse nach Holzschnitten von A. Durer 

mit erlauterndem Text und Gesången« [1830 
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senere udgav han sammen med Kugler »Lieder-
buch fiir deutsche Kunstler« med Kobbere [1835 
og mange senere Opl.] og derefter de friske og 
hyggelige »Lieder eines Malers mit Randzeich-
nungen seiner Freunde« [1838, ny Udg. 1852]. 
1851 udgav han en højtysk Oversættelse af He-
bel's »Alemannische Gedichte«. For Ungdom
men har han skrevet flere vellykkede Ting, som 
»Illustriertes ABC-Buch« [1845, 4. Opl. 1876], 
»Deutscher Jugendkalender« [1849 ff.] og Even
tyret »Die Wurzelprinsessin« [1848]. Hans samlede 
»Lieder« [1844, 5. Opl. med Biografi af Auer-
bach 1863]; hans Skrifter for Ungdommen udkom 
samlede under Titel: »Reinick's Marchen-, Lieder
und Geschichtenbuch« [i I. Opl. 1895]. C. A. N. 

Reinicke, Paul René , tysk Tegner og Maler, 
er født 22. Marts 1860. Uddannet i Malerkunst 
under Struys, i Dusseldorf under E. v. Gebhardt 
og særlig i Niirnberg under Piglhein, har han 
malet forskellige Genrestykker: 1. Klasses Vente
sal (Berlin's Nationalgal.), Spilleren o. s. v. Fuldt 
saa stor Betydning har han dog haft ved sine 
mange Tegninger til »Fliegende Blatter«: Skil
dringer af den fine Verdens Liv, baarne paa een 
Gang af Humor og ikke ringe Skønhedsfølelse. 
En Del af hans Arbejder udkom 1890 i Helio-
gravuregengivelser som »Spiegelbilder aus dem 
Leben«. A. Hk. 

Reinickendorf, Flække i preussisk Provins 
Brandenburg, umiddelbart N. V. f. Berlin, for
bunden med denne ved en Sporvognslinie, har 
(1900) 14,700 Indb. Joh. F. 

Reinlke FucllS se R æ v e b o g e n . 
Rein isch , L e o , østerrigsk Sproggransker og 

Ægyptolog, er født 26. Oktbr. 1832 i Osterwitz 
i Steiermark, studerede gamle Sprog i Wien, be
rejste 1865—66 Ægypten, hvor han i San (Tanis), 
endnu før Lepsius, saa den ved et Jordskred til
synekomne vigtige Indskrift (som han og E. R. 
Rosler udgav i866underTitelen: »Diezweisprachige 
Inschrift von Tanis«), gik 1866 til Mejico som 
Sekretær hos Kejser Maximilian, af hvis ægyptiske 
Samling i Miramar han 1865 havde udgivet en 
Beskrivelse: »Die Aegypt. Denkmaler in Miramar« 
(selve Sagerne ere nu i Museet i Wien). Hjem
kommen fra Mejico 1867 blev han 1868 ekstraord. 
og 1872 ord. Prof. i Ægyptologi og i afrikanske, 
særlig i de saakaldte hamitiske Sprog ved Univer
sitetet i Wien, og 1884 Medlem af det kejser
lige Videnskabernes Akademi. R. har, for Sprog
granskningens Skyld, foretaget to større Studie
rejser (1875—76 og 1879—80) til Østafrika, bl. a. 
til Bogos, Barea, Habab o. a. Resultatet fore
ligger i en Række vigtige Værker: »Die Barea-
Sprache« [1874]; »Die Nuba-Sprache« [2 Bd., 
1879]; »Die Bilin-Sprache« [1883—87]; »Die 
Bedaye Sprache« [2 Bd., 1893] foruden mange 
sproglige Afhandlinger om disse og andre be
slægtede (hamitiske) Sprog i »Sitzungsberichte 
der philos.-histor. Klasse der Wiener Akademie 
der Wissenschaften«. V. S. 

Reinit, et sortebrunt, halvmetallisk Mineral fra 
Kimbosan i Japan, bestaar af wolframsurt Jærn 
(FeWO^ og danner tetragonale Krystaller. N. V. U. 

Reillke, J o h a n n e s , tysk Botaniker, er født 
1849 i Ziethen. Han studerede Botanik, særlig 
Plantefysiologi, bl. a. i Bonn, Berlin og Wiirtz-
burg og blev 1873 Professor og Forstander for 

det plantefysiologiske Institut i Gottingen og 1885 
Professor og Direktør for den botaniske Have i 
Kiel. 1894 udvalgtes han til livsvarigt Medlem 
af det preussiske Herrehus. Hans Arbejder gaa 
dels i fysiologisk Retning, dels i morfologisk, 
hvor han har leveret meget vigtige Bidrag til 
Rodens Naturhistorie, dels, især i de senere Aar, 
i algologisk, hvor hans Studier over »Algenflora 
der westlichen Ostsee« [Berlin 1889] og »Atlas 
deutscher Meeresalgen« [Berlin 1889 og 1891] 
yde vigtige Bidrag til Videnskaben. En »Lehr-
buch der allgemeinen Botanik« [Berlin 1880] fore
ligger ogsaa fra hans Haand saavel som vigtige 
Arbejder om Protoplasmaets kemiske Sammen
sætning. V. A. P. 

Reinken, J a n A d a m s , tysk-nederlandsk Orgel-
mester, (1623—1722), var født i Elsass, kom 
som ung til Deventer i Holland og derfra til 
Hamburg, hvor han blev Elev af den berømte 
Orgelmester S c h e i d e m a n n og efter ham (fra 
1663) Organist ved Katharine-Kirken. R. er en 
af Hovedrepræsentanterne for den kraftig ud
viklede nordtyske Orgelkunst, selv vidt berømt 
for sin store tekniske Virtuositet. Seb. Bach 
vandrede paa sin Fod fra Liineburg til Hamburg 
for at høre ham. R. var Deltager i det Konsor
tium, der grundede den Hamburg'ske Opera 
(1678). Af hans Værker ere Hor tus musicus og 
»Partite diverse« for 2 Violiner, Viola og Bas 
udgivne af »Foren, for Nordnederlands Musik
historie« [Bd. 13 og 14]. A. H. 

Relnkens, J. H., se G a m m e l k a t o l i k k e r . 
Reinking, D i e t r i c h , tysk Jurist og dansk 

Kansler (1590—1664), vistnok i6i6Prof. i Gi essen, 
derefter i forskellige Embedsstillinger. 1648 blev 
R. Kansler for Regeringskancelliet for Hertug
dømmerne i Gliickstadt, 1650 Præsident for Over-
appellationsretten i Pinneberg. I Kongeriget be
skæftigede han sig bl. a. med Processen mod 
Ulfeldt. R.'s Forhold til Statsomvæltningen 1660 
er ikke nøjere oplyst, et Udkast til en Arvefølge
ordning udarbejdedes af ham 1661. Som stats
retlig Forfatter tilhørte R. Fortiden. Monarkiet 
var den bedste Regeringsform, men op over alle 
Monarkier hævede sig det af Gud anordnede, i 
Apokalypsen forudsagte tysk-romerske Kejser
dømme, hvoraf alle andre aflededes. Guds Ord 
var al Regeringskunsts bedste Rettesnor. Hans 
Skrifter vandt stor Udbredelse, men ere gennem-
gaaende hverken synderlig originale eller dybt-
gaaende. Fz. D. 

Reinmar er Navnet paa to tyske Minne
sangere (s. d.) fra omkring 1200. 

1) R. d e r a l t e eller R. von H a g e n a u , af 
Gottfried von Strassburg kaldet »die Nachtigall 
von Hagenau«, stammer fra den nævnte By i 
Elsass og er en af de ældste og berømteste 
Minnesangere; han maa være død før 1210. Han 
øvede sin Kunst ved Hoffet i Wien, hvor han 
var Walther von der Vogelweide's Lærer og Ven. 
Han skal have foretaget store Rejser (deraf 
Navnet »Rumelant«) og have opholdt sig en Tid 
ved det danske Hof. Det »Manessiske Haand-
skrift« (s. d.) indeholder 262 Strofer af ham i 
42 forskellige »Toner«. De ere aftrykte i Lach
mann og Haupt, »Des Minnesangs Friihling« 
[4. Opl. 1888]. — (Li t t . : E. S c h m i d t , »R. v. 
Hagenau« [1874]; R. Becker , »R. v. Hagenau« 
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[i »Germania«, 22. Bd.]; B u r d a c h , »R. der 
Alte und Walther von der Vogelweide« [1880]). 

2) R. von Zweter , er født i Rhin-Landet, 
opdraget i Østerrig, levede omkring 1227, ud
øvede sin Kunst i Prag og skal ligge begravet i 
Essfelden i Franken. Hans Digte ere mærkeligt 
nok næsten alle skrevne i den samme »Tone« og 
oftest af didaktisk eller satirisk Art, idet de an
gribe kirkelige og politiske Uskikke, samt Sædernes 
Fordærvelse i Alm.; de ere udgivne med Ind
ledninger af RSthe [1887]. (Li t t . : K. Meyer , 
»Untersuchungen iiber das Leben R.'s von Zweter 
und Bruder Wernhers« [1866]; P l e s c h k e , »R. 
von Zweter« [1878]). C.A.N. 

Reinosa, By i Nordspanien, Provins San
tander, ligger 847 M. o. H. paa venstre Bred af 
øvre Ebro. (1897) 3,004 Indb. R. er Station paa 
Banelinien Santander—Madrid og har Korn- og 
Vinhandel samt store Kvægmarkeder. H, P. S. 

Reindso , F e l i x José, spansk Forfatter, født 
i Sevilla 20. Novbr. 1772, død i Madrid 27. 
Apr. 1841. Som Student i Sevilla slog han sig 
sammen med Alberto Lista og flere om at danne 
et Academia de las letras humanas, der bestod 
'793 —1801 og 1797 udgav en Digtsamling, hvori 
adskilligt af R.; siden kronede det bl. a. hans 
Digt »La inocencia perdida« (Adam's og Eva's 
Syndefald), fremkommet 1799, trykt i Madrid 
1804. R. blev Præst 1801 og Domherre under 
Kong Josef. I sit følgende Liv havde han for
skellige Hverv og Embeder, navnlig statsøkono
miske, saaledes i Cadiz 1820 under Cortes, 1827 
som Redaktør for det officielle Regeringsblad, 
1830 som Formand for den statistiske Kommis
sion, 1833 som Medlem af den gejstlige Højeste
ret {la Rota), 1834 som Deltager i Inspektionen 
over Bogtrykkerier og Bogsamlinger. Af Inter
esse er hans »Exåmen de los delitos de infideli-
dad imputados å los espanoles sometidos baj o 
la dominacion francesa« [Auch 1816, Bordeaux 
1818, Madrid 1842]. I »Biblioteca de autores 
espanoles«, 29. og 67. Bd., ere hans fleste Skrifter 
optagne; senere er der kommet en fuldstændig 
Udgave af dem ved »Selskabet af andalusiske 
Bogvenner«. E. G. 

Reinsberg , Ida v., se Di i r ingsfe ld , Ida. 
Re insk los te r , stor Gaard i Rissens Sogn, 

Stadsbygdens Præstegæld, ca. 30 Km. N. V. f. 
Throndhjem. Oprindelig Kongsgaard skænkedes 
Jordegodset efter Slaget ved Standford Bro af 
Kong Olaf Kyrre til Toste Godwinessøns Søn 
Skule Kongsfostre, i hvis Efterslægts Eje det 
forblev, indtil Reinsættens sidste Mand Hertug 
Skule Baardssøn omkring 1230 her indrettede et 
rigt udstyret Nonnekloster. Hans Søster Sigrid, 
Baard Gutormssøn's Datter, blev Klosterets første 
Abbedisse. Efter Reformationen overtog den mæg
tige Fru Inger Ottesdatter til Austraat den 
verdslige Bestyrelse af Klosteret og dets rige 
Jordegods, der udgjorde 202 Gaarde i det Thrond-
hjemske og Romsdalen. Efter Fru Inger's Tid 
indehavdes Godset som Forlening af forskellige 
Adelsfamilier, indtil det 1660 for 38,110 Rdl. 
solgtes til Brødrene Marselius. 1704 kom det i 
den throndhjemske Handelsmand Ebbe Carstensen's 
Eje og ejes fremdeles af hans Efterkommere, 
Familien Horneman. Af denne i Throndhjem's 
Historie fremtrædende Slægt have ikke faa vundet 

Ord som dygtige og forudseende Jordbrugere. 
FraSlutn. af 18. Aarh. er en stor Del af Gaardene 
uden for Hovedbølet frasolgte. Paa Gaarden staar 
fremdeles betydelige Rester af Klosteret til
bage. O. A. 0. 

Reinøen (Renøen) , 139 D Km. og (1900) 568 
Indb., er beliggende noget N. 0. f. T r o m s ø 
og adskilles ved L a n g s u n d e t fra R i n g v a s -
øen samt ved G r o t s u n d e t fra Fastlandet 
mellem Ulfsf jorden og Bals fjor den. R. til
hører dels K a r l s ø , dels T r o m s ø s u n d e t Her
red. P. N. 

ReirsOQ d. s. s. R a k a æ n g a , en af Manihiki-
Øerne (s. d.). 

Reis (arab.) o: Høvding, Chef, anvendes som 
Sammensætningsled i en Mængde orientalske 
Titler. J. 0. 

RéiS, Flertal af Réi (s. d.). 
Reis Efendi (arab.-tyrk. o: Hr. Præsident) 

var indtil Sultan Mahmud II den officielle Be
tegnelse for den tyrkiske Udenrigsminister. J. 0. 

Reisen, Elv i N o r d r e i s e n H e r r e d (s. d.), 
Tromsø Amt. 

Re i senauer , Alf red , tysk Pianist, er født 
1. Novbr. 1863 i Konigsberg, Elev af KQhler og 
Liszt, optraadte allerede 1881, studerede der
efter nogle Aar Jura i Leipzig, men kastede sig 
endelig 1886 definitivt over Virtuosbanen og er 
siden den Tid optraadt rundt omkring i alle 
Verdensdele. S. L. 

Reisen Fjorden, i ) En omtrent fra Nord til 
Syd gaaende, ca. 25 Km. lang og indtil 7 Km. 
bred Fjord mellem L y n g e n f j o r d e n og Kvæ-
nangs f jo rden i Tromsø Amt. Ved Fjordens 
Bund ligger N o r d r e i s e n Annekskirke til Skjærvø 
Præstegæld, og noget uden for Fjordens Munding 
ligger S k j æ r v ø med Hovedkirken, Telegraf
station og et meget benyttet Dampskibsanløbs-
sted. Fjordens vigtigste Arme ere Oks f jo rden 
og S t r ø m s fjorden, begge paa Østsiden. 2) En 
liden, ca. 5 Km. lang og 2 å 3 Km. bred, Arm 
af S o l b e r g f jorden, omtrent ved dennes Sammen
stød med G-is und, i Tromsø Amt. Den gaar ind 
mod Øst til Reisen Dampskibsanløbssted i S ør
re i sen Herred (s. d.). P. N. 

R e i s e r , C a r l F r i d e r i c h , Stadskirurg og 
Forfatter, født i Kjøbenhavn 23. Juli 1718, død 
smst. 5. Apr. 1786. R.'s Navn er nu udelukkende 
knyttet til hans tvende, i høj Grad kuriøse og 
latterlige, litterære Efterladenskaber: »Historisk 
Beskrivelse over den mærkværdige og meget 
fyrgterlige store Ildebrand i 1728« [1784] og 
»Liv, Levnets og Forfølgelses-Historie« [1786]. 
Navnlig det første Skrift, der vidner om en lige 
saa stor Enfoldighed som fjantet Selvforgudelse, 
skaffede R. allerede hos sin Samtid, der morede 
sig over hans aparte Fremtoning, en vis hero
stratisk Berømmelse, der holdt sig længe nok til, 
at hans Skrifter gentagne Gange kunde optrykkes 
i 19. Aarh., sidste Gang med Indledning og 
Tekstnoter ved O. Nielsen [1890]. J. Cl. 

Reisig, K a r l C h r i s t i a n , tysk Filolog, født 
i Weissensee i Thuringen 17. Novbr. 1792, død 
i Venezia 17. Jan. 1829. Han var fra 1820 Pro
fessor i Halle. Han har leveret flere Udgaver og 
kritiske Arbejder vedrørende græske Dramatikere, 
især Sofokles og Aristofanes. Efter hans Død 
udgaves hans »Vorlesungen iiber lateinische 
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Sprachwissenschaft« [Leipzig 1839 og paa ny i 
3 Bd., Berlin 1881—88]. H, H. R. 

R e i ske, J o h a n n j a k o b , klassisk og orientalsk 
Filolog, (1716—74). R. fødtes i Zorlig, studerede 
i Halle og Leyden og blev 32 Aar gi. ansat som 
Professor i Leipzig. Hans Hovedfag vare Arabisk 
og Græsk, hans væsentlige Egenskaber som 
Videnskabsmand Belæsthed og Skarpsindighed. 
R. har leveret gode Udgaver af forskellige græske 
Forfattere, og for den arabiske Filologi blev hans 
Virksomhed banebrydende; det arabiske Sprog 
havde indtil hans Tid, med Undtagelse af enkelte 
hollandske lærde, hovedsagelig været dyrket af 
videregaaende Teologer som et Slags Appendiks 
til Hebraisk, og megen Overfladiskhed og Dilet
tantisme havde faaet Lov at brede sig; R. fast
slog for den arabiske Filologi de samme strin
gente og metodiske Principper, som allerede gjaldt 
for den klassiske. Hans Hovedværk paa dette 
Omraade er hans latinske Oversættelse af den 
arabiske Historiker Abulfeda, Leipzig 1754. Efter 
R.'s Død kom hans Samling af arabiske Haand-
skrifter og hans egne Afskrifter af arabiske 
Værker til Kjøbenhavn og indlemmedes i det 
store, kongelige Bibliotek. jf. 0. 

ReiSSiger, C a r l G o t t l i e b , tysk Komponist, 
(1798—1859), var Elev af Thomas-Skolen i 
Leipzig, optraadte tidlig som Sanger og Pianist og 
blev efter nogle Rejse- og Studieaar (bl. a. i Italien) 
Leder af den tyske Opera i Dresden efter Marschner, 
i hvilken Stilling R. forblev til sin Død. R. var 
en frugtbar Komponist i den folkelig-Weber'ske 
Retning; af hans Operaer fik »Die Felsenmiihle« 
stor Udbredelse, af hans andre Værker særlig 
Sangene og Klaverværkerne, hvoriblandt den saa-
kaldte > Webers letzter Gedanke« — dog ikke 
saaledes betegnet af R. selv. W, B. 

ReiSSiger, F r i e d r i c h A u g u s t , født 26. 
Juli 1809 i Belzig ved Wittenberg, død 1. Marts 
1883 i Fredrikshald, kom 1840 til Christiania 
som Kapelmester ved Teateret. Under denne sin 
Virksomhed gjorde han sig fortjent ved Op
førelsen af flere større Musikværker, som Mendels-
sohn's Oratorium »Paulus«, Graun's »Jesu Død«, 
Beethoven's »Christus paa Oliebjærget« o. fl. a. 
1850 ansattes han som Organist i Fredrikshald, 
hvor han tillige i flere Aar var Instruktør for 
Militærmusikken. R. har skrevet mange større 
Værker, som Ouverturer for Orkester, Kammer
musik, Klaversager, men det er navnlig ved en 
hel Række Mandskor, at han har gjort sig mere 
bemærket som Komponist. Enkelte af disse, som 
f. Eks. »Olav Trygvason«, ere af betydelig Virk
ning og holde sig fremdeles paa Repertoiret. /. H. 

Reissmann, Augus t , tysk Musikforfatter, er 
født 14. Novbr. 1825 i Schlesien. Han virkede 
først i Weimar, senere i Halle og endelig i Berlin 
— dels som Musiklærer, dels som Skribent og 
Foredragsholder. Hans talrige Musikerbiografier 
(Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Schuberto.fi.) 
saavel som hans almindelig musikhistoriske Skrifter 
(»Allgemeine Geschichte der Musik«, »Illustrirte 
Geschichte der deutschen Musik« m. fl.) vandt 
betydelig Udbredelse, men besidde ringe selv
stændigt Værd; derimod har R. udgivet en for
tjenstfuld »Geschichte des deutschen Liedes« [2. 
Udg. 1874], og han har redigeret de 5 sidste Bind 
af Mendel's Musikleksikon. R.'s Kompositioner 

1 ere ret talrige, men uden synderlig Betyd
ning. W. B. 

RelSZ, Car l M a r i n u s , dansk Læge, født 6. 
Febr. 1829 i Viborg, død 18. Juli 1902 ved 
Helsingør. R. tog Lægeeksamen 1855 i Kbhvn., 
Doktorgraden 1858 og var derpaa Reservemedikus 
ved Frederiks Hospital til 1860. I det følgende 
Aar studerede han i Udlandet, navnlig hos Vir-
chow. 1862 konkurrerede han om Lektoratet i 
medicinsk Klinik, dog uden at sejre, men 1863 
konstitueredes han som Lektor i patologisk Ana
tomi og almindelig Patologi, 1865 udnævntes han 
til Lektor og 1868 til ord. Prof. i disse Fag, 
men overtog 1873 Professoratet i Medicin og 
Terapi og blev samtidig Overmedikus ved Frede
riks Hospital. 1892 trak han sig tilbage fra sin 
Overlægestilling, 1899 fra Professoratet. 

R. fik en ikke ringe Betydning, navnlig som 
Lærer, medens han ikke har skrevet særlig meget — 
væsentligst om Lungetuberkulosen. Som Virchow's 
begejstrede Elev vakte han i høj Grad Interessen 
for patologisk Anatomi, og hans livlige, vittige 
Foredrag egnede sig udmærket til at fængsle de 
studerende. Med stor Iver og Udholdenhed 
støttede han disse i deres videnskabelige Studier. 
R. havde desuden en meget stor Praksis og søgtes 
af mange syge fra hele Landet. G. N. 

Rei"t. (lat.), Forkortning af reiteretur, skal 
gentages, betyder paa Recepter, at denne atter 
kan ekspederes fra Apoteket; omvendt: ne (eller 
non) reit. — maa ikke atter ekspederes. Lp. M. 

Reitdiep [ra'itdi.p], nedre Del af Floden Hunse, 
i den nederlandske Provins Groningen, mellem Gro
ningen og Zoutkamp, skilles siden 1876 fra 
Lauwers Zee ved Dige og Sluser. Joh. F. 

Rei' teratiou (lat.), Gentagelse. 
Reitzel, C a r l A n d r e a s , dansk Boghandler, 

født i Kjøbenhavn 4. Oktbr. 1789, død smst. 7. 
Juni 1853. 1819 aabnede R. en Boglade paa 
Lille Købmagergade, hvorfra den 1827 hen
flyttedes til Vajsenhuset. Fra dette Aar daterer 
sig hans Betydning som Forlægger (se Bog
hande l S. 251). Af samtidige skildres R. som 
en dygtig, human og elskværdig Personlighed. 
Paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, 1889, 
udgav hans to Sønner et Forlagskatalog, der 
»mere veltalende end alt andet, hvad der kan 
siges og skrives til hans Ros, vidner om, hvilken 
enestaaende Virksomhed han som Boghandler og 
Forlægger udfoldede lige til sin Død«. R. var 
Medstifter af Boghandlerforeningen 1837 og var 
flere Gange dens Formand. 

Efter hans Død bestyredes Forretningen af 
hans ældste Søn T h e o d o r R. (født 18. 
Septbr. 1828), indtil han 5 Aar senere med 
Broderen C a r l R. (født 2. Juli 1833) over
tog Firmaet, som herefter hed: C. A. Reitzel. I 
40 Aar øgedes Forlaget betydelig, og Firmaet, 
som sad inde med hele den danske, klassiske 
Litteratur, nød stor Anseelse. Theodor R. var 
i 10 Aar Formand for Boghandlerforeningen og blev 
1898 dens Æresmedlem. 1. Jan. 1893 overdroge de 
Forlaget til George C. Grøn, der igen 1896 afstod 
det til den Gyldendal'ske Boghandel. I. S. 

Reiv eller R e v (norsk), Barnesvøb, Svøbetøj. 
Re'l v ind ica t io (lat.) se V i n d i k a t i o n s r e t . 
Reizenstein, F r a n z i s k a von, tysk Roman-

http://Schuberto.fi
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forfatterinde, under Pseudonymet F r a n z von 
N e m m e r s d o r f , født paa Slottet Hardenstein i 
Schwaben 19. Septbr. 1834, død i Miinchen 4. 
Juni 1896. Hun var Datter af Overappellations-
retsraad v. Nyss, blev 1849 gift med Ritmester 
v. R., Enke 1856. Hun var tidlig moden, havde 
udmærkede og alsidige Kundskaber og havde er
hvervet sig en omfattende Horisont og Livs
erfaring, hvilket tillige med hendes Interesse og 
Respekt for det historiske kommer hendes Ro
maner til gode. Af disse kunne fremhæves: 
»Unter den Ruinen; aus Roms Gegenwart« [4 
Bd., 1861], »Moderne Gesellschaft« [4 Bd., 1863], 
»Doge und Papst« [2 Bd., 1865], »Allein in der 
Welt« [3 Bd., 1868], »Ritter unserer Zeit« [3 
Bd., 1873], »Ein Gentleman« [4 Bd., 1874], 
»Ein Ehestandsdrama in Venedig« [4 Bd., 1876], 
»Gebt Raum« [3 Bd., 1880], »Das Ratsel des 
Lebens« [2 Bd., 1894], samt Studierne »Der 
Kampf der Geschlechter« [1891] og »Aus gårender 
Zeit« [1895]. C. A. N. 

Rej, Miko la j z N a g l o w i c e , den første 
polske Kunstdigter, født 1507, som Søn af en rig 
Adelsmand, i Z6rawna i Røderusland (Østgalizien), 
død 1569. Indtil sit tyvende Aar havde R. ikke 
de ringeste Kundskaber, grebes da som Page hos 
den højtdannede Vojevod Tenczynski af Lære
trang, lærte at læse og skrive og kastede sig 
siden ind i ubændig, systemløs Læsen og samlede 
en Mængde uordnede Kundskaber. Uden at binde 
sig til nogen Statsgerning tog R. med Lyst Del 
i det religiøse og politiske Liv i sin rigtbevægede 
Tid og blev af Frihedstrang en ivrig Protestant, 
Han forfattede uden tilstrækkelige Kundskaber 
teologiske Udlægninger, oversatte David's Salmer 
o. 1. — Kraftig og kernesund af Natur var han 
med i den fri Adels brogede, kaade Liv, og her 
fik hans Muse sin Tumleplads. Han skrev mang
foldige Smaadigte: »Figliki« og »Zwierzyniec« 
(»Dyrehaven«). I et større Poem: »Wizerunek 
wlasny zywota czlowieka poczciwego« (»Det sande 
Billede af et retsindigt Menneskes Liv«) lader 
han sin religiøs-filosofiske Moral lyde. Værdi
fuldest af R.'s Værker var hans Livs sidste, <let 
vise og prægtige Tidsbillede: »Zwiercadlo alba 
zywot poczciwego czlovvieka«, 1564—67 (»Spejlet 
eller et retsindigt Menneskes Liv«). Denne Bog 
giver et Billede af, hvad de Tider forstode ved 
et udviklet og bravt Menneske »af Adel«, thi 
om de ufrelse vilde R. ikke tale, da de ingen 
Mulighed for sund Udvikling havde. A. M. B. 

Réjane [rezaln], G a b r i e l l e C h a r l o t t e Réju, 
kaldet R., fransk Skuespillerinde, er født 6. Juni 
1857 i Paris. Datter af en forhenværende Skue
spiller kom hun ind paa Konservatoriet, hvor hun 
havde Regnier til Lærer, og som hun 1874 forlod 
med 2. Karakter i Komedie; Aaret efter, 25. Marts, 
debuterede hun paa Vaudeville i Clairville's og 
Dreyfus's »Revue des Deux Mondes«, her og i ad
skillige andre Roller, f. Eks. i »Lili«, »De røde 
Dominoer« og »Ida'sMand«, gjorde hun sig under 
sit 6-aarige Engagement bemærket ved den vittige 
Underfundighed, hvormed hun kunde give Ordene 
dobbelt Bund. 1882 gik hun til Varietés, som 
hun endnu s. A. ombyttede med Ambigu, og slog 
her ved sin Udførelse af den kvindelige Hoved
rolle i Richepin's Drama »La Glu« afgørende 
igennem, optraadte den følgende halve Snes Aar 

uden fast Engagement snart paa et, snart paa et 
andet Teater og forøgede sit Ry ved en Række 
Sejre i forskelligartede Stykker som »Ma came-
rade« {Palais-Royal 1883), »Clara Soleil« ( Vaude
ville 1885), »Décoré« {Varietés 1888), »Germi-
nie Lacerteux« {Odéon 1888), »Marquise« {Vaude
ville 1889), »Ma cousine« {Varietés 1890) og 
»Lysistrata« {Grand-Théåtre 1892); sidstnævnte 
Aar giftede hun sig med Direktør Porel og fulgte 
ham det følgende Aar til Vaudeville, hvor hun 
siden har virket under stigende Anerkendelse og 
fastslaaet sine Evners rige Omfang i Roller som 
Catherine i »Mme Sans-Gene«, Nora i »Et Dukke
hjem«, Zaza i »Zaza«, Helene Ardan i »La dou-
loureuse« og Sapho i »Sapho«. — R. er langtfra 
regelmæssig smuk, ja det første Indtryk er næppe 
tiltalende, hendes Øjne se trætte eller udbrændte 
ud, hendes Mund med den opadkrængede Over
læbe har ikke noget indtagende Udtryk, og hendes 
Stemme lyder skarp og rap. Men efter som hun 
spiller sig ind i Personen, forsvinder dette ugun
stige Indtryk, og inden lang Tid henrykkes Til
skuerne ved hendes Spils rige Sjælfuldhed: hendes 
Tale, der hverken forsøder eller forgrover Ordene, 
spiller og straaler af Vid og Kløgt, ler og græder 
i al Kvindens Jubel og Smerte, og samtidig faa 
hendes Øjne Liv og Lys, de rumme alle Klog
skabens og Klarhedens Udtryk fra fiffig Snar-
raadighed til ærlig Grundighed, de kunne smile 
nok saa lystig af skalkagtig Overgivenhed, og 
de kunne sløres helt rørende af oprigtig Med
følelse. R. er ikke blot den inkarnerede Pariser-
inde, hun er Legemliggørelsen af selve den mo
derne Kvindesjæl. — 1895 gav R. Forestillinger 
i de forenede Stater i Amerika, og i Efteraaret 
1897 foretog hun en Turné gennem Europa, paa 
hvilken hun ogsaa optraadte i de nordiske Hoved
stæder. A. A. 

Rejer eller s v ø m m e n d e D e k a p o d e r {Na-
tantia), Fællesbetegnelse for de tre Dekapode-
afdelinger Stenopidea, Penaeidea og Caridea, ind
befatte overvejende svømmende Dyr, som i Mod
sætning til de fleste af de krybende og gravende 
langhalede Dekapoder (s. d.) gennemgaaende have 
et lidet fast, hornagtigt Skelet. Legemet er sammen
trykt, Halen er kraftig og bøjet, 2. Par Antenners 
Ydergren er stor, flad og pladeformet; Antennernes 
Svøber meget lange og yderst bevægelige; Øjnene 
ere langstilkede, Brystfødderne ere svage, Hale
fødderne udmærkede Svømmeapparater. Stenopi
dea indbefatter kun en enkelt Familie med faa 
Slægter. Penaeidea, der særlig er karakteriseret 
ved at have smaa Klosakse paa de tre forreste 
Benpar, indbefatter de to Familier Penaeidae og 
Sergestidae. Til den førstnævnte, af hvilken i alt 
Fald Slægten Penaeus i Modsætning til andre 
Dekapoder kommer frem af Ægget paa Nauplie-
stadiet, høre flere Former, der have økonomisk 
Betydning. Til den sidstnævnte de to Hoved
slægter Sergestes og Lucifer. Caridea, der inde-
fatter det langt overvejende Antal Former, for
delte i talrige Familier og Slægter, har i alt Fald 
kun Klosakse paa de to første Benpar. Hoved
slægterne ere Crangon med Hesterejen Crangon 
vulgaris, Hippolyte, Pandalus med P. borealis, 
der i den senere Tid er bleven Genstand for et 
vigtigt Fiskeri i Norge, Palaemon med den al
mindelige Roskilde-R. {P. Fabricii). Roskilde-R. 
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tilbringer Vinteren paa noget dybere Vand og 
kommer i Foraarstiden ind til Kysterne; de store 
Hunrejer og alle Hannerne synes at komme først, 
de smaa Hunner, forrige Aars Yngel, noget senere. 
Yngletiden begynder i Maj, paa hvilket Tidspunkt 
man træffer de første R. med Rogn; den varer 
ca. i Maaned; i denne Tid angives de ægbærende 
Hunner at vandre ud paa dybere (koldere) Vand, 
kvor Ungerne klækkes; i Juli vende de tomme 
Hunner tilbage; den nylig klækkede Rejeunge er 
3 Mm. lang og lever nu i 4—5 Uger, i hvilken 
Tid den gennemgaar 5 Udviklingstrin, et pelagisk 
Liv. Derpaa bliver den Bunddyr og naar om 
Efteraaret en Størrelse af ca. 3 Cm.; først næste For-
aar begynder Væksten igen og den er om Sommeren 
— I Aar gammel — 5 Cm.; R. blive rimeligvis 
ca. 3 Aar. Baade Hanner og Hunner ere køns
modne, naar de ere I Aar gamle, sidstnævnte an
gives at bære Æg to Gange i Løbet af et Aar. 
Føden er rimeligvis Smaadyr, Mysider etc. 

Rationelt Rejefiskeri er af forholdsvis ny Dato; 
i ældre Tid dreves det kun om Kjøbenhavn, 
navnlig Saltholmsgrundene og i Roskildefjord; nu 
er det tillige ret betydeligt i Smaalandsfarvandene 
og i jydske Fjorde, særlig Limfjorden; R. fiskes 
med Rejehov og Rejeruse; Indtægten angaves 
1890 til 4 p. Ct. af det samlede Fiskeri i Far
vandene inden for Skagen; i dette Aar kulminerede 
det, senere har Udbyttet været i stadig Aftagen; 
Aarsagerne hertil bør vistnok søges i det alt for 
stærke Fiskeri og ganske særlig i, at det stærkeste 
Fiskeri foregaar i Yngletiden, i hvilken R. burde 
fredes. Man har med god Grund foreslaaet at I 
indfange Hesterejen, der i Mængde spises i Eng- 1 
land. (Litt . se K r æ b s d y r ; om R.: Th. Mor ten
sen, >Undersøgelser over vor alm. R.'s Biologi 
e tc«; »Videnskab. Undersøgelser paa Fiskeri
ernes Omraade« [udg. af Dansk Fiskeriforening 
1897]). C. W.-L. 

Ved Fiskeriet efter Grundvandsrejer (Palaemon 
Fabricii) i N o r g e benyttes de samme Redskaber 
som i Danmark, men Udbyttet er forsvindende, 
sammenlignet med dette Lands. Derimod har man 
i de senere Aar paa Østlandet begyndt at fiske 
i betydelige Mængder den store røde saakaldte | 
Dybvandsreje (»Drammensreje«, »Svelviksreje«, 
Pandalus borealts). Denne er egentlig en arktisk 
Form og har tidligere kun været kendt fra det 
norske Hav gennem Nordhavsekspeditionen og fra 
Norge's Kyst i enkelte faa Eksemplarer, desuden 
i Drammensfjorden, hvor den har været fisket 
med Hov. Det vakte derfor stor Forbavselse, da 
Dybvandsrejen blev funden i store Mængder af 
Dr. Johan Hjort (s. d.) ved Prøveforsøg med 
Trawl i Brevik- og Langesundsfjorden 1898, 
senere ogsaa paa mange Steder i Christiania-
fjorden (uden for Jeløen, Onsølandet, Holmestrand 
o. fl. St.). Allerede i Efteraaret 1898 fandt et 
meget indbringende Fiskeri Sted, og Udbyttet har 
i de følgende Aar været af en ikke ringe økonomisk 
Betydning. I Løbet af et Aar skal der saaledes 
i Christiania være solgt R. for ca. 100,000 Kr. 
Som Redskab benyttes Bomtrawl, der inddrages 
med en Haandvinche; Fartøjet er en alminde
lig Dæksbaad med Sejl som Drivkraft. (Li t t . : 
»Norsk Fiskeritidende«, 20. Aarg. [1901] S. 734 
ff.). K, F. 

Rejékt se Re j ice re . 

Rejf se B e s æ t n i n g og Laas . 
Rejicere (lat.), forkaste, afvise, bedømme 

umoden til en Eksamen (derfor »gaa rejekt« om 
den, der ikke bestaar sin Eksamen). R e j e k t i o n , 
Forkastelse, Afvisning. 

Rejnfan se T a n a c e t u m . 
Rejsebiskop se B i skop . 
Rejsning (Søudtryk). Med dette Navn be

tegnes hele det samlede Apparat af Master, Rund
holter, Sejl og Takkelage, hvormed et Sejlskib 
betjenes; den er forskellig for de forskellige Arter 

i af Skibe, men fyldigst udviklet i det fuldtriggede 
I Skib: Fregatskibet, der har 3 T o p p e r (Master) 

med Raasejl paa alle tre. Fuldriggede Skibe fore
komme dog nutildags sjælden i Danmark, derimod 
desto hyppigere Barkskibet, hvis to forreste 
Topper ere fuldriggede, medens den agterste er 
en Bark- eller S k o n n e r t m a s t . Af en Barkrejs
ning gives her Tegninger. 

De 3 Topper benævnes (forfra): For-, S to r -
og B a r k t o p p e n (i en Fregat Mesans- eller 
K r y d s t o p p e n ) . Hver fuldrigget Top er oftest 
delt i 3 Afdelinger: Mast, S t ang (eller F a s t e 
s t ang) og B r a m s t a n g ; i moderne Skibe, der 
have Staalmaster, ere dog jævnlig Mast og Stang 
forfærdigede i eet Stykke, saaledes som vist paa 
Fig. I. Masterne kaldes F o k k e - (29), Stor-
(80) og B a r k m a s t e n (135); Stængerne: F o r -
(48), S tor - (90) og B a r k s t a n g e n (140); Bram
stængerne: F o r r e - og S t o r e b r a m s t a n g , hver 
af disse have atter 2 Afdelinger (49—51 og 96, 
98), de afsluttes foroven af B a j o n e t t e r n e (53 
og 100), der atter ende i F l ø j k n a p p e r n e : F o r 
k n a p p e n (54) og S t o r k n a p p e n (101). For
bindelsen mellem Master og Stænger sker alminde
ligvis ved Mærs og Æ s e l h o v e d e r (s. d.); paa 
den afbildede Bark, hvor Mast og Stang ere i 
eet Stykke, er denne Forbindelse selvfølgelig ikke 
vist; dog findes der Mærs: F o r re- (34) og S t o r e 
mærs (84). Forbindelsen mellem Stang og Bram-
stang sker ved Stængesalinger: F o r re- (45) og 
S t o r e s t æ n g e s a l i n g (94) samt ved For re - (47) 
og S t o r e s t æ n g e æ s e l h o v e d (95). Barkmast og 
Stang forbindes paa tilsvarende Maade (138 og 139)-
Angaaende Sprydrejsningen (13) se B o v s p r y d . 
Paa Master og Stænger hænge Ræerne , der bære 
Raasejlene; Ræerne ere paa Fortoppen: F o k k e -
(37), F o r r e Mærse- (55 og 56), F o r r e Bram-
(58) og F o r r e Boven Bram Raa (60); paa 
Stortoppen: Stor- (110), S t o r e Mærse- (107 
og 108), S t o r e B r a m - (105) samt S t o r e B o v e n 
Bram Raa (103). Paa Barktoppen findes 3 Rund
holter: Gaffe len (155) og Bommen (158), 
mellem hvilke B a r k s e j l e t (i Fregatter: Me-
sanen) udspiles. 

Se j lene (se Fig. II). Raasejlene ere Under - , 
Mærs- (Over- og Undermærssejl), Bram- og 
B o v e n b r a m s e j l (Roya le rne ) , paa Fortoppen 
findes F o k k e n (Z?), F o r r e Mærsse j l (øverste G 
og underste F), F o r r e Bramse j l (H) og F o r r e 
Boven Bramse j l eller Forre-Royal ( / ) ; paa Stor
toppen: Storsejlet(.Æ/), S to r e M æ r s s e j lene (A 
og O), S t o r e Bramsej l {P) og S t o r e Boven 
B ram sejl (Stor- Royal) (Q). Stagsejlene ere: 1) de 
forreste F l y i n g J ib (A), J a g e r (B), K l y v e r (C), 
F o r r e S tænge S tagse j l (-D). Undertiden findes 
endnu eet: S t a g f o k k e n inden for D. 2) De mel
lemste: S to r e Bram- (/), S t o r e S tænge- {K) 
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og S tore S t agse j l (Z). 3) De agterste: K r y d s 
Bram- (Æ), K r y d s Stænge- (S) og Kryds 
S tagse j l (T). Paa Barktoppen findes Bark
se j le t (V) og Gaf fe l -Topse j l e t (U). 

T a k k e l a g e n deles i to Hovedgrupper: de t 
s t a a e n d e og de t l ø b e n d e Gods. Førstnævnte 
tjener til Afstivning af Master, Stænger og Spryd
rejsningen samt til Ophængning af Underræerne; 
det løbende Gods bruges ved Manøvrering af Sejl 
og Ræer. Staaende Gods er gennemgaaende 
sværere end løbende, det aftager i Førlighed op
efter. Naar det een Gang er bragt i Orden, for
bliver det urørt, ordentlig
vis for et Togt; løbende 
Gods hales og fires under 
hver forefaldende Manøvre. 

S t a a e n d e G o d s (seFig. 
I). Undermasterne afstives 
til Siderne og agter efter 
ved U n d e r vant : F o k k e -
(30), Stor- (79) og Bark-
celler Kryds - ) V a n t e t 
(134); fremefter forstøttes 
de ved S t ag : Fokke- (6 ) , 
Stor- (1 I I) og Bark
s t age t (131). Stængerne 
forstøttes agter over af Bar
d u n e r : F o r r e S t æ n g e -
(25°g75)> S to re -S tænge-
(116) og Kryds -S tænge -
B a r d u n e r (149); tilSiderne 
af S t æ n g e v a n t : F o r r e -
(48) og S to re -S tænge-
vant (85), der fortsættes 
fra Randen af Mærset skraat 
indefter til Masten af Pyt-
t i n g v a n t e n e (32 og 83); 
fremefter forstøttes Stæng
erne af S t æ n g e - S t a g : 
F o r r e - (5) og S to re -
S t æ n g e s t a g (112) samt 
K r y d s S t æ n g e s t a g ( i 3 2 ) . 
Bramstængerne forstøttes 
paa lignende Maade, agter 
over af Bram- og Boven
b r a m B a r d u n e r (76, 77, 
117, 118 og 148), til Siderne 
af B r a m v a n t og forefter 
af Bram- og BovenBram-
s tag (2, 1, 104, 114 og 
133); alle Vantene, hvis 
vertikale Tove benævnes 
H o v e d t o v e, ere forsynede 
med horisontale Trædeliner 

(Vevl inger) , hvorved de gøres til Rebstiger, ad 
hvilke Mandskabet kan entre til Vejrs. Under
ræerne o: Fokke- og Storraaen (37 og 110), op
hænges under Mærsene i B o r g k æ d e r (35 og 
82). Hvor der — som paa Tegningen — findes 
dobbelte Mærseræer, ophænges ogsaa de underste 
(55 °g 108) i Borgkæder. 

L ø b e n d e Gods . Til Ræernes Manøvrering 
høre: Fa ld , hvori de hejses; det tager Navn efter 
Raaen, f. Eks. S to r e Bramfald o: Faldet, hvor
med Store Bramraa hejses. Rakke , der som en 
Strop eller et Hylster griber om Stangen og er 
befæstet til Midten af Raaen; den tjener til at 
fastholde Raaen til Stangen. Bevægelse i Verti-

| kålen tilvejebringes ved T o p l e n t e r (benævnes 
i ligeledes efter Raaen), f. Eks. F o k k e T o p l e n t e r 

(41); Bevægelser i Horisontalen ske ved Bra se r , 
f. Eks. S to r e M æ r s e b r a s e r (122, 123. 124, 125, 
126 og 127), F o r r e Boven Bram B r a s e r (63). 

* M 

For at Folk kunne komme ud paa Raaen, haves 
P e r t eller T r æ d e t o v , f. Eks. S t o r e Bram 
P e r t (38), denne holdes fast til Raaen ved H e s t e 
(39); paa de største Ræer findes ogsaa en Nok
p e r t (40). — Gaffelen bæres af K l o f a l d (156) 
og P ik fa ld (150, 151), den støttes til Siderne 
ved G æ r d e r (154); yderst paa Gaffelen sidder 



1008 Rejsning — Reklamation. 

F l a g f a l d (152), hvormed Nationsflaget hejses, 
Bommen holdes i Stilling ved B o m d i r k e r (157), 
den støttes til Siderne ved B o m s k ø d e r (160 og 
161). 

Sejlene kunne enten være b e s l a a e d e (op

rullede) (se Fig. III a) og l o s g j o r t e eller op
g i v n e (se Fig. IV b) eller s k o d d e d e for (Fig. 
III c) eller endelig kan t s a t t e (som i Fig. II). 
Et Sejl, der er sat , tages ind (o: b jærges) (Fig. 
IV), derefter beslaas det. Naar Kulingens Styrke 
ikke tillader, at Sejlet føres helt, kan det for
kortes (rebes), se R e b n i n g . Naar et Sejl skal 

sættes, gøres det først los (Fig. IV). Skød
ba rmene (Fig. III i) s k o d d e s for (o: hales 
ud til Nokkerne af Raaen nedenfor); dette sker 
ved Tove: S k ø d e r n e (2), derefter hejses Raaen 
i sit Fald, hvorved Sejlet strækkes. Det tages ind 
(bjærges) , ved at man firer Raaen ned, Skøderne 
losses, ved Hjælp af G i v t o v e (3) hales Skød-
barmene op under Raaens Midte, ved Hjælp af 
G a a r d i n g e r ( B u g g a a r d i n g e r [4], D æ m p -
g a a r d i n g e r [5], Nok- og S l a p g a a r d i n g e r ) 

samles Sejlet oppe under 
Raaen, Mandskabet gaar ud 
paa Raaen ad P e r t e n (se 
ovenf.) og beslaar det ved 
Hjælp af Beslagsejsninger 
(6). Rebning foregaar ved 
Hjælp af R e b t a l j e r (7) 
og R e b l i n e r (8). I store 
Skibe have Raasejlene Bug
l i n e r (9); under Krydsning 
bruges disse til at hale det 
luvstaaende Lig (s. d.) frem, 
for at Vinden bedre kan kom
me ind i Sejlet. C. L. W. 

Rekapitulation (lat.), 
summarisk Gentagelse af 
Hovedpunkterne i en Tale 
o. 1.; i Regnskabsvæsenet 
Gentagelse af de enkelte 
Posters Summer for at samle 
dem i en Hovedsum. 

Rekaptur (Recoussé) 
(fr.), i Søkrigen Tilbage
tagelse af et af Fjenden 
gjort Bytte (Skib o. 1.). 

Rekared, Navn paa to 
vestgotiske Konger. R. I 
(586—601), Søn af Leo-
vigild, afsvor 587 Arianis-
men og skaffede den katolske 
Lære Herredømmet over 
Vestgoterne. Han lod sig 
krone og salve af Ærke
bispen af Toledo og ar
bejdede for en fælles Lov
bog for Goter og Romere. 
Ved disse Foranstaltninger 
virkede han mægtig til at 
sammensmelte de to Folk til 
eet og styrke Riget. — R. II 
620—21. J. L. 

Reklamation (lat.), Be
sværing, Indsigelse, Til

bagefordring. R e k l a m å n t , den, der foretager en 
R. o: reklamerer. 

Reklamation betyder i Formueretten en pri
vat Viljeserklæring, hvorved den erklærende frem
sætter Indsigelse mod en fra anden Side frem
kommen Tilkendegivelse, f. Eks. R. over for Poster 
paa en tilsendt Regning eller Opgørelse, Køberens 
R. angaaende forefundne Mangler ved en Vare, 
som Sælgeren har leveret som Opfyldelse af Købet. 
I de egentlige Handelsforhold er det i vidt Om
fang en Pligt at fremsætte R. straks eller inden rime
lig Tid, saaledes at en Part i et Retsforhold, som 
undlader dette, derved mister Adgangen til at gøre sine 
Indsigelser gældende. (Li t t . :L.A.Grundtvig, >Om 
R. i Formueretsforhold« [Kbhvn. 1903]). L. A. G. 

P 
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Reklame (lat.), Bekendtgørelse (Avertissement 
o. ].), der anbefaler Varer ell. a. paa opsigtvæk
kende Maade; markskrigersk Anbefaling. 

Reklamere 
F.g.E (lat.), foretage en 

Reklamation 
(s. d.); gøre Re
klame (s. d.). 

Rekling 
(norsk) se Rav 
og Rek l i ng . 

Reknes, Ho
spital ved Molde, 
oprettedes som 
Plejestiftelse for 
fattige spedalske 
i Romsdal Amt 
ved Reskr. 16. 
Aug. 1713, som 
gav Hospitalet 

Amtets Sigt- og 
Sagefaldsbøder; 

hertil kom det 
1714 af Provst 

Knud Mann 
skænkede Jorde
gods, ved hvis 
Salg Kapitalfor
muen grundlag
des. Først ved 
Reskr. af 28. Apr. 
1736 ansattes en 

»Chirurgus« ved Hospitalet. Ved Reskr. 18. Juli 1794 
omdannedes det delvis til Helbredelsesanstalt for 
Skørbug, »Radesyge« (o: Syfilis) og Spedalskhed. 
Da den norske Stat i Midten af 19. Aarh. optog 
en rationel Kamp mod Spedalskheden, bevilgede 
Stortinget 1854 og 1857 Midler til en ny »Rek
nes Plejestiftelse«, som toges i Brug 1861 med 
160 Pladser. Det gamle Hospitals Bygning ned
reves 1862, men »Reknes Hospital« vedblev at 
bestaa som selvstændig mild Stiftelse med egen 
Bestyrelse; Forholdet mellem Hospitalsstiftelsen 
og Statsanstalten »Reknes Plejestiftelse« ordnedes 
ved kgl. Reskr. af 11. Oktbr. 1860 og 2. Juni 
1883 saaledes, at Hospitalsstiftelsens aarlige Ind
tægter anvendtes til at betale Opholdet i Pleje
stiftelsen for fattige spedalske fra Romsdals Amt. 

I Slutn. af 19. Aarh. var de spedalskes An
tal sunket saa meget, at Plejestiftelsen kunde 
indskrænkes, og da samtidig Kampen mod Nuti
dens værste Folkesygdom Tuberkulosen optoges 
som Statsopgave, blev R. Plejestiftelse nedlagt 1. 
Juli 1895 for at omdannes til Tuberkulosehospital. 
Dette aabnedes 15. Novbr. 1897 med en Kur-
og en Plejeafdeling; sidstnævnte nedlagdes dog 
efter kort Tid, og R. virker nu udelukkende 
som Statssanatorium for helbredelige tuberkuløse. 

Forholdet til R. Hospitalsstiftelse, hvis Kapital
formue ved Udgangen af 1901 var 189,817 Kr., 
ordnedes ved kgl. Reskr. af 18. Decbr. 1897 
saaledes, at Nettoindtægten af Hospitalets Midler 
anvendes til Forplejning i Sanatoriet af fattige 
tuberkuløse fra Romsdals Amt. [Li t t . : Edv. Kau-
rin, »Reknæs Hospital«. [Chra. 1888]). 

Lcege jfohan Scharffenberg. 
Rekognition (lat.) brugtes tidligere som Beteg

nelse for den Godtgørelse, som skulde ydes de 
Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

sportellønnede Embedsmænd for Embedsforret
ninger, som de skulde have foretaget, men som af 
særlige Grunde enten udsattes eller udførtes af andre. 
I nyere Tid bruges R. hyppigst som Betegnelse 
for den Afgift, der erlægges af visse Ejen
domme, naar de skifte Ejer. Det er navnlig 
ved Afhændelse af Fæstebondegods til Selveje, 
at en saadan Afgift betinges. Afgiften er 
af lignende Karakter som den Afgift, der under 
Navn af »Husbondhold« svares af visse Ejendomme, 
jfr. H e r l i g h e d . H. Gr. 

Rekognoscering (lat.) er en nærmere Under
søgelse af et eller andet Forhold. Man skelner i militær 
Henseende mellem T e r r a i n r e k o g n o s c e r i n g o g 
t a k t i s k R. Den første har til Maal en Under
søgelse af Terrainet for at bedømme dets Be
tydning i militær Henseende. Den kan være meget 
omfattende og udføres da af Officerer, medens 
simplere Opgaver i den Retning løses af Patrouiller. 
Den t a k t i s k e R. har til Maal at bringe Klarhed 
om Fjendens Stilling, Styrke og Hensigter. Op
gaven tilfalder i det væsentlige Rytteriet, navnlig 
naar Fjenden er paa større Afstand. Paa nærmere 
Hold udføres den ogsaa af Fodfolk. I Hovedsagen 
løses Opgaven af Patrouiller (Officerspatrouille 
s. d.). Saa vidt muligt søges Oplysningen uden 
Kamp, men Forholdene kunde være saaledes, at 
Kamp maa til, de v o l d s o m m e R. Man søger 
da ved Angreb med større eller mindre Styrke, 
eventuelt bestaaende af alle Vaaben, at tvinge 
Fjenden til at udvikle og vise sine Kræfter. 
Kun nødtvungent skrider man hertil, da en vold
som R. medfører Tab, og da de indhentede Op
lysninger i Reglen kun have Værdi, naar den 
erkendte Situation benyttes straks, idet man ikke 
er sikker paa, at Fjenden ikke hurtig forandrer 
sin Troppefordeling; den voldsomme R. hører 
derfor nærmest hjemme som Indledningskamp 
umiddelbart forinden den afgørende Kamp, men 
er da ogsaa nødvendig for at komme til fuld 
Klarhed over, hvor Hovedkræfterne skulle sættes 
ind. B. P. B. 

Rekollékter (lat., af recolligere, samle paa ny), 
saadanne særlige Kongregationer inden for Munke
ordenerne, som iagttage Ordenens strengeste Be
stemmelser, ofte de ældste Bestemmelser, som 
genoptages med rigoristisk Fortolkning. A. Th. J. 

Rekommandation (lat.), Anbefaling; rekom
mandere , anbefale; r. et Brev o: gøre det »an
befalet« (s. d.). 

Rekommandere se R e k o m m a n d a t i o n . 
Rekompensation (lat.), Belønning, Erstatning ; 

r e k o m p e n s e r e , erstatte, godtgøre. 
Rekonciliatidn (lat.: Forsoning), katolsk Be

tegnelse for en Hæretikers Genoptagelse i 
Kirken. A. Th. J. 

Rekonstruere (lat.), genopbygge, konstruere 
noget, der ikke længer er forhaanden, igen. Re
k o n s t r u k t i o n , Genopførelse. 

Rekonvalescens d. s. s. Konvalescens; Re
k o n v a l e s c e n t se K o n v a l e s c e n t . 

Rekonvalescenthjem kaldes Steder, der ere 
indrettede, for at syge under saa gode hygieiniske 
og diætetiske Forhold som muligt efter den egent
lige Sygdoms Forløb kunne genvinde deres Kræfter. 
Saadanne R. findes adskillige Steder oprettede 
ved det private Initiativ, saaledes af det Classen'ske 

Fideikommis paa Arresødal ved Frederiksværk, 
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af Boghandler Hegel i Fredensborg, af andre i 
Sletten, ved Skarritssø o, fl. St. I Norge maa 
særlig nævnes Voxenkollen og Holmenkollen ved 
Christiania, Gausdal, Eidsvold, Modurn, Breida-
blik, Gaalaa m. fl. G. N. 

RekOnveiltiOn (lat.), Modklage, et under en 
Proces af den indstævnte mod Sagsøgeren fremsat 
Modkrav. 

Rekord [rekå'rt] (eng.), egl. hvad der er ført 
til Protokols, i Sportssproget en vidnefast Præ
station. Man taler om R- i saa godt som alle 
Sportsgrene. Hvor det eksempelvis drejer sig om 
Væddekampe i Hurtighed, er R. den Tid, hvori 
en bestemt Strækning, saasom i Km., i eng. Mil, 
o. s. v. er tilbagelagt. Den b e d s t e R. for I 
Km. i eng. Mil o. s. v. er den k o r t e s t e Tid 
for den paagældende Strækning, og naar man 
taler om R., mener man i Alm. kun den bedste. 
Et Individs R. er herefter den korteste Tid, hvori 
det paagældende Individ har tilbagelagt Stræk
ningen, R. for et Land den korteste Tid, hvori 
Strækningen er tilbagelagt inden for Landets Sports
verden, Verdensrekord den korteste Tid, hvori 
Strækningen overhovedet er tilbagelagt. C. G. B. 

Rekreat ion (lat.), Forfriskning, Forfriskelse, 
Vederkvægelse, Hviletid (for at komme til Kræfter 
igen). Dertil svarende Verbum: r e k r e e r e o: 
forfriske, oplive etc. 

Rekrudescéns (lat.),Forværrelse (af enSygdom). 
Rekru t (fr.) kaldes den til militær Uddannelse 

indkaldte værnepligtige. Han beholder i Reglen 
denne Benævnelse, indtil hans Uddannelse er saa 
langt fremskreden, at han med Fordel kan an
vendes mod Fjenden. I Danmark danner dette 
Tidspunkt dog ikke absolut Grænsen. B. P. B. 

Rekrutére (fr.), udskrive Soldater, hverve, 
forsyne med Rekrutter; deraf: skaffe ny Til
hængere, skaffe Tilgang til Vedligeholdelse af det 
fornødne Antal (Medlemmer e. a.). 

Rekt-, Rekto- , Forstavelse dannet afRektum 
(Endetarm) i forskellige Sygdomsbetegnelser i 
dette Organ. Bedre ere Sammensætningerne Pr okt 
(s, d.) af den græske Betegnelse for Endetarm. 

Rektangel (mat.) kaldes en Firkant, hvis 
Vinkler alle ere rette. R. hører til Parallelo
grammerne (s. d.); dets Diagonaler ere lige lange, 
og det har en omskreven Cirkel med Centrum i 
Diagonalernes Skæringspunkter. Chr. C. 

Rektange lkor t er den sædvanlige, daglige 
Benævnelse paa de enkelte Blade af det af 
»Norges geografiske Opmaaling« udgivne »To
pografisk Kart over Kongeriget Norge« i Maale-
stokken i : 100,000. Benævnelsen R. skriver sig 
kun derfra, at Kortbladene have en rektangulær 
Form, idet de omfatte et Omraade af 4 norske 
Mil (gamle) i østlig—vestlig og 3 norske Mil i 
nordlig—sydlig Retning. 

N. f. 650 n. B. omfatter hvert enkelt Blad af 
det samme Kortværk et Omraade af 1 Længde
grad og 20 Breddeminutter; disse Kortblade føre 
Navn af G r a d a f d e l i n g s k o r t . Af R. er pro
jekteret 193 og af Gradafdelingskort 139 Blade. 

Apr. 1903 var udkommet henholdsvis 101 og 
51 Blade. P.N. 

Rektangulær, formet som et Rektangel. 
Rek tapap i r , et Værdipapir, der lyder paa 

en bestemt Persons Navn, og som ikke af denne 
med Retsvirkning over for Debitor kan over
drages (transporteres) til en anden. E. M. 

Rektascens ion (lat. ascensio recta) af en 
Stjerne er Vinkelen, som Deklinationscirkelen 
gennem Stjernen danner med Deklinationscirkelen 
gennem Foraarsjævndøgnspunktet; den udmaales 
ved Buen af Ækvator fra Foraarsjævndøgnspunktet 
til det Punkt, hvor Stjernens Deklinationscirkel 
skærer Ækvator, regnet i samme Retning som 
Solens aarlige Bevægelse, altsaa fra Vest mod 
Øst. Se for øvrigt Himmel . J. Fr, S. 

Rektif icere (lat.), berigtige, bringe paa det 
rene; tilrettevise; destillere (se D e s t i l l a t i o n ) . 

Rektif ikat ion se D e s t i l l a t i o n S. 177. 
Rektif ikat ion (mat.) af en Bue vil sige Be

stemmelse af dens Længde udtrykt i retlinet Maal. 
Da imidlertid en Bue og en retlinet Enhed ikke 
kunne sammenlignes, da ingen Del af den ene 
kan bringes til at falde sammen med en Del af 
den anden, indfører Geometrien følgende Defini
tion paa en Bues Længde, som gør R. mulig: 
mellem Buens Endepunkter trækkes brækkede 
Linier dannede af Korder; lader man Antallene 
af Korder i disse Linier vokse i det uendelige, 
medens Korderne paa en vilkaarlig Maade af
tage til Nul, ville Længderne af de brækkede 
Linier almindelig nærme sig til en endelig bestemt 
Grænse, som kaldes Buens Længde. Ved Cirkel
periferien anvendes saaledes indskrevne regulære 
Polygoner. I retvinklede Koordinater bestemmes 

plane Buers Længder ved iv: f m dx, Rum

kurvers ved 1 + m+m**-
Chr. C. 

Rektor (lat.: Leder, Styrer) var i det romerske 
Rige efter Konstantin den Stores Tid Benævnelse 
for de Præfekten eller Eksarken underordnede Stat
holdere i Provinserne. Nu betegnes derved den 
øverste Lærer ved en lærd eller anden højere 
Skole, der tillige leder og styrer Skolen. Ogsaa 
Universitetets Leder benævnes Rector magnificus 
(s. d.). Endelig bruges i England ogsaa R. som 
Titel for Præster, der selvstændig forestaa en 
Menighed. Cl. TV. 

Rektoskop, sjælden Betegnelse for R e k t a l -
s p e k u l u m , E n d e t a r m s s p e j l (se B e l y s n i n g s -
a p p a r a t e r ) , et Apparat, bestaaende af to eller 
tre rendeformede Klapper, der kunne indføres i 
Endetarmen, hvor de ved at være indbyrdes be
vægelige ved Hængsler kunne spærres ud fra 
hverandre, saa de tillade Indblik i Endetarmen 
for Undersøgelse eller Operation i denne. Ved 
at være indvendig spejlende eller ved en Mignon-
lampe skaffes Forstærkning af Belysningen. E. A.T. 

RektOVaginålfiStel, en Fistel (s. d.) mellem 
E n d e t a r m (i?<?Æ* z««) o g M o d e r s k e d e n ( Vagin a). 
Opstaar hyppigst ved Fødsel, idet Væggen mellem 
de to nævnte Organer ødelægges ved Tryk af 
Fosterhovedet. Der kan ogsaa opstaa R. ved 
Operationer eller ved Gennembrud af Saar fra 
det ene Organ til det andet. Patienten lider en 
Del ved, at Ekskrementerne fra Tarmen træde ud 
gennem Moderskeden. Den eneste Vej til R.'s 
Helbredelse er Operationer; ikke farlige, men be
sværlige. E. A. T, 

Rektum (lat.) d. s. s. Endetarm se Tarm. 
Rekul d. s. s. Rekyl . 
Rekuperatorer se Ovn S. 1050. 
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Rekurrénstyfus se Tyfus. 
Rekurrénte Rækker (mat). En Række Tal 

-!'o>'l>'2>'3 • • siges at være rekurrent, naar hvilke 
som helst n -f- i paa hinanden følgende Led til
fredsstille en lineær Ligning :yx + n-^-ai.yx + n — i 
-(- a^yx + n — 2 -f-. • . - j - anyx ==• o, hvor a'erne 
ere af x uafhængige Tal. Ere disse givne, og man 
vælger Værdier for y^y^y^ • • .)'n — l, kan man ved 
Hjælp af Ligningen beiegneynyn + i • • • i Differens-
regningen (s. d.) lærer ved Integration af Lig
ningen, der er en lineær Differensligning af n'te 
Orden, at udtrykke det almindelige Led y« i 
Rækken ved a'erneogy^y^y^ . .yn — i. Udvikles 

en Brøk af Formen:-—J-~J—|—*-f0 + c\x + 2̂*2 • • • + ^n*" 
i en Potensrække A0 -f- A^x -J- ^ - ^ 4~ * • • » v ' ^ e 

4̂j- + i, Ar 4- 2 .. . danne en r. R., idet n -+- i paa 
hinanden følgende af dem altid tilfredsstille Lig-

C C 

ningen: Ax + n - j - ^Ma; + » —1 -f- -J ^ x + n—2.. • 

-f- -pr- Ax = o, medens de forangaaende Koefficienter 

bestemmes ved Ligningerne: A0 = -~-, A^ =. -^ 
ei A A _ _ * 2 ^ 2 A ci £4* A z s i . S i ^ a i , 

^ 
Æ 

c« 
G, Gi o. s. v . - —, — 

— pr- kaldes S t i g n i n g s t a l l e n e . Chr.C. 

Rekurrere (lat.) t i l , tage sin Tilflugt til, holde 
sig til, lade sig holde skadesløs af, søge Regres 
hos, ogsaa: føre Klage hos nogen over en anden. 

Rekurrerende Feber se Feber. 
Rekurs (lat.),Tilflugt, Skadesløsholdelse, Regres, 

Klage. 
Rekviem, Sjælemessen for de døde (Missa 

pro defunctis), saaledes kaldt efter Begyndelses
ordet af denne Messes Indledning: Requiem 
aeternam dona eis, doniine. R. indeholder samme 
Afdelinger som den sædvanlige katolske Messe 
(s. d.), kun at Gloria og Credo bortfalde, og at 
den gamle Bodssalme Dies irae, dies illa af
synges mellem Epistelen og Evangeliet. I de 
mange Kompositioner, hvortil R. har givet An
ledning (Mozart, Cherubini, Berlioz, Verdio.m. fl.) 
har altid denne Salme med sine storslaaede 
Dommedagssyner dannet Tyngdepunktet. A. H. 

Rekvirent (lat.), almindelig Betegnelse for den, 
der forlanger en Foged-, Auktions-, Konkurs-
eller lignende Forretning foretaget. Den, mod 
eller i Forhold til hvem saadan Forretning for
langes foretaget, benævnes R e k v i s i t u s . 

Rekvirere (lat.), begære, fordre anskaffet, 
inddrive. 

Rekvisit (lat.), Fornødenbed, fornøden Brugs
genstand i et eller andet Øjemed (f. Eks. Gen
stande, fraregnet Dekoration og Garderober, der 
behøves til Opførelse af et Teaterstykke). 

Rekvisit ion (lat.: »Op-, Eftersøgning«), Be
gæring, Fordring om at levere noget; Udskrivning 
af Ydelser, Opbud. 

Rekvis i tus se R e k v i r e n t . 
Rekyl (fr. reculé), det Tilbagestød, som et 

Skydevaaben faar ved Skuddets Affyring. Den 
Hastighed V, hvormed R. foregaar f. Eks. ved et 
Gevær, er afhængig af Projektilets Vægt p, Lad
ningens px og Geværets P samt Projektilets Hastig

hed Vo, idet man med tilstrækkelig Tilnærmelse 

har F = 0> Pi) Vo 
P 

Ved moderne smaa-

kalibrede Geværer, hvor Projektilets Vægt er ringe 
i Forhold til Geværets, er R. ikke saa stærk som 
ved ældre Geværer med sværere Projektil. Ved 
det danske Gevær 1889 er Rekylhastigheden 23 
Cm., ved det danske Remington-Gevær 26 Cm. 
R., der ved sin Voldsomhed virker generende paa 
Skytten, har man søgt at udnytte til selve Ge
værmekanismens Betjening under Skydningen (se 
R e k y l g e v æ r ) . E. P. 

Rekylgevær er et »Selvladegevær«, ved hvilket 
den Kraft, der findes i Tilbagestødet (se Rekyl ) 
ved Skuddets Affyring, bruges til at aabne Laas-
mekanismen, udkaste det tomme Patronhylster, 
spænde Slagfjederen, føre en ny Patron fra Maga
sinet ind i Laasmekanismen og endelig lukke 
denne, saaledes at Geværet, uden noget som helst 
Haandgreb af Skytten, automatisk bringes i skud
færdig Stand. R. frembyder den Fordel, at Lad
ningen foregaar overordentlig hurtig (i Løbet af 
omtr. i /^ Sek.), at Skytten for en stor Del befries 
for Ulemperne ved Tilbagestødet og Anstrengel
serne ved en fortsat hurtig Betjening af Meka
nismen, og at Sigtet langt hurtigere kan bringes 
paa Maalet igen, idet Geværet under Skydningen 
ikke er underkastet saa heftige Rystelser som 
andre Geværer. R. er et baade i taktisk og tek
nisk Henseende interessant Fænomen og har der
for, siden dets Fremkomst i Midten af 1880'erne, 
i høj Grad beskæftiget Konstruktørerne. — Prin
cippet for Konstruktionen af de R., der have 
faaet nogen praktisk Betydning, er følgende: Ge
været er sammensat af 2 Dele, der ere forbundne 
saaledes med hinanden, at den forreste, bevægelige 
Del, bestaaende af Piben med Laasestol og dertil 
fæstede Laasedele, kan rekylere eller glide til
bage mod den bageste, med Kolben forbundne 
faste Del af Geværet. Ved denne tilbagegaaende 
Bevægelse spændes en kraftig Fjeder, den saa-
kaldte Rekylfjeder, som derefter, ved atter at 
springe tilbage, giver Laasedelene de Bevægelser, 
der ved andre Geværer udføres ved Haandkraft 
af Skytten, og ved hvilke Geværet bliver ladt og 
den bevægelige Del af det atter bragt frem. — 
Det første egentlige R., konstrueret af V. H. O. 
Madsen i Midten af 1880'erne, har Blokmeka
nisme (se H a a n d s k y d e v a a b e n S. 266); det er 
indført i Marinen under Navn af »Flaadens R. 
Model 1896«, har 8 Mm. Kaliber, er l,17 M. 
langt, vejer 4,3 Km. og har Magasin til 10 Pa
troner. — Et R. med Cylindermekanisme (se 
H a a n d s k y d e v a a b e n S. 266) er 1899 konstru
eret af J. C. J. Qvist; det har 6,5 Mm. Kaliber, 
er l)3ø M. langt, vejer 4,2 Kg. og har Magasin 
til 5 Patroner. — R. kaldes ogsaa undertiden 
Automatgevær. E. P. 

Rekylpistol (se P i s to l ) er konstrueret efter 
et lignende Princip som Rekylgeværet og funktio
nerer paa lignende Maade. Mauser's R. har Glide
mekanisme, Selvladning og Selvspænding, 7)63 
Mm. (eller 6 Mm.) Kaliber, er o,30 M. lang, vejer 
1,18 Kg. og har Magasin til 6 Patroner (to andre 
Konstruktioner have henholdsvis 10 og 20 Pa
troner i Magasinet). Andre R. ere konstruerede 
af Borchardt, Bergmann og Browning. E. P. 
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Rekylmit ra i l ieuse se H u r t i g s k y d e n d e 
Sky t s . 

Relais [rølæ'], Sted, hvor rejsendes eller et 
Jagtselskabs Heste skiftes. 

Relais [rølæ'J (fr.) eller R e l a i s p o s t kaldes 
den mindre Styrke af Ryttere eller Cyklister, der 
er bestemt til Befordring af Meldinger mellem to 
fra hinanden langt fjernede Steder, mellem hvilke 
en hyppig Forbindelse er ønskelig. Saadanne R. 
anvendes, hvor Telefon eller Telegraf ikke staa 
til Raadighed, eller hvor disse Meddelelsesmidler 
ikke formenes at yde tilstrækkelig Sikkerhed. 
Flere saadanne R. danne en Re la i s l i n i e . Drejer 
det sig om forholdsvis smaa Afstande, kan Af
standen mellem de enkelte R. sættes til ca. 10 
Km. og Posten bestaa af ganske faa Folk. Er 
Afstanden mellem de to Steder lang, kan Af
standen mellem de enkelte Poster gøres betydelig 
større og Styrken paa den enkelte Post stige til 
en halv Snes Mand. Hver Post har sin Fører, 
der er ansvarlig for Ekspeditionernes Modtagelse 
og Afsendelse. 

Bevæge l ige R. finde undertiden Anvendelse 
til Forbindelse mellem langt fra hinanden mar
cherende Kolonner. R. maa da bevæge sig frem 
i Spring. B. P. B. 

Relaksation (lat.), Afspænding, Løsning, Efter
givelse, særlig brugt om en af en Foged eller lig
nende Myndighed foretagen Ophævelse af et Ud
læg e. 1., saaledes at Godset altsaa paa ny løs-
gives. E. T. 

Reland, H a d r i a n u s , hollandsk Orientalist, 
(1676—1718). Hans Hovedværk: De religione 
mohammedica [1705] indtog for sin Tid en meget 
fremragende Plads. En meget anvendt Haandbog: 
Palestina illustrata skyldes ligeledes R. y. 0. 

Relåta reféro (lat.), »jeg fortæller kun, hvad 
man har fortalt mig« (og indestaar følgelig ikke 
for Sandheden deraf). H. H. R. 

Relation (lat.), Forhold. I Verden staa alle 
Ting i Forhold til hverandre, og al Erkendelse 
er en Erkendelse af R. Vi bestemme Tingen ved 
dens Egenskaber, men Egenskaben betegner ikke 
Tingens uforanderlige Væsen, men dens Opførsel 
under visse Omstændigheder og Betingelser. Egen
skaben viser os, hvorledes Tingene virke og lide 
under vekslende R., men siger os ikke, hvad de 
ere »i sig«. Cl. W. 

I Embedssproget er R. Beretning, Rapport, 
særlig det af det førstvoterende Medlem af et 
Kollegium givne Referat af Sagen, ogsaa: Til-
bageskyden af Ed, smig. E d s d e l a t i o n (se De-
ferere) . E. T. 

Relativ (lat.). I Modsætning til det absolutte, 
der er uafhængigt af noget andet, er det r. det, 
der er afhængigt af noget andet, det betingelsesvis 
eller forholdsvis bestemte. Enhver Størrelse er 
r., stor i Forhold til denne, lille i Forhold til 
hint. En Ting bestemmes ved dens Egenskaber, 
og alle Egenskaber ere r. Al Erkendelse er en 
Erkendelse af Relationer, det r. Det mangfoldiges, 
r.'s uendelige Sammenhæng viser hen til en En
hed, peger i Retning af det absolutte, men dette 
selv er en Grænsebestemmelse for Tanken, et 
uendeligt Ideal, der ægger Tanken til at finde 
dybere og dybere Sammenhæng, men som ikke 
selv kan tages som Udgangspunkt for Tanken (se 
Absolu t ) . Alle Begreber ere saaledes r., men 

man benytter Udtrykket r. Begreber i særlig For
stand for saadanne, der ikke kunne forstaas uden 
hinanden, som stor—lille, højre—venstre, Fader— 
Søn o. s. v. Cl. W. 

Rélativtal kaldes det af R. Wolf 1850 ind
førte Maal for den paa Solen til hver Tid sted
findende Dannelse af Solpletter, hvorved han 
bragte alle Observationer til et homogent System. 
R. afhænger saavel af de til en bestemt Tid syn
lige Solpletter (g) som af den Del af Solens 
Overflade, disse dække ( / ) , foruden den af ved
kommende Iagttager benyttede Kikkert (k). Wolf 
har opstillet følgende Relation for R. (r) = k (10 g 
-\-f), hvor han sætter k = 1 for den Kikkert, 
han selv benyttede. Efter dette System have han 
og hans Efterfølger Wolfer beregnet R. for alle 
Aar fra 1610 til Nutiden. y. Fr. S. 

Relativt Stedord se Stedord. 
Relaxantia (lat.), løsnende, blødgørende Læge

midler, f. Eks. et varmt Omslag. 
Relegation (lat.) kaldtes hos Romerne en Art 

Landsforvisning, som kom i Brug i Kejsertiden. 
I Modsætning til den strenge Deportation (s. d.) 
var R. ikke forbunden med Tab af Formue og 
borgerlige Rettigheder, og det var desuden ikke 
nødvendigt, at der anvistes den relegerede et be
stemt Opholdssted, uagtet dette ofte var Tilfældet. 
— I det moderne Sprog bruges R. om Studenters 
Bortvisning fra et Universitet, den strengeste Di-
sciplinarstraf, der anvendes ved Universiteterne. I 
Stater med flere Universiteter bliver en Student 
ved R. sædvanlig tillige udelukket fra Optagelse 
ved et andet Universitet. H. H. R. 

Relegere (lat.), forvise, bortvise, se Re le ga t ion . 
Relevant (lat.), vigtig, betydningsfuld. 
Relevatidn (lat.), Lettelse, Befrielse for en 

Byrde o. 1. 
Relevé [røløve'] se Diner . 
Relevére (lat.), dels: være af Betydning, dels : 

fremhæve, gøre gældende. 
Relief (fr., ital. rilievo, af rilevare af lat. re-

levare, opløfte, fremhæve), billedlig Fremstilling 
i Marmor, Metal m. m. paa en flad eller krum 
Baggrund. Efter som Figurerne ere lidet ophøjede, 
halvt eller mere fremstaaende foran Grunden, kaldes 
R. Bas relief, D e m i relief eller H a u t relief; se for 
øvrigt B i l l e d h u g g e r k u n s t . F. R. F. 

Relief er i Krigsbygningskunsten Betegnelsen 
for et Værks Ildliniehøjde over det naturlige Ter-
rain (Byggeplanen) eller over den ydre Gravs 
Bund. A. G. N. 

Reliéfbroderi kaldes Broderier, paa hvilke 
en enkelt Del af Mønsteret for at blive særlig 
fremtrædende er udklippet af et eller andet Stof og 
festoneret paa Broderiet langs en Del af sin Kant, 
medens noget af denne ligger frit; eller R. ud
føres ved, at der paa Stoffet fastklæbes Orna
menter e. 1. udklippede af tykt Pergament, som 
derpaa sys over med Silke eller Guldtraad. I 

t Middelalderen anvendtes R. meget til Udsmykning 
I af Messeklæder og Alterduge. I daglig Tale kaldes 

alt Broderi, paa hvilket Mønsteret er stærkt op
hævet, for R. R. H. 

Relief drejning, Medailledrejning, mekanisk 
Afkopiering af Medailler m. m. ved Hjælp af en 
særegen Drejemaskine (s. d.). Det Relief, der skal 
»f kopier es, anbringes i Maskinen; i denne findes 

I en Stift, der efterhaanden føres hen over de for-
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skellige Punkter af dets Overflade og staar i For
bindelse med Drejestaalet, saa at dette udfører 
tilsvarende Bevægelser og saaledes danner en Kopi 
i et eller andet Materiale. Man kan indstille Ma
skinen saaledes, at Kopien bliver lige stor med eller 
større eller mindre end Originalen. Se bl. a. Kar-
marsch , >Mechan. Technologie« ved J. Wilkens, 
I [1852, S. 279]. F. R. F. 

ReliéfglobllS se G lobus . 
Reliéfknipling er en Art point de Vénise, 

paa hvilken hele Blomster eller enkelte Blomster
blade ere fremhævede ved, at der oven paa Blomsten 
i Kniplingen ligger en anden Blomst nøjagtig 
som den i Mønsteret. Denne øverste Blomst kan 
enten kniples for sig selv og derefter langs en 
Del af sin Kant festoneres paa Kniplingen, dog 
saaledes at en Del af Kanten ligger fri, eller 
den øverste Blomst kniples samtidig med Knip
lingen, saaledes at den kun ved en Del af sin 
Kant hænger fast ved denne. R. H. 

Reliéfkopiérmaskine. Herved forstaas under
tiden en Maskine til Reliefdrejning, men i Reglen 
en Maskine, der er indrettet efter et noget lig
nende Princip, men er bestemt til Gravering af 
Plader, hvormed man kan trykke Afbildninger af 
Medailler m. m. I den færdige Tegning dannes 
Grunden af lige, parallelle Linier i samme ind
byrdes Afstand, medens selve Relieffet gengives 
ved Linier, der ere krummede lidt til den ene 
Side, saa at de paa nogle Steder komme lidt 
længere fra hinanden og paa andre lidt tættere 
sammen end Linierne i den flade Grund og til
sammen danne en skatteret Tegning. I Maskinen 
findes en Slæde, der bærer en Stift, som kan føres 
hen over Relieffet, der skal kopieres, og desuden 
forskydes til Siden, saa at den kan beskrive den 
ene Linie tæt ved Siden af den anden. Denne 
Stift er sat i Forbindelse med en anden, der føres 
hen over Pladen, der skal graveres, eller med en 
Diamant, der kan trække en Linie i den paa 
Pladen anbragte Dækgrund. Den første Stift hæver 
sig lidt mere eller lidt mindre, idet den bevæger 
sig hen over selve Relieffet; men herved bevirkes, 
at den anden Stift eller Diamanten tillige forskydes 
lidt til Siden, og paa den Maade fremkommer det 
ovennævnte Resultat. Se bl. a. K a r m a r s c h , 
>Mechan. Technologie< ved J. Wilkens, I [1852, 
S. 292]. F.R.F. 

Reliefkort kaldes Kort, hvor Terrainets For
højninger angives i ophøjet Arbejde. Saadanne 
Kort give et meget tydeligt Kort af et Land-
omraades Relief og benyttes bl. a. ved Blinde-
undervisningen. Ogsaa paa Globus'er har man op
højede Reliefarbejder. C. A. 

Reliéfperspektiv se Homologi. 
Relief tryk, d e b 1 i n d e s, en ved Hjælp af sær

lige Maskiner præget, ophøjet, farveløs Skrift, der 
er beregnet paa at kunne sanses alene ved Hjælp 
af Følelsen. Den ældste i Relief trykte Bog, man 
kender, er Haiiy, »Essai sur leducation des en-
fans-aveugles«, trykt 1786 med latinske Typer 
hos Hofbogtrykker Clousier i Paris. Det latinske 
Alfabet spillede overhovedet i lange Tider en 
fremragende Rolle ved Undervisningen af blinde, 
og der forbedredes stadig paa Typernes Form for 
at gøre dem saa hurtig og sikkert følelige som 
muligt. Ved Siden heraf opstod imidlertid en 
ganske naturlig Bestræbelse efter at spare Plads 

ved at begrænse Bogstavernes Størrelse, men dette 
skete ofte paa Tydelighedens Bekostning, saa at 
de blinde kun med største Besvær kunde læse 
det fremkomne Tryk. Saa forsøgte man med vil-
kaarlig dannede Systemer af med Latinen beslægtede 
eller helt ny Bogstavtyper eller Lydtegn, som 
Gall 's Triangelsystem, Lu cas'es stenografiske og 
F re r e ' s fonetiske Alfabeter. Englænderen Moon's 
(s. d.) System udmærker sig ved at være bygget 
over det latinske Alfabet, men samtidig hermed 

I at forene de stenografiske Fordringer til Formernes 
\ Simpelhed og matematisk Bestemthed; Systemet, 
j der hurtig slog igennem, særlig i England, Au

stralien og Amerika, det sidste Sted dog afløst af 
den saakaldte Boston-Type, er den Dag i Dag 
den betydeligste Konkurrent til den af L o u i s 
B r a i l l e (s. d.) opfundne geniale Punktskrift, der 
benyttet til Nodeskrift allerede har vundet og til 
almindelig Læsning og Skrivning er godt paa 
Veje til at vinde en afgørende Sejr over alle andre 
Systemer. Paa Blindekongressen i Koln 1888 blev 
det vedtaget, at baade Punkt- og Linieskrift (o: 
det latinske Alfabet) skulle anvendes ved Under
visning af blinde Børn; Indøvelsen af det latinske 
Alfabet bør da gaa forud, for at ikke Barnets 

; Følelsessans skal forvænnes ved det simplere 
; Punktsystem. Jfr. B l i n d e u n d e r v i s n i n g . (Li t t . 
I Guadet , L'instituteur des aveugles, année sco-
j laire 18s S—56\ J. M o l d e n h a w e r , ^årsbere t 
ning om d. kgl. Blindeinstitut« 1902—03). F.B. 

Religion er Navnet for Menneskets Forhold 
til Gud. Hvad der nærmere skal forstaas herved, 

i kan ikke findes ved en etymologisk Forklaring 
! af Ordet. Thi for det første vide vi ikke med 
j Sikkerhed, hvoraf det latinske Ord religio er 
., dannet; nogle, som Cicero, have udledt det af re-

ligere (genoptage, overveje), andre som Lactants 
og Augustin ere gaaede ud fra religare, sammen
knytte. Men dernæst er det jo een Ting, hvad der er 
den oprindelige Mening af Ordet, og noget ganske 
andet, hvad det siden er gaaet over til at betyde. 
Den rette Vej til at bestemme, hvad der skal 
forstaas ved R., er sikkert den at gaa ud fra det 
Fænomen, som i Historien er blevet betegnet 
ved dette Navn. Det vil i saa Henseende ikke 
være berettiget at holde sig til en enkelt R. og 
bestemme R.'s Væsen derudfra. Vi maa, saaledes 
som Historien viser os, gaa ud fra, at R. er et 
alment Fænomen, der har gjort sig gældende hos 
alle Folk til alle Tider. Vi maa da begynde 
med at søge en almen Bestemmelse, som kan 
uddrages af de Kendemærker, som de forskellige 
historiske Religioner frembyde. Til denne Opgave 
maa vi da først holde os. 

Der vil ikke stille sig afgørende Vanskelig
heder i Vejen her. Hvor meget end det religiøse 
Liv hos den enkelte, det, som vi kalde Religiøsitet 
eller Fromhed, kan skjule sig, saa aabenbarer det 
sig overalt i Historien gennem visse karakteri
stiske Udtryk. Det er ikke alene særegne Fore
stillinger, som her komme i Betragtning, skønt 
ogsaa saadanne høre med. Men det er i første 
Række visse ejendommelige Handlinger, hvori det 
religiøse Liv giver sig Udslag, saadanne, som 
ikke have andet Formaal end det religiøse. Her
til høre fornemmelig Offer og Bøn. Vi benævne 
denne ejendommelige religiøse Praksis som Kul
tus. Her staa vi over for R.'s mest umiddelbare 
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Udtryk. Det er efter nyere Undersøgelser ogsaa 
i nøje Forbindelse hermed, at Ordet »Gud« er 
dannet; Grundbetydningen heraf skal være: den 
til hvem der ofres, eller den som anraabes. 

Naar vi da gaa ud herfra, kunne vi først be
stemme R. som et praktisk Forhold; af person
lige Grunde, af Hensyn til eget Ve og Vel er 
det, at Menneskene vende sig til Guderne. Det 
er derfor ikke gennem Forstandsslutninger, at 
man skrider frem, men det er gennem Værdi-
bestemmelsens Form, at man dømmer; som en 
Værdi er det, at Forestillingen om Gud maa for-
staas. Og dernæst hvad det er for en Værdi, 
som hermed er sat, er ogsaa givet i almindelige 
Træk. Det er en Magt, som man her forholder 
sig til, og det en saadan Magt, som for den til
bedende er den højeste, som han føler sig af
hængig af, og som han ser op til. Det er ikke 
en saadan Magt, over for hvilken der kan være 
Tale om et Forhold af gensidig Afhængighed, 
men det er den fuldkommen ophøjede, den, der 
derfor hører til en anden og højere Sfære end 
hele den endelige Tilværelse. Her staa vi ved 
et Træk af væsentlig Betydning for det religiøse 
Forhold. Gennem R. ledes Synet ud over den 
givne Verden; man føler sig hævet op til en 
højere, oversanselig Tilværelse, i Sammenligning 
med hvilken den nærværende er en lavere. Det 
er Forestillingen om Himmelen og Verden, som 
hermed springer frem. Og ifølge den praktiske 
Karakter af Forholdet er det med det samme 
givet, at det er som en højeste forpligtende Magt, 
at den højere Verden staar over for Menneskene. 
I Tilbedelsen ligger ikke alene Anerkendelsen 
af Magten, men tillige Respekten, Ærbødigheden 
for den Ret, som altid er forenet med den højeste 
Magt. En Unddragelse for denne Anerkendelse 
vil være det samme som en Fornægtelse af det 
religiøse Forhold. Udtrykket for den etiske 
Karakter, som hører med til Forestillingen om 
det guddommelige, er givet dermed, at det over
alt er i personlig Skikkelse, at dette træder frem. 
Naar vi da ville sammenfatte disse Træk, kunne vi 
som den nærmeste Definition paa R. give den, 
at der herved maa forstaas et praktisk Forhold 
til det højeste, hvor i Kraft af en særegen Værdi
dom dette bliver opfattet som en oversanselig, 
personlig Magt. 

Det er imidlertid kun en almindelig Beskrivelse 
af R.'s Væsen, som hermed er given. Nogen 
nærmere Forstaaelse af dette have vi ikke herved 
naaet. Det maa blive den næste Opgave at give 
en saadan: Spørgsmaalet bliver da, om vi kunne 
paavise den Nødvendighed, med hvilken R. gør 
sig gældende som et almindeligt Fænomen. Der 
kan ifølge Sagens Natur ikke herved tænkes paa 
en teoretisk Undersøgelse af, hvorledes R. fra 
Begyndelsen af er bleven til; dette Spørgsmaal 
vedkommer os ikke direkte og er ogsaa næppe 
løseligt. Men det er det psykologiske Spørgsmaal 
om, med hvilken indre Nødvendighed det religiøse 
Forhold springer frem af det praktiske Menneske
liv, som ligger for. Det er en Fremstilling af de 
religiøse Motiver, som kræves, en Opredning af 
de Bevæggrunde, som fremkalde R. Dette maa 
blive den centrale Opgave; men med dens Løs
ning vil da ogsaa en fyldig Forstaaelse af R.'s 
Væsen være given. Vi faa hermed Klarhed over 

den Vurdering, som her ligger til Grund. At 
denne Opgave, som her er stillet, er en for
holdsvis moderne, er let at se. I ældre Tid be
handlede man Spørgsmaalet om R. mere fra den 
metafysiske end fra den psykologiske Side. Man 
skelnede paa Forhaand mellem sand og falsk R. 
og grundede den afgørende Dom paa et Aaben-
baringsforhold, som var uigennemtrængeligt for 
den menneskelige Bevidsthed. Det er egentlig 
først Schleiermacher, som ved sin Behandling af 
det religiøse Spørgsmaal har indledet en psyko-

I logisk Behandlingsmaade i den nævnte Forstand. 
I sin »Reden iiber Religion« søger han at vise, af 

hvilke Anlæg i Menneskeheden R. fremgaar; der 
maa efter hans Mening være en egen Provins i 
Gemyttet, som tilhører den. Det er den umiddel-

| bare Anskuelse eller Følelsen, som han her peger 
paa. R. er efter sit Væsen hverken en Tænken 
eller en Handlen, men en Følelse, og nærmere 
bestemt, en Følelse af absolut Afhængighed over 
for det uendelige, Universet. Det utvivlsomt en-

; sidige i denne Betragtning søger Hegel siden 
i efter at korrigere, idet han gør gældende, at R.'s 

Betydning beror paa, at den er et Udtryk for 
den højeste Sandhed. Herved forfalder han 
imidlertid til en anden Ensidighed, nemlig Intel
lektualisme, idet han kun sætter en Forskel i 
Formen mellem R. og Filosofi og overser den 
førstes subjektive Karakter. Han fremkalder saa-
ledes en Protest fra Feuerbach, hvis hele Filo
sofi gaar ud paa at give en antropologisk For-

j klaring af R., o: en saadan, der reducerer den 
til at være et Produkt af Menneskesjælens Begær 
og Fantasi. Hvor meget rigtigt der end kan være 
i den psykologiske Analyse, som Feuerbach an
stiller, og hvor megen Ret han end har i at 
betone R.'s subjektive Karakter, saa har han dog 
aldeles ikke dermed bevist, at den kun er sub
jektiv, altsaa en Illusion. Det er især det etiske 
Element i det religiøse Liv, som han har overset. 
Idet man i nyeste Tid har fremhævet dette Mo-

j ment, søger man da at begrunde det religiøse 
Forhold som et Udtryk for en aandelig Selv
hævdelse fra Menneskets Side. Fra en teolo
gisk Skoles Side (den Ritschl'ske) har man i 
Tilslutning til Kant og Fichte motiveret R.'s 
Betydning ved at være det nødvendige Støtte
punkt for Moralen under dens Gennemførelse i 
Verden. R. hæver den Modsigelse, som er givet 
ved, at Mennesket har en anden Værdi end den 
hele Natur og dog kun udgør et Led af denne. 
Fra anden Side har man herimod fremhævet det 
mystiske Element og gjort gældende, at R. har 
sit Motiv i sig selv, i den oversanselige Hvile i 
Gud, som den skænker. I det væsentlige er der 
dog Enighed derom, at det er Menneskets etiske 
Personlighed, som i R. søger den oversanselige 
Frihed, som han ifølge sit evige Væsen er anlagt 
paa at eje, men som hemmes ved denne Verdens 
Vilkaar. I dette Resultat mødes ogsaa mange 
Tænkere, der staa ganske frit i religiøs Hen
seende. Spørgsmaalet bliver da, i hvor høj Grad 
denne Definition af R. viser tilbage til de histo
riske Former. Her ud fra vil man da komme til 
at anvende Ordet R. i ret forskellig Betyd
ning. F. C. K. 

Religionsedikt, Statsforordning vedrørende 
Religionen. De mest kendte R. ere Worms-
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Ediktet 1521 mod Luther og det nantiske 
Edikt. A. Th. J. 

Religionsfilosofi er den Tænkning, som har 
det religiøse Problem til Genstand. Det ligger i 
Sagens Natur, at en saadan Disciplin først kan 
komme frem med en vis Grad af Dannelse; den 
Refleksion og Kritik, som her gør sig gældende, 
forudsætter, at det umiddelbare Trosstandpxinkt 
er overskredet. Deraf kan dog ikke sluttes, at 
R. kun skulde komme frem i en religiøs Opløs-
ningstid. Selve Trosforholdet maa, hvor det er 
forenet med almindelig Dannelse, med indre 
Nødvendighed fordre en videre Selvbesindelse og 
Begrundelse, som kun kan gives, ved at Tænk
ningen tages til Hjælp. 

Den Karakter, som R. faar i den græske Old
tid, er nærmest den at være Surrogat for Folke
religionen. Idet Sokrates over for den sofistiske 
Forflygtigelse af Sandheden søger en fast Grund 
i Personlighedens Indre, finder han den i et 
Samvittighedsforhold af religiøs Art. Han dømmes 
for Ateisme, men Forholdet er, at han indfører 
en ny religiøs Bevidsthed, renere end den fore-
gaaende. Hans Tanker blive af Platon udførte 
paa en saadan Maade, at man med Rette kan 
betegne hele hans Filosofi som en religiøs 
Verdensanskuelse. Menneskesjælen, nedsænket i 
Endeligheden, søger tilbage til sit oversanselige 
Hjem; det højeste Maal for Menneskets Stræben 
er at ligne Gud. Hos Aristoteles drages der en 
bestemt Forbindelseslinie mellem den filosofiske 
Bestemmelse af Tilværelsens Grundkraft og Folke
religionens Tanke om Gud. Hvad der er ment 
med Forestillingen om Gud, skal være at finde 
i Begrebet om den ubevægede Bevæger af Verden, 
den første Aarsag. Religionen underordnes saa-
ledes under den filosofiske Bestemmelse. Paa en 
særegen Maade bliver den samme Tanke om en 
Enhed af Religion og Filosofi siden praktiseret 
af Ny-Platonismen; Folkereligionerne blive her op
fattede som billedlige Fremstillinger af Sandheden, 
som Symboler, der paa populær Maade udtrykke den 
Enhed af guddommeligt og menneskeligt, der skal 
være Filosofiens sidste Ord. I denne Forening optager 
den hedenske Filosofi og Religion den sidste Kamp 
med Kristendommen. Naar denne sejrer, betyder 
det sikkert ikke alene Overvindelsen af de gamle 
Religioner, men det er tillige en Bekræftelse paa, 
at en Filosofi over Religionen, hvor stor Betyd
ning den end kan have til at rense og uddybe 
Bevidstheden, dog aldeles ikke egner sig til at 
træde i Stedet for den positive historiske Reli
gion. Det er det samme, som siden stadfæster sig 
i Gnosticismens Forhold til Kirken; den er nem
lig ogsaa i Virkeligheden kun en religiøs Filosofi. 

Med Kristendommen indledes en ny Epoke for 
R. Idet Kristendommen i Modsætning til de gamle 
Religioner gør sig gældende som den højeste 
Sandhed, kom den, efterhaanden som Dannelsen 
steg, til at stille den Fordring til sine Lærere, 
at de skulde bevise dens Ret til en saadan Pre-
tension. Det blev Skolastikken i Middelalderen, 
som tog denne Opgave op. Sandhedens Indhold 
var givet i Kirken, men kun paa populær Maade 
for Troen; det gjaldt nu for Filosofien om at 
bevise dette ved Fornuftgrunde. Man gik saaledes 
ogsaa nu ud fra Enheden af Tro og Viden, men 
paa modsat Maade af før; det hed nu, at Filo

sofien kun skulde være Teologiens Trælkvinde 
{ancilla), Teologien var Herskerinden, den sande 
højeste Videnskab, der sad inde med den fuld
komne aabenbarede Sandhed. Opgaven for R. 
var nu bleven en rent apologetisk, at begrunde 
den givne Tros Sandhed. Paa denne Opgave have 
Middelalderens store Kirkelærere, som Anselm og 
Thomas af Aqvino, sat deres Kræfter ind. At 
den var uløselig og tillige urigtig stillet, blev 
allerede klart for den middelalderlige Tænkning; 
Anerkendelsen heraf foreligger i Nominalismen. 
Alligevel beherskes Tænkningen i flere Aar-
hundreder endnu af denne Problemstilling. Naar 
vi se paa Filosofien efter Reformationen, da gaar 
den saavel i de protestantiske som katolske Lande 
ud fra, at Religionen er efter sit Væsen en be
stemt Verdensanskuelse, hvis Rigtighed Filosofien 
da enten maa komme til at bekræfte eller benægte. 
I de fleste Tilfælde søgte Filosofien at støtte den 
kristne Religion med ny »Beviser«, som den føjede til. 
Dette gælder om Descartes og fornemmelig om 
Leibniz, hvis hele Filosofi er anlagt paa at for
ene Naturens og Naadens Riger med hinanden. 
Ogsaa Locke endte sit empiriske System med et 
metafysisk Bevis for Guds Tilværelse. En af
gjort negativ Karakter har kun Spinoza's System; 
det er rent panteistisk, idet det ligefrem identificerer 
Gud med Naturen. Hvad der imidlertid giver 
denne Filosof en særegen Interesse i denne Sammen
hæng, er ikke saa meget hans filosofiske System, 
der er udviklet i Etikken, som et andet Værk af 
ham, den teologisk-politiske Afhandling, 1670. 
Her udvikler han nemlig Principper, som vise ud 
over den hele daværende Dogmatisme. Religion 
er et praktisk Forhold, det er hans Udgangs
punkt, og her ud fra søger han at vise, at der 
maa kunne findes en fredelig Løsning af For
holdet mellem Tro og Viden, uden at den sidste 
blev ofret. Nogen afgørende Betydning fik denne 
Paavisning dog ikke; den gamle Tankegang blev 
fortsat indtil videre. Først D. Hume i sine Dia
loger om naturlig Religion og især Kant i sin 
Kritik har tilintetgjort for bestandig den speku
lative Teologi. Det var især Beviserne for Guds 
Tilværelse, for Sjælens Selvstændighed og Udøde
lighed, for Verdensskabelsen og Forsynet, der 
havde udgjort Indholdet af den ældre R. Ved 
den videnskabelige kritiske Prøvelse, som nu 
blev holdt over disse, blev der siet intet tilbage. 
R. som videnskabelig, metafysisk Apologetik er 
dermed til Ende. 

Men med den nævnte Kritik er der tillige givet 
en positiv Henvisning til et tredje Synspunkt for 
Bedømmelsen af Religionen. Det er dette, som 
er udviklet i den nyere Tid. Man kan tage Reli
gionen som et almenmenneskeligt Aandsfænomen, et 
saadant, som nærmest maa underkastes en psyko
logisk Bedømmelse. Hvad er Ejendommelig
heden ved det Forhold, som benævnes som Re
ligion ? Det maa blive det første afgørende Spørgs-
maal (se R e l i g i o n ) . Men herved kan man ikke 
blive staaende. Medens Religionshistorien ind
skrænker sig til at sammenstille de forskellige 
Religionsformer uden at udtale nogen Dom om 
Sandheden af disse, baade i deres almindelige 
og særlige Form, saa vil R. være henvist til at 
besvare Spørgsmaalet om den objektive Ret og 
Gyldighed af. hvad der her udsiges. Vistnok er 



1016 Religionsfilosofi — Religionsfrihed. 

Religion først og fremmest et praktisk Forhold, 
men dette er dog altid forbundet med bestemte 
Forestillinger om Tilværelsens Grundkarakter, og 
selve Forholdets Realitet er betinget ved Troen 
paa, at disse Forestillinger ere sande. Fra den 
religiøse Psykologi vil man saaledes ikke kunne 
undgaa at komme over til den religiøse Meta
fysik. Al Religion er efter sit Væsen Selv-
forstaaelse, og i denne ligger atter de dybeste 
Rødder for Verdensanskuelsen. Vi staa saaledes 
over for de gamle Spørgsmaal om Forholdet 
mellem Tro og Viden, om Dualisme og Monisme, 
om Aabenbaring og det overnaturlige, og om de 
forskellige Religionsformers forskellige Værdi. 
Det kan da synes, som om R. vil have vanske
ligt ved at hævde sig en selvstændig Plads inden 
for Filosofien; dens Eksistensret bestrides da 
ogsaa fra mange Sider. Til Forsvar for den ville 
vi dog kunne gøre gældende, dels at den teoretiske 
Videnskab ikke vil kunne give den sidste Løsning 
paa Tilværelsens Gaade, og dels at det maa være 
gennem en personlig Vurdering i Lighed med den 
religiøse, at et afsluttende Syn paa Livet alene 
vil være at finde. Paa en saadan Forudsætning 
bliver der da ogsaa almindelig bygget i vore 
Dage. Alligevel kommer der her til at vise sig 
en ejendommelig Forskel i Behandlingen, alt efter 
som den enkelte Filosof føler sig fri i religiøs 
Henseende eller knyttet til en bestemt historisk 
Religion, fornemmelig Kristendommen. I første 
Fald vil han føle sig henvist til en fri spekulativ 
Begrundelse, der vel kan søge sin Tilknytning i 
den egentlige Videnskab, men som dog ikke kan 
finde en fuld Begrundelse derudfra. Det bliver 
væsentlig kun til sin egen religiøse Bevidsthed, 
at han da maa støtte sig. En saadan Behandlings-
maade vil da komme til at minde om den gamle 
Anvendelse af R. som et Surrogat for den positive 
Religion. I andet Fald vil Udviklingen væsentlig 
komme til at forme sig som en Apologi for den 
bestemte historiske Religion, hvortil den støtter 
sig; det gælder da om at undgaa den gamle 
Apologetiks Metode. I saa Henseende maa der 
paa den ene Side forlanges, at intet antages uden 
en kritisk Prøvelse, og paa den anden Side at 
den religiøse Erkendelse ikke begaar Overgreb 
over for den eksakte Videnskab. 

Af Hovedværker inden for den nyere R. kunne 
nævnes: Kant, >Religion innerhalb der Grenzen 
der biossen Vernunft« [1793]; G. F . W . H e g e l , 
»Religionsphilosophie« [2., 1840]; J. G. F i c h t e , 
»Kritik alier Offenbarung« [1792]; >Ub. den 
Grund unseres Glaubens« [1798]; »Anweisung zum 
seligen Leben « [ 1806]; Sch l e i e rmache r ' s» Reden « 
og »Der christliche Glaube«; L. F e u e r b a c h ' s 
Skrifter, især »Wesen der Religion« og »Wesen 
des Christenthums«; de W e t t e , »Vorlesungen 
tiber Religion« [1827]; C. S c h w a r z , »Wesen 
der Religion« [1847]; O- P f l e i d e r e r , »Reli-
gionsphilosophie«, 2 [1883]; W. Hermann , »Die 
Religion im Verhaltniss z. Welterkennen u. Sitt-
lichkeit« [1879]; J. Ka f t an , »Wesen d. chr. 
Religion« [1881] og »Wahrheit d. chr. Religion« 
[i888]; W. Bend er, »Wesen d. Religion«, 4 
[1888]; Rauwenhoff , »Religionsphilosophie« 
[overs, fra Hollandsk], 2 [1894]; H. S iebeck, 
»R.« [1893]; A u g u s t e S a b a t i e r , Esquisse d'une 
philosophie de la religion, 5 [1898]; R. E u c k e n , 

»Der Wahrheitsgehalt d. Religion« [1901]; 
Piinjer, »Geschichte d. chr. R.«, I—II [1880— 
83]; J. Ca i rd , Introduction to the Philosophy 
of Religion [1880]; Mansel , The Limits of 
Religions Thought., overs, af Teisen; S t u a r t 
Mil l , Three Essays on Religion [1874]; J. Mar-
t i n e a u , A study of Religion [1S88]; J. Bal-
four, The Foundations of Belief [1895]; H. 
B r ø c h n e r , »Om det Religiøse i dets Enhed med 
det Humane« [1869]; R. Nie l sen , »Religions
filosofi« [1869]; H. H ø f f d i n g , »Religionsfilo
sofi« [1901P. F. C.K. 

Religionsfred, en Fredsslutning, hvis Hoved
bestemmelser vedrøre religiøse Forhold. Den mest 
kendte R. er Freden i Augsburg 1555 (se Re
fo rmat ion) . A. Th. y. 

Religionsfrihed, Retten for de enkelte i Sam
fundet til at bekende og offentlig øve og lære 
deres Religion. I Begrebet R. ligger for det første, 
at den enkelte ikke kan tvinges til at antage 
nogen bestemt Religion eller Religion i det hele, 
men at Staten har overladt Valget af Religion til 
enhver enkelts egen Samvittighed. Dernæst ligger 
der i Begrebet, at Staten respekterer, i fornødent 
Fald ogsaa beskytter, den Religion, som den enkelte 
har valgt, saaledes at han paa den ene Side ikke 
nødes til Handlinger, som vilde stride mod hans 
religiøse Opfattelse, og paa den anden Side faar 
Frihed til at holde sin Gudstjeneste og øve sin 
Religion. Endelig ligger der ogsaa i Religions-
frihedsbegrebet, at den enkelte Person eller det 
enkelte religiøse Samfund har Ret til at drive 
offentlig Propaganda for sin Religion. R.'s Ind
førelse betyder imidlertid ikke, at Staten betragter 
Religionen som sig uvedkommende. Netop fordi 
Religionen er den vigtigste Støtte for Moralen og 
det ordnede Samfundsliv, vil Staten altid være 
interesseret i Religiøsitetens Vedligeholdelse og 
Styrkelse. Samtidig med, at Staten hævder R., vil 
den derfor efter Evne understøtte Religionssam
fundene, noget mere eller noget mindre i det 
enkelte Tilfælde, alt efter vedkommende Samfunds 
Betydning. I Danmark f. Eks., hvor hele Befolk
ningen paa ca. i l / 2 p. Ct. nær bekender sig til 
den evangelisk-lutherske Kristendomsopfattelse, 
har Staten erklæret denne for den normale i 
Landet og derfor fortrinsvis understøttet den. 
Ligeledes kan Staten ogsaa lægge Baand paa 
Lysten til i det hele at kaste Religionen bort ved 
som i Danmark at gøre Religionen til et Under
visningsfag i Skolen og ved at bestemme, at om 
nogen ikke er Medlem af et anerkendt Trossam
fund, skal han ikke derfor slippe for at betale 
de til Folkekirken lovbefalede Afgifter, kun at 
disse i saa Fald erlægges til Skolevæsenet. Det 
vil fremdeles være indlysende, at Staten ikke ved 
Religionens Udøvelse taaler Handlinger eller Ord, 
som stride mod Sædeligheden eller mod god 
Orden, og naturligvis maa den religiøse Propa
ganda ogsaa holde sig inden for visse Rammer. 
Som Følge deraf kan det meget vel forliges med 
Religionsfrihedsprincippet, at visse Religionsformer 
forbydes, saaledes naar de nordamerikanske Fri
stater have forbudt Mormonismen, for saa vidt den 
lærer Flerkoneri, eller naar det tyske Rige ikke 
har tilstedt Jesuitter Adgang til Landet. Staten 
vil ogsaa have Ret til at kræve en formuleret 
Trosbekendelse af hvert religiøst Samfund. End-
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videre maa Staten ogsaa principielt kunne fordre, 
at ingen enkelt unddrager sig sine Borgerpligter 
under religiøse Paaskud. Dog er der paa dette 
Punkt særlige Vanskeligheder, eftersom faktisk 
Iagttagelsen af de borgerlige Pligter kan medføre 
Samvittighedstvang, saaledes f. Eks. Iagttagelsen 
af Værnepligten for saadanne Adventister, som 
anse al Krigstjeneste for Synd. I slige Tilfælde 
bør begge Parter og fortrinsvis Staten kunne lempe 
sig. Med Religionsfrihedsprincippet lader det sig 
endelig ogsaa forlige, at Staten for enkelte offent
lige Personers Vedkommende kræver ikke alene 
Religion, men en bestemt Konfessionstype, saa
ledes naar Kongen i Danmark skal tilhøre den 
evangelisk-lutherske Kirke. I saa Fald er det 
Hensynet til Samfundets Vel og til Religionens 
Trivsel, som berettiger Kravet. Det ligger ogsaa 
i Sagens Natur, at R. ikke kan indrømmes dem, 
der ville virke som Præster eller Religionslærere 
eller i lignende Stillinger i Kirken. Hvorvidt og
saa Beklædelsen af andre Embeder skulde med
føre Nødvendigheden af en bestemt Religionsform 
eller af Religion i det hele for Indehaveren, bliver 
det Lovgivningens Sag at undersøge i de enkelte 
Tilfælde. Ligeledes maa der ogsaa gives særlige 
Regler for Vielse af Brudefolk fra forskellige 
religiøse Samfund og for Børns religiøse Opdra
gelse, naar Forældrene indtage forskellige religiøse 
Standpunkter, eller naar Forældrene slet ingen 
Religion have, i hvilket sidste Tilfælde Forældre
retten ikke maa krænkes, og paa den anden Side 
Statens Interesse for Religionen maa respekteres. 

R. i egentlig Forstand hører den nyere Tid til. 
En vis Tolerance spores dog allerede i Oldtiden, 
f. Eks. under det romerske Kejserdømme, men den 
staar gerne i Forbindelse med en Svækkelse af 
den religiøse Interesse i det hele, og naar Reli-
gionsøvelsen havde en politisk Side, holdt den 
hedenske Stat strengt fast ved den, selv om den 
var en blot og bar Ceremoni. Da Kristendommen 
under Konstantin den Store bliver officielt aner
kendt, er der Tilløb til at sidestille den og den 
gamle Religion som ligeberettigede, men Pariteten 
forsvinder snart, om den overhovedet har været 
praktiseret. Middelalderen igennem kende de kristne 
Stater ikke til R., og Muhamed kendte den heller 
ikke. Afvigelse fra den ortodokse katolske Tro 
betragtedes i de kristne Lande som en borgerlig 
Forbrydelse. Angaaende Stillingen til Jøderne 
baade i Middelalderen og senere se J ø d e r . Først 
med Reformationen begynder R.'s Historie. Dog 
var det ikke aandelige, men rent politiske Mo
tiver, som førte Staterne ind paa R., og den var 
i Begyndelsen stærkt begrænset. Territorialprin
cippet (se Reformat ion) var oprindelig det 
raadende, og det betød i Praksis, at egentlig kun 
Fyrsterne havde R. Ved den westfalske Fred 
1648 bleve de 3 Konfessioner, den katolske, den 
lutherske og den reformerte, ligestillede i Tysk
land, men ingen andre Trossamfund maatte taales. 
I øvrigt skulde hver Landsdel have den Konfes
sion, som den havde 1624. I Frankrig havde 
Protestanterne efter haarde Kampe 1598 faaet fri 
Religionsøvelse ved det nantiske Edikt, men 1685 
ophævede Ludvig XIV Ediktet (se Hu gen ot ter) , 
og de Evangeliske maatte forlade Landet (se Re-
fugié). Ligesom de katolske Lande optraadte 
skarpt mod Protestanterne, saaledes ogsaa de 

; protestantiske mod Katolikker inden for deres Om-
raade, og selv mellem Lutheranere og Reformerte 
var der i 17. Aarh. alt andet end indbyrdes Tole
rance. Det maa dog ikke overses, at Konfession 
og Politik i Tiden efter Reformationen vare saa 
stærkt sammenknyttede, at den enkelte Stat let 

j kunde sætte sit Velfærd paa Spil ved at tillade 
alle Trosbekendelser. Under den deistiske Periode 
og Oplysningsperioden begynder man at hævde 
Tankens og Samvittighedens Frihed. Den ameri
kanske Frihedskrig og de ny Staters Proklamation 
af Menneskerettighederne fremme R.'s Sag, og 
Fyrster som Frederik II af Preussen, Josef II af 
Østerrig og Gustaf III af Sverige samt endelig 
hele den franske Revolutionsbevægelse hjælpe 
Sagen end yderligere. I 19. Aarh. er R. definitivt 
indført i alle civiliserede Stater, dog i forskelligt 
Omfang. England, Nordamerika og Holland have 
været Førerne. Den katolske Kirke har 1864 i 
Pius IX's Encyklika af 8. Decbr. principielt ud
talt sig mod R., men de katolske Stater have dog 
anerkendt den, om end — paa Frankrig nær — 
mere nølende og med store Indskrænkninger. Se 
i øvrigt de enkelte Landes Historie. 

I D a n m a r k skabte Grundloven fuld R. Dens 
§ 79 siger, at ingen paa Grund af sin Tros
bekendelse kan berøves Adgang til den fulde 
Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder, 
men ingen kan heller unddrage sig Opfyldelsen 
af nogen almindelig Borgerpligt. Efter § 77 er 
ingen pligtig til at yde personlige Bidrag til 
nogen anden Gudsdyrkelse end den, som er hans 
egen, og efter § 76 ere Borgerne berettigede til 
at forene sig i Samfund for at dyrke Gud paa 
den Maade, der stemmer med deres Overbevisning, 
dog at intet læres eller foretages, der strider mod 
Sædelighed eller den offentlige Orden. Ifølge 
§ 3 er den evangelisk-lutherske Kirke den danske 
Folkekirke, og den understøttes som saadan af 
Staten. Denne Kirke skal Kongen bekende sig 
til, jfr. § 5. Inden for de andre Trossamfund 
skelnes atter mellem de anerkendte, jfr. § 77, og 

ide blot bestaaende. (Li t t . : B l u n t s c h l i , >Ge-
schichte des Rechts der religiosen Bekenntniss-
freiheit« [Elberfeld 1867]; H. Matzen og 
T i m m , »Haandbog i den danske Kirkeret < 
[1891]). A.Th.J. 

I N o r g e erklærede Rigsforsamlingen paa Eids-
vold 1814, at den evangelisk-lutherske Religion 

j skulde forblive Statens offentlige; men for øvrigt 
j gjordes ingen andre principielle Indskrænkninger 
! i R., end at Jøder, Jesuitter og Munkeordener for-
bleve udelukkede. Først ved L. af 16. Juli 1845 
kom dog R. til sin fulde Ret, idet denne Lov, nu 
afløst ved L. af 27. Juni 1891, sikrede Dissen-
ternes Rettigheder i Enkelthederne. 1851 op
hævedes Forbudet mod Jøders Adgang til Riget, 
1896 mod Munkeordener. 1878, 1880 og 1894 
gaves nærmere Bestemmelser om Embedsmænds 
Stilling. E. H. 

Religionshistorie og Religionsvidenskab. 
De to Ord betegne omtrent det samme, idet en 
videnskabelig Behandling af Religionerne altid 

1 først og fremmest maa blive historisk; men af 
Religionsvidenskaben forlanger man tillige den 

; psykologiske og filosofiske Betragtning af det 
; religiøse Liv, som opleder dets Elementer og 
i overvejer dets Værdier, saaledes som man gør 
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det i andre Videnskaber om det menneskelige 
Aandsliv. Fra Teologien adskiller Religionsviden
skaben sig altsaa ved, at den ikke beskæftiger 
sig med nogen enkelt Religion alene eller be
dømmer det religiøse ud fra en enkelt Religion, 
hvis Værdi det gælder om at fastslaa. Religions
videnskaben omspænder hele Menneskeslægtens 
religiøse Liv, fremlægger dets Kendsgerninger 
baade i Fortid og Nutid, søger at finde dets 
Oprindelse (i Slægten og hos den enkelte) og at 
paavise de enkelte Religioners Udvikling, deres 
indbyrdes Forhold: Afhængighed, Ligheder og 
Forskelle. Maalet for denne Videnskab er imid
lertid ikke blot at fremlægge Kendsgerninger og 
finde Love, men ogsaa derigennem at skabe større 
Frihed og renere Overbevisning i den personlige 
Fromhed, at hjælpe Mennesker til at udskille 
Slakkerne og bevare Guldet i den Religion, som 
de bekende. 

Religionsfilosofien begynder der, hvor man be
tragter sin egen Religion med en udenforstaaendes 
Øjne; Religionshistorien begynder der, hvor man 
bliver opmærksom paa andre Religioner end den, 
man selv tilhører, og giver sig til at undersøge 
og beskrive dem. Dette skete allerede i den 
klassiske Oldtid, idet saavel græske som romerske 
Forfattere have efterladt talrige Optegnelser om 
andre Folkeslags religiøse Skikke og Meninger. 
Saaledes H e r o d o t , hvis Meddelelser om ægyp
tisk , babylonisk og persisk Gudsdyrkelse vel 
indeholde Misforstaaelser, men i det væsentlige 
dog ere blevne bekræftede af vor Tids Forsk
ning ; andre græske Skildrere af Østens Historie, 
som T h e o p o m p o s , Be rosos o. a. dvæle ogsaa 
ved det religiøse; men alle disse Forfatteres 
religionshistoriske Meddelelser ere kun Led i 
deres almindeligere Skildring af Folkenes Liv og 
Historie. En ganske særlig Interesse for det reli
giøse Liv havde imidlertid P l u t a r c h (født 46 
e. Chr.), hvis Skrift De Iside et Osiride maa 
betragtes som et specielt religionshistorisk Ar
bejde. Den stærke Trang, man i Kejsertiden følte 
til at forsyne sig med fremmede Guder, førte 
ogsaa den videnskabelige Interesse for disse med 
sig; saaledes er Skriftet De Dea Syria, som med 
Urette tillægges Lukianos, en lærerig Skildring 
af den syriske Kultus, der just fejrede saa store 
Triumfer i Kejserriget. Ej heller forsømte For
fattere som Cæsar , S t r a b o , T a c i t u s , Ammi-
a n u s M a r c e l l i n u s at fortælle om de Reli
gioner, de saa; og de mange Forsøg, der ere 
gjorte paa at skildre Østens og Vestens forsvundne 
Religioner ved Sammenstilling af de klassiske 
Forfatteres Meddelelser, vidne bedst om, hvor 
ivrige Iagttagere disse have været. Og saa er 
endda det meste gaaet tabt. Endnu mærkværdigere 
er dog den rent videnskabelige Interesse, som 
Grækere og Romere viste for deres egne Reli
gioner. Allerede Romeren V a r r o (født 116 f. Chr.) 
havde optegnet sin Fædrenetro og dens Skikke, 
og P a u s a n i a s giver i sin Beskrivelse af Græken
land ("ca. 150 e. Chr.) mangt et vigtigt Bidrag til 
vor Viden om græsk Gudsdyrkelse og Gudetro. 
Fra denne Tid til Hedenskabets sidste Dage for
sømmer den lærde Granskning (navnlig Alexan-
drinernes) ikke at samle, fortælle, sammenstille 
og forklare de antikke Myter, hvorom de — dog 
for største Delen tabte — »Mytografers« Skrifter '•• 

have baaret Vidne. De s t o i s k e Filosoffer, der 
personlig følte sig staaende uden for Folketroen, 
gjorde ogsaa mangen Gang denne til Genstand 
for deres Betragtninger, men desværre skæmmes 
deres Beretninger af den stedse herskende Lyst 
til at forklare Myterne som Udtryk for Natur
begivenheder. En anden rationalistisk Mode fra 
Datiden var den saakaldte E u h e m e r i s m e , 
der forklarede Guderne som Fortidens Konger. 
Med Kristendommens Sejr hørte denne viden
skabelige (eller halvvidenskabelige) Interesse for 
Religionerne op, og dog kunne vi takke K i r k e 
f æ d r e n e for nogle af vore bedste Oplysninger 
om Oldtidens Hedenskab (navnlig C l e m e n s fra 
Alexandria og A u g u s t i n ) ; men deres Beret
ninger vare fremførte af polemisk Interesse og 
have derfor ingen ligefrem Plads i denne Viden
skabs Historie. Bedre Lov fortjene Middelalderens 
K r ø n i k e s k r i v e r e , af hvilke adskillige have 
udvist megen Iver for at optegne den hedenske 
Tro og dens Skikke, som de mødte (saaledes for 
Nordens Vedkommende Adam af Bremen og 
Sakse) ; dog var det hos Krønikeskriverne langt 
mere Trangen til at fortælle om Kuriositeter end 
en egentlig antropologisk eller historisk Interesse, 
der affødte disse Forfatterskaber, og om nogen 
Agtelse for de Fænomener, der berettedes om, 
var der ikke Tale. Anderledes blev det i Re-
n a i s s a n c e t i d e n , da Sansen for det græsk-ro
merske Hedenskab vaagnede og for manges Ved
kommende blev til en Slags poetisk-religiøs Be
kendelse. Digtningen, Kunsten og Filosofien bleve 
nu gennemtrængte af Emner fra den antikke My
tologi og af hedenske Anskuelser; det er i Virke
ligheden forbavsende, med hvilken Iver man i 
kristne Lande har tilegnet sig disse Minder fra 
et svundet Hedenskab, og hvilken Udbredelse 
Kendskabet dertil har vundet; thi det er først i 
disse sidste Menneskealdre, at man ikke længere 
maaler et Menneskes Dannelse paa hans Kend
skab til antikke Gudenavne, og endnu Schiller 
høre vi (i »Die Gotter Griechenlands«) klage 
over, at denne Gudeverdens Herlighed er svunden. 
Under denne Begejstring for Antikken groede 
Studiet af dens religiøse Indhold stedse stærkere 
frem og antog efterhaanden en videnskabelig Ka
rakter. Slægt efter Slægt har indtil den Dag i 
Dag arbejdet paa at fremdrage denne tabte Verden; 
dog er det først i 19. Aarh., at man har kunnet 
lægge saa megen Kritik ind i Arbejdet, at man 
nu kan se det antikke Hedenskab, som det virke-

! lig var. Der krævedes dertil en større Synskreds 
1 og en mere alsidig Arbejdsmaade end de gamle 

lærdes udelukkende Bogstudium og deres tradi
tionelle Begejstring. Men ogsaa til denne Syns
kredsens Udvidelse havde Renaissancetiden lagt 
Grunden. Det var jo ikke blot den gamle Verden, 
men ogsaa den ny Verden, disse kraftige Genera
tioner opdagede, og de store S ø r e j s e r bibragte 
Folk et ganske andet Kendskab til Menneskehed 
og Hedenskab end det, man tidligere havde haft. 
Thi Marco Polo's berømmelige Rejse til Central
asien i 13. Aarh. havde været for enkeltstaaende 
et Fænomen til at sætte Tankerne i større Be
vægelse ; men Amerika, Afrika's Vestkyst, Indien 
og de fjerne Øer gav Forskning og Indbildnings
kraft et lige overvældende Stof. Spaniere som 
Sahagun , Acos ta og G a r c i l a s s o de la V e g a 
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forsømte ikke at optegne, hvad de saa af det 
første store Hedenskab, man stødte paa i de 
glimrende, men brat udryddede mejikanske og 
peruanske Gudsdyrkelser. Nu fulgte efterhaanden 
de andre Opdageres Rejseværker; det religions
historiske Stof, som disse byde, var just ikke 
stort, men Vejene vare nu fundne til Hedenskabets 
egentlige Lande, og det varede ikke længe, før 
man drog ud for at faa det i Tale. 

I Samklang med disse kække Mænds Bedrifter 
udvidede nu ogsaa de studerende Mænd deres Blik. 
Allerede i Humanismens Tid var man ad lærde 
Veje kommet ud over den græsk-latinske Verdens 
Ensidighed, idet man ogsaa havde draget den — 
hidtil kun for Jøderne bestemte — hebraiske 
Litteratur for Lyset. Dette Fremskridt knytter 
sig især til J o h a n n e s Reuch l in ' s (død 1522) 
Navn, og skønt Interessen ved disse Studier først 
og fremmest var rent teologisk, saa havde man 
dog nu Nøglen til det semitiske Hedenskab i Hænde. 
Thi med Hebraisk fulgte Arabisk og Syrisk: 
Koranen blev ikke længere en Bog for Arabere 
og Muhamedanere alene. Snart fulgte ogsaa 
Kendskabet til Persisk efter; rejsende som H e n r y 
L o r d (1630), G. C h i n o n (fra 1640) og J. 
C h a r d i n (1674) bragte Kundskab om Persien 
med sig hjem; at Tyrkiet eksisterede, fik man 
ogsaa tilstrækkelig at føle, og der udviklede sig 
en Interesse for »Orienten <, der periodisk antog 
Karakteren af Modesværmeri, saaledes som man 
f. Eks. kan mærke det i den franske Litteratur 
under Ludvig XIII og Ludvig XIV's første Tid. 
I 17. Aarh., hvis Studier i det hele bære Præget 
af stor Alvor og Grundighed, blev der samlet 
en Mængde Stof til en kommende Religions
videnskab, som til Dels endnu den Dag i Dag 
har Betydning: ikke blot de store filologiske 
Arbejder om de semitiske Sprog, men ogsaa 
lærde Sammenstillinger af de klassiske Forfatteres 
Meddelelser om Orienten, blandt hvilke Bøger 
som B a r n a b é Br i sson ' s De regio Persarum 
principatu (allerede fra 1590) og T h o m a s 
Hyde ' s Kæmpeværk: Veterum Persarum Reli-
gionis historia [Oxford 1700] staa som lysende 
Eksempler. 

Men 17. Aarh. var ogsaa M i s s i o n e n s store 
Tid, og denne har Fortjenesten af mange Steder 
at have bragt Videnskaben hen til selve Heden
skabets Kilder. Den første hedenske Religion, 
man, næst Islam, fik virkelig Lejlighed til at 
studere, var den k i n e s i s k e . Den jesuitiske 
Mission var naaet til Kina i 16. Aarh.'s Slutn.; 
men af den fremgik efterhaanden lærde Arbejder 
over kinesisk Religion, som blev af stor Be
tydning. 1662 udgav Ign . de C o s t a sin 
latinske Oversættelse af Ta-ksio (>den store 
Lære«), en af Kinesernes hellige Bøger, som 
indeholder Kon-fu-tse's Lære (se Kung-fu-tse) i 
kort Begreb. Større Virkning gjorde dog det 
1687 i Paris udkomne Værk: Confucius Sina-
rum philosophus, der indeholdt en Oversættelse 
af det karakteristiske kinesiske Moralskrift »Chung-
yungc (Læren om Middelvejen). Og i Løbet af 
18. Aarh. blev man bekendt med et ikke ube
tydeligt Antal kinesiske Skrifter i Oversættelse. 

Den Viden, man ved alle disse Anstrengelser 
havde naaet om fjerne Naturfolk og hedenske 
Religioner — saa vidt forskellige fra Kristendom 

og europæisk Civilisation —, samlede sig nu efter
haanden i det Billede af Naturmennesket og 

i naturlig Religion, som 18. Aarh.'s Filosoffer, 
fornemmelig V o l t a i r e o g R o u s s e a u , vandt saa 

i stor en Berømmelse ved at tegne. Bevidstheden 
! om, at der gaves andre Religioner end Kristen-
J dommen, og det endogsaa Religioner, der, som 
i Islam og Confucionismen, ja selv Jødedommen, 
passede langt bedre til det rationalistiske Skema 

I end navnlig den katolske Kristendom, styrkede 
Fritænkeriet i dets Kamp mod de hjemlige Kon
fessioner. Den tyske Filosof Wolf blev afsat bl. a., 
fordi han erklærede Kon-fu-tse's Lære for lige 
saa ophøjet som Christi, og Less ing , der i sin 
»Menneskehedens Opdragelse« skildrer de hedenske 
Religioner som Aabenbaringens nødvendige Ud
viklingstrin, lader i »Nathan der Weise« Islam 
og Jødedom kappes med Kristendommen om 
Sandhedens Ring; V o l t a i r e stiller de kristne 
Missionærer i komisk Belysning over for den 
forstandige Kinesers sunde Sans, og R o u s s e a u 
sætter, ganske fantastisk, Naturmenneskets en
foldige Tro op mod Teologiens forviklede Sy
stemer. Disse Teorier havde ingen videnskabelig, 
og knap nok nogen filosofisk Værdi, og den 
hele Periode betegner, med sin Overfladiskhed 
og sine Abstraktioner, en Tilbagegang fra 17. 
Aarh.'s grundige Samlerflid; men disse fantastiske 
Konstruktioner blev dog et Udtryk for den fuld
stændige Omvæltning i det historiske Verdens
billede, den ny geografiske Synskreds havde ført 
til, og Opraabet til betydelige Arbejder, som 
skulde grave Menneskehedens oprindelige Tro 
frem af de positive Religioners Løngange. 

Dette var nemlig Maalet, man nu satte sig ved 
Overgangen til 19. Aarh., og Frimureriet, som 
dengang var i sin ypperste Blomstring, ægger 
yderligere Lysten til at finde Mysteriet bag de 
gamle Ceremonier. De positive Religioner affandt 
man sig med ved at erklære dem for Præste
bedrag. Man overhørte ganske den vægtige Pro
test, der rettedes mod denne Betragtning af den 
første Bog, der kan kaldes en Religionshistorie, 
nemlig Tyskeren Meine r s : »Grundriss der Ge-
schichte aller Religionen« [1785, efterfulgt 1806 
af hans »Allgemeine, kritische Geschichte aller 
Religionen«]. 

Selv saa store Forskere og kritiske Talenter 
som de tyske Filologer H e y n e og Her 
mann anede en højsindet Filosofi bag de 
græske Myter; endog H e r d e r med hans store 
historiske Blik havde ladet disse optræde som 
»Allegorier« for dybere Sandheder, og denne 
Rationalismens Arvetanke optog den romantiske 
Filologis Banebryder F. C reuze r , idet han for
klarede Religionernes ydre Former som en »Sym
bolik«, bag hvilken Menneskehedens ældste og 
evige Tanker »Guds Tilværelse og Sjælens 
Udødelighed, Slægtens Fordærvelse og Forsoning« 
skjulte sig; en særlig rig Fundgrube for disse 
Tydninger fandt man da i de græske, særlig de 
eleusinske Mysterier. I dette Spor slog Roman
t i k k e n s F i l o s o f i nu ind: S c h e l l i n g og 
H e g e l overbyde hinanden i Dybsindighed, naar 
de i indbyrdes forbitret Polemik skulle tolke det 
absoluttes Selvudfoldelse gennem Religionernes 
Trinstige, men en vis æggende Kraft havde dog 
disse Spekulationer over for Samtidens Ungdom 
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og kaldte den til virkelige Studier af Religi
onerne, og den Humanitet kan man ikke fra
kende disse Tænkere, at de gav selv de primi
tive Religioners raa og barokke Forestillinger 
en ærefuld Plads i Menneskehedens aandelige 
Udvikling. 

Imidlertid havde det hele ført til ingenting, 
hvis ikke den samme Tidsalder havde fostret 
Mænd, der toge langt mere reelt paa Tingene, 
og mest udrettede de, der droge ud paa lange 
Veje for at oplede de fjerne eller svundne Kul
turers Mindesmærker. 18. Aarh.'s sidste Halvdel 
er rigt paa historiske Opdagelsesrejser, som i Mod
sætning til de tidligere Aarhundreders Sørejser og 
Missioner havde et rent videnskabeligt og for en 
stor Del et ligefrem religionshistorisk Formaal. 

Den eventyrlige Begyndelse paa disse Rejser 
gjorde Franskmanden A u q u e t i l D u p e r r o n , der 
1755 l°d sig hverve til Soldat for at komme til 
Indien og faa Rede paa Parsernes hellige Skrifter. 
Han bragte det første Eksemplar af >Zend-Avesta« 
(s. d.) til Europa og præsterede den første Over
sættelse af dette hidtil ganske ukendte Værk; 
Duperron's egne Bidrag til Tydningen vare dog 
meget ufuldkomne, og hans hele Foretagende blev 
mødt med utilbørlig Mistro. Gennem Rask 's og 
Burnouf 's Bestræbelser fik den filologiske Tyd
ning af Avesta imidlertid fast Grund under Fød
derne. Noget senere kom den i nd i ske Litteratur 
for Lyset, men den blev til Gengæld ført frem 
med desto større Sikkerhed af saa talentfulde 
Mænd som W i l l i a m J o n e s (1746—94), der 
trykte og oversatte de første Sanskritværker (Ka-
lidasa's »Sakuntala« og Manu's Lovbog), og H. J. 
C o l e b r o o k e (1765 —1837), ligesom Jones en 
højtstaaende Embedsmand i Indien, der gennem 
sine Essays om Veda'erne, om indisk Filosofi og 
mange andre Emner paa een Gang aabnede den 
hele indiske Verden for den europæiske Viden
skab. Og endelig Napoleons-Tiden med dens viden
skabelige Forskning i Levanten. '799 fandtes 
i Ægypten Rosette-Stenen, hvis tresprogede Ind
skrift gav C h a m p o l l i o n Nøglen i Hænde til 
Hieroglyfernes Tydning og dermed til den For-
staaelse af den ægyptiske Religion, som senere 
Forskere som Leps ius , Brugsen , Le Page, 
Renouf, M a s p é r o o. a. haveskænket. Nu fulgte 
Rejserne Slag i Slag: 1819—23 berejste Danskeren 
Rasmus R a s k Persien og Indien og bragte den 
buddhistiske Kanon og mange andre Haandskrifter 
(ogsaa af Avesta og det senere persiske Skrift 
Bundehesh) med sig til Kjøbenhavn; samtidig, 1820, 
trængte Ungareren A l e x a n d e r Csoma ind i 
Tibet og skaffede Lamaismens hellige Kodices: 
Kahgyur og Tangyur til Veje; men om Assyrien 
og Babylonien vidste man stadig ikke anden Be
sked, end hvad man kunde hente fra de klassiske 
og jødiske Skrifter. En Forberedelse var dog sket 
til engang at læse de babyloniske Mindesmærker, 
som Jorden endnu gemte. C. N i e b u h r havde paa 
sin af den danske Regering foranstaltede Orient-
rejse (1761 — 68) bemærket den persiske Kileskrift, 
og Gro te fend tydede denne 1802. Da Fransk
manden B o t t a og Englænderen L a y a r d 1842— 
50 foretage de første større Udgravninger i Baby
lon og finde de assyriske Lertavlebøger, blandt 
hvilke en stor Mængde hellige Skrifter, gaar det 
derfor forholdsvis hurtig med Tydningen af disses 

I Kileskrift, og Udgravningerne, der fortsattes af 
Rawlinson, Smith, Rassam, Oppert, Hilprecht o. a., 

! drage bestandig nyt Materiale frem, saaledes endnu 
1889 det vigtige Tell-el-Amarna-Fund i Ægypten, 
som har kastet et saa mærkeligt Lys over Til
standene i Forasien i 15. Aarh. f. Chr. Den ba
byloniske Religion, som vi læse ud af disse Kile
skrifter, staar endnu langt fra for os i fuldkommen 
Tydelighed, men vi kende dog en stor Mængde 
af dens Fænomener og ane den Betydning, den, 
saavel som hele den babyloniske Kultur, har haft 
for det vestlige Asien i en tidlig Oldtid, ja vist
nok langt ud over denne Verdensdels Grænser. 

i Det sparsomme Kendskab, vi have til de andre, 
I forsvundne semitiske Religioner, skyldes ogsaa 
I Udgravninger, saaledes især Fremdragelsen af Pal-
myra i Syrien, af de fønikiske Indskrifter (navnlig 

I i Karthago), Fundet af Mesa-Stenen i Moab (1869) 
og Udgravningen af det syriske Sendschirli (1893). 
Jævnsides med dette Arbejde i det fjerne gaar 
den stedse ivrige Gennemsøgning af Eu ropa ' s 
egen J o r d b u n d , først af Grækenland. Det Syns-

, punkt, Karl Otfried Muller vandt dernede, er af 
uforglemmelig Værdi, og allerede hans >Prolego-
mena zu einer wissenschaftlichen Myfhologie« 
[1825] blev i Virkeligheden, hvad Titelen siger, 
og kunde, om man havde fulgt dens kloge Raad, 
have sparet os et halvt Aarhundredes Vildfarelser. 
Det er egentlig først Sch l i emann ' s Udgravninger 
af Troja og Mykene (1870—90) og de mange 
Fund, der nu gøres paa Cypern og Kreta og 
Lilleasien's Kyst, der have bragt os paa Spor efter 
Hellenernes tidligste Religionsformer. Den nor
d i ske A r k æ o l o g i , der var fuldt udfoldet, før 
den græske naaede en tilsvarende Højde, og som 

i har virket grundlæggende for al arkæologisk Me
tode, fortjener i denne Sammenhæng en særdeles 
ærefuld Plads, og den nordiske Filologi, der jo 

; fra gammel Tid har haft de religiøse Grundtekster 
i Hænde, har ikke staaet tilbage. 

Støttet og vejledt af dette mægtige Apparat af 
udgravede Mindesmærker og fremdragne Kilde
skrifter har Religionsvidenskaben i 19. Aarh.'s 
sidste Halvdel kunnet tage en Vending mod Virke
ligheden, der, om end kun langsomt, har udfriet 
den af de filosofiske Væv og forudfattede Me
ninger, hvormed Rationalisme og Romantik havde 
omspundet den. Ja der kunde overhovedet først 

I nu, da Kildeskrifterne og Kultusminderne forelaa, 
være Tale om en almindelig Religionsvidenskab. 

! Og denne maatte naturlig først udgaa fra I n d o 
l o g e r n e s Kredse. Thi den indiske Litteratur er 
et mægtigt Vidnesbyrd om en ubrudt religiøs Ud
vikling gennem 4,000 Aar, og i dennes Begyndelse, 
de vediske Digte, mente man først at have fundet 
det umiddelbare Udtryk for den indo-europæiske 

! Races oprindelige Hedentro. Paa denne Formod
ning og paa en idealistisk Naturtydning af de 
indiske Myter, som har sin Rod i Schelling's Fi
losofi, men heldigvis ogsaa med en udstrakt og 
grundig indologisk Lærdom, opbyggede Max 
Mul l e r (s. d.) som Professor i Oxford den mo
derne Religionsvidenskab i sine berømte »Hibbert 
lectures«. Denne Forelæsningsserie, der ligesom 

I de beslægtede >Gifford lectures« har tjent mægtig 
I til Religionsvidenskabens Opsving, er baseret paa 
! rige Fond, udtrykkelig til Brug for Religionsviden-
; skaben. Endnu større Betydning fik M. Muller 
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ved at iværksætte Udgivelsen af »Sacred books 
of the East«, en Række engelske Oversættelser 
af de forskellige Religioners hellige Skrifter (nu over 
50 Bd.). Ogsaa i Frankrig tog man kraftig fat, idet 
H. R e vi I le samlede sin Tids religionshistoriske 
Resultater i elegante Fremstillinger og grundlagde 
Tidsskriftet »Revue de l'histoire des Religions«. 
Dertil kommer Oprettelsen af Musée Guitneti Paris, 
der udelukkende samler paa Genstande, som ere 
af Interesse for Religionshistorien, og udgiver kost
bare Værker af samme Emne, ligesom dets Penge
midler underholde adskillige religionshistoriske 
Lærestole ved College de France. Et trofast 
Hjemsted har Religionshistorien ogsaa haft i Hol
land, hvor navnlig C. P. T i e l e (død 1901), som 
første Professor i Religionshistorie i Leyden, med 
Klarhed og Kritik ordnede Religionshistoriens 
mangfoldige Stof og frigjorde den fra de romantiske 
Hypoteser, i hvilke Max Muller dog stadig be
vægede sig. Tiele's Lærebøger (hans »Grund
træk« er oversat paa Dansk af F. Buhl) betegne 
et foreløbigt Hvilepunkt; men ny Bevægelser ere 
i de sidste tyve Aar draget ind i Religionshistorien. 
Dels har den saakaldte F o l k l o r i s m e , som 
grundlagdes med Grimm's »Deutsche Mythologie« 
og senere fortsattes saa glimrende af M a n n h a r d t 
[»Wald- u. Feldkulte«, 1—2. 1875—77], men 
som i lang Tid lodes uænset af Religionshistoriens 
Ordførere, nu taget saa kraftig til Orde, at den 
ikke kan overhøres længere, men er bleven et 
vigtigt Led i den religionshistoriske Undersøgelse; 
dels har E t n o g r a f i e n villet angive Metoden og 
bearbejde Religionshistorien efter den Darwin-
Spencer'ske Udviklingslære. Denne sidste Ret
ning, der har sin kraftigste Type i Antropologen 
T y l o r ' s Bog »Primitiv Culture«, har understreget 
den saakaldte »Animisme« (Dyrkelsen af afdødes 
Aander) som Religionens Begyndelse, medens 
Cambridge-Skolen, anført af Semitisten R o b e r t -
son-Smi th og F r a z e r (»Golden Bough«, 2. Udg. 
1900), tillige betonede »Totemismen«, Klanernes 
Dyredyrkelse, som en oprindelig Form af Reli
gion. Disse Skoler have gjort den store Gavn 
for det første at fastslaa de betydningsfulde ani
mistiske og totemistiske Fænomener i de lavere 
Religioner, men ogsaa ved at genfinde dem i 
højere Religioner (som f. Eks. den indiske og 
græske), og dette har, i Forbindelse med Arkæ
ologiens samstemmende Vidnesbyrd, bidraget til 
at stille det religiøse Liv hos Oldtidens Kultur
folk i en ganske anden Belysning end den tid
ligere Idealismes. Det gik da heller ikke af 
uden Kamp, og navnlig rettede Skotten Andrew-
L a n g heftige og vittige Angreb paa Max Muller og 
hans stedse kunstige Forsøg paa at hævde sin »De-
generationsmetode« (der vil forklare de lavere 
Fænomener i Hedenskabet som Frugterne af et 
Forfald fra en højere Begyndelse). Imidlertid 
har den urolige Andr. Lang selv foretaget Sving
ninger i sin Synsmaade og optraadte pludselig i 
sin Bog »The making of religion« med en Teori 
om et højere Gudsbegreb hos Naturfolkene. Den 
evolutionistiske Hypotese har, ligesom den ro
mantiske, sat meget Arbejde i Gang; den har be
frugtet Forskeren paa alle Omraader, og Bøger 
som Wel lhausen ' s , Stade 's og R. Smi th ' som 
semitisk Religion, de G r o o t e ' s »Religious sy
stems of China«, O l d e n b e r g ' s »Die Religion 

der Veden«, E r w i n Rohde ' s »Psyche« om græsk 
Religion, G o l t h e r ' s og Mogk 's germanske 
Mytologier o. m. a. skylder den mere eller mindre 
deres Synsmaade. Men Realiteterne, der drages 
frem for at bekræfte Hypotesen, begrænse den 
tillige, og ikke mindst blandt selve Etnograferne 
finder man nu en Tilbøjelighed til at benytte det 
evolutionistiske Udgangspunkt med meget For
behold. Vi staa i dette Øjeblik igen foran en 
realistisk og tillige kritisk Periode, hvor man til
lægger de almindelige Synspunkter mindre Værdi 
og lader Forskningen afsætte sine Resultater 
enkeltvis. Man bestræber sig netop nu for at 
fastslaa hvert Kildeskrifts Indhold, hvert Mindes
mærkes Ejendommelighed og hver Lokalitets Kul
tus saa nøjagtig som muligt, indtil en naturlig 
Samstemning mellem mange Enkeltiagttagelser 
fører Forskeren til en mere omfattende Paastand. 
(L i t t . : K. O. Mul ler , »Prolegomena zu einer 
wissenschaftl. Mythologie« [1827, Tillæg]; F. 
Max Miiller, Introduction in the science of 
religion [1874]; C. P. T ie l e , Elements of the 
science of religion [Gifford lectures 1896], I—2 
[1897—99]; M. J a s t r o w , The study of religion 
[1901]; S t e i n t h a i , »Allgemeine Einleitung in 
die Mythologie« [»Archiv f. Religionswissenschaft«, 
Bd. III] ; E. H a r d y , »Zur Geschichte der 
vergleichenden Religionsforschung«, smst., Bd. 
IV; L. M a r i l l i e r , Art. »Religion« i »La grande 
Encyclop.*). Edv.L, 

Religiosi (lat.) kaldes Medlemmer af Munke-
og Nonneordener. 

Religiosi dies ell. atri dies kaldtes hos 
Romerne de Dage af Aaret, som ansaas for Ulyk-
kesdage, hvorfor der paa dem ikke maatte af
holdes Folkeforsamlinger eller Retsmøder; de vare 
altsaa nefasti dies (s. d.). Det var dels Dage, 
som stode i Forbindelse med bestemte religiøse 
Fester, dels Mindedage for visse ulykkelige Be
givenheder, svære Nederlag el. lign. H. H. R. 

ReligioSO (ital.), musikalsk Foredragsbeteg-
nelse, højtidsfuldt, andægtigt. 

Relikter (lat.), de tilbageblevne, efterladte; 
Efterladenskaber. Re l fc ta , Enke. 

Reliktfauna. 1860 paaviste den svenske Natur
forsker S. Loven, at der i de store svenske Søer 
fandtes en Fauna af arktiske marine Dyr, navnlig 
Kræbsdyr, men ogsaa en Fisk: Cottuis quadri-
cornis; bekendtest er vistnok Schizopoden 
Mysis relicta og Isopoden Idothea entomon; 
denne Faunas egentlige Hjem var de arktiske Have, 
hvor den endnu lever. Senere Aars Undersøgelser 
have vist, at den mangler langs Norge's Vestkyst 
og i Kattegattet, er sjælden i Østersøen og kun 
almindelig i den bottniske Bugts nordligste Del. 
Ud fra Landets geologiske Bygning paaviste 
Loven, at de store svenske Søer vare tilovers
blevne Rester af en gammel Havarm, der havde 
strakt sig tværs over Sverige, forbindende den 
bottniske Bugt med det nuværende Kattegat. Den 
arktiske Fauna var indvandret i den bottniske 
Bugt paa et Tidspunkt, da denne stod i aaben 
Forbindelse med det hvide Hav over Finland. 
Under paafølgende Landhævninger ophørte denne 
Forbindelse; de fra de arktiske Have afstængte 
Dyreformer levede da ogsaa i den Havarm, der 
strakte sig tværs over Sverige, og som her har 
afsat sine paa marine Mollusker rige Aflejringer. 
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Under den yderligere Landhævning, der havde 
Dannelsen af de store svenske Søer til Følge, 
afspærredes de arktiske marine Dyr i disse og 
akklimatiserede sig nu til disses ferske Vand; 
Polarhavenes Dyreformer vare under langt syd
ligere Breddegrader blevne omdannede til Fersk-
vandsformer. Dyreformerne kaldes Relikter, Søerne, 
hvori de fandtes noget senere, Reliktsøer. 

Loven's geniale, ypperlig underbyggede Teori 
er i sine Grundtræk bleven bekræftet af alle 
senere Undersøgelser. Da man senere hen fandt 
de ovennævnte Dyreformer i talrige Søer i Fin
land, Norge, England, Nordamerika, steg Antallet 
af Reliktsøer meget betydelig; da man endvidere 
havde dannet sig den Opfattelse, at enhver Sø, 
der husede marine Former, kunde betegnes som 
Reliktsø, og man samtidig anvendte Betegnelsen 
Relikter paa et meget stort Antal Dyreformer, 
hvis Slægtskab med marine Dyr i hvert Fald var 
meget tvivlsomt, steg Antallet baade af Relikter 
og Reliktsøer i en foruroligende Grad. I sit 
ypperlige Arbejde >Die Relictenseen« bekæmpede 
Credner Misbrugen af disse Begreber og frem
hævede navnlig, at en Sø aldrig kunde betegnes 
som Reliktsø, fordi den indeholdt marine Dyre
former ; Beviset for, at en Sø i tidligere Tid 
havde dannet en Del af et Hav, kunde kun leveres 
ved en geologisk Undersøgelse af de omgivende 
Landstrækninger; Muligheden for, at de marine 
Dyr simpelt hen gennem Floderne vare vandrede 
op i Søerne eller passivt af Fugle etc. vare førte 
ind i disse, er nemlig altid til Stede. Credner's 
Anskuelse har nu sejret, og Antallet af Relikt
søer sank derved meget betydelig. 

Oprindelig anvendte man Betegnelsen Relikter 
kun paa de Former, der vare indvandrede under 
Istiden; senere har man gjort opmærksom paa, 
at mange af de i ferske Vande levende meget 
gamle Dyreformer vistnok bør opfattes som Re
likter fra Fortidshave, meget ældre end Istidens 
(Lungefisk, Pansergedder, mange Snegle etc), 
ligesom det er blevet fremhævet, at Relikter op-
staa endnu den Dag i Dag, idet der stadig sker 
en Indvandring af Havdyr i Ferskvande, hvor de 
akklimatiseres og afspærres (visse Rejer, Polyp
dyr, Amfipoder etc). Ogsaa i danske Søer synes 
arktiske marine Havdyr at være indespærrede; 
Istidsrelikter ere i alt Fald paaviste i Furesøen 
og ville rimeligvis findes i adskillige andre Søer. 
Betegnelsen Relikt er i øvrigt ikke alene anvendt 
paa Havdyr, men anvendes ogsaa som Betegnelse 
for de formentlige arktiske Landdyr og Planter, 
som under Isens Bortsmelten i Slutningen af Is
tiden menes at være efterladte og at have holdt 
sig paa særlige gunstige Lokaliteter, især mellem
europæiske Alpetinder. (Li t t . : L o v e n , >Om 
några i Vettern och Venern funna Crustaceerc 
[Kgl. Vetensk. Akad. Forh., Stockholm, 18. Aarg. 
l 86 t ] ; Credner , »Die Reliktenseen< , Supple-
mentshæfte Nr. 86 i Petermanns Mittheil. 1887— 
88; W e s e n b e r g - L u n d , Sur Vexistence d'une 
faune relicte dans le lac de Furesø [Overs. o. d. 
Kgl. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1902]). C. W.-L. 

Relikvier (lat.: »Levningerc) bruges allerede 
i klassisk Latin undertiden om Ligrester eller 
Aske og anvendes i det kirkelige Sprog oprinde
lig om Ligrester af Helgener (s. d.), senere tillige 
om hele Liget og om alt, hvad der var komme 1 

i Berøring med Helgenerne eller deres Legemer. 
Det var Ærbødigheden for Helgenerne og Mar
tyrerne (s. d.), som skabte Relikviedyrkelsen. Man 
ønskede at besidde noget af den hensovede 

J fromme for derved mere haandgribelig at kunne 
bevare Samfundet med ham. Allerede i 2. Aarh. 
spores Relikvievæsenet, og fra Østen breder det 
sig til Vesten. Efterhaanden knytter der sig alle 
Haande Overtro til R., at de kunde beskytte mod 
Ulykker og gøre Mirakler, og R.'s Antal bliver 
hurtig svimlende stort, samtidig med, at R.'s Art 
bliver mere og mere fantastisk. Enkelte Røster 

i i Oldtiden og Middelalderen hævede sig mod Re
likvievæsenet, men de overdøvedes, og Kirken 
anbefalede officielt Relikviedyrkelsen ved at be
stemme, at hvert Alter skulde gemme R. Efter
haanden fik man ogsaa R. af Christus. Da Re
formationen begyndte, angreb alle Reformatorerne 
kraftig Relikvievæsenet saavel som Helgenvæsenet, 
men baade den romersk-katolske og den græsk
katolske Kirke have bevaret Ærefrygten for R. 
og Tilliden til deres Kraft, om end sædvanlig 
Middelalderens værste Udvækster paa Relikvie
dyrkelsens Omraade ere forsvundne. A. Th. y. 

RellStab, Ludwig , tysk Forfatter og Musik
kritiker, født i Berlin 13. Apr. 1799, død smst. 
28. Novbr. 1860. Han blev Officer i Artilleriet 
og var indtil 1821 Lærer ved Brigadeskolen; 
1826 blev han Musikanmelder ved »Vossische 
Zeitung« og vakte i denne Stilling megen Op
mærksomhed og stærkt Røre ved sit satiriske 
Skrift »Henriette, die schone Sangerin«, som ikke 
alene angreb den berømte Henriette Sontag, men 
ogsaa indeholdt en hvas Polemik imod Spontini, 
Lederen af den kongelige Opera, hvilken Polemik, 
der fortsattes i 12 Aar, to Gange kostede ham 
Fængselsstraf. Hans i sin Tid meget læste Ro
maner og Noveller staa vel i Alm. ikke over 

I Mellemmaalet for god Morskabslæsning, men nyde 
dog til Dels godt af hans historiske Troskab og 
militære Sagkundskab, navnlig den bedste af dem 
»1812« [4 Bd., 1834, 6. Opl. 1891]; desuden 
kunne nævnes: »Algier und Paris« [3 Bd., 1830} 
og »Drei Jahre von Dreissigen< [5 Bd., 1858, 2. 
Opl. 1860]. Ogsaa paa det dramatiske Felt for
søgte han sig, dog uden større Held; han skrev 
flere Operatekster, bl. a. »Ein Feldlager in 
Schlesien«, som Meyerbeer komponerede. Som 
Musikanmelder viste han sig som en alvorlig og 
musikalsk dannet Mand, men holdt ensidig paa 
Princippet: »ingen Musik efter Mozart og Bee
thoven«, i hvilken Anledning Schumann optraadte 
imod ham. Hans sidste Arbejde var »Aus meinem 
Lebenc [2 Bd., 1861]. »Gesammelte Schriften« 
[24 Bd., 2. Udg. 1860—61]. C.A.N. 

RelOkation (lat.), Fornyelse af et Lejemaal; 
relocatio tacita, stiltiende Fornyelse af et op
sigeligt Lejeforhold derved, at Lejeterminen ud
løber uden Opsigelse. K. B. 

Reluition (lat.), Indløsning, Indfrielse af et 
x Pant. 

Rem se D r i v r e m og R e m v æ r k . 
Rem aCU tetigisti , latinsk Talemaade: »du 

har truffet Sagen med en Naal«, d. e. »du har 
truffet Sømmet paa Hovedet«. H. H. R. 

Remagen, By i preussisk Rhin-Provinsen ved 
I venstre Bred af Rhinen, har (1900) 3,500 Indb.f 

I Tagpapfabrikation, Stenbrud. Paa Apollinaris-
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berg findes en besøgt Valfartskirke. Gentagne Gange 
er her fundet romerske Oldtidssager. Joh. F. 

Rem ak, R o b e r t , tysk Læge, født 26. Juli 
1815 i Posen, død 29. Aug. 1865 i Kissingen. 
1847 blev han Privatdocent, 1859 ekstraord. Prof. 
i Berlin. R. har særlig studeret Nervernes finere 
Bygning og indførte Anvendelsen af den kon
stante elektriske Strøm ved Behandling af Nerve
sygdomme. Blandt hans Arbejder kunne særlig 
nævnes: »TJeber ein selbst'åndiges Darmnerven
system« [Berlin 1847], »Unters. iiber die Ent-
wickelung der Wirbelthiere« [Berlin 1851—55], 
»Ueber methodische Electrisierung gelåhmter 
Muskelnc [2. Opl. Berlin 1856], »Galvanotherapie 
der Nerven- und Muskelkrankheiten« [Berlin 
1858]. G. N. 

Remak'ske Traade se N e r v e s y s t e m . 
Remanént (lat.), tilbageblivende. 
Remanént Magnetisme kalder man den Rest 

af Magnetisme, der bliver tilbage i et magnetisk 
Stof, efter at den magnetiserende Kraft har op
hørt at virke. K. S. K. 

Remarkabel (fr.), mærkværdig, mærkelig. 
Remarque-Tryk [røma'rk-] kaldes i Kobber

tryk — Kobberstik og Radering — de første 
Tryk af den færdiggjorte Plade, før denne for
synes med Underskriftens Titel, Kunstnerbetegnelse, 
Forlæggeradresse o. 1. (avant la lettré). R. er 
almindeligvis i den ellers renviskede Pladerand 
forsynet med et Mærke (remarque), en ganske 
let raderet Fremstilling af et Hoved, en Figur, 
et Træ, et Skib e. 1. Naar Piaden forsynes med 
Underskrift, slibes dette kunstneriske »Indfald« 
bort; i Kunsthandelen vurderes R., da de høre 
til de første og skarpeste Aftryk, højere end de senere 
»almindelige« Tryk med Underskriften. A. R. 

Rembang, Residentskab paa Nordkysten af 
Java, har et Areal af 7,510 Q Km. med (1896) 
I>351>986 Indb., hvoraf 17,000 Kinesere. Der 
produceres betydelige Mængder af Kaffe, Sukker 
og Tobak. Hovedstaden R. ligger ved Mundingen 
af Rembang-Floden og har (1892) 14,263 Indb. 
Den har en Havn, Skibsværft og betydelig 
Handel. M. V. 

Rembert se R i m b e r t . 
Remblai [rable'] se D e b l a i . 
Remboursement[rabursma'] d.s.s. R e m b u r s . 
Remburs [rajjbu'rs]. Ved Salg af et Vare

parti mod Vekselaccept kan det have Interesse 
for Sælgeren, at han i Stedet for at udstede 
Vekslen direkte paa Køberen kan udstede den 
paa et kendt Bankfirma, helst paa en af de store 
Vekselpladser. Dels kan en saadan Veksel lettere 
sælges, og dels er hans personlige Kendskab til 
Køberen maaske ikke tilstrækkeligt til, at han kan 
give ham Kredit i hele Vekselens Løbetid. 
Køberen maa da aabne ham R. o: sørge for, at 
et Bankfirma accepterer Vekselen. For saa vidt 
Køberen ikke selv staar i Forbindelse med Bank
firma paa den Plads, hvor Sælgeren forlanger R., 
maa han henvende sig til en Bank eller Bankier 
paa det Sted, hvor han selv bor, og denne an
moder da sin Bankforbindelse paa den anden 
Plads om at acceptere eller betale mod Udlevering 
af Afladedokumenterne, som derefter sendes til 
Køberens Bankier, af hvem Køberen igen mod
tager dem, og til hvem han betaler Købe
summen. E. M. 

Rembrandt, H a r m e n s z o o n van Rijn, hol
landsk Maler, født i Leyden 15. Juli 1606 (1607?), 
død i Amsterdam i Oktbr. (begravet 8.) 1669. 
Af sin Fader, en velhavende Møller, var han 
bestemt for det juridiske Studium, og 14 Aar gi. 
blev han indskreven ved Universitetet i Leyden; 
men da det viste sig, at han havde Lyst og An
læg til at blive Kunstner, kom han i Lære hos 
den lidet betydelige Maler Jakob Swanenburg, 
under hvem han arbejdede i tre Aar; saa stude
rede han en kort Tid hos den noget dygtigere 
Pieter Lastmann i Amsterdam, maaske ogsaa under 
Pinas og Schoten, og udviklede sig derefter paa 
egen Haand i sin Fødeby. Rækken af hans 
kendte og daterede Ungdomsværker begynder 1627 
med det lille »Paulus i Fængselet« (Stuttgart); 
det er et noget ængsteligt gennemført Arbejde 
og virker ikke synderlig kraftigt i koloristisk 
Henseende, men den Alvor, hvormed Figuren er 
karakteriseret, og Redegørelsen for Sollyset, 
der vælder ind gennem Gittervinduet og for
toner sig i Rummet, varsler allerede tydelig 
om Mesterens tilkommende Storhed og om 
hans udprægede Ejendommelighed. Fra samme 
og de nærmest følgende Aar skrive sig en Del 
Studiehoveder, mest af gamle Mænd, og ikke 
faa Selvportrætter (St. Petersborg, Haag, Kassel, 
Niirnberg o. s. v.) samt enkelte Interiører med 
Figurer som »Vekselereren« (1627, kunstigt Lys, 
Berlin-Museet), »Den hellige Athanasius i Cellen« 
(1631, Stockholm), »Den hellige Familie« (R.'s 
seldste Maleri med legemstore Figurer, Munchen) 
og fremfor alle »Fremstillingen i Tempelet« (Haag). 
Disse Arbejder, der gennemgaaende ere udførte 
med en Delikatesse, som R. snart gav Afkald 
paa, vakte Opmærksomhed og skaffede den unge 
Kunstner Bestillinger fra Amsterdam. Til denne 
By flyttede han 1631, og meget hurtig vandt han 
i de større og rigere Omgivelser og over for et 
mere kunstforstandigt Publikum en Anseelse, der 
satte ham i Stand til at gaa sejrrig ud af Vædde-
striden med de ypperste dalevende hollandske 
Mestere. Allerede fra 1632 skrive sig flere af 
hans navnkundigste Frembringelser, saaledes det 
kostelige Portræt af Coppenol (Kassel), hans 
Søsters Portræt (Brera-Galeriet i Milano), en ube
kendt Dame (Stockholm) og en ung Mand (Braun-
schweig) samt det berømte Hovedværk »Dr. 
Tulp's Forelæsning« (Haag) med den demon
strerende Anatom og de opmærksomt lyttende 
og iagttagende Læger samlede om Liget, der 
hylles af Sollyset. Dette saavel ved sin glimrende 
Komposition og sin udtømmende psykologiske 
Skildring som ved sine maleriske Fortrin højst 
betydelige Værk gjorde Opsigt og voldte, at 
Bestillingerne strømmede ind paa Mesteren, og 
snart stod denne uden Sammenligning som sit 
Fædrelands mest ansete og højest betalte Kunstner. 
1633 malede han en Række af sine allermærke
ligste Portrætter som Digteren Jan Krul (Kassel), 
det genreagtig opbyggede Dobbeltbillede »En 
Skibsbygger og hans Hustru« (Buckingham-Pa-
ladset, Lond.) og flere Selvportrætter, i hvilke 
han viser sig udstafferet i stiliseret Dragt med 
Guldsmykker, med Fjerbaret, i Staalharnisk o. s.v. 
Samme Aar forlovede han sig med en ung Dame 
af anset og velhavende Familie, den indtagende 
Saskia van Uilenburgh, og i Sommeren 1634. 
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hjemførte han hende som Hustru. Hermed var 
R.'s lykkeligste og i alle Maader rigeste Tid ind
ledet. I sit smukke Hjem levede han omgiven af 
herlige Kunstværker, som den betydelige Medgift, 
Saskia havde bragt ham, i Forening med hans 
store Indtægter satte ham i Stand til at erhverve, 
i et lykkeligt Ægteskab, og her fuldførte han en 
Mangfoldighed af de Værker, der nu regnes 
blandt Kunstens Undere. Her strømmede de rige 
Amsterdammere og vel ogsaa mange fra andre 
Byer til for at faa deres Portrætter malede, og 
herfra havde han ikke langt til et Sted, hvor han 
kunde hente Modeller til sine Kompositioner; i 
det nærliggende Jødekvarter var der fuldt op af 
ejendommelige Skikkelser, der vare villige til at 
sidde for ham, og dem brugte han med Forkær
lighed ikke blot til sine bibelske Billeder, men 
ogsaa mangen Gang til andre Fremstillinger. Fra 
hans Ægteskabstid ere først og fremmest at nævne 
de forskellige Portrætter af ham selv og af hans 
Hustru: R. med Fløjlsbaret og mørk Kappe 
(Louvre), med Brystharnisk (Kassel og Uffizierne), 
med Pelskrave (Berlin) — Saskia i Pragtskrud 
med rødtforet Fjerhat (Kassel) o. s. v.; det be
rømte Dobbeltportræt, hvor han sidder med 
Hustruen paa Skødet og lystig hilser med 
Glasset ud imod Beskueren (Dresden); der
næst flere omfangsrige Kompositioner, for en 
stor Del over bibelske Emner. I denne Periode 
— nærmere betegnet ved Aarene 1634—37 — 
er det, at det store Omslag i R.'s Udtryksmaade 
foregaar. Tidligere har hans maleriske Foredrag 
været forholdsvis stilfærdigt med jævne Overgange 
i Tonerne, stærk Fordrivning af Farverne og en 
tilsvarende Behandling af Enkeltformerne; nu ar
bejder han med den bredest mulige Pensel, sætter 
ofte endogsaa Farverne paa med Spatelen og i 
svære Masser, gaar i koloristisk Henseende og i 
Clairobscuret altid mere i Dybden, bliver varmere 
i Farven, sikrere og mægtigere i Herredømmet 
over Lysforholdene. Vidnesbyrd herom ere i 
første Række et Par af hans gammeltestamentlige 
Billeder, »Samson, der truer sin Svigerfader« 
(Berlin), »Manoahs Ofring« (Dresden) og det i 
sin vældige Lidenskab næsten brutalt virkende 
>Samson blindes« (1636, Grev Schonborn i Wien), 
dernæst Munchen-Galeriets Fremstillinger af 
Christi Lidelseshistorie, blandt hvilke især »Grav-
læggelsen« er af gribende Virkning. 

I Aaret 1642 kulminerede, har man sagt, R.'s 
Kunst med hans største Værk, den saakaldte 
»Nattevagt«; det bør dog tilføjes, at der ikke 
følger nogen Nedgang efter. »Nattevagten« (Am
sterdam) er i alle Tilfælde et af Mesterens Hoved
værker. Titelen er vildledende; det er i fuldt 
Dagslys, at Skytterne drage ud til Øvelse — en 
lystig Skare af unge Mænd, der snakke sammen 
og efterse eller lade Bøsserne; en svinger Fanen, 
en anden buldrer paa Trommen; i Baggrunden 
ses en rigt klædt ung Kvinde med Præmierne. 
Lys gaar her over i Halvmørke paa helt magisk 
Vis, Reflekserne spille ind i de dybeste Skygger, 
en bævende Glans omgiver Forgrundens Skik
kelser, dybere inde i Rummet taber alt sig i my
stisk Dunkelhed. Men samme Aar som dette 
Mesterværk blev fuldendt, maatte R. friste sit 
Livs første store Ulykke: Saskia døde fra ham 
og deres lille Søn. Der er ingen Tvivl om, at 
Slaget har ramt Mesteren haardt, og at det over 

hans Sind har lagt et Tryk, der satte Mærker ikke 
alene ved at gøre ham ligegyldig over for meget 
af, hvad der vedrørte hans timelige Velfærd, 
men ogsaa ved at lægge et Skær af Vemod eller 
endog af dyb Tungsind over meget af hans bedste 
Produktion. Hemmet blev denne dog ingenlunde, 
hverken i kvantitativ eller i kvalitativ Retning, 
og heller ikke skete dette, da en anden Ulykke 
traf ham — da han maatte forlade sit Hus som 
en fattig Mand. Grunden til Katastrofen lader 
sig næppe helt oprede; saa meget kan dog vel 
siges, at R.'s Fallit 1656 dels skyldtes uheldige 
Pengeforhold i Holland netop ved denne Tid, 
dels Omslag i Modesmagen, der begyndte at kræve 
»Idealitet« og pyntelig Udførelse, dels og for
nemmelig R.'s ubeherskelige Trang til for sine 
Samlinger af Kunstværker og Kuriositeter at 
købe alt, hvad der tækkedes ham, endog til 
meget høje Priser. Ved Auktionen over alle hans 
mangfoldige egenhændige Arbejder i Forening 
med hans rige Samlinger af andre Kunstneres 
Værker indkom næppe 5,000 fl. — ikke en 
Tredjedel af, hvad der i vore Dage er betalt for 
et enkelt Eksemplar af en af hans Raderinger. 
R. flyttede fra det tomme Hus, der kort efter 
ogsaa blev solgt, med sin Søn Titus og Tjeneste
pigen Hendrikje Stoffels til en Gæstgivergaard 
og senere til et Lejehus ved Rosengracht. Om 
Forholdet mellem R. og Hendrikje vides det for 
øvrigt, at de 1654 bleve stævnede for forarge
ligt Samliv, og at Hendrikje nogle Maaneder 
senere fødte ham en Datter. Hun var ham til 
sin Død en trofast Medhjælp; med den Del af 
Titus'es Mødrenearv, der var frelst fra Skib-
brudet, som Grundlag oprettede hun og den unge 
Mand i Forening en Kunsthandel, og af hvad 
denne indbragte, havde R. vistnok i alt Fald i 
et Par Aar efter det ulykkelige 1656, da hans 
Arbejdskraft efter alt at dømme var noget 
svækket, sit væsentlige Underhold. Ogsaa senere 
levede R. i ringe Kaar og halvvejs forglemt; de 
Priser, han nu fik for sine Værker, vare kun smaa 
i Sammenligning med dem, han havde opnaaet i 
sine Velmagtsdage. Men han vedblev at arbejde 
til det sidste, og meget af, hvad han i sine 
seneste Aar fuldendte, hører til hans ypperste 
Frembringelser. I ganske særlig Grad gælder 
dette om den store Portrætgruppe fra 1661, »De 
Staalmesters« (Forstanderne for Klædevæverlavet) 
i Amsterdam's Rijksmuseum. Mesteren er her 
naaet op til en Friskhed og overbevisende Kraft 
i Skildringen af Situation og Personer, en Bredde 
og et Liv i Foredraget og en Vælde i Farven, 
hvortil der i Alverdens Kunst findes faa Side
stykker, om overhovedet noget. Af R.'s Figur
malerier skulle her endnu nævnes nogle enkelte, 
blandt de bibelske Motiver saaledes »Engelens 
Afsked fra Tobias'es Familie« (Louvre) og det 
vidunderlig rørende »Jakob velsigner Josefs 
Sønner« (Kassel), blandt Portrætterne »Rem-
brandt's Forgylder« (erhvervet af Mad. Cazin i 
Paris for 250,000 frc, senere solgt til Have
meyer i New York), »Den unge Bruyning« 
(Kassel), det under Navnet »Jødebruden« berømte 
koloristiske Mesterværk med to Figurer (Amster
dam), »Familieportrættet« (Fader, Moder og Barn 
i Braunschweig), »Martin Daey og Hustru« (Roth-
schild i Paris), »En 83-aarig Dame« (London), 
»Elisabeth Bas« (Amsterdam) og det herlige 
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Billede af en gammel Kone i den Moltke'ske [ 
Samling i Kjøbenhavn; to smukke Portrætter 
samt et Par smaa Studiehoveder findes i det 
danske Kunstmuseum, der ogsaa ejer et af 
Mesterens fortrinligste nytestamentlige Billeder, 
»Christus i Emaus«, signeret 1648. I ikke faa af 
R.'s Arbejder ere Figurerne anbragte i land
skabelige Omgivelser; af egentlige Landskabs
malerier har han udført et lille Antal, der staa 
hans Figurbilleder værdigt ved Siden i Kraft af 
deres mægtige maleriske Virkning og gribende 
poetiske Stemning, saaledes »Flodmundingen« 
(Oldenburg), »Landskabet med Vejrmøllen« (Mar
kisen af Lansdowne, Bowood) og »Landskabet 
med Bjærgslottet« (Kassel). 

Endnu staar tilbage at omtale, at R. jævnsides 
med sin Virksomhed som Maler ogsaa arbejdede 
som Raderekunstner og paa dette Omraade op-
naaede aldeles enestaaende Resultater. Hvor mange 
Blade, han har udført, lader sig ikke bestemt af
gøre; af de 350—400, der tidligere tillagdes ham, 
regner den nyere Forskning adskillige for at 
være Elevarbejder, medens andre synes kun delvis 
at skyldes hans egen Haand; tilbage som utvivl- j 
somt ægte blive dog altid ca. 200—250 Stykker — 
Portrætter, Enkeltfigurer, Genrebilleder, bibelske 
Kompositioner, Landskaber o. s. v. Ingen, der 
ikke kender R.'s Raderinger i udmærkede gamle 
Tryk (med mange af Pladerne vedblev man at 
trykke, til de vare helt ødelagte), kan gøre sig \ 
en Forestilling om, hvad der i Retning af male
risk Virkning, Clairobscur, Kolorit, kunde man 
fristes til at sige, lader sig opnaa med sort paa . 
hvidt. Mange af R.'s Raderinger, som Hoved
værket »Christus helbreder de syge« (»Hundred-
gyldenbladet«), »Forkyndelsen for Hyrderne«, »De 
tre Træer« og mange af Portrætterne, ere saaledes 
gennemførte i »Farven«, at de i Retning af Lys
virkning ingenlunde yde noget ringere end hans 
i saa Henseende betydeligste Malerier; andre ere 
holdte som lette Pennetegninger med den skønneste 
Linieføring og den mest betagende Duft, saaledes 
mange Studiehoveder (Selvportrætter, Saskia o. s.v.) 
og smaa Landskaber. Men altid møder man i Ra
deringerne den store Mesters vældige Aand, der 
giver enhver menneskelig Følelse og enhver Na
turform det reneste, varmeste og sandeste Udtryk. 

Om R.'s sidste Leveaar ved man kun lidet; 
sikkert er det, at han vedblev at dyrke sin 
Kunst til sin Død, usvækket i Aanden og som 
Tekniker næsten uafbrudt i Vækst, men i den 
senere Tid lidet paaskønnet. Faa Kunstnere har 
der overhovedet levet, hvis Anseelse har været 
underkastet saa store Svingninger som hans. I sin 
lykkelige Tid var han saa søgt som Portrætmaler, 
at han kunde sige nej til alle Bestillinger, der 
ikke vakte hans Interesse, og dog have fuldt op 
at gøre; for smaa Billeder som de nytestamentlige 
i Munchen fik han 600—1,000 fl. Stykket. En 
enkelt Radering kunde han sælge for 100. Men 
endnu medens han levede, gik Priserne paa hans 
Arbejder saa langt ned, at han næppe kunde tjene 
Føden derved; efter hans Død kunde man faa en 
halv Snes fremragende Rembrandt'er for mindre, 
end en v. d. Werff kostede; der skal have været 
Tider, da man kunde købe hans Malerier for 6 
Styver Stykket. Først langt op i 19. Aarh. har 
R. igen vundet den Forstaaelse og den Anseelse, 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

han har Krav paa. Ogsaa her ere Priserne talende: 
700,000 frc. for to Portrætter, 32,400 Reichsmark 
for et Eksemplar af »Hundredgyldenbladet« (Ber-
lin's Kobberstikkabinet). Den Tid er forbi, da 
man lastede den store Kunstner, Shakespeare's 
og Beethoven's jævnbyrdige Aandsfælle, for Mangel 
paa »Idealitet«, og fordi hans Figurer manglede 
»Formskønhed«. Nu ser man i R. ikke blot den 
mageløse Kolorist og Lysforholdenes uforlignelige 
Tolk, ikke alene den store, menneskekærlige Psy
kolog og den magtfuldkomne Fortæller, der i sit 
løseste Pennerids eller sin flygtigste Radering kan 
gøre fuldere Rede for Handling, Sindsstemning 
og talende Bevægelse, end de fleste andre Kunstens 
Stormænd mægte det i deres gennemførte Male
rier, men fremfor alt den Digteraand, der kender 
og forstaar alt, hvad der er skabt, i uendelig 
Kærlighed og drager Menneskene op til sig, til 
deres Hjerter slaa med hans. (Li t t . : P. S c h e l -
tema, R. [Amsterdam 1853]; C. Vosmaar , R. 
Harmens van Rijn, sa vie et ses æuvres [La 
Haye 1863]; W. Bode, »R.'s fruheste Thatigkeit« 
[Wien 1881J; samme, »R.'s kunstlerische Ent-
wickelungsgang« [Braunschweig 1883]; C h a r l e s 
Blanc, L'æuvre complet de R. [Paris 1854]; Eug. 
De tu i t , L'æuvre complet de R. [Paris 1883]; Emil 
Bloch, »R.« [i »Hollandske Kunstnere«, Kbhvn. 
1869]; V. Knackfusz, »R.« [Leipzig i897l; Th . 
Bier f reund , »R.« [Kbhvn. 1900]). S. M. 

RemediOS, Forbryderkoloni paa den brasilianske 
0 Fernando Noronha i Atlanterhavet (40 s. B.) 
med (1887) 1,400 Straffefanger, der bleve be
vogtede af 160 Soldater. M. Kr. 

Remedium d. s. s. Lægemiddel; anceps r. 
melius quam nullujn, et i sin Virkning farligt 
Lægemiddel er bedre end intet. 

Remedium, i Møntvæsen (Tolerance) den lov
ligt tilladte Afvigelse hos de enkelte Mønter (over 
og under) den i Loven foreskrevne Vægt og 
Finhed. N. J. B. 

Remigius, fransk katolsk Biskop og Helgen, 
død 13. Jan. 533, var af anset Familie og blev 
459 Biskop af Reims. Han omvendte og døbte 
Kong Chlodovech (s. d.) 496, en Handling, der 
fik baade kirkelig og politisk Betydning, idet 
Frankerkongen derved blev vunden for den orto
dokse Kirke. R. virkede kraftig for at udbrede 
den katolske Tro baade blandt Hedninger ogKættere, 

1 og Kongen var ham en god Støtte. A. Th. y. 
Remijia D C , Slægt af Rubiaceae, filtede 

Buske med temmelig store, modsatte eller krans
stillede Blade. Blomsterne, der sidde i rigt-
blomstrede Toppe, ere temmelig store og have 

l en hvid eller rosenfarvet, fladkravet Krone. Frugten 
I er en Kapsel. 12—14 Arter i Sydamerika. R. 
ferruginea (St. Hil.) D C , hvis Blade paa Under-

1 siden ere rustfarvede, vokser hyppig i Brasilien; 
den giver Qu ina da Ser ra , medens C h i n a 
c u p r e a faas af R. Rurdieana'Wedå. R. physo-
pkora Benth. har i Bladstilkene Hulheder, der 
bebos af Myrer. A. M. 

Remington [re'mijjtsm], nordamerikansk Gevær
konstruktør og Vaabenfabrikant, er født 31. Oktbr. 
1816 i Litchfield i Staten New York. R. ind-
traadte i en ung Alder som Parthaver i Faderens 
Firma »E. Remington & Sønners« Vaabenfabrik 
og opnaaede Verdensberømmelse ved Konstruk
tionen af R.-Geværet (s. d.), opfandt ogsaa og 

65 



1026 Remington — Remontekommission. 

forbedrede en Skrivemaskine, der har vundet 
stor Udbredelse. Han trak sig 1886 ud af Firmaet 
og tilbage i Privatlivet. E. P. 

Remingtongevær [ræ'mij?tån-], et af de først 
fremkomne Bagladegeværer til Metalpatron (s. d.), 
har Blokmekanisme (se H a a n d s k y d e v a a b e n 
S. 266) og udmærker sig ved sin simple Konstruk
tion, sin Styrke og Haandterlighed og har derfor 
vundet en overordentlig Udbredelse som Militær
gevær. Det har saaledes været i Brug i Mejico, 
Guatemala, Uruguay, Argentina, Ægypten, det 
asiatiske Tyrki, Østrumelien, Grækenland og 
Spanien, blev 1867 indført i Danmark, Norge og 
Sverige og har i over 20 Aar været Bevæbning 
for Liniehærene og findes endnu i stort Antal 
som Reservebeholdning eller til Brug for For
stærknings- eller Landeværnsopbudene, ligesom det 
ogsaa er almindelig brugt i disse 3 Landes Skytte
foreninger. Mekanismen (se Fig.) bestaar af Bund
stykket b og Hanen h, der dreje sig henholds
vis om de solide Bolte B og A, Slagfjederen /, 
Aftrækkeren a, Stangen t, hvilke alle ere fæstede 
til og sammenholdes af Laasestolen /, der er fast-

Remingtongevær. 

skruet uden om Bagenden af Piben / , og som 
omfatter Forskæftet F fortil og Kolben K bagtil. 
Af Laasedele mærkes desuden Slagstiften S og 
en Udtrækker, der griber fat i Patronkraven og 
trækker det tomme Patronhylster ud, naar Bund
stykket efter affyret Skud aabnes. Figuren viser 
Geværet ladet og færdigt til Skud med spændt 
Hane h. Naar der trykkes paa Aftrækkeren a, 
frigøres Hanen og slaar under Paavirkning af 
Slagfjederen f ned paa Slagstiften S, der tænder 
Krudtladningen. Naar Hanen er slaaet ned i den 
paa Figuren med punkteret Linie viste Stilling, 
hindrer den Bundstykket b i at aabne sig og be
sørger saaledes Lukningen af Geværet under 
Krudtets Eksplosion. R., der oprindelig var ind
rettet til Randantændelse, er senere blevet ind
rettet til Centralantændelse (s. d.) og bruges som 
saadan mest i Skytteforeningerne; det er ogsaa 
blevet indrettet til Skydning med røgfrit Krudt 
og paa længere Afstande end efter den oprinde
lige Konstruktion. Remingtongeværmekanismen 
var meget velbygget til Brug med Projektilkalibre 
omkring 11 Mm., ved hvilke der kun udkræves 
et moderat Krudtgastryk (800—1,000 Atmosfærer); 
derimod egner den sig mindre for de moderne 
smaakalibrede Projektiler (8 Mm., 6,5 Mm.), der 
udkræve et langt stærkere Gastryk (2,500—3,000 

Atm.), idet dette foraarsager stærke Vibrationer, 
der paavirke Skudsikkerheden og anstrenge Me
kanismen. Der er ogsaa konstrueret Karabiner 
og Pistoler efter Remington's System. E. P. 

Reminiscens (lat.), Erindring; Sted i et Digt 
o. 1., som Forfatteren uvilkaarlig (ad Erindringens 
Vej) har taget fra et andet Digt o. 1. 

ReminiSCére (lat. »Kom iHu!<), anden Søn
dag i Fasten, benævnet efter Dagens Introitus 
(s. d.), Salme 25, 6. A. Th. J. 

Reuiiremont [rømirmo'], By i det nordøstlige 
Frankrig, Dep. Vosges, er malerisk beliggende 
ved Foden af en befæstet Klippe Parmont (613 
M.) og ved Mosel og Østbanen, har et forhen
værende Kloster, der grundlagdes 620 og er gen
opbygget efter Branden 1871, desuden en Kirke fra 
13. Aarh., et College, et Hospital, et Agerbrugs-
og Erhvervskammer, Stenbrud, Spinderier og 
Væverier for Bomuld, Tilvirkning af Lærred, 
Kniplinger og Jærnvarer, betydelig Handel med 

I Ost og (1896) 10,479 Indb. M. Kr. 
Remis [rømi'] (fr.: tilbagesendt o. 1.), i 

Skakspil d. s. s. uafgjort, i Lhombre tabt Spil, 
hvor Spiller og Modspillere have lige mange Stik 
(hver 3, eller Spiller og den ene Modspiller hver 4). 

Remise (Remisse, Rimesse) , Beløb af Penge 
eller Værdipapirer, der sendes fra en Plads til 
en anden. E. M. 

Remise [remilse] (fr.)) Skur til Opbevaring af 
Genstande (Vognremise). 

RemiSSion, Aftagen af Sygdomssymptomer og 
Bedring i Tilstanden, især brugt om Feber. 

Remittént, den Person, til hvem en Veksel 
udstedes. E. M. 

Remittere (lat.), sende tilbage (f. Eks. Bøger 
fra Boghandleren til Forlæggeren). 

Remitterende Feber se Feber. 
Remmelæder se Læder S. 49. 
Remmen, Lille Bælt, en 3 Km. lang Sand

grund, der ligger langs Baagø Østkyst i ca. I*/2 
Km.'s Afstand fra denne og adskilt fra Land
grunden ved et smalt Løb med 10 M.'s Dybde. 
Paa R. er der 3 å 5 M. Vand, afbrudt paa 
enkelte Steder af dybere Vand. Paa Østsiden 
falder Grunden pludselig af fra 5 til over 12 M. 
Vand. Sydøstenden af R. er afmærket. G. F. H. 

Remmesæl se Sæler. 
Remolade [rømåla'd] (fr.) er en skarp kold 

I Sovs, bestaaende af Olie, Sennep, Salt, Peber og 
I Eddike. — »R. verte« er Navnet paa en Slags 

Mayonnaise, tilsat Sennep, Peber, fint stødte 
Kapers, Kørvel, Pimpinelle og Purløg. R. H. 

Remonetisére, atter at benytte som Mønt. 
I Genindførelse af Sølvmøntfoden eller Indførelse 
; af Dobbeltmøntfod medfører Sølvets Remonetise-

ring (smig. D e m o n e t i s e r e ) . E. M, 
Remonstrånter d. s. s. A r m i n i a n e r e . 
Remonstra t ion (lat.), Modforestilling; re-

monst rEre , gøre Modforestillinger, vægre sig 
ved. 

Remént, ung Militærhest, der endnu ikke er 
uddannet. Svarer altsaa til »Rekrut« blandt 

I Mandskabet. C. G. B. 
Reméntedepot, Etablissement, hvor man an

bringer Hærens unge Heste, fra de ere indkøbte, 
indtil de fordeles til Afdelingerne. C. G. B. 

Remontekommission indkøber Heste til 
Hæren og fordeler dem til Afdelingerne. Op-
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rindelig blev Indkøbet besørget af Afdelingerne, 
men Staten kom paa den Maade let til at drive 
Priserne op for sig selv, naar flere Afdelinger 
købte inden for samme Omraade. Næsten alle 
Stater ere derfor gaaede over til at skaffe Hestene 
til Hæren ved R. Den danske R. er oprettet 
1796, men var nedlagt fra 1852 til 1856. An-
gaaende dens Historie m. m. kan bl. a. henvises 
til en Artikel i »Militær Tidende«, 1899, S. 
273. C. G. B. 

I N o r g e besørges Remonteringen af de be
redne Vaabens Stamheste for hvert Vaaben af en 
Kommission paa 3 Medlemmer. Kfr. kgl. Reskr. 
16. Apr. 1898 (29. Maj 1901) og Instruks 10. Aug. 
1898. Nogen samlet R. for de beredne Vaaben 
findes ikke. K. F. 

Remontere, forsyne med Remonter. 
Remonterende kalder man Planter, som for

uden Hovedfloren give en Blomstring til paa 
et senere Tidspunkt; r. Roser blomstre saaledes 
paa sædvanlig Tid i Juli, men give desforuden 
en Flor om Eftersommeren. Man har ogsaa r. 
Frugtsorter, som give Frugt to Gange i Løbet 
af Sommeren, f. Eks. nogle Hindbær- og Jord
bærsorter. L. H. 

Remontoir [rømotwa! r], Hjulværk med en Knap 
i Bøjlen paa et Lommeur, som erstatter Urnøglen. 
Uret kaldes, naar det har R., Remontoirur. F. W. 

Remorme se Ligula. 
Remplacere [raj^plase're] (fr.), erstatte, sætte i 

Stedet for. 
Remscheld, By i preussisk Rhin-Provinsen, 

7 Km. 0. f. Solingen, har (1900) 58,100 Indb., 
Amtsret, Erhvervsret, Filial af Rigsbanken. R. 
er Midtpunktet for den tyske Isenkram- og 
Staalvareindustri, endvidere findes Maskinfabrikker, 
Valseværker og Jærnstøberier. Der findes betyde
lig Udførsel, særlig til Spanien, Rusland, Orienten 
og Amerika. Joh. F. 

Remskive, den Maskindel i et Remværk 
(s. d.), om hvilken Remmen (se Dr iv r em) lægges, 
har Form af et Hjul eller en Tromle. Oftest er 
den af Støbejærn og har Nav, Arme og Krans. 
Kransens Bane, paa hvilken Remmen lægges, 
gøres hvælvet, for at Remmen kan ligge bedre; 
skal Remmen skiftes, maa Banen dog være cylin
drisk. Smaa R. støbes massive, meget store faa 
Krans og ofte Arme af Smedejærn, hvorved de 
blive lettere. Træskiver, som i den senere Tid 
atter ere blevne almindelige, fordi de ere lette 
og trække godt, samles af flere Lag og vende 
Endetræ mod Banen. Store Støbejærnsskiver 
støbes med Navet delt i to eller flere Stykker, 
for at undgaa Støbespændinger. R., der skulle 
paasættes en Aksel, man ikke kan eller vil de
montere, maa være delte helt igennem. Ved Siden 
af de hyppig forekommende cylindriske R., hvor
til ogsaa maa regnes de, der have hvælvet Bane, 
forekomme trappedannede, de saakaldte Trappe
eller Jomfruskiver, et Antal, ofte 3—5, sammen-
støbte cylindriske R. med aftagende Diametre og 
k o n i s k e R. I begge Tilfælde vender den største 
Diameter paa den ene R. mod den mindste paa 
den anden. Disse R., der tillade at forandre den 
drevne Aksels Hastighed, uden at Drivakselen 
forandres, findes navnlig paa Værktøjsmaskiner, 
se saaledes Fig. 1—4 til Drejemaskine og til
hørende Forlagstøjer (s. d.). F. W. 

Remuneration (lat.), Belønning for ydet 
Tjeneste; r e m u n e r e r e , belønne. 

Rémus, efter det romerske Sagn Broder til 
R o m u l u s (s. d.). H. H. R. 

Rémusat [remyza'], i) A u g u s t e L a u r e n t , 
fransk Hofmand, (1762—1823), blev 1802 Palæ
præfekt hos Førstekonsulen, 1804 kejserlig 
Kammerherre og 1807 Intendant for Teatrene 
indtil 1814; 1808 Greve, 1815—21 Præfekt. 
Han havde 1796 ægtet C l a i r e G r a v i e r de 
V e r g e n n e s (1780—1821), Sønnedatter af Lud
vig XVI's Minister Vergennes; hun var 1802—14 
Hofdame for Kejserinde Josefine og en fortrolig 
Veninde af Dronning Hortense. Derved fik hun 
god Lejlighed til at lære alle Kejserhoffets 
Hemmeligheder at kende, og hendes Memoirer 
(fra Aarene 1802—8) indeholde ypperlige Bidrag 
til Bedømmelse af Napoleon's Karakter; skønt 
oprindelig en varm Beundrer af Napoleon lægger 
hun ikke mindste Dølgsmaal paa hans slette 
Egenskaber og store moralske Svagheder. 

2) C h a r l e s de, Grev, fransk Statsmand, (1797— 
1875), foreg.'s Søn, optraadte tidlig som politisk 
Forfatter, hyldende den doktrinære Retning. Han 
blev 1824 Medarbejder af det frisindedeBlad » Globe« 
og var senere dets egentlige Leder; underskrev 
Juli 1830 Bladenes Indsigelse imod de kongelige 
Ordonnanser og valgtes endnu s. A. til Deputeret
kammeret. 1836—37 var han Understatssekretær 
i Molé's Ministerium og Marts—Oktober 1840 
Indenrigsminister under Thiers (foreslog Bevil
lingen til Hjemførelsen af Napoleon's Lig); hørte 
senere til Oppositionen imod Guizot og arbejdede 
for en Valgreform. 1848—51 var han Medlem 
af Nationalforsamlingen og hørte her blandt det 
konservative Partis Ledere; deltog December 
1851 i Indsigelsen mod Statskuppet og levede 
derefter 8 Maaneder i Forvisning i Schweiz. Han 
holdt sig uden for det politiske Liv, indtil han 
August 1871 blev Udenrigsminister; bragte Orden 
i Frankrig's Stilling til Italien og sluttede i Maj 
1873 de sidste Aftaler med Tyskland om Landets 
Rømning, men maatte kort efter gaa af ved 
Thiers's Fjernelse fra Magten. At han en 
Maaneds Tid forinden var falden igennem ved et 

! Udfyldningsvalg i Paris imod den radikale Ba-
: rodet, brugtes dengang af de konservative Partier 
' som et vigtigt Vaaben imod Regeringen. Kort 
j efter valgtes han i sin gamle Kreds Toulouse og 

støttede senere den maadeholdne Republik. Han 
har desuden skrevet en Række Skrifter til Op
lysning af Filosofiens Historie: »Abailard« [1845], 
»Anselm of Canterbury« [1853], »Lord Bacon« 
[•857]. »Lord Herbert of Cherbury« [1874] og 
den engelske Filosofis Udvikling fra Bacon til 
Locke [1860, 2. Udg. 1875]; endvidere Levneds
skildring af W. Channing [1857] og John Wesley 
[1870], samt »England's Historie i 18. Aarh.« 
[2 Bd., 1856]. 

3) P a u l de , foreg.'s Søn, (1831—97), var 
siden 1854 Medarbejder af »Revue des Deux 
Mondes« og siden 1857 af »Journal des Debats«. 
1870 ledsagede han Thiers som Sekretær paa 
hans Rejser til Stormagtshofferne og valgtes 1871 
til Nationalforsamlingen, hvor han hørte til 
venstre Centrum; var ogsaa 1871—73 sin Faders 
Kabinetschef. 1876—78 var han Medlem af 
Deputeretkammeret og derefter indtil sin D^d af 
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Senatet. Han udgav sin Farmoders Memoirer 
[3 Bd., 1879—80] og Breve [2 Bd., 1881], samt 
sin Faders Brevveksling under Restaurationens 
første Aar [6 Bd., 1883—87]. Endvidere skrev 
han A. Thiers's Levned [1879]. E. E. 

Rémusat [remyza'], J e a n P i e r r e Abel , fransk 
Orientalist (Sinolog), født i Paris 5. Septbr. 1788, 
død smst. 4. Juni 1832 af Kolera, studerede Me
dicin, blev Dr. med. 1813, men kastede sig tidlig, 
allerede 1806, efter at have set de af Abbed 
Tersan fra Østasien hjembragte Haandskrifter, over 
østerlandske Sprog, særlig over Kinesisk og andre 
østasiatiske Sprog. 1814 blev han Professor ved 
College de France i Kinesisk og Mandschu-
Sproget, 1815 Medlem af Instituttet, 1818 Redak
tør af »Journal des Savants« og 1822—32 Sekre
tær ved det af ham dannede Société Asiatique i 
Paris. R. blev 1824 tillige Konservator ved den 
østerlandske Manuskriptsamling i Nationalbiblio
teket i Paris. Han udgav »Essai sur la langue et 
la littérature chinoises< [1811], »Recherches sur 
les langues tatares« [1820], »Elements de la gram-
maire chinoise« [1822; ny Udg. ved L. de Rosny 
1858], »Mélanges asiatiques< [2 Bd., 1825], »Nou-
veaux Mélanges« [2 Bd., 1828], »Observations sur 
l'hist. des Mongols« [1832], »Hist. du Boud-
dhisme« [1836] m. m. Efter hans Død udgaves 
»Mélanges d'histoire et de littérature orientales« 
[1843]. (Li t t . : S i l v e s t r e de Sacy, Éloges de 
R.\ Ampere , R. [i »Revue des Deux Mondes« 

1832-33])- v- s. 
Remværk, Sammenstilling af Maskindele, hvor

ved en Bevægelse overføres fra een Aksel, Dr iv
akse len , til en anden, den d r e v n e Akse l . 
Medens ved Hjulværket (s. d.) Akslernes Afstand 
var betinget af Hjulenes Størrelse, er der i selve 
R. ikke noget, som betinger dens højere Grænse. 
R. bestaar i sin simpleste Form af to Remsk ive r , 
satte hver paa sin Aksel og forbundne ved en 
om dem lagt Rem, se D r i v r e m (Maskinrem), 
hvis Ender ere sammensyede (se Fig. 1). Akslerne 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4, 

Eemværk. 

ere her parallelle og løbe rundt i samme Retning, 
og, hvis Remskiverne ere lige store, med samme 
Hastighed (Omdrejningstal). Man vil kunne dreje 
Akslerne, uden at R. svigter, naar man iagttager, 
at det Punkt, hvori Remmen forlader en Rem
skive, ligger i den anden Skives Plan. Remmen, 
som i forrige Tilfælde kaldtes aaben, bliver nu 
h a l v k r y d s e t og kan modsat hin kun løbe i den 
ene Retning, ligeledes maa her Afstanden mellem 
Akslerne ikke være for lille (se Fig. 3). Ved den 
halvkrydsede Rem staa Akslerne ofte under 900 

mod hinanden, krydses Remmen stærkere, og lader 
man Akslerne danne 1800 med hinanden, frem

kommer den h e l k r y d s e d e Rem (Fig. 2), hvis 
Skiver løbe i indbyrdes modsat Retning. 

Aksler, der ligge i samme Plan, men ikke ere 
parallelle, kræve L e d e r u l l e r (Fig. 4). R. kunne 
indrettes paa mange Maader og løse forskellige 
Opgaver, nogle af disse ere beskrevne under For
lagstøj, hvor ogsaa deres U d r y k n i n g og Om
s t y r i n g (s. d.) er omtalt, der foregaar ved Hjælp 
af en Gaffel ; ved at variere Skivernes indbyrdes 
Størrelsesforhold har man et vidt Spillerum for 
O m s æ t n i n g (s. d.). Vil man kunne forandre 
Omsætningen meget fint, dannes Remskiverne som 
to parallelle afstumpede Kegler med Toppunkt i 
modsat Retning; ligge Akslerne nær ved hinanden, 
lader man da Remmen ikke omslutte begge Rem
skiver, men kun den ene og ligge i Bekneb af 
den anden. 

R.'s Virksomhed beror paa Gnidningen; er den 
trukne Skives Modstand for stor, svigter Remmen, 
idet den glider (skrænser) paa den; ved at stramme 
Remmen kan man faa den til at trække bedre; 
dette kan ske ved at f o r k o r t e den, hvilket, 
uagtet Remme nu leveres strakte, oftest vil være 
nødvendigt ved en ny Rem efter nogen Tids 
Brug, eller ved at s t r amme den ved en S t ramme-
ru l l e . Denne benyttes navnlig, hvor som ved 
visse Hejseværker en Rem afvekslende skal ar
bejde og svigte. Den Del af Remmen, som (i Be
vægelsens Retning) løber mellem den drevne Skive 
og Drivskiven, er stærkere spændt end den Del, 
som løber fra Drivskiven til den drevne Skive. 
Remmen bør ikke være for stærkt spændt, da der 
derved udøves en Bøjning paa Akslerne og frem
kommer unyttig Gnidning i Aksellejerne. 

Under almindelige Forhold kan man regne paa 
for hver Centimeters Bredde og Meters Hastighed 
i Sekundet at kunne overføre 1/15 å 1/12 H. K., 
idet der bydes Remmens trækkende Del 20—25 
Kg. pr. • Cm. I Modsætning til Hjulværker 
kunne R. gaa med ret betydelig Hastighed. F. W. 

Ren se Hjor t S. 1001. 
Rena (Renelven) , en 146 Km. lang Bielv til 

G lommen paa dennes østlige Side, gennem
strømmer R e n d a l e n , som er parallel med Glommen-
dalen, danner herunder den noget over 30 Km. 
lange S t o r s j ø (ca. 50 • Km., 251 M. o. H.), 
optager fra Øst Elven Osa og falder i Glommen 
lige over for R. J æ r n b a n e s t a t i o n i Aamot 
H e r r e d (s. d.). P. N. 

Renaissance [fr.: rønæså's, da.: renæsa'^se] (fr.) 
(»Genfødelse«) kaldes den aandelige og kunstneriske 
Bevægelse, som paa alle Omraader bringer ny Tanker 
og Former ind i Stedet for Middelalderens, og som 
Samtiden betragtede som Genfødelse af Oldtiden. 
Den er opstaaet i Italien, hvor Minderne om Old
tiden havde holdt sig stærkest, og hvor den po
litiske Forfatning og den stærke Religiøsitet, der 
var vakt af Franciskanerne, frembøde de bedste 
Betingelser for Udviklingen af den fri Individuali
tet, der er R.'s Hovedkendemærke. Det ny Kend
skab til den græske Litteratur, især efter Kon
stantinopel^ Fald, Bogtrykkerkunstens Opfindelse, 
de store Opdagelser, der udvidede den geografiske 
Synskreds, bidroge stærkt til at sætte Fart i Be
vægelsen, hvis Begyndelse gaar tilbage til 13. 
Aarh. Den Kamp mod al Autoritet, som R. bærer 
i sig, viser sig paa det videnskabelige Omraade 
som Genoplivelse af Naturvidenskaben, ivrigt Stu-
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dium af Klassikerne og Forsøg paa at danne et 
nyt Verdensbillede (jfr. Humanisme) , paa det 
religiøse som Frigørelse fra Kirkens Tvang ved 
Reformationen. Stærkest var Gennembrudet paa 
Kunstens Omraade. (Lit t . : B u r c k a r d t , »Die Cul-
turderR.« [1885, overs, paa Dansk 1903]). J.L. 

Efterhaanden som Gotikken var stivnet i et 
konventionelt, lovbundet Formsystem, længtes man 
efter Befrielse og Natursandhed, og efter at Litte
raturen havde vist Vejen, fulgte Kunsten efter, og 
i Antikken fandt man de Forbilleder og den 
Aand, man søgte. Man var træt af de evige reli
giøse Emner, og fra Antikken hentede man my
tologiske, historiske og allegoriske Motiver, som 
man bragte ind under Kunstens Omraade. Saa-
ledes opstod R., som allerede havde faaet sin 
første Begyndelse i Protorenaissancen. Italien var 
dens Moderland, Firenze dens Vugge, Brunelleschi 
dens Fader; den falder i 3 Perioder: U n g r e n a i s -
sancen 1420—1500, hvor endnu middelalderlige 
Motiver ere indblandede i dens Former; H ø j -
r e n a i s s a n c e n 1500—8o, hvor den naar sin 
højeste Blomstring med Rom som Udgangspunkt 
og Bramante som Grundlægger, fortsat gennem 
Palladio's og Vigrola's Skoler og endende i Ba
r o k s t i l e n , ca. 1600—1800, hvor den kunstne
riske Ro og Skønhed efterhaanden forsvinder, og 
man ender i subjektiv Vilkaarlighed og voldsom 
Overdrivelse af Formerne; Lorenzo Bernini giver 
denne Periode sit Stempel. Det var ganske na
turligt, at netop I t a l i e n skabte denne ny Stil, 
thi Antikken var egentlig aldrig udryddet her, 
hvor dens Aand var rodfæstet hos Folket, de øv
rige Lande havde mindre let ved at optage den. 
I F r a n k r i g indførtes nok de ny Former, men 
Arkitekturen vedblev længe i Anlæg og Konstruk
tion at være middelalderlig, og først senere fandt 
R. i Frankrig sin egen personlige Form; i Spa
n ien forbandt de ny Former sig med de mau
riske og gotiske til en sjælden dekorativ Helhed; 
i E n g l a n d trængte R. aldrig helt igennem, hvor
imod den i N e d e r l a n d e n e fandt en frugtbar 
Jordbund; i T y s k l a n d omdannedes de italienske 
Former hurtig og fik et absolut nationalt Særpræg; 
i D a n m a r k falder den i to Grupper: Herre-
gaardene, som endnu i Anlægget bevare Middel
alderens Karakter, men i Enkelthederne forene 
Gotikkens og R.'s Former, og Frederik II's og 
Christian IV's Bygninger, hvor R. i Kronborg, 
Frederiksborg Slot, Rosenborg og Børsen naar 
sin højeste Udvikling; i N o r g e spiller den kun 
en ganske forbigaaende Rolle; i S v e r i g e ud
vikler den sig langsommere end i Danmark, men 
kulminerer i en lidt senere Periode paa den mest 
glimrende Maade i Tessin's Stockholms-Slot. E. S. 

Renaix [rønæ'j, By i den belgiske Provins 
Østflandern, Romernes Roturnacum og Flam-
lændernes Ronsse , ved Gent—St. Ghislain-Banen 
og ved andre Linier, der udstraale fra R., for
bundet med Coutrai, Tournai og Lessines, har 3 
Kirker, Realskole, gejstligt Seminar, Fabrikation 
af Traad, Lærred, Tæpper, Teglsten, brændte Rør, 
Eddike og Tobak, Bryggerier og (1890) 16,912 
Indb. Ved Byen er der Ruiner af et Slot, der 
opbyggedes 1638 af Grev Johan af Nassau-
Siegen. M. Kr. 

Renål, hvad der henhører til Nyrerne (Renes). 
Renan [r**na'], J o s e p h E r n e s t , fransk 

Orientalist og Religionshistoriker, født i Tréguier 
i Bretagne 27. Febr. 1829, død i Paris 2. Oktbr. 
1892. R. var oprindelig bestemt til at være Præst og 
fik sin første Uddannelse som saadan; han kom 
dog snart i Strid med Dogmerne og kastede sig 
derefter over de orientalske Sprog. I videnskabelig 
Henseende forblev han bestandig afhængig af sine 

i tyske Læremestere, men med en sjælden glimrende 
I Stil forbandt han en overlegen Aandsklarhed og 
j en digterisk Sammenstillingsevne, der lod ham 
! synes dem, paa hvis Forskninger han støttede 
i sig, langt overlegen. Han medbragte til sine 

Undersøgelser af de religiøse Fænomeners histo
riske Oprindelse Bretagnerens djærve Ærlighed 
og Præstelærlingens aldrig svigtende Idealisme; 

1 begge Egenskaber fik han fuldt ud Brug for. 
; Allerede 1860 havde den franske Regering over-
! draget ham Ledelsen af en videnskabelig Eks

pedition til Fønikien (Resultaterne af denne frem
lagdes først 1874), men det var dog ikke før 
1863, at R. traadte frem for det store Publikum 
med sin meget omstridte og meget oversatte Bog 
om Jesu Liv (»Vie de Jesus«). Dette Værk er 
nærmest at betegne som en fængslende Roman; 

i bedaarende ere dets Naturskildringer af Skue
pladsen for Jesu Historie, hvortil R. benyttede 
sine egne Iagttagelser fra sin Rejse, og talrige 

1 fine, psykologiske Smaabemærkninger holde stadig 
Læseren fangen. Men det løser ikke den stillede 
Opgave: at give en for al Forudfattethed frigjort 
°g dog udtømmende Skildring af Jesu Liv og 

i Vurdering af hans Virksomhed. Bogen rejste en 
i Storm, der for saa vidt altsaa var større, end 
; den i sig selv burde have givet Anledning til, 

og den kejserlige Regering nødtes til at fratage 
R. den Post som Professor i Hebraisk, den Aaret 

l i Forvejen havde tildelt ham; først efter Napo-
j leon III's Fald kom R. tilbage til College de 
France. Den stive Bretagner, der tillige var op
fyldt af en glødende Tro paa sin Forsknings 
ideale Berettigelse, lod sig ikke skræmme fra sit 
Arbejde; under Fællestitelen »Histoire des ori-
gines du Christianisme« udgav han i de følgende 
Aar en Række blendende og interessante Mono
grafier [1866, »Les apotres«; 1869, »Saint Paul«; 
1873, »L'Antechrist«). Som en Slags Forgaard 

'• til dette store Værk udarbejdede han fra 1887 
den lige saa omfangsrige »Histoire du peuple 
d'Israel« [5 Bd., 1887—94], en Bog, der ikke 

; overalt taaler en moderne Kritik, men hvis Fylde 
1 af træffende Domme og tændende Vid alligevel 
I gør den til et Mesterværk. 

Ved Siden af disse Arbejder, i hvilke R. vendte 
sig til hele det dannede Europa og med stor 

i Interesse hørtes af dette, foreligger fra hans 
Haand en Række Fagskrifter, af hvilke her blot 
skal nævnes hans Bog om den arabiske Filosof 
Ibn Roschd (Averroes) »Averroes et l'Averro-
isme« [Paris 1852]; af en paatænkt »Histoire 
générale des langues Sémitiques« udkom aldrig 
mere end første Bd. [Paris 1855], der giver en 

i fængslende, om end hist og her overfladisk og 
'• upaalidelig Karakteristik af den semitiske Race 
i og af dens Ejendommeligheder, som de træde 
; frem igennem Sproget. Til en stor Del af det 
\ gamle Testamentes senere Bøger har R. leveret 
i Oversættelser og Kommentarer, der dog nu maa 
i betragtes som forældede. 
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En særlig Side af R.'s Forfattervirksomhed ere 
endelig hans Læsedramaer, hvori han behandlede 
filosofiske og sociale Problemer med overlegen 
digterisk Ynde, saaledes Spørgsmaalet om Krigens 
Nødvendighed i >Le pretre de Nemi« [1885] °S 
Kærlighedens Ret i det ret dristige »L'abbesse de 
Jouarre« [1886], hvilket hans Venner søgte at 
undertrykke. 1878 var R. bleven Medlem af 
Académie francaise. 

R. er Typen for det bedste i den franske, 
litterære Aand i 19. Aarh. Fra sin Barndom 
og sin Ungdoms første Uddannelse medbragte 
han Sandhedskærligheden og Troen paa Ide
alerne ; hans udstrakte, om end ikke altid grundige 
Viden gjorde ham til kompetent Dommer i en 
Mængde heterogene Spørgsmaal, og hans digte
riske Evne og blendende Stilkunst skaffede ham 
hele Europa's Øre i højere Grad end nogen anden 
religionshistorisk Forfatter. Under et satyragtigt 
Ydre skjulte R. en sjælden ædel og højsindet 
Karakter; den 1896 udgivne Brevveksling mellem 
ham og Søsteren Henriette lader dette træde 
frem fuldt ud. Den i moderne Tider saa sjældne 
Harmoni, der var i hele R.'s Personlighed, er 
det, som mere end noget andet betinger Værdien 
af hans Forfatterskab. J. 0. 

Renard. [rønair], G e o r g e F r a n s o is, fransk 
Forfatter, er født i Amillis 21. Novbr. 1847, 
deltog som frivillig i den fransk-tyske Krig og i 
Kommunens Oprørsregering, hvorfor han maatte 
flygte til Schweiz; 1875 blev han Professor i 
fransk Litteratur ved Akademiet i Lausanne, op-
naaede 1879 Amnesti, men har ogsaa derefter 
mest virket ved schweiziske Universiteter. R. 
har bl. a. udgivet Digtet »Lapoésie et la science« 
[1879], Litterærkritik, »Les princes de la jeune 
critique« [1890], fine Naturskildringer, »Croquis 
champétres« [1887] og »Autour du Léman« [1891], 
desuden »Vie de Voltaire« [1883], »Etudes sur 
la France contemporaine« [1888]; efterhaanden 
dyrker han mere og mere sociale Spørgsmaal og 
kæmper for Socialismen. S. Ms. 

Renaild [r**no'], A c h i l l e , schweizisk-tysk 
retslærd, født 14. Aug. 1820 i Lausanne, død 5. 
Juni 1884, fra 1852 Professor i Heidelberg. 
Foruden Bidrag til schweizisk Retshistorie og 
fransk Ret skrev R. de bekendte Værker: »Bei-
trag zur Theorie der Reallasten« [Stuttgart 1840], 
»Lehrbuch des gemeinen Deutschen Privatrechts«, 
I [Pforzheim 1848], »Lehrbuch des gemeinen 
deutschen Civilprocessrechts« [Leipzig og Heidel
berg 1867, 2. Opl. 1873], men særlig paa 
Handelsrettens Omraade gælder han som Auto
ritet: »Lehrbuch des deutschen Wechselrechts« 
[Giessen 1854, 3. Opl. 1868], »Das Recht der 
Actiengesellschaften« [Leipzig 1863, 2. Opl. 
1875] °g »Das Recht der Commanditgesell-
schaften« [Leipzig 1881]. Efter R.'s Død ud
gav Laband hans »Das Recht der stillen 
Gesellschaften« [Heidelberg 1885], Hergenhahn 
hans »Rechtliche Gutachten«, I—II [Mannheim 
1886]. Fz.D. 

Renaud [r«*no'], A l b e r t , fransk Komponist, 
er født 1855 i Paris, Elev af César Franck og 
Leo Delibes, har udgivet adskillige Sange samt 
Klaver- og Orgelværker, og ladet opføre en 
Messe solenelle samt en Række Operaer (»Ala-
din«, »Don Quichotte« eta). W. B. 

Renaudot [rønodo'J, Eusébe , fransk ka
tolsk gejstlig og lærd, (1646—1720), blev 1689 
Medlem af det franske Akademi, har bl. a. ud
givet Historia Patriarcharum Alexandrinorum 

i Jacobitarutn a D. Marco usgue ad finem sae-
culi XIII [Paris 1713] og Liturgiarum orien-
talium collectio [Paris 1715 —16]. Med Bay le 
kom han i en heftig Strid i Anledning af et 
Skrift, hvori han 1697 havde angrebet dennes 
»Dictionnaire*. V. S. 

Renaudot [rønodo'j, T h é o p h r a s t e , fransk 
Foregangsmand paa forskellige sociale Omraader, 
født i Loudun 1584, død i Paris 1653. Støttet 
af Richelieu og som Kongens Livlæge nydende 
høj Anseelse blev R. 1618 Generalkommissær 
for Frankrig's Fattigvæsen paa et Tidspunkt, da 
Landet og Hovedstaden oversvømmedes af Tiggere 
og Landstrygere. For at skabe Anledning til 
Arbejde fik han 1630 oprettet et Slags Arbejds-

j formidlingskontor og 1637 den første offentlige 
; Pantelaananstalt {Mont de piété). Til sine Ar-
! bejdsbureauer knyttede han 1631 en »Gazette« 

(s. d.), der foruden Arbejdsanvisninger ogsaa 
indeholdt Nyheder af almindelig Interesse. Det 
lille Ugeblad er Frankrig's første virkelige Avis, 
der senere som officielt og dagligt Organ under 
Titelen »G. de France« fik megen Betydning. 
R. regnes derfor som Grundlæggeren af den 
franske Presse. Ogsaa paa Medicinens Omraade 
forsøgte den mangesidige Mand at virke refor
matorisk ved at tage Ordet for at afløse det 
herskende Fantasteri inden for Lægefaget med 
eksakte og eksperimentelle Metoder, grundlagte 
paa videnskabelige Undersøgelser. (L i t t . : H a t i n , 
T. R. [1883]; G i l l e s de la T o u r e t t e , T. R. 
[1884]). K. V.H. 

Renault [r**no'], Leon, fransk Politiker, er 
født 24. Septbr. 1839, blev 1861 Advokat i 
Paris og Septbr. 1870 Generalsekretær ved Po
litiet indtil Kommunens Opstand Marts 1871. 
November s. A. blev han Politipræfekt, foretog 
Udrensning iblandt Politiets Betjente og samlede 
1874—75 vigtige Oplysninger om Napoleonisternes 
politiske Agitation; endvidere oprettede han de faste 
natlige Lægevagtstationer. Han afgik Januar 1876 
for at lade sig vælge til Deputeretkammeret, 
hvor han indtil 1881, samt paa ny 1882—85, 
spillede en ikke ringe Rolle som hørende til 
venstre Centrum. 1885—94 var han Senator, 
blev 1892 indviklet i Panama-Sagen, men fri
funden ; søgte dog ikke Genvalg. B. E. 

Rendalen, y t r e , Herred i Glommendalen 
Politimesterdistrikt (forhen nordre Østerdalen 
Fogderi), Hedemarkens Amt. 1,833 • Km., 
hvoraf 77 Q Km. Ferskvand. (1900) 1,772 Indb., 
altsaa ca. 1 pr. • Km. Land. R., der tillige 
udgør ytre Rendalen Sogn med Engerdalen og 
Elvdalen Kapeller under Rendalen Præstegæld, 
begrænses af følgende Herreder: T r y s s i l , Aa-
m o t , S t o r - E l v e d a l e n og ø v r e R e n d a l e n , 
hvorhos det mod Øst grænser til S v e r i g e . 

Herredet strækker sig fra Fjældet V. f. S tor -
s jøen indtil S v e r i g e i Øst, og gennemskæres 
af Rena 's eller S tors jøen ' s Dalføre, T r y s s i l -
e lvens Dalføre og den øvre Del af Enge ren ' s 
(Engersjøens) Dalføre (Engerdalen), foruden af 
nogle mindre Dalfører. Rendalen, der anses for 
den ældste bebyggede Landsdel i nordre Øster-
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dalen, antages at have sit Navn efter Storsjøens 
Vasdrag, Rena, hvis gamle Navn er Rein. 

Rena's Dalføre, selve Rendalen, er en Sidedal 
til Glommendalen. I dens nedre Del — omkring 
søndre Del af den vel 30 Km. lange S t o r s j ø 
(251 M. o. H., ca. 50 • Km.) — findes kun 
lidet Bebyggelse, medens den øvre Del af Dalen, 
dels omkring S t o r s j ø e n , men særlig paa den 
noget Nord for liggende Lomness jø ' s (258 M. 
o. H., vel 6 • Km.) østre Bred, er ganske godt 
befolket og dyrket. Ved Lomnessjøens nordvest
lige Bred ligger ytre Rendalen Kirke. 

Partiet mellem Rena 's og T r y s s i l e l v e n s 
(ofte kaldet Klara 's) Dalføre udgør omtr. 3/4 af 
Herredets Omraade. Det er en vidtstrakt Fjæld-
mark med flere mindre Elve og Dalfører, blandt 
hvilke sidste bør nævnes Slemma's og N o r d r e 
Osa's. Inden for dette Omraade findes ogsaa 
mange store Myrstrækninger, men derimod ingen 
større Søer. Særlig mellem N o r d r e Osa's og 
T r y s s i l e l v e n s Dalføre hæver en stor Del af 
Fjældene sig over Skovgrænsen. Blandt Fjæld
toppe kunne nævnes B y r i n g e n (1,031 M.), 
Rauf jæld (1,007 M.), Kv i t f jæ ld (1,134 M.) 
og S t o r h ø g d a (1,187 M-). 

T r y s s i l e l v e n s D a l f ø r e er en Fjælddal med 
kun nogle faa Gaarde. Her findes derhos Elv
dalens Kapel. E n g e r d a l e n er en trang Sidedal 
til Tryssilelvens Dalføre med nogen Bebyggelse, 
dels Gaarde, dels Sætre, hvorhos her findes 
Engerdalens Kapel. Strækningen mellem Tryssil
elvens Dal og Engerdalen (Elven En g er a) er 
ogsaa for en væsentlig Del Højfjæld over Skov
grænsen. Det højeste herværende Fjæld er 
K v i t v o l a (1,149 M.). Strækningen mellem Enger
dalen og den svenske Grænse er et meget myr-
lændt Fjældparti. Sydligst paa Grænsen mod 
T r y s s i l og S v e r i g e naar H e r j e h o g n a en 
Højde af 1,176 M. Af andre Fjældtoppe inden 
for dette Omraade kunne nævnes S v a r t h a m -
m e r e n (1,131 M.) og B laks jø f jæ ld (1,047 
M.). En liden Del af det sidstnævnte Omraade 
har Afløb til Ø s t e r - D a l e l f i Sverige gennem 
S t o r v a t t e n å e n . 

I Rendalens Hovedbygd modnes Kornet som 
Regel hvert Aar; i de mere afsides liggende Dal
fører er det derimod sjældent, at det kan bringes 
frem til Modning. Inden for Herredet i dets Hel
hed er Agerbruget i de senere Aar mere ind
skrænket end før, idet man nu lægger mere Vægt 
paa Fædrift, der sammen med Skovdrift maa be
tegnes som Hovednæringsvej. Herredet har store 
Skovstrækninger, antagelig tilsammen henimod 
900 • Km. Af industrielle Anlæg findes (1900) 
intet. Blandt større Gaarde kunne nævnes: 
S j ø l i s t r a n d e n , S j0 l i , L ien , Aas, K v e r n n e s , 
Hagen , Ho le , Lomnes og H o r n s e t . 

Af Veje bør mærkes den Hovedvej, som fra 
Koppang Jærnbanestation i Stor-Elvedalen fører 
over til Storsjøen, langs hvis vestre Bred den 
derpaa fører Nord over til øvre Rendalen og 
videre til Tønset. Endvidere en Hovedvej, som 
gennem Engerdalen forener Tryssilbygden med 
Fæmundens Sydende (endnu ikke færdig langs 
Engeren i Tryssil). For øvrigt ere Vejforbindel
serne inden for dette Herred hovedsagelig ind
skrænkede til Gaard- og Fjældveje. Paa Stor
sjøen underholdtes Dampskibsforbindelse forud 

for Anlægget af Jærnbane i Glommendalen. (L i t t . : 
»Norges Land og Folk«: A m u n d H e l l a n d , 
»Hedemarkens Amt c [Chra. 1902]). P. N. 

Ren dal en, ø v r e , Herred i Glommendalen 
Politimesterdistrikt (forhen nordre Østerdalen 
Fogderi), Hedemarkens Amt. 2,476 • Km., 
hvoraf 181 • Km. Ferskvand. (1900) 1,950 
Indb., altsaa vel o,8 pr. • Km. Land. Herredet, 
der tillige udgør øvre Rendalen (Hoved) Sogn 
med Drevsjø Kapel under Rendalen Præstegæld, 
begrænses af følgende Herreder: Y t r e Ren
dalen, S t o r - E l v e d a l e n , Sol l ien , L i l l e -E lve 
da l en , T ø n s e t og T o l g e n , hvorhos det mod 
Øst grænser til S v e r i g e . 

R. gennemstrømmes med Hovedretning fra Nord 
til Syd af Glommen, R e n a og F æ m u n d s -
elven, medregnet den sydligste Del af Indsøen 
F æ m u n d e n (663 M. o. H.), foruden af flere 
mindre Elve. S t r æ k n i n g e n V. f. G lommen 
er et i de højere Strøg skovbart Fjældparti, hvis 
mere bemærkbare Toppe ere N e h a t t e n (1,605 
M.) i den vestlige og G r ø t t i n g s b r a t t e n (1,165 
M.) i den østlige Del. Se lve G l o m m e n d a l e n 
er inden for dette Herred forholdsvis trang med 
stejle, skovbevoksede Sider; her findes kun faa 
Gaarde. S t r æ k n i n g e n mel lem Glommen
d a l e n og Rena 's Da l fø re aftager i Bredde 
Nord over og har ingen særlig fremtrædende 
Fjældtoppe. Rena 's D a l f ø r e deler sig N. f. 
øvre Rendalen Kirke i Tys la ' s og Unse taaen ' s 
Dalføre, af hvilke det sidstnævnte, der tillige er 
det østligste, ogsaa fører Navn af F i n s t a d d a l e n . 
Saavel Tysla's som Unsetaaen's Dalføre er trangt, 
med stejle Sider og liden Bebygning; det først
nævnte har endog saa godt som ingen Bebygning. 
Selve Rena's Dalføre er bredere om end ogsaa 
med stejle Sider. Den væsentligste Del af Herredets 
Bebygning findes samlet omkring Hovedkirken. 

S t r æ k n i n g e n mel lem Rena 's og Fæ-
m u n d s e l v e n s D a l f ø r e udgør den midterste 
og største Del af Herredet med ensformede Høj-
fjældsvidder, store Myrer og svagtstrømmende 
mindre Elve, blandt hvilke bør mærkes M i s t r a og 
S ø l e n e l v e n , der tilhøre henholdsvis Glommcn's 
og Fæmundselvens Nedslagsdistrikt. Over Fjæld-
vidden hæver sig enkelte Toppe, blandt hvilke 
fremhæves R e n d a l s s ø l e n (1,751 M.) i Sydøst, 
K v æ r n i n g s h ø g d a (1,275 M.) og ø s t r e Graa-
høgda (1,453 M.) nogenlunde i Midten samt 
E l g e p i g g e n (1,604 M.) mod Nordøst i Grænsen 
mod Tolgen. S e l v e F æ m u n d s e l v e n s Da l 
føre , iberegnet Bredderne af Fæmunden, er et 
meget tyndt befolket Skovlandskab. Fæmunden 
udgør i det hele 205 • Km., hvoraf ca. 71 Q 
Km. falde paa dette Herred. L a n d e t 0. f. 
F æ m u n d e n og F æ m u n d s e l v e n har mange 
større og mindre Søer samt flere store Myrstræk
ninger og over Rigsgrænsen gaaende Dalfører. 
Et af de mest fremtrædende Dalfører er Vur ru-
s jøens Dal i Herredets sydøstlige Hjørne med 

I D r e v s j ø K a p e l . Blandt de højeste Fjældtoppe 
inden for dette Omraade maa nævnes S t a u p -
aa sen (792 M.) og J y l t i n g s v o l a (871 M.). 

Af Herredets Omraade er ca. l/3 bevokset med 
Skov. Agerbrug er i Fremgang, hvad selve 
Driften angaar, men anvendes ikke i nogen stor 
Udstrækning. Fædrift, hvortil Herredet er vel 
skikket, anses for at være i god Fremgang. 
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Blandt større Gaarde kunne nævnes: H a n e s t a d , 
G r ø t i n g , H a a r s e t , B e r s e t , B j ø n t e g a a r d , 
F o n n a a s og Unse t . 

Af Veje bør mærkes den Hovedvej, som fra 
ytre Rendalen fører op forbi øvre Rendalen Kirke 
og videre gennem Tysla's Dålføre til Tønset, samt 
den Hovedvej, som fra øvre Rendalen Kirke fører 
over til Hanestad Jærnbanestation i Glommen-
dalen. Mellem Midtskogen i Tysla's Dalføre og 
Barkald Jærnbanestation i Glommendalen (Lille-
Elvedalen) er Bygdevej, hvorhos en saadan fører 
op gennem Finstaddalen til Gaarden Finstad. Fra 
Dampskibsanløbsstedet Fæmundsenden i en af 
Fæmunden's sydligste Bugter fører Hovedvej forbi 
Drevsjø Kapel ind i S v e r i g e , hvor den fort
sætter forbi Id re og Sarna . Fra Drevsjø Kapel 
gaar Hovedvej Syd over til Engerdalen, hvorfra 
den skal fortsættes til Tryssil. For øvrigt ere 
Vejforbindelserne hovedsagelig indskrænkede til 
Gaard-og Fjældveje; endog i Glommendalen findes 
ikke inden for dette Herred offentlig Kørevej 
langs Elven. I Glommendalen gaar derimod den 
smalsporede Hamar—Throndhjemsbane med Sta
tionerne H a n e s t a d og Atna (357 M.); den 
sidste i Stor-Elvedalen, men ved Grænsen af R. 
(Li t t . : »Norges Land og Folk«: Amund H e l -
1 and, »Hedemarkens Amt« [Chra. 1902]). P. N. 

Rendånt (fr.), Kasseforvalter, Regnskabsfører. 
Rende, C a m i l l o S i c i l i a n o di, romersk Kar

dinal og Diplomat, er født i Napoli 9. Juni 1847. 
Han har opholdt sig meget i Frankrig, blev præste
viet 1871, Ærkebiskop af Benevent 1879 og Kar
dinal 1887. A. Th. y. 

Rende, den norske, se N o r g e , almindelig 
Topografi S. 484. 

Rendegarn, R e n d i n g , er en, særlig ved 
Husflidsvævning benyttet Betegnelse for K æ d e 
garn , se Vævning . 

Renden er Navnet paa den nordlige Del af 
Kongedyb, Farvandet mellem Stubben og Middel
grund. Den er mellem lo M.-Grænserne paa 
begge Sider 1̂ /3 Km. bred og afgiver god Anker
plads. G. F. H. 

Rendesten kaldes en aaben, men ikke ret dyb, 
stensat, eller paa anden Maade befæstet Rende, 
der tjener til Afledning af Spildevand eller Regn
vand. Særlig bruges Betegnelsen om de rende
formede Fordybninger, som tilvejebringes i Byers 
Gader langs Kørebanernes Sider, og som i vor 
Tid, efter at de fleste Byer ere blevne forsynede 
med Kloaker, kun tjene til Regnvandsafledning. 
I ældre Tid brugtes R. ogsaa til Bortledning af 
Spildevand og vare da af noget større Profil end 
nu; de bleve dengang undertiden anbragte midt i 
Kørebanen. Fr. V. M. 

Rendez-VOUS [radevu'j (fr.: »begiv Eder 
derhen«), Stævnemøde, Mødested, Samleplads. 

Rendez-VOnS [radevu'j er i Militærsproget den 
til Samling af en Troppestyrke eller en Flaade-
afdeling angivne Plads, ved hvis Fastsættelse der 
saa vidt muligt tages Hensyn til, at ingen Af
deling kommer til at tilbagelægge større Vejlængder 
end nødvendigt. B. P. B. 

Rending se R e n d e g a r n . 
Rending eller R e n d e a r b e j d e , Fremstilling 

af smedeligt Jærn umiddelbart af Malmen. R. er 
den ældste Maade' at fremstille Jærn paa, altid i 
smaa Portioner, ofte som en Blanding af Smede-

i jærn og Staal; den krævede meget Brændsel — 
Trækul — og ren Malm. Da man paa Reforma-
tionstiden almindelig indførte Masovnen, blev det 
Reglen at gaa Omvejen gennem dens Produkt, 
Raajærnet, for at fremstille smedeligt Jærn. R. 
fortrængtes til afsides Kroge af Europa med rige
lig Skov og god Malm saasom Pyrenæerne, Fin
land, Ungarn og var i 19. Aarh. i Færd med helt 
at forsvinde derfra; i Asien og Afrika er den 
Aartusinder gammel, paa sine Steder foregaar den 
i saa smaa Ovne, at de sammenlignes med Urte
potter, i Nordamerika har den omkring de store 
Søer spillet en vis Rolle i afvigte Aarhundrede. 
En Ulempe ved R. er, at Slaggen optager meget 
Jærn; er Malmen fattig, gaar derfor næsten alt 
over i Slaggen. Den primitive Ovn kan være en 
Herdovn (den kataloniske Ild f. Eks.) eller en 
Skaktovn, som i Asien kan være dannet ved at 
skære ind i en Lerbrink, der bliver til de tre Sider, 
og opføre en Forvæg af Teglsten; Blæseværket 
til denne Ovn ere Bælge af Gedeskind eller Bøffel
skind. Medens ved Masovnsprocessen Malmens 
Reduktion foregaar før dens Kulning, er der ved 
R. ikke en saadan Tidsforskel. Produktet, Lu pen , 
en svampet Klump med Kulstumper og Slagger, 
renses ved Smedning og kan forædles ved gen
tagne Svejsninger. 

I Skandinavien og Finland foregik R. i Skakterne 
af omvendt Pyramideform med Træbeklædning, de 
benævntes Stykke- eller Ulvsovne (Lupe =; Ulv), 
Bonde- eller Osmundovne. Ud af disse fremstaar 
Masovnen ganske naturligt; ved relativ stærk 
Brændseltilsætning og ved forøget Blæst fra 
Bælgen, endelig ved forøget Højde for Ovnen vil 
Jærnet blive kullet saa stærkt, at det ikke mere 
bliver dejagtigt smedeligt Jærn, men flydende 
Raajærn. Naar dette tidligere undtagelsesvis var 
produceret, betragtedes Ovnen som »syg«. 

I den senere Tid har der gentagne Gange været 
gjort Forsøg paa i ny og bedre Form at optage 
R. Forsøgene, til hvilke navnlig Chenot ' sNavn 
er knyttet, gaa ud paa i lukkede Beholdere at 
vinde J æ r n s v a m p (s. d.) ved Malmens Reduk
tion og bagefter i andre Apparater at udskille 
Slaggen og svejse Jærnsvampen sammen. I Nord
spanien arbejdes efter Chenot i opretstaaende 
Ovne, i Amerika i liggende Retorter, der knyttes 
efter hverandre og til sidst i Svejseherd (Peok-
ha m's P roces ) . Disse Processer have næ se 
været økonomisk heldige og vist i høj Grad af
hængige af lokale Forhold, saasom billig Adgang 
til god Malm. Heldigere synes C. W. S iemens 
at have været efter 1870, idet han har anvendt 
mekanisk Bevægelse og Regeneratorfyring. I en 
Ovn, der, fordi den drejes om en horisontal 
Akse, kaldes Rotator eller Revolver, fyldes 
Jærnmalm, Tilslag og Stenkul, alt i Pulverform, 
Ovnen har Siemens'es Gasfyring, den ved dens 
Omdrejning under Arbejdet dannede Bolle kastes 
endnu glødende i Martin-Ovnen, hvor Jærnsvampen 
opløses og kulles. 

I den seneste Tid har man i Sverige og Ita
lien anvendt R. med Elektricitet, idet man i en 
elektrisk Ovn, som er en Modifikation af de under 
Aluminium beskrevne, udsætter en Blanding af 
Kulstøv og Jærnmalm for den store Varme, som 
kan udvikles ved den elektriske Strøm. Processen 
synes lovende; for at blive økonomisk berettiget 
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kræver den selvfølgelig bl. a. en stor disponibel 
Vandkraft til Udvikling af Elektricitet. F. W. 

Rendsborg , By i Holsten, den preussiske 
Provins Schleswig-Holstein, beliggende 30 Km. 
V. f. Kiel paa et sandet, jævnt Terrain paa begge 
Sider af Eider, der løber gennem den med fire 
Arme, samt ved Udløbet af den gamle Eider-
Kanal ved Nordøstsøkanalen, der har store Havne
anlæg, og ved Østbanen mellem Vamdrup og 
Neumiinster. Den havde 1895 med Garnison ca. 
13,700 Indb. Byen deles i den ældste, tæt be
byggede Del Altstadt, der ligger paa en 0 i 
Eider, samt de nyere Dele Kronwerk mod Nord 
og Neuwerk mod Syd, som ere anlagte i Slut
ningen af 17. Aarh. og Begyndelsen af 18. Aarh., 
hvortil slutte sig de nyeste Dele. Af de offent
lige Bygninger nævnes to lutherske Kirker, hvoraf 
den ene er den store Marie-Kirke fra sidste Halv
del af 13. Aarh., en katolsk Kirke, en Synagoge, 
et middelalderligt Raadhus, et Gymnasium med 
Realgymnasium, en Straffeanstalt m. m. Byen har 
en Del Skibsfart og Handel samt nogen Industri, 
saaledes Væverier, Garverier, Brændevinsbrænderier, 
Gødningsfabrik, o. s. v. Noget N. f. Byen ligger 
det store Jærnstøberi og Maskinfabrikken Karls-
hiitte. — R. nævnes i Slutningen af 12. Aarh. som 
»Reinoldsborg« i Kampen mellem den danske 
Konge Knud VI og den holstenske Greve Adolf III; 
ved den paafølgende Fred Aar 1200 beholdt 
Danmark R., hvor der blev opført et Slot; 1225 
blev den dog atter afstaaet til Holstenerne, men 
tilbagegivet 1227. Senere nævnes den ofte i 
Historien. Den var en Tid pantsat til de holstenske 
Grever; Grev Gerhard I (den kullede Greve) 
kaldte sig Greve af R. og residerede for det meste 
her. Under Christian III blev Byen befæstet. 
Ved Delingen 1544 tilfaldt R. Hertug Hans, men 
efter 1581 hørte den til den kongelige Del af 
Holsten. I Krigene i 17. Aarh. led Byen en Del; 
den var saaledes 1627 besat af de kejserlige 
Tropper og 1643 og 1645 af de svenske. I 
Frederik III's sidste Aar og under Christian V 
bleve Fæstningsværkerne udbedrede og betyde
ligt udvidede af Hollænderen Henrik Ruse (Rysen-
steen). Senere er R. navnlig bekendt af det for 
Hertug Christian Albrecht skæbnesvangre Møde 
der i Juni 1675 med Christian V, af Christian VII's 
Død der 1808 og af Oprørernes Møde i R. og 
Overrumpling af Fæstningen 24. Marts 1848. 
Efter den slesvigske Krigs Slutning begyndte den 
danske Regering at sløjfe R.'s Fæstningsværker 
1852. H. W. 

Rendyrkn ing kaldes i Mikrobiologien en 
saadan Dyrkning af Mikrober, det være sig Amøber, 
Gærarter, Bakterier e. a., ved hvilken det lykkes 
at avle een bestemt Art alene, uden at andre, 
ellers almindelig tilstedeværende Former blande 
sig imellem og forurene Kulturen. Det metodiske 
Princip til Opnaaelsen af sikre Renkulturer, nem
lig Dyrkning paa fast Substrat (Gelatine, Agar 
o. a.) er først paavist af Robert Koch, efter at 
allerede tidligere R. i Vædsker var praktiseret 
af Pasteur og Klebs. Det var særlig ved Studierne 
over sygdomsvækkende Bakterier, at man kom 
ind paa R., samtidig med at man lærte at isolere | 
Arterne; men de herved anvendte Metoder, | 
der naturligvis efter Omstændighederne ere ret l 
forskellige, kunne finde Anvendelse paa andre I 

Omraader end Bakteriernes. Renkulturerne an
lægges i flade Skaale (Petris Skaale), i Reagens
glas, i Kolber (Erlenmeyers), paa Kartoffelskiver, 
paa revet Franskbrød, paa Næringsgelatiner, i 
Ølurt, i Bouillon, paa Serum, ja endog paa gela
tineret Kiselsyre, for ikke at tale om, at man 
ved patogene Arters Indpodning i Dyr skaffer sig 
Renkulturer i selve dettes Legeme. I den mikrobio
logiske Teknik er R. en Kunst for sig, der har 
skabt en hel Hærskare af Apparater og udgør en 
væsentlig Del af dens Uddannelse, som studerer 
denne Videnskabsgren. V. A. P. 

René [r<*ne'] af AnjOU [åzu'J, Titulærkonge af 
Neapel, Greve af Provence (1409—80). R. af A., 
der var Søn af Hertug Ludvig II af Anjou og 
Jolante af Aragonien, fik ved sit Giftermaal med 
Isabella af Lothringen Ret til dette Hertugdømme, 
som Kejser Sigismund ogsaa forlenede ham med; 
Hertugen af Burgund støttede imidlertid hans 
Modstander Greven af Vaudemont, og R. af A. blev 
gjort til Fange (1431). I Fængselet erfarede 
han sin ældre Broder Ludvig III's Død, hvorved 
han arvede Anjou, Provence og Fordringen paa 
Neapel (1435). Forst 1437 løskøbte han sig imid
lertid af Fangenskabet og søgte forgæves (1438— 
42) at hævde Besiddelsen af Neapel over for 
Alfons af Aragonien. En ny Chance tilbød sig, 
da R. af A. 1467 valgtes til Konge af Aragonien, 
hvortil han gennem sin Moder havde en Slags 
Arveret. Dog heller ikke her kunde han staa 
sig mod Juan II. Ludvig XI tvang ham til at 
afstaa Anjou (1473) og indsatte den franske Krone 
til Arving af Provence. Her opholdt R. af A. sig 
i sine sidste Aar. Hans ene Datter, Margrete, 
den engelske Konge Henrik VI's Dronning, var 
endnu ulykkeligere end Faderen. Den anden 
Datter Jolante (Motiv for Henrik Hertz'es Drama 
»Kong René's Datter«) ægtede Frederik af Vaude
mont, og deres Søn René II blev 1473 Hertug 
af Lothringen. Kong René deltog kun med 
Uvilje i Tidens politiske Begivenheder. Han var 
en udpræget Kunstnernatur, omgav sig med Digtere 
og har efterladt sig Digte [udg. 1845—46 i 4 
Bd.], Malerier og Miniaturer, der vidne om en 
fremragende kunstnerisk Begavelse. J. L. 

Renegat (nylat., Fornægter), den, der svigter 
sin Tro (Religion, sit politiske Parti etc.) og gaar 
over til en anden. 

Renes d. s. s. N y r e r . 
Renfrew [re'nfru.], Shire i det sydvestlige Skot

land, 649 • Km., omfatter det frugtbare Slette
land S. f. nedre Clyde og et i sydvestlig Retning 
gaaende Højdedrag, bestaaende af Porfyr og med 
Højder paa 500 M., saaledes Misty Law (507 M.) 
og Hill of Stake (521 M.). Shirets Hovedflod 
Clyde optager Cart, efter hvis Biflod S t r a t h g r y f e 
Shiret tidligere havde Navn. Befolkningen ud
gjorde 1891 290,798 Indb. Af Shirets Areal ere 
32 p. Ct. dyrkede, 28 p. Ct. Enge og Græsgange 
°g 3>5 P- Ct. Skov. Bjærgværksdriften er betyde
lig; 1894 produceredes 50,000 Tons Stenkul, 
83,000 Tons Jærnmalm og en Del Bygningssten. 
Men Fabrikvirksomheden beskæftiger dog langt 
flere Mennesker, ved Fremstillingen af Bomulds
tøj, uldne Varer (Klæde) og andre Tekstilprodukter 
24,000, ved Maskinbygning og Skibsværfterne 
11,000 og ved Jærnværkerne og Sukkerfabrik-
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kerne over 3,000 Arbejdere. Politisk set er R. 
Hovedstaden, men Paisley, Greenock, Port Glasgow-
og Pollokshaws have flere Indbyggere. M. Kr. 

Renfrew [re'nfru.], By i det sydvestlige Skot
land, Hovedstad i Renfrewshire, ved Clyde oven 
for Cart's Munding og 3 Km. neden for Glasgow, 
har Fabrikation af Silke og Musselin, Skibsværfter 
og (1891) 6,777 Indb. M.Kr. 

Rengagemeilt [rajjgasjema'r/] (fr.)er Fornyelse 
af Ansættelse i de tjenstlige Stillinger, i hvilken 
Ansættelse kun kan faas paa et nærmere fastsat 
Tidsrum ad Gangen. B. P. B. 

Reni, By i Sydvestrusland, Guvernement Bess-
arabien, ligger 5 Km. fra Pruth's Munding i Do
nau. (1901) 6,946 Indb., der væsentligst leve af 
Handel og Fiskeri. 1856—78 hørte R. til Mol-
dau. H. P. S. 

Reni, Guido, italiensk Maler og Raderer, født 
i Calvenzano I575> død i Bologna 1642, var Elev 
af Dionysius Calvaert og Lodovico Carracci i Bo
logna; særlig Indflydelse paa hans Ungdomsstil 
fik Caravaggio og Annibale Caracci, medens Stu
diet af Rafael's Værker og antik Skulptur, særlig 
Niobe-Gruppen, som R. kaldte sin »Englevision«, 
præger hans fuldt modne Stil. Kunstnerens Virk
somhed faldt i Bologna, i Rom under forskellige 
Ophold (særlig 1605— I0) °g ' Neapel (1621), 
hvor han kun blev kortere Tid, da han stræbtes 
efter Livet af sine Rivaler, de neapolitanske 
Kunstnere. — I den Kreds af eklektiske Kunstnere, 
som R. hører til, er han utvivlsomt den betyde
ligste, det fødte Talent, rig paa Evner og af et 
udpræget kunstnerisk Instinkt. Tager man det 
bedste af hans Kunst, hvor han ikke ved en sam
vittighedsløs Masseproduktion har drevet Rovdrift 
paa sit store Talent, saa virker den — trods alt 

— betydelig: Stilfulde og fint afvejede i Kompo
sitionen udmærke hans Billeder sig ofte ved en 
udsøgt skøn Linievirkning, Figurerne eje en egen 
— ganske vist noget almindelig — >elegisk« Skøn
hed, og Farven vidner, baade i hans tidlige, farve-
stærke gyldne Periode og i den fine blege Sølv
tone i Malerierne fra de sidste 20 Aar, om stor 
koloristisk Begavelse. Men alle disse gode Egen
skaber til Trods lade R.'s Værker os dog ret 
kolde og ubevægede. Som al italiensk Nedgangs-
kunst fra 17. Aarh. savner R.'s Kunst de Egen
skaber: kunstnerisk Liv og Oprindelighed, per
sonlig Friskhed og Grebethed, der aldrig kunne er
stattes ved nok saa megen Smag, Færdighed og 
Virtuositet. — Af R.'s Arbejder skulle her kun 
nævnes de betydeligste Hovedværker: først det 
mest fuldbaarne Værk af Bologneserskolen: Lofts
maleriet »Aurora« i Havepavillonen i Pal. Ro-
spiglioso i Rom, Apollo kørende frem over Him
melen paa sin Kvadriga, medens Horaerne følge 
i Dans, og Morgenrødens Gudinde svæver foran, 
strøende Roser. I Rom endvidere de tidlige Fresker: 
den hellige Andreas'es Gang til Retterstedet (i 
Capp. S. Andrea ved S. Gregorio Magno), den 
henrivende Englekoncert (i San Silvia smst.) og 
det sene fintstemte Billede af den hellige Michael 
i S. Maria della Concezione, endvidere Freskerne i 
det pavelige Huskapel (Maria's Himmelfart og Gud 
Fader i Engleglorie) og i S. Maria maggiore 
(Fremstillinger af Helgenlivet); i Bologna hans 
mest fremragende religiøse Freskoværk: den hel
lige Dominikus'es Optagelse i Himmelen (S. Do

menico). Af hans over 100 Staffelibilleder frem
hæves Barnemordet i Bethlehem i Pinakoteket i 
Bologna og smst. Pietå, forneden Carlo Borromeo 
mellem Bologna's Skytshelgene; den hellige Nat 
(Lichtenstein, Wien) og Maria's Himmelfart 
(Munchen). Af talrige mytologiske Billeder findes 
i Louvre Helena's Bortførelse, Europa's Rov i 
St. Petersborg og Lykkegudinden paa Jordkuglen 
(bl. a. i Accademia San Lucca i Rom). Talrige 
ere hans ofte gentagne Malerier med gammeltesta
mentlige Emner: Susanna (London) og David med 
Goliath's Hoved (Louvre) ere de berømteste. En 
særlig fyldig Repræsentation findes af R.'s religiøse 
Genrebilleder; i en virksom Fabrikation af Malerier 
med den tornekronede Christus, Mater dolorosa 
og den angerfulde Magdalene har han imødekommet 
sin Tids Publikumstrang med et Overmaal af 
letkøbt Sentimentalitet og fad Smægten. Blandt 
R.'s Raderinger fremhæves hans Gengivelse efter 
Ann. Caracci's St. Roehus (i Dresden) samt talrige 
originale Fremstillinger af Madonna, den hellige 
Familie samt en Række gode Portrætter. A. R. 

Renier [rønie'j, Leon , fransk Epigrafiker og 
klassisk Filolog, født 2. Maj 1809 i Charleville, 
død 11. Juni 1885 i Paris. Efter at have været 
Forstander ved en højere Skole i Nesle i Picar-
diet kom R. til Paris, hvor han gav Undervisning 
i Latin og Græsk, indtil han af Le Bas valgtes 
til Medarbejder af »Dictionnaire encyclopédique 
de la France« (1840—45), hvorpaa han blev 
Hovedredaktør af Didot's »Encyclopédie moderne« 
[30 Bd., 1845—50]. 1847 blev han Underbiblio
tekar ved Sorbonne og 1860 Overbibliotekar. Af 
det franske Institut sendtes han 1850 og 1854 til 
Algérie for at samle gamle Indskrifter. En Frugt 
heraf var hans »Mélanges d'Epigraphie« [1854] 
og hans »Recueil des inscriptions romaines d'Al-
gérie« [1855—58]. 1856 blev han Medlem af In
stituttet. 1860 sendtes han af Napoleon til Rom 
for at forhandle om Indkøbet af Samlingen Cam-
pana til den franske Stat, hvilket Hverv han 
lykkelig fuldførte. 1861 blev han Professor i la
tinsk Epigraf! og romerske Antikviteter ved Col
lege de France. Det overdroges ham ogsaa at ud
give Borghesi's efterladte videnskabelige Afhand
linger. R. var en af de væsentligste Grundlæggere 
af Ecole pratique des Hautes Etudes i Paris 
1868. Han har ogsaa udgivet »Recueil de di-
plåmes militaires« I [Paris 1876]. Han grundede 
1845 »Revue de Philologie, de Littérature et de 
l'hist. anciennes«, som dog kun holdt sig 2 Aar 
men som genoplivedes 30 Aar senere. (Li t t . : 
Mélanges R. [Bd. LXXIII af Bibi. de VÉcole des 
Hautes Etudes [Paris 1887]). V. S. 

Renier [renilr], P e t e r Jan , nederlandsk For
fatter, født 1795 i Nærheden af Kortrijk, død 
29. Aug. 1859. Han var fortrinsvis Sprogmand 
og Pædagog og har tillige forfattet en Del 
Fabler. A. 1. 

Reniténs (lat.). Genstridighed. 
Renkontre [ra?7kå'jjter] kaldes Sammenstødet 

mellem to Modstandere, der marchere hinanden i 
Møde. Funktionerer Sikringstjenesten, som den bør, 
vil et saadant Sammenstød aldrig komme uformodet. 
Den ved Sammenstødet sig udviklende Fægtning 
stiller relativt store Fordringer til Førerne, da 
Forholdene ikke straks ere saa grundig kendte, 
at der kan disponeres over Kræfterne efter en 
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bestemt Plan, og der maa derfor handles samtidig 
med, at man orienterer sig. Den Part har For
delen, der optræder mest aktivt og resolut, og 
som hurtigst faar samlet Kræfterne til Virksomhed. 
Kampen vil i Begyndelsen dreje sig om Besiddelsen 
af Terraingenstande, den faar derfor en usammen
hængende Karakter og vil først efterhaanden an
tage mere regelmæssige Former. B. P. B. 

Renlav se Cladonia . 
Ren mobll is , b e v æ g e l i g Nyre , en Tilstand, 

hvor den ene Nyre (sjælden begge), oftest 
højre, er mere forskydelig end normalt, saa den 
kan træde langt ned i Underlivet. Lidelsen, der 
vist til Dels skyldes en medfødt Tilstand i det Binde
væv, der omgiver Nyren, menes at kunne udvikles 
ved Stød, Slag, Fald eller ved saadanne Forhold, 
som slappe Bugvæggen: Svangerskab, stor Fedme, 
der afløses af stærk Magerhed. R. m. findes ofte 
sammen med Nedsynken af andre Organer, Op-
t o s e (s. d.). Det er derfor vanskeligt at afgøre, 
om alle de Tilfælde (Smerter, Opkastninger m. m.), 
som henføres til den bevægelige Nyre, virkelig 
skyldes den eller de andre bevægelige Bugorganer, 
især da man træffer Mennesker med Lidelsen 
udtalt i høj Grad, uden at de ere generede deraf. 
Paa den anden Side er det sikkert, at R. m. under
tiden kan give Anledning til voldsomme Tilfælde, 
der ligne Tarmslyng eller Nyrekolik. Da Syg
dommen for knap en Menneskealder siden efter 
mange Tiders Forglemmelse paa ny kom paa Om
tale, blev den en Modesygdom, som Læger fandt 
ved en Masse Lejligheder (bl. a. fordi en ringe 
Bevægelighed af højre Nyre næsten er normal). — 
Man holder Tilfældene tilbage ved Bandager eller 
ved Operationer; af disse er der dog af opera-
tionsivrige Kirurger foretaget en Masse overflødige 
Operationer, men paa den anden Side er der Til
fælde, hvor en saadan Operation, N e p h r o p e k s i 
(Tilsyning af Nyren) gør overmaade stor Gavn, 
og i og for sig er Operationen ikke farlig. I 
ganske sjældne Tilfælde kan man være nødt til at 
fjerne den bevægelige Nyre. E. A. T. 

Renmose d. s. s. R e n l a v . 
RennebU, H e r r e d i Orkedalen Fogderi (skal 

fremtidig tilhøre Uttrøndelagen Politimesterdistrikt), 
Søndre Throndhjems Amt. 737 • Km., hvoraf 
ca. 10 • Km. Ferskvand. (1900) 2,262 Indb., 
altsaa vel 3 pr. • Km. Land. R., der tillige udgør 
R. Præstegæld med Birkaaker Kapel, begrænses 
af følgende Herreder: R i n d a l e n , Melda len , 
S o k n e d a l e n , K v i k n e og O p d a l . 

Som en Helhed betragtet maa Herredet siges 
at bestaa af en vidtstrakt, temmelig højtliggende 
Fjældmark, der i den østlige Del er noget mere 
udstykket end i den vestlige Del, hvor Formerne 
ere mere sammenhængende, og hvor tillige Her
redets højeste Fjælde findes, særlig paa Grænsen 
mod O p d a l og R i n d a l e n Herreder. 

R. gennemskæres med Hovedretning fra Syd til 
Nord af Elven Ork la , hvis Dalføre, særlig i den 
nedre Del, er Herredets bedst befolkede og dyr
kede Strøg. Fra Birkaaker Kapel til noget S. f. 
R. Kirke har dog Orkla en mere østlig—vestlig 
Retning. Dalføret er i det hele temmelig trangt, I 
særlig i den øvre Del. Af Bielve til Orkla bør | 
fremhæves Grønna , der kommer fra Opdal og | 
har Hovedretning fra Syd til Nord; den falder i 
Orkla ca. 7 Km. N. f. R. Kirke. Dens Dalføre I 

er i sin nedre Del vel dyrket og befolket. End
videre kan mærkes Elven Byna, der har Hoved
retning fra Syd til Nord og paa en længere Stræk
ning danner Grænse mellem R. og Kvikne. I R. 
findes ca. 250 Indsøer, der næsten alle ere ganske 
smaa. 

Som allerede antydet findes de højeste Fjæld-
toppe i Herredets vestlige Del, saaledes S va r t -
li æ t t a (1,572 M.), Grænsepunkt mellem R., Op
dal og Rindalen, Kj øl en (1,298 M . ) o g S k r i k h ø 
(1,247 M.). Noget længere mod Syd, men frem
deles paa Vestsiden af Orkla, have vi G r y t h a t t e n 
(1,373 M.) i Grænsen mod Opdal samt lidt nord
ligere T r o l d h y t t e n ( i , 3 8 i M.), D i g e r h ø (1,255 
M.), R a m s h ø k a l l e n (1,257 M.) og R a m s h ø -
p iken (1,174 M.). I Herredets nordlige Del 
kunne mærkes Skamfjæld (678 M.) V. f. Orkla 
samt Ig lef jæld (1,221 M.) og S l e t t e s b e r g e t 
(1,003 M.) 0. f. samme. 

Inden for Herredet findes mange store Myr-
! strækninger. I gamle Dage har her vokset mægtige 
1 Skove, hvad der kan ses af de mange Levninger 
I af Rødder, som findes i Myrene. Herredet har 
I fremdeles ikke ganske lidet af Skov, og det ser 

ud, som om denne i de seneste Aar er i nogen 
Fremgang. Her findes nu ingen Bjærgværksdrift; 
men indtil for vel 20 Aar siden var U n d a l s 
Værk (Svovlkis), noget S. 0. f. Birkaaker Kapel, 
i Drift. Ved Gaarden B r a t s e t er et Klæberstens-
brud. R. anses for en god Kornbygd; de dyrkede 
Egne findes selvfølgelig i Dal førene, hovedsagelig 
i Orkla's. Herredet egner sig fortrinlig til Fæ
drift, der ogsaa anses for at være i god Frem
gang. 

Af større Gaarde kunne nævnes: J o r l i , Hor 
s tad , S a a g a a s t a d , Refshus , Eggan , B i rk 
aaker , Aas og B r u h o l d t . Den Rigstelegraf-
(telefon-)ledning, der forbinder Christiania med 

i Throndhjem, gaar gennem Herredet, men uden 
Station smst. For kort Tid siden er der dog — 
rigtignok inden for Kvikne Herred, men umiddel
bart ved Grænsen af R. — blevet oprettet en 
Rigstelefonstation: U l s b e r g (Austberg). Af Veje 
bør mærkes Hovedvejen fra det sydlige Norge 
over Dovrefjæld, der kommer ind fra Opdal og 
gennem Herredets østlige Del forbi Birkaaker 
Kapel fører frem til Støren og videre til Thrond
hjem. Fra Birkaaker Kapel gaar derhos en Hoved
vej ned gennem Orkla's Dalføre til Orkedalsøren. 
Endvidere støder Hovedvejen gennem Kvikne til 
førstnævnte Vej ved Ulsberg (Austberg) Station, 
altsaa umiddelbart uden for R.'s Grænse. Inden 
for Herredet findes fiere gode Bygde-, Gaard-
og Fjældveje. (Lit t . : >Norge's Land og Folk«, 

I Amund H e l l a n d , »Søndre Throndhjem's Amt« 
I [Chra. 1898]). P. N. 

Rennell [re'nel], J a m e s , engelsk Geograf, 
født i Chudleigh i Devonshire 3. Novbr. 1742, 
død i London 29. Marts 1830. Han kom i sin 
Ungdom i det ostindiske Kompagnis Tjeneste og 
fik derved Lejlighed til at lære de indiske For
hold grundig at kende. Efter 1777 at være ud-
traadt af Kompagniets Tjeneste hengav han sig 
til geografiske Studier og gjorde sig ved flere 
Arbejder, især »Description of Hindostan« [1783, 
3. Udg. 1793], meget fortjent af den geografiske 
Videnskab. Senere kom han ind paa Studiet af 
den historiske Geografi og udgav bl. a. »The 
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geographical system of Herodotus« [1800], »Ob-
servations on the Topography of the Plain of 
Troy< [1814], »Illustrations of the history of the 
expedition of Cyrus« [1816]. H.H.R. 

Rennes [ræ'n], By i det nordvestlige Frank
rig, er Hovedstad i Dep. Ille-et-Vilaine. Af Vi-
laine, som her optager Ille, deles R. i Øvre- og 
Nedrebyen, den sidste paa venstre Flodbred. 
Byen berøres af Ille-Rance-Kanalen og er Knude
punkt paa Vestbanen. Med sine smukke Kajer, 
brede Gader, flere større aabne Pladser, deriblandt 
Place du Palais, nyanlagte Boulevarder og Anlæg 
som Promenaden La Motte og det med flere Sta
tuer forsynede Le Thabor gør R. et tiltalende 
Indtryk. Af monumentale Bygninger har R. en 
gammel Domkirke, St. Pierre, der istandsattes i 
18. Aarh., med gode Malerier, Klosterkirken Notre 
Dame en Sainte Melaine, der delvis stammer fra 
I I . Aarh., med smukke Træskærerarbejder og 
paa Taarnet en forgyldt Statue af den hellige 
Jomfru, St.-Saveur-Kirken og en ny gotisk Kirke
bygning, St. Aubin, og af verdslige Bygninger 
Justitspaladset, opført 1618—54, med flere Pragt
sale, et Raadhus med Taarne, Pavilloner og halv-
kredsformet Facade, desuden en ny Universitets
bygning, Erkebispepaladset (fra 1672), den ny 
Præfekturbygning og det moderne Palais du Com-
merce samt Porte Mordelaise, hvorigennem Bre-
tagne's Hertuger holdt deres Indtog i Staden. R. 
havde 1901 74,006 Indb. mod 65,102 Indb. i 
1891. Fabrikvirksomheden er kun af ringe Be
tydning (navnlig Maskinbygning, Lervarer, Møbler, 
Ølbrygning, Mølleri og Garveri), og Handelen be
skæftiger sig hovedsagelig med Landbrugsprodukter 
(Smør, Kvæg og Fjerkræ, Korn, Honning og Voks, 
Tømmer). Universitetet har 3 Fakulteter, men 
desuden findes en medicinsk Læreanstalt af lavere 
Grad, en botanisk Have og fiere Samlinger, et 
Lyceum, et Præsteseminarium, et Lærer- og Lærer
indeseminarium, Skoler til Uddannelse i Musik, 
Kunst, Industri og Agerbrug samt to Biblioteker 
med 20,000 og 60,000 Bd. Af andre offentlige 
Institutioner findes en Anstalt for sindssyge, et 
Børnehjem, et Tugthus for kvindelige Forbrydere, 
et civilt og et militært Hospital. Byen er Sædet 
for Departementspræfekten, Generalkommandoen ' 
over 10. Armékorps, en Ærkebisp, en Appel- og 
Assisedomstol, en Underret og et Handels- og 
Agerbrugskammer. — Under Navnet Condate var 
R. Hovedstad i Redonernes Land. I den tidlige 
Middelalder hørte R. til Frankerriget, men kom 
i 9. Aarh. til Bretagne. Siden afstodes Byen til 
Karl den Skaldede, men var dog fremdeles Bre-
tagne's Hovedstad. 1357 blev R. belejret af Eng
lænderne, men overgav sig ikke. 1720 led Byen 
meget ved en Ildebrand. I R. afholdtes 7. Aug. 
—9. Septbr. 1899 den anden Dreyfus-Proces, der 
vakte enestaaende Opmærksomhed ikke blot i 
Frankrig, men over hele den civiliserede Ver
den. M. Kr. 

Rennes les Bains [ræ'nlebæ], Landsby i 
det sydligste Frankrig, Dep. Aude, i en snæver 
Dal, der gennemstrømmes af Sals, har Jærn- og 
Kogsaltkilder, en søgt Badeanstalt og (1896) 349 
Indb. M. Kr. 

Rennesø H e r r e d , godt 10 Km. N. f. Sta
vanger i Ryfylke og Jæderen Politimesterdistrikt 
(forhen Ryfylke Fogderi), Stavanger Amt. 41 • 

Km., hvoraf henimod o,2 D Km. Ferskvand. 
(1900) 1,090 Indb., altsaa ca. 27 pr •• Km. 
Land. Herredet bestaar af Hausken og Sørbø 
Sogne under Rennesø Præstegæld, til hvilket 
desuden hører Kvitingsø og Mosterø Sogne, der 
tilsammen udgøre Mosterø Herred. 

R. bestaar af den store R e n n e s ø (Rennes ey), 
den lille Br imsø samt nogle nærliggende smaa 
Holme, og skilles i Nord og Nordøst ved 
F i n n ø f j o r d e n og B r i m s ø f j o r d e n fra Finnø 
Herred, i Sydøst ved H i l l e f j o r d e n fra Strand 
Herred og i Sydvest ved den temmelig smalle og 
lange Mas t ra f j o r d fra Mosterø Herred. Mod 
Nordvest støder R. til Boknfjorden. Hovedøen 
har et Areal af vel 40 • Km., hvoraf imidlertid 
en enkelt Gaard paa Nordøstsiden, H a n e s a n d , 
tilhører Finnø Herred. Øen deles i to Dele ved 
et tværs over samme fra Nord til Syd gaaende 
lavt Eid. Den østlige Del udgør et sammenhæng
ende, forholdsvis højt Fjældparti med stejle Sider 
mod Vest og Sydvest, medens det skraaner mere 
jævnt af mod de andre Sider. Den højeste Fjæld-
top er H o d n e f j æ l d e t (223 M.) paa Øens Syd
side. Øens vestlige Del er gennemgaaende meget 
lavere; dens højeste Punkt H e s t v a r d e n naar 
en Højde af 150 M. Øens nordvestlige Del er 
endog et i det store betragtet lavt Sletteland. 
Skov findes saa godt som ikke i R., dog er man 
begyndt med nogen Skovplantning. Jordbrug og 
Fædrift ere Befolkningens Hovednæringsveje, i sær
lig Grad staar Agerbruget højt. I Sørbø Sogn 
findes et Klæberstensbrud. For en Del Aar siden 
drev Indbyggerne Fiskeri i stor Udstrækning; nu 
er imidlertid dette saa godt som ophørt. Inden 
Herredet findes flere gode Ankerpladser, saaledes 
R e i a n e s v a a g e n og Vigevaagen , begge paa 
Rennesøen ved Mastrafjorden, hvilken Fjord er 
en meget benyttet Sejlled. 

H a u s k e n (Hoved) K i r k e ligger omtrent 
midt paa Rennesøen; S ø r b ø K i r k e , der er me
get gammel, ligger i Øens nordvestlige Del. Af 
Gaarde findes inden for dette Herred forholdsvis 
mange, som efter vestlandske Forhold maa kaldes 
noksaa store, saaledes: G a l t e , Vold, B 0, R i se , 
S ø r b ø , H a u s k e n , H e l l a n d , U n d e r b e r g e , 
A u s t b ø , S k j ø r v e s t a d , H o d n e og Br imsø . 
Den tætteste Bebygning findes ved det oven
nævnte Eid, midt over Øen, altsaa i Nærheden 
af Hovedkirken, samt derhos i Indenklevsbygden 
i Øst og omkring Sørbø Kirke i Vest. I de senere 
Aar er Hovedøen bleven ganske vel forsynet med 
Bygdeveje; men det er ikke meget længe siden, 
at saa godt som al Trafik inden for Herredet 
foregik med Baad. R. med Undtagelse af Brimsø 
tilhørte i gamle Dage H a u s k e i d s S k i b r e d e . 
(Li t t . : Norge's Land og Folk«: Boye St røm, 
»Stavanger Amt« [Chra. 1888]). P. N. 

Rennie [re'n1], 1) J o h n , engelsk Ingeniør, 
født 7. Juni 1761 i Haddingtonshire, død 4. Oktbr. 
1821 i London, begyndte 1791 en Forretning som 
Maskiningeniør i London, men kom snart ind 
paa alm. Civilingeniørarbejder, Kanal- og Havne
bygning o. 1. og vandt efterhaanden Navn som 
en af England's første Ingeniører af den ældre 
Skole. Af hans Arbejder kunne som nogle af de 
betydeligste nævnes flere Kanaler (Rochdale, 
Lancaster), adskillige af Londons Dokker, Havnen 
i Holyhead, Hull o. fl. samt nogle af de be-
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kendteste Broer over Themsen i London, nemlig 
Waterloo-Bridge (1810—17), Southwark-Bridge 
(1815 —19) og London-Bridge, der først fuldendtes 
1831 (af hans Søn) efter hans Død. 

2) Si r John , foreg.!s Søn, engelsk Ingeniør, født 
30. Aug. 1794 i London, død i Rengeo ved Hertford 
3. Septbr. 1874, uddannedes ved at assistere Faderen 
og fortsatte dennes Forretning, idet han fuld
endte flere af denne paabegyndte Arbejder (Lon
don-Bridge, Bølgebryderen ved Plymouth o. fi.). 
For øvrigt beskæftigede han sig navnlig med 
Havnebygning, og mange Havne i England og 
Irland ere anlagte af ham. Hans Navn som In
geniør staar fuldstændig paa Højde med Faderens. 
1845—4^ v a r n a n Præsident for Institution of 
Civil Engineers. 1862 trak han sig tilbage fra 
Forretningerne. Han har udgivet >Account of 
Plymouth Breakwater« [1848] og »Theory, For
mation and Construction of British and Foreign 
harbours« [1851—54]. A. O—d. 

Reno , Flod i det nordøstlige Italien, ud
springer i de toskanske Apenniner, gennem
strømmer med nordøstlig og derefter sydøstlig 
Retning Provinserne Firenze, Bologna og Ferrara 
og udmunder i Po di Primaro. R., hvis Vand
mængde er stærkt vekslende, afvander 5,000 G 
Km. og har en Længde paa 180 Km. R. hed i 
Oldtiden Rhenus. H. P. S. 

Reno [ri!no"], By i U. S. A., Stat Nevada, 
ligger ved Truckee River og er Jærnbaneknude-
punkt. (1900) 4,500 Indb. R. har et College og 
driver Handel og lidt Industri. H. P. S. 

Renoir [rønwalr], A u g u s t e , fransk Maler, er 
født 25. Febr. 1841 i Limoges (Haute-Vienne). 
Han er en af Frankrig's betydeligste Impressio
nister (s. d.). Især har han vakt Opsigt (og nu vundet 
Berømmelse) ved sine Figurer i Legemsstørrelse, 
fornemmelig Kvinder, stillede op i meget vovet 
Farvesammensætning, men i Virkeligheden med 
Mesterskab og Finhed i Farvevalget (f. Eks. Dame 
i rødt og violet) og ofte stor Gratie; al kunst
nerisk Kraft er lagt paa Hovedskikkelserne, 
medens alt det periferiske kun behandles løst. 
Til hans bekendteste Værker høre »Landings
plads ved Seine«, »Teaterloge«, »Muntre Par i 
det fri«. Luxembourg-Samlingen i Paris ejer bl. a. 
»Unge Piger ved Klaveret«, »Gyngen«, »Læsende | 
Kvinde«, »Jærnbanebroen ved Chatou«, »Seine's ' 
Bredder« og »Le moulin de la galette«. I Folk-
wang-Museet i Hagen (Westfalen) ses det smukke , 
Arbejde »Dame i hvidt«. A. Hk. 

Renommé [renome'J (fr.), Berømthed, offentligt 
Ry j r e n o m m e r e , prale; R e n o m m a g e [rønåma! z], 
Praleri; R e n o m m i s t , Pralhans. 

Renonce [rfno's] (fr.), i Kortspil: Mangel paa 
Kort af en bestemt Farve. 

Renoncere [renå??se're] (fr.), give Afkald paa 
noget; r. s ig o: i Kortspil afkaste Kort af en 
bestemt Farve, saa man bliver renonce i den. 

Renouard [r^nwalr], A n t o i n e A u g u s t i n , 
fransk Boghandler og Bibliograf, (1765 —1853). 
Han var født i Paris og etableret der som Bog
handler indtil 1824. Under den store Revolution, 
som han sluttede sig til, gjorde han sig fortjent 
ved i Skrift og Gerning at virke for Bevarelsen 
af litterære og kunstneriske Værker. Som Bog
handler udgav han en Række latinske Klassikere 
og en tilsvarende Række franske; det er smukke 

og korrekte Udgaver, til Dels forsynede med 
Kobberstik af Datidens bedste Kunstnere og med 
Udgivermærket et Anker (som Aldinernes Mærke), 
hvorover den galliske Hane. R. tilkendegav til
lige sin Interesse og Beundring for Aldus Manu-
tius og hans Æt ved sit Værk »Annales de rim-
primerie des Aldes« [2. Udg. Paris 1825, 3 Bd.; 
3. Udg. smst. 1838]; et tilsvarende Arbejde over 
en berømt fransk Forlæggerslægt er hans »An
nales de l'imprimerie des Estienne« [2. Udg., 
Paris 1843]. En ypperlig Fortegnelse over sin 
egen rige Bogsamling gav han i »Catalogue de 
la bibliothéque d'un amateur« [4 Bd., Paris 
1819]. E. G. 

Renonard [rønwalr], A u g u s t i n Cha r l e s , 
foreg.'s Søn, fransk retskyndig og Politiker, født 
22. Oktbr. 1794 i Paris, død 17. Aug. 1878. 
Baade som Politiker og juridisk Forfatter nød 
R. megen Anseelse. Af hans Skrifter skulle 
nævnes: »Elements de morale« [1818], »Mélanges 
de morale, d'économie et de politique« [I—II, 
Paris 1824, 3. Udg. 1853], »Traité des brevets 
d'invention« [smst. 1825, 3. Udg. 1865], »Traité des 
droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences 
et les beaux-arts« [I—II, smst. 1838—39], 
»Traité des faillites et banqueroutes« [I—II, smst. 
1842, 3. Udg. 1857], Værker vedrørende Kassa-
tionsretten o. s. v. R.'s »Discours prononcés å la 
cour de cassation« udgaves [Paris 1879] af Ch. 
Richet. Fz. D. 

Renonf [rønu'f], Émile , fransk Maler, født 
23. Juni 1845 i Paris, død smst. 6. Maj 1894. 
R., Elev af Boulanger, Lefebre og Car. Duran, 
har især vundet Berømmelse ved sine Landskabs-
(Marine-) og Genrebilleder fra Honfleur-Egnen, 
som han begyndte at udstille i 1870'erne. 
»Stakkels Ven« [1879] købtes af den franske 
Stat, »Enke« [1880] kom til Museet i Quimper, 
»Lodsen« [1883], der som flere andre af R.'s 
Arbejder prisbelønnedes, til Museet i Rouen. I 
Washington-Galeriet (R. var selv i Amerika 1886) 
er R. repræsenteret ved »Et Haandslag« [1881]. 
Endvidere en Del Portrætter. R. raderede og-
saa. A. Hk. 

Renonf [rønu'f], P e t e r Le Page , Sir, eng
elsk Ægyptolog, født 23. Aug. 1822 paa Øen 
Guernsey, død i London 14- Oktbr. 1897. R. 
studerede i Oxford, hvor han indgik et nøje Ven
skab med den senere Kardinal Newman, traadte 
1842 over til den romersk-katolske Kirke og 
kastede sig nu over Studiet af Teologi, Filosofi 
og østerlandske Sprog. 1855 blev han Professor 
ved det ny katolske Universitet i Dublin. Medens 
han her læste over Oldtidens Historie og øster
landske Sprog, gik det op for ham, at der i de 
ægyptiske Indskrifter maatte være mangfoldige 
hidtil lidet paaagtede vigtige Oplysninger at hente, 
hvorfor han kastede sig over Ægyptologien, hvilken 
Videnskab han snart skulde berige med værdi
fulde Afhandlinger, der bl. a. vidne om hans 
mærkelige grammatiske Klarsyn. Han skrev saa-
ledes 1862 om Ægypternes negative Partikler, 
ligesom han 1863 i et Modskrift paaviste det 
grundløse i det Angreb, Sir G. C. Lewis havde 
rettet imod Ægyptologien og imod Champollion's 
Tolkning. 1864 kaldtes han af Dronningen til 
Overskoleinspektør i Storbritannien og Irland, et 
Embede, der stillede store Fordringer til hans 
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Arbejdskraft; men uagtet han i over 20 Aar op
fyldte sine Embedspligter med den største Om
hyggelighed, fandt han dog Lejlighed til at fort
sætte sine sproglige Studier, særlige de ægypto
logiske. 1875 gjorde han et længere Studieophold 
i Ægypten og udgav »An elementary Manual of 
the Egyptian Languagec. 1879 overdrog Hibbert 
Legats Styrelse R. at holde en Række Forelæs
ninger i Oxford over Ægypternes Religion (udg. 
1880 og oftere, overs. bl. a. paa Svensk [af K. 
Piehl]). Efter Birch (s. d.) blev R. 1886 Keeper, 
d. e. Direktør for den østerlandske Afdeling af 
British Museum (hvorfra han tog sin Afsked 1891) 
og 1887 Præsident for Society of Biblical Ar-
chceology, en Hæderspost, han beholdt til sin 
Død. Foruden mange Afhandlinger af filologisk 
Indhold (særlig i »Transactions« og »Proceedings 
of the Biblical Society«) har han bidraget væsent
lig til Forstaaelsen af det vanskelige ægyptiske 
Litteraturværk, som man kalder »De dødes Bog«. 
Allerede 1860 havde han udgivet »Traduction 
d'un chapitre du Rituel funéraire des andens 
Egyptiens«, og 1862 »A Prayer from the Egyp
tian Ritual«. Fra 1891 begyndte han at udgive 
en systematisk Forklaring af »De dødes Bog«, 
støttet paa et Studium af de bevarede Haand-
skrifter, men Værket afbrødes ved hans Død. 
1896 udnævntes han til Knight (Ridder) af Bath-
Ordenen. En samlet Udgave af hans Værker er 
begyndt at udkomme. (Li t t . : »Rylands Biographi-
cal Record of Sir P. Le P. R.« i »Proceedings 
of the Soc. of Bibi. Archæology«, XIX [Lond. 
1897], hvor man finder en kronologisk Liste over 
hans talrige Skrifter). V. S. 

Renouvier [rønuvje'j, Cha r l e s , fransk Filo
sof, er født 1818 i Montpellier, studerede først 
Matematik, deltog i det politiske Liv, men trak 
sig tilbage derfra efter Statskuppet 1851. R. vil 
give et filosofisk System, i det væsentlige bygget 
paa Kant; i Modsætning til den tyske Ny-Kriti-
cisme betegner dog den franske Kriticisme en 
fuldstændig Omarbejdelse af Kant i idealistisk 
Retning. Ud fra Modsigelsen i Kant's Begreb 
»Ding an sich« forkaster R. dette, alt maa være i 
Forestillinger, og heraf følger atter, at det uende
lige, da det ikke kan forestilles, ikke kan være 
andet end det blot ubestemte. Han forkaster der
for Antiteserne i Kant's Antinomier, der hævde 
Uendeligheden i Tid og Rum, og som Diihring 
opstiller han Endelighedens eller »det bestemte 
Antals Lov« {loi de la finité). Verden er nok 
større end vor Opfattelse, men ikke uendelig 
stor ; i Kraft af Relativitetsloven skal det uende
lige være det selvmodsigende, og Tanken maa 
derfor standse ved en eller flere første Aarsager. 
I nøje Sammenhæng med Endelighedens Lov 
hævder R. i sin Naturfilosofi »Diskontinuitetens 
Lov« (loi de l'intermittence); Sammenhængen 
er kun tilsyneladende og indeholder i Virkelig
heden en Selvmodsigelse, Konsekvensen bliver 
for R. hvert enkelt Øjeblik en Skabelse fra ny 
af. Ved Opstillingen af denne Lov staar han i 
Modsætning til Leibniz, hvem han ellers paa af
gørende Punkter staar nærmere end Kant, idet 
han betragter Naturen som en Trinrække af 
Monader, fra de laveste, Atomerne, til de højeste, 
de bevidste Væsener. I Kraft af Diskontinuitetens 
Lov forkaster R. egentlig Aarsagsloven, For

bindelsen mellem Monaderne opfatter han derfor 
I som en præstabileret Harmoni og hævder i 

Sammenhæng hermed i sin Etik Viljens fuld-
j stændige Frihed (ambiguité). Hans Etik er stærkt 

paavirket af Kant's og ligeledes hans Religions-
! filosofi, dog hævder han, ogsaa i Kraft af Ende

lighedens Lov, at Gud ikke kan være evig. R. 
i antager en Præeksistens og et Syndefald og op

tager her Romantikkens Idé om »den gyldne 
1 Tid« og den derpaa følgende Dekadence. Skønt 
1 Systemet kaldes »Fænomenalisme« og med For
kastelsen af alt, der ligger ud over Erfaringens 
Grænse, vil staa al Metafysik fjernt, bør det dog 
ikke betragtes som en virkelig Fortsættelse af 
Kant, men snarere som en romantisk Reaktion 
mod Positivismen; Grundsynspunkterne staa, trods 
en ydre Lighed, Kriticismens fjernt, og deres 
Anvendelse paa de specielle Omraader er ofte 
fantastisk. Af R.'s Værker fremhæves: »Essais 
de critique générale« [1854, 2. omarb. Udg. 
1876], »La science de la morale« [1869], »Esquisse 
d'une classification systématique« [1885], »Philo-
sophie analytique de l'histoire« [1896], »Nouvelle 
monadologie« [1899], »Les dilemmes de la méta-
physique pure« [1901], »Le personalisme« [1902]. 
(L i 11.: F o ui 11 ée, Le tnouvement idéaliste [ i896]; 
Baumann, »Deutsche und ausserdeutsche Philo-
sophie der letzten Jahrzehnte« [1903]). A. T—n. 

Renovation kaldes Bortfjernelsen af en Bys 
Affaldsstoffer og de dermed i Forbindelse staaende 
Arbejder, saafremt denne Bortfjernelse foregaar 
ved Vogne. Ofte bruges i daglig Tale Betegnelsen 
R. ogsaa om selve det Affald, der saaledes fjernes. 
Man skelner mellem D a g r e n o v a t i o n og N a t 
r e n o v a t i o n . Ved den førstnævnte, der, som 
Navnet angiver, sædvanlig foregaar om Dagen, 
fjernes Fejeskarn, Ildsteds- og Fødeaffald fra 
Huse samt Affald — herunder ogsaa Sne — op
samlet paa Gader og Veje; ved Natrenovationen 
fjernes menneskelige Ekskrementstoffer. 

Husaffald opsamles i Alm. rent midlertidig i 
de enkelte Lejligheder i smaa Beholdere, som 
— helst daglig — nedbringes i større, med Laag 
dækkede Beholdere i Husets Gaard. Undertiden 
har man i Bygningernes Mure udsparet lodrette 
Kanaler, eller dannet saadanne af Jærnrør, med 
Aabninger til de forskellige Etager, fra hvilke saa 
Affaldet kan styrtes ned i en Grube eller en Be
holder i Gaarden. Saadanne »Affaldsskakter« eller 
Rør ere dog uheldige i sanitær Henseende, da 
Forraadnelsesprodukter m. m. fra Affaldet fra een 
Etage gennem dem kunne trænge ind i en anden. 
Skulle de anvendes, bør Indkastningsaabningerne 
anbringes i fri Luft med Adgang, f. Eks. fra 
aabne Altaner. Gruber i Gaardene til Husaffaldets 
Opsamling finder man for øvrigt ogsaa anbragte 
i mange Byer, i hvilke Affaldsskakter ikke bruges; 
men Tømningen af dem giver Anledning til Stank 
og Urenlighed, særlig fordi den ikke ret vel kan 
foregaa tilstrækkelig ofte. Hvor man anvender 
løse Gaardbeholdere, bringes disse ud paa Gaden, 
udtømmes i Vogne og sættes atter paa Plads. 
Saadan Udbringning foretages f. Eks. i Kjøben-
havn sædvanlig hver Dag; i mange andre større 
Byer sker den kun 2—3 Gange om Ugen. Under
tiden skiftes Beholderne; Vognene køre rundt i 
Byen med tomme, rensede Beholdere, som op
stilles i Stedet for de Beholdere, der tages fra 
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Gaardene og da bortkøres uden at tømmes. I 
mange Byer maa Husbeboerne selv bringe deres 
Afholdsbeholdere ud paa Gaden til Vognene, 
hvis Kuske da tilkendegive, at de ere i Nær
heden, ved Ringning eller Skraldning. Herfra 
skriver sig Ordene Skraldevogn og Skrald, hvilket 
sidste Udtryk bruges som Betegnelse for Hus-
affald. Der maa ved Beholdernes Udtømning i 
Vognene saa vidt mulig sørges for, at intet spildes 
eller spredes i Luften som Støv, og man har kon
strueret en Mængde forskellige Vogne og Be
holdere, hvorved dette skulde naas; men nogen 
helt tilfredsstillende Løsning af Opgaven har man 
ikke fundet. Det bortkørte Husaffald kan spredes 
paa Marker i Byens Nærhed og gøre Tjeneste 
som Gødning; men dets Værdi som saadan er kun 
ringe, og Transporten af det bliver ofte i For
hold dertil urimelig kostbar. Undertiden findes 
i Byens Omegn gamle Ler- elter Sandgrave, der 
kunne bruges som >Lossepladser« for Affaldet; 
men dette maa saa henligge temmelig længe, før 
det kan benyttes som Byggegrund, og kan ogsaa 
lejlighedsvis gøre nogen Skade ved at forurene 
Grundvandet og ved at udbrede ilde Lugt. Virkelig 
sanitære Betænkeligheder behøver man dog sjælden 
at nære ved Benyttelsen af Lossepladser; men 
saadanne blive stedse vanskeligere at finde, jo 
stærkere en By vokser. Fra Byer, der ligge ved 
Havet, kan Affaldet undertiden med Fordel ud
skibes og udtømmes paa dybt Vand; men dets 
lettere Bestanddele ville da flyde ovenpaa og 
kunne med Strømmen føres op til beboede Kyster 
og raadne der. Paa Grund af disse forskellige 
Forhold har den endelige Behandling af Hus-
affaldet voldt de større Byer stadig forøgede 
Vanskeligheder, og med stor Opmærksomhed har 
man derfor overalt fulgt de Forsøg, der i sidste 
Fjerdedel af 19. Aarh. anstilledes i England med 
Brænding af Husaffald. Saadan Brænding er nu 
langt ude over Forsøgsstadiet, og mange Byer have 
slaaet ind paa denne Fremgangsmaade. Den lader 
sig imidlertid ikke med Fordel anvende overalt, da 
Affaldet fra nogle Byer kun ved Tilsætning af 
meget betydelige Mængder Kul lader sig brænde; 
men andre Steder indeholder Affaldet saa mange 
let brændbare Stoffer, at man ved den ved Bræn
dingen udviklede Varme kan fremstille saa megen 
Damp til Drift af elektriske Anlæg o. s. v., at 
Dagrenovationen bliver en Indtægtskilde for Byen. 
Den første til Affaldsbrænding brugelige Ovn er 
konstrueret af F r y e r ; senere er der fremkommet 
en Mængde andre Ovne, saasom Hors fa l l ' s , 
Beaman & Dea's og Meldrum's . I Alm. 
styrtes Affaldet gennem Aåbninger i Ovnens Over
sider ned paa murede Skraaplaner, hvorfra det 
glider ned paa Riste, paa hvilke det brændes 
med Anvendelse af kunstigt Træk. Den midler
tidige Opsamling af Husaffaldet i Lejlighederne 
og i Gaardene er naturligvis altid Husbeboernes 
Sag; de øvrige Arbejder, vedrørende Affaldet, be
sørges sædvanlig af det offentlige. 

En Bys almindelige Gadeaffald (undertiden | 
kaldet: »Fejetc) bestaar i Hovedsagen dels af' 
afslidte Dele af Gadebefæstelsen, dels af Heste- > 
ekskrementer. Forinden det læsses paa Vogne 
til Bortkørsel, samles det i Bunker ved Køre
banens Rande. Denne Ophobning kan udføres 
ved Haandkraft med Benyttelse af Koste eller — j 

i paa asfalterede Gader — af Gummiskrabere; men 
i større Byer anvender man dog tillige ofte 

1 Maskinkraft til Opsamlingen og benytter da Feje
maskiner med roterende Koste eller — paa maka-
damiserede Veje — Skrabemaskiner. For at der 
ved denne midlertidige Opsamling ikke skal op-

• hvirvles Støv, maa i tørt Vejr Gaden forud vandes. 
I Man har konstrueret Fejemaskiner, der optage 

det af dem opfejede Affald, hvorved altsaa den 
foreløbige Ophobning af det undgaas; men saa
danne Maskiner have ikke vist sig praktiske. 
Undertiden opstiller man paa Gaderne særlige 
Beholdere, hvori man navnlig fylder saadant Af
fald, som opsamles i Dagens Løb for at bort
køres næste Dag; men de ere til Gene for Færdselen 
og erstattes da ogsaa flere Steder af dækkede 
smaa Gruber i Fortovene. Om de Vogne, hvori 
Gadeaffald bortkøres, er intet særligt at bemærke ; 
ofte bortføres det sammen med Husaffaldet. Af
faldet fra Gader med jævn og nogenlunde slidfri 
Belægning, f. Eks. fra asfalterede Gader, bestaar 
hovedsagelig af Hesteekrementer og kan derfor 
ofte let afhændes til Gartnere og Landbrugere ; 
Affaldet fra makadamiserede Veje er for en saa 
stor Del afslidt Vejmateriale, at man uden nogen 
sanitær Bekymring kan bruge det til Opfyldning, 
og det samme gælder i Virkeligheden ogsaa Af
fald fra almindelig brolagte Gader. Gadeaffaldet 
er ofte meget fugtigt og bl. a. derfor vanskeligt 
at brænde; denne Maade at skille sig af med det 
paa anvendes da heller ikke. Sneen i Gaderne 
kan det ofte volde Vanskelighed at faa hurtig 
bortkørt; men man finder sædvanlig let i Byernes 
Nærhed Steder, hvor den kan aflæsses. Føre en 
Bys Kloaker store Vandmængder, kan man ogsaa 
nedstyrte Sneen i dem gennem særlige »Sne
brønde«. Nutildags besørges Gaders Renholdelse 
og Affaldets Bortkørsel i Alm. af det offentlige; i 
flere Byer, f. Eks. Kjøbenhavn, maa dog Hus
ejerne selv foretage en daglig Sammenfejning af 
Gadesnavset ud for deres Ejendomme. Det skal 
endnu kun nævnes, at man i den nyeste Tid, navnlig 
i England, benytter Motorvogne til Dagrenova
tion, samt endelig, at denne flere Steder — trods 
Navnet — helt eller delvis udføres om Natten. 

Hvor Vandklosetter ikke anvendes, samles i 
Lejlighederne de menneskelige faste Ekskrementer 
(til Dels ogsaa de flydende) i Alm. i Kloset
beholdere, der med visse Mellemrum nedbringes i 
Gaardene, hvor de udtømmes i større Beholdere, 
»Tønder«. Saadanne Tønder findes da ogsaa an
bragte i Gaardklosetterne. De fabrikeredes i ældre 
Tid altid af Træ; nu anvendes sædvanlig gal
vaniserede Jærntønder, der kunne lukkes med tæt
sluttende Laag. Efter at disse ere paasatte, bort
køres Tønderne om Natten i Vogne, der med
bringe tomme, rensede Tønder, som sættes paa 
de borttagnes Plads. Undertiden udtømmes Kloset
beholderne i murede Gruber i Gaardene, og hvor 
Indholdet fra Etagernes Klosetter løber ned gennem 
lodrette Faldrør, kunne disse ogsaa udmunde over 
saadanne Gruber. Disses Indhold pumpes op i 
Vogne, der i Hovedsagen bestaa af en lukket 
Jærnbeholder paa Hjul; undertiden anvendes ingen 
egentlig Pumpning, men Vognens Beholder er til
nærmelsesvis lufttom, og gennem en Slange, for
synet med Hane, kan da Latrinen fra Gruben 
»suges« op i den. Den bortførte Latrin kan føres 
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til Oplag, som naturligvis bør ligge langt fra be
boede Steder, og derfra sælges til Landmænd; 
da dens Gødningsværdi ikke er ringe, vil det 
endog ofte kunne betale sig at omlade Tønder 
med Latrin i Jærnbanevogne og køre dem temme
lig langt bort. Man har for øvrigt ogsaa paa flere 
Steder ved Latrinoplagene fabrikeret Poudrette. 
Natrenovationen paahviler i de fleste Byer Hus-
ejeme, der da gerne lade den udføre af særlige ] 
Aktieselskaber; men dens Betydning bliver Aar I 
for Aar mindre, efterhaanden som Anvendelsen 
af Vandklosetter i Byerne bliver almindeligere. 
(Li t t . : R i c h t e r , >Strassenhygiene« [Jena 1894]; 
He iden , Mul l e r og v. Langsdorf f , »Die Ver-
werthung der stådtischen Fåcalien« [Hannover I 
1885]). Fr. V. M. 

Renovere (lat.), forny, rense; R e n o v a t i o n , | 
Fornyelse o. I., se i øvrigt ovenf. 

RenovO [r°nå'v°], By i U. S. A., Stat Penn
sylvania, ligger ved Susquehanna og er et yndet 
Sommeropholdssted. (1900) 4,082 Indb. R. har 
store Jærnbaneværksteder. H. P. S. 

Rensdyr se H j o r t e S. 1001. 
Rensdyr lav se C l a d o n i a . 
Rensdyr t id kalder man ofte det Tidsrum af 

den forhistoriske Tid, da Rensdyret var alminde
lig udbredt i flere Strækninger af Sydfrankrig og 
andre Egne i Mellemeuropa, hvorfra det nu i 
Aartusinder har været forsvundet. R. er en Del 
af den ældre Stenalder, idet Mennesket i denne 
Tid ikke var kommet saa vidt, at han sleb sit 
Ægværktøj af Sten, men nøjedes med at til
hugge det. Rensdyret maa dengang have været 
hyppigt i denne Del af Frankrig, eftersom talrige 
Redskaber ere lavede af Rensdyrets Ben og 
Takker. Uden for denne Del af Frankrig 
forekomme Rensdyrets Ben kun sjælden (hyppigst 
i Dele af Schweiz og Sydtyskland) anvendte paa 
denne Maade. Hvad der karakteriserer R., er en 
vis primitiv Kunst med Omrids af Figurer paa 
Benstykker o. 1. Af de afbildede Dyr ere flere 
tydeligt Rensdyr. Ved Udgravninger af Huler, 
beboede i denne gamle Tid af Mennesket, har ' 
man fundet talrige Redskaber fra R. Rigest har 
Hulen La Madeleine været og dernæst andre 
Huler ved Les Eyzies i Dordogne. En Del af 
de mærkeligste Genstande ere nu i Museet i St. 
Germain. — I mange andre Lande er der ogsaa 
fundet fossile Knogler af Rensdyr og Redskaber 
tildannede af saadanne, men det er langtfra af
gjort, at de alle ere samtidige med Fundene fra R. 
i Sydfrankrig. Se F o r h i s t o r i s k T id . V. S. 

Rense (Rhens), Flække i preussisk Rhin
provinsen ved venstre Bred af Rhinen, 10 Km. 
oven for Koblenz, har (1890) 1,600 hovedsagelig 
katolske Indb., gamle Mure og Taarne, Væveri. 1 
Kulsyreholdig Kilde, hvis Vand forsendes under 
Navn af. Renser Sauerbrunnen. - Joh. F. 

Rense lse r udgør en vigtig Del af de religi
øse Pligter i alle rituelt udviklede Religioner (er 
altsaa tilbagetrædende paa Religionens laveste og 
højeste Trin); deres Maal er at fremstille en 
Renhed, som er de guddommelige Magter vel
behagelig og som derfor letter Samkvemmet med 
disse, men ogsaa at fjerne saadan Urenhed, som 
efter den gængse Tro i og for sig er skadelig 
eller dæmonisk. Det sidste Synspunkt behersker . 
den Gruppe af R., som er videst udbredt i j 

Menneskeslægten nemlig D ø d e r e n s e l s e n , idet 
man ved at underlægge sig selv R. (og andre 
Observantser) søger at fjerne Dødens Besmittelse. 
Disse Skikke finde vi stærkest udviklede hos 
Perserne, for hvem Dødebesmittelsen stod som en 
farlig Djævlebesættelse ; men ogsaa hos alle andre 
ældre Kulturfolk (Ægyptere, Assyrere, Jøder, 
Grækere og Romere) ere Sørgeskikkene i Virke
ligheden Renselsesskikke eller rettere en Be
smittelsestilstand, der maa afvendes ved R. Denne 
R. kan da ske enten ved ligefremme Bade og 
Vadskninger eller ved en præstelig Renheds-
erklæring (ledsaget af Bestænkning med »Vie
vand« o. 1.) I disse R. kan man se en primitiv 
Hygieine, ikke imod Sygdomme just, men imod 
selve Dødsmagten; men ogsaa Sygdomme og 
sygelige Tilstande anses ofte for urene, saaledes 
som bekendt Spedalskheden, almindeligvis ogsaa 
Barsel, der endnu under forholdsvis udviklede 
Kulturtilstande medfører rituelle Rensninger (jfr. 
endnu vor »Kirkegangskone«). Overhovedet er 
Kønslivet (saavel Mandens som Kvindens) i ældre 
Kulturer omgiven med en Mængde Renselses-
ceremonier. Disse, der i Reglen ere ganske 
meningsløse, ofte skadelige, maa nærmest betragtes 
som en Art tabu (s. d.), nemlig magisk Be
skyttelse mod Dæmoner og andet ondt under 
disse kritiske Tilstande. 

K u l t u s r e n s e l s e n , den anden Hovedgruppe 
af R. staar maaske ogsaa for saa vidt i For
bindelse med tabu, som den til hellige Hand
linger indviede Præst (ogsaa den ofrende, ja 
Offerdyret selv) indtager en eksceptionel Stilling 
saalænge. Sikkert er det i hvert Fald, at alt, 
hvad der skal bydes Guddommen og nærme sig 
Helligdommen ligesom alle Redskaber, der skal 
benyttes ved Ofringer o. 1., i Reglen renses med 
pinlig Omhu; i Indien maatte saaledes i den 
vediske Tid ikke blot Offerpræsten og Offer-
herren indvies med et Bad, men ogsaa Hesten, 
der skulde ofres. Persernes Tempeltjeneste var 
omgivet med et Utal af Toninger og Tvætninger; 
saadanne fattedes heller ikke i den jødiske Kul
tus, og for Araberne er Haandtvæt endnu uad
skilleligt fra Bøn. 

De forskellige R. have haft stor Betydning for 
Menneskeslægtens Opdragelse, ikke saa meget 
just ved at vænne Folk til Renlighed, men ved 
at fastholde Renheden som et af den højeste 
Livstilstands Kendemærker; men med Udviklingen 
maatte denne Idé gøre sig selvstændig gældende 
og opgive sine Symboler, navnlig efter som disse 
bleve noget blot udvortes. Christi energiske 
Protest mod de farisæiske R. (Matth. 15, 1. II.) 
betegner især dette Brud, og Paulus kæmpede i 
Apostelkirken i samme Aand. Ogsaa i sin Om
tale af Daaben ivrer han imod at opfatte den 
som en R., medens de hedenske Daabshandlinger 
og navnlig de, der plejedes af den med den 
ældste Kristendom samtidige Gnosticisme (s. d.), 
utvetydigt var en rensende Vigsel, der fører fra 
en kødelig til en aandelig Tilstand. Katolicismen 
betegner dog paa dette Punkt et Tilbagefald til 
hedenske Tilstande, ikke blot hvad dens Moti
vering af Daaben angaar, men navnlig ved sin 
Brug af Vievandet, dels til magisk besværgende 
R., dels til nødvendig R. for enhver, der vil 
betræde Kirkens indviede Grund. Edv. L. 
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Rensemaskine se K a s t e m a s k i n e . 
RenSSelaerhavn [re'nsela.rhalfn], Bugtpaa Øst

siden af Kane-Bassinet i det arktiske Nordamerika 
paa 780 37' n. Br., er bekendt fra Kane-Ekspedi
tionen, der her tilbragte Tiden fra 24. Aug. 1853 
til 17. Maj 1855. H.P.S. 

Rentabel kaldes et Kapitalanlæg, der giver 
Udsigt til god Forrentning af den anlagte Kapi
tal. E. M. 

Rente (Kapitalrente) er Betegnelsen for den 
Godtgørelse, som betales for den midlertidige Be
nyttelse af en Kapital. I sin reneste Form frem
træder R., hvor den betales for Laan af en 
Pengesum; men der kan ogsaa tales om R., hvor 
Ejeren af en Kapital selv benytter den i produk
tivt Øjemed, og R. er da den Del af hans Ud
bytte, der bliver tilbage, naar Lønnen for hans 
personlige Virksomhed (derunder den saakaldte 
Driftsherregevinst) fradrages. Angaaende Lov
givningens og den offentlige Menings Stilling til 
Spørgsmaalet om Berettigelsen af at tage R. og 
Begrænsningen af dennes Højde se A a g e r . 

Det karakteristiske ved alle Kreditforhold er 
det, at den ene af Parterne yder en nuværende 
Værdi, medens den anden giver Løfte om en 
fremtidig Værdipræstation. R. er Udtrykket for 
den Værdiforskel mellem Ydelserne, som frem
bringes af Tidsforskellen. Dette kommer klarest 
frem ved Forbrugslaan. Laaneren har Trang til 
Subsistensmidler nu og formener paa et senere 
Tidspunkt at være saaledes stillet, at han kan 
erhverve sig det fornødne og endda tilbagebetale 
Laanet med R. Den øjeblikkelige Trang, sammen
holdt med den fremtidige Evne til at tilfredsstille 
Trangen, gør, at de Subsistensmidler, der ydes 
nu, have større Værdi end Løftet om eller For
pligtelsen til engang i Fremtiden at yde de samme 
Subsistensmidler. Imidlertid er Grundlaget for R. 
•af Produktionslaan det samme. At den, der op
tager et saadant Laan, kan betale R. derfor, 
beror paa, at han selv gennem Produktionen kan, 
foruden sin eventuelle Driftsherregevinst og Lønnen 
for sit personlige Arbejde, oppebære en R. Denne 
Producentens R. er Følge af Tidsforskellen mellem 
Produktionens Begyndelse og dens endelige Re
sultat i Form af færdige Forbrugsgenstande. En
hver Produktion tager Tid, og jo mere teknisk 
fuldkommen Produktionen er, desto flere Mellem
led skydes der ind mellem den første Begyndelse 
og det endelige Resultat. Den med Kapital ar
bejdende Produktion er en Produktion ad Om
veje (se Kap i t a l ) . Produktionskraften benyttes 
ikke udelukkende til direkte Frembringelse af 
Forbrugsmidler, men i stort Omfang frembringer 
man Produktionsmidler og Transportmidler. En 
Del af den disponible Produktionskraft benyttes 
til at frembringe varige Genstande, der danne et 
vedblivende Grundlag for fortsat Produktion. Man 
kan nævne Frembringelsen af Grundforbedringer, 
Bygninger, Maskiner, Jærnbaner etc. Idet de tjene 
til at forøge og forbedre Fremtidens Produktion 
af Forbrugsmidler, repræsentere de fremtidige 
Forbrugsmidler, men de kræve i Nutiden et For
brug af Raastoffer, af Arbejdskraft o. s. v., og 
de, der levere disse Ting, kunne ikke vente, til 
den fastgjorte Kapital engang i Fremtiden har 
givet sig Udslag i Form af Forbrugsgenstande. 
Saavel de, der levere Raastofferne, som Arbej -

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

I derne, der levere Arbejdet, skulle have deres 
j Vederlag i Form af nutidige Subsistensmidler. 

Produktionens Leder yder disse (i Form af Penge), 
i og gennem den højere Værdi, som Nutidspræsta-
| tionerne have fremfor de fremtidige, indvinder 

han en Difference, som han, i Fald han arbejder 
• med laant Kapital, igen afleverer til Udlaaneren 
i Form af R. 

R. tilfalder altsaa dem, der disponere over 
Nutidsværdier. Dette er under de nuværende 
Samfundsforhold de private Kapitalejere, medens 
det i et socialistisk organiseret Samfund vilde 
være Samfundet som Helhed. 

Naar R. repræsenterer den højere Vserdi, som 
der tillægges nutidige Forbrugsgenstande i For
hold til fremtidige, maa dens Højde afhænge af 

, Forholdet mellem Udbud og Efterspørgsel af Nu
tidsværdier. Paa den ene Side staa de Forraad af 
Subsistensmidler, som Samfundet har til Disposi
tion, og disses Størrelse afhænger af det Vel-
standstrin, hvortil Samfundet er naaet. Jo rigere 
det er paa veldyrket Jord, teknisk udviklede Pro
duktions- og Transportmidler o. s. v., desto lavere 
er R. under i øvrigt lige Forhold. Paa den anden 
Side staar Efterspørgselen, først og fremmest be-
stemt ved Befolkningens Mængde, men dernæst 
ved Muligheden for at anvende de nutidige For
brugsmidler til at støtte en Produktion, der først 
giver sig fremtidige Udslag. Hvis der er Udsigt 
til med Held at benytte de produktive Kræfter 
til Fastgørelse af Kapital, o: til Grundforbedringer, 
Jærnbaner o. s. v., betyder dette en Efterspørgsel 
efter Nutidsværdier, der bringer R. til at stige. 
Saadanne Kapitalfastgørelser have to Faser: Ved 
deres Anlæg repræsentere de et Forbrug af Nu
tidsværdier til Fordel for Fremtiden og højne 

i derfor R.; naar de foreligge i fuldendt Tilstand, 
repræsentere de derimod en nutidig Produktions-
kraft og virke derfor i modsat Retning. 

Som et Moment ved Siden af de rent økono
miske Produktionsforhold kan f. Eks. nævnes Sam-

! fundets psykologiske Tilstand, de enkelte Indi
viders Tilbøjelighed til at vurdere den øjeblikke
lige Tilfredsstillelse af deres Fornødenheder eller 
Ønsker højt eller lavt i Forhold til en opsat Til-

i fredsstillelse. Er Befolkningen som Helhed let
sindig og har Hang til øjeblikkelig Nydelse, vil 
dette forøge Efterspørgselen etter Nutidsværdier 

I og altsaa højne R., medens Sparsommelighed, 
I Tilbøjelighed til at renoncere paa den øjeblikke

lige Tilfredsstillelse for at sikre sin egen eller 
Familiens Fremtid, vil have den modsalte Virk
ning. Ydre Begivenheder, som f. Eks. Krig og 
Fred, kunne øve stor Indflydelse. Krigen bevirker 
en Formindskelse og Besværliggørelse af Produk
tionen af Subsistensmidler, idet en stor Del af 

j Produktivkraften tages i Brug i andet Øjemed. 
j Den har derfor Tendens til at forhøje R.; men 
I det er ikke sagt, at den paafølgende Fredsslut

ning hurtig bringer R. ned igen. Dels har det af 
Krigen foraarsagede Forbrug af Produktivkraft 
ikke skabt Produktionsmidler, og dels virker selve 

j Fredsslutningen som en Stimulus til nu at tage 
1 fat paa saadanne kapitalforbrugende, produktive 

Anlæg, som Krigen har bragt Standsning i. 
Forøgelse eller Formindskelse i Mængden af 

Pengene, særlig de ædle Metaller, spiller med 
I Hensyn til R.'s Højde ingen eller i hvert Fald 

66 
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kun en forbigaaende Rolle. Den, der søger et 
Laan, efterspørger ganske vist Penge, men han 
efterspørger dem kun i deres Egenskab af Om-
sætningsmiddel, og hans virkelige Formaal ved at 
søge Laan er at erhverve de Forbrugsgenstande, 
han kan faa for Pengene. Hvis der er Opgang i 
Produktionen af ædle Metaller og som Følge deraf 
stigende Varepriser, behøver den, der til et vist 
Formaal skal bruge et Laan, enten det er et Pro
duktions- eller et Forbrugslaan, saa mange desto 
flere Penge for at realisere Formaalet. Det større 
Udbud af Penge modvirkes altsaa af en større 
Efterspørgsel og kan derfor ikke faa nogen varig 
rentenedsættende Virkning. En saadan Virkning 
kan indtræde midlertidig, idet Udbyttet af den 
forøgede Produktivitet i Guldminerne indsættes i 
Bankerne, som derved se deres kontante Behold
ninger stige og blive villigere til at giveUdlaan; 
men idet Pengene gennem disse Udlaan komme 
ud paa Varemarkedet, maa de bringe Varepriserne 
til at stige, og naar denne Virkning er indtraadt, 
hører Rentenedgangen op. 

Den R., som ligefrem repræsenterer Tidsfor
skellen, kan kaldes den rene R. eller Nettorenten; 
men ved de fleste Laan er den samlede Brutto-
rente højere end denne rene R. Af de Momenter, 
der fremkalde dette Tillæg, maa først nævnes 
Risikoen. Den Kreditor, som føler sig sikker paa 
at faa sit Laan tilbagebetalt, nøjes med lavere R. 
end den, der har Anledning til at frygte for at 
miste Kapitalen, og der kan tænkes mange Grader 
i Sikkerheden, der fremkalde tilsvarende forskellig 
R. Et yderligere Moment er Ulejligheden. Nu
tidens udviklede Kreditinstitutioner have skabt en 
Mængde Laaneformer, hvor Kreditors Ulejlighed 
med Hensyn til Anbringelsen af Kapitalen, Hæv
ning af R., Undersøgelse af Sikkerheden o. s. v. 
ere reducerede til et saadant Minimum, at man nøjes 
med en langt ringere R., end man vilde gøre, 
hvis disse Lettelser ikke eksisterede. Selv hvor 
Risikoen og Ulejligheden ikke ere væsentlig for
skellige, kan der dog være Forskel paa R. af for
skellige Arter af Laan. Navnlig kan R. af korte 
og lange Laan være forskellig, fordi der til Tider 
kan være større Overflod paa Kapitaler, der søge 
en kortvarig Anvendelse eller omvendt. Der er 
dog en gensidig Paavirkning. Naar R. af Priori-
tetslaan er væsentlig højere end f. Eks. Diskontoen 
af Veksler, ville en Del af de Kapitaler, der ellers 
væsentlig søge den sidstnævnte Anvendelse, komme 
ind paa Prioritetsmarkedet og saaledes virke ud
jævnende. Helt forsvinder Forskellen dog ikke, 
fordi der altid er Kapitaler, der naturligt ere hen
viste til den ene eller den anden Art af Anbring
else. Noget lignende gør sig gældende med Hen
syn til R. i forskellige Lande. Et Lands R. be
stemmes først og fremmest af de økonomiske For
hold i Landet selv, og Forskellen mellem Lan
denes R. udjævnes kun delvis ved Kapitalfor
sendelsen mellem Landene. En høj R. i et Land 
kan vel hidkalde Kapitaler fra et andet, men hvis 
der er en særlig stor Risiko, vedvarer Kapital
indførselen kun, saa længe der bydes en særlig 
høj R. En Englænder kan vel laane Penge ud i 
Argentina, men kun, naar der bydes ham en be
tydelig højere R. end den, han faar i England. 
Selv mellem Lande, der i retlig og økonomisk 
Henseende staa hinanden nær, kan der være en 

blivende Forskel i R. Anbringelse af Kapital i 
Udlandet finder stadig Sted, men den Mængde 
Kapital, der udlaanes uden for Landets Grænser, 
er dog altid lille i Forhold til den, der forbliver 
i Landet. Risikoen ved udenlandsk Anbringelse 
beregnes altid højt, fordi man er ukendt med 
Forholdene. Det kræver megen Ulejlighed at 
skaffe sig Kundskab om den Sikkerhed, som den 
udenlandske Debitor yder, og Flytningen af Kapi
tal er desuden forbunden med Vanskelighed. (Li t t . : 
B6hm-Bawerk, »Kapital und Kapitalzins« [2. 
Udg., Innsbruck 1900, med Litteraturoversigt]; 
W i c k s e l l , >Ueber Wert, Kapital und R.« [Jena 
1893])- E.M. 

Rentefod, Forholdet mellemstørrelsen af den 
Rente, som en Kapital giver i en vis Periode, og 
selve Kapitalen. I Matematikken angives R. som 
Forholdet mellem Renten af Enheden og denne 
Enhed. Hvis en Krone i en vis Tid giver 4 Ør. 
i Rente, er R. altsaa o?04. I det praktiske Forret
ningsliv angives R. altid procentvis, altsaa som 
Udtryk for, hvor mange Enheder Rente man faar 
af 100 Kapitalenheder. I det ovenfor anførte Til
fælde siger man altsaa, at Renten er 4 p. Ct. 
Om Bestemmelsesgrundene for R.'s Størrelse se 
Rente. E. M. 

Rentekammer. 1680 fik det ved Suveræni
tetens Indførelse oprettede Skatkammerkollegium 
Navn af R. og omfattede da i det væsentlige Be
styrelsen af alle Statens Indtægter og Udgifter. 
Med Hensyn til R.'s Virksomhedsomraade og 
Organisation er der foregaaet en Række Foran
dringer. Saaledes blev der under 22. Maj 1770 
oprettet et Finanskollegium, som senere under 
mange Omskiftelser snart har været forenet med 
R., snart adskilt fra samme. I Tidernes Løb kom 
en Mængde Forretninger, som paa en eller anden 
Maade stod i Forbindelse med Statsindtægterne, 
ind under R,, saaledes Landvæsenssager, Forst
væsenet, Jagt, Fiskeri, Vejvæsen, Matrikul og 
Udstykningsvæsen, den grønlandske og færøiske 
Handel m. m. R. blev ophævet 1848. C. T. 

Rentemester. Fra 1559 til Enevoldsmagtens 
Indførelse revideredes Statens samtlige Regnskaber 
af 1 og senere (fra 1599) af 2 R. Ved Skat
kammerkollegiets Oprettelse 1660 var der blandt 
dets Medlemmer 3 R. Rentemesterposten op
hævedes 1691. C T. 

Renteria, By i Nordspanien, Provins Guipuzcoa, 
ligger 7 Km. 0. S. 0. f. San Sebastian ved Floden 
Oyarzun og er Station paa Banelinien Irun— 
Madrid. (1897) 4,020 Indb. R. er en gammel 
By, der nutildags lever af sin Havn og sin Indu
stri. H. P. S. 

Rentesregning er et Afsnit af Aritmetikken, 
der væsentlig beskæftiger sig med den Forandring, 
som en Kapital i Tidens Løb undergaar ved For
rentning. Lægges Renterne til en Kapital a 
u d e n s e l v a t t r æ k k e R e n t e r (s impel 
Rente) , vil a i n Aar vokse til a (1 + nr), 

hvor r, den aarlige Rentefod, e r = — —, hvis der 
100 

svares p p. Ct. i aarlig Rente. Kapitalens Værdi 
for n Aar siden, den d i s k o n t e r e d e Værdi, er 

-,mensættesofte:=a(i —nr), nøjagtigt = r + n r 

hvad der giver en desto bedre Tilnærmelse, jo 
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mindre n er. Er n Aar = d Dage, og sættes i 
d 

Aaret = 360 Dage, bliver «-——- og nr = d: 
360 

—; , der kaldes G e n e r a l d i v i s o r e n , kan 
r r 

een Gang for alle beregnes for de forskellige 
Værdier af r. I s a m m e n s a t R., hvor Renten 
ved hvert Aars (eller Halvaars, Kvartaars o. s. v.) 
Slutning lægges til Kapitalen og derefter for
r e n t e r s ig sammen med d e n n e , bliver a i 
n Aar til an = a ( i - j - r)». Denne Formel an-

vendes ogsaa for n brudden = —, idet man da lader 
Q 

a i — Aar forrente sig til en Rentefod r±, der 
q 

er valgt saaledes, at a i q Tidsrum af denne 
Længde vokser lige saa meget, som ved For
rentning i 1 Aar til Rentefoden r; r j be
stemmes ved Ligningen ( i + r 1 ) 4 = l-\-r. Er 
n negativ, f. Eks. = — 71/3, vil an i Formelen 
betyde a's Værdi for 7I/2 Aar siden. I eksakte 
Anvendelser afR., f. Eks. i Forsikringsmatematikken, 
tænkes en Kapital forandrende sig kontinuerligt, 
saaledes at den forrenter sig i ethvert nok saa 
lille Tidsrum i Overensstemmelse med Formelen 
for sammensat R.; man indfører en Hjælpestørrelse, 
den k o n t i n u e r l i g e Rentefod d = / (1 -f- r) 
(/ — den naturlige Logaritme), som er Grænsen 

for Forholdet mellem den til — Aar svarende 
n 

Rentefod og —, naar n vokser til i det uendelige. 
n 

Under R. behandles ogsaa Annuiteter (s. d.). De 
saakaldte Rentetavler indeholde Værdierne for log 
(1 -\-r)n, Annuiteters Kapitalværdier m.m. Chr. C. 

Rentier [rænUe'] (fr.), Person, der lever af 
sin Formue (sine Renter). 

Rentrant [ratra'] (fr.). Naar i Befæstnings-
kunsten to Liniers Brystværn støde sammen under 
en Vinkel, hvis Spids vender fra den fjendtlige 
Angrebsretning, opstaar en R. Foran denne er 
der k r y d s e n d e I ld . Den nævnte Vinkel, Ren-
t r a n t v i n k e l e n , bør ikke være mindre end 900, 
for at ikke Ildvirkningen fra den ene Linie skal 
have Retning ind over den anden og udsætte 
dennes Forsvarere for Fare. Naar Rentrant-
vinkelens Størrelse er imellem 900 og I200, siges 
de to Linier at f l a n k e r e hinanden; thi man kan 
i saa Fald, idet Anslagsretningen kan danne en 
Vinkel paa indtil 30O med Ildliniens (s. d.) Nor
mal, fra den ene Linie skyde parallelt med den 
anden. A. G. N. 

Renumeration (lat.), Tilbagebetaling, Til
bagelevering, Erkendtlighedsgave, Eftertælling. 

Renversering [ra^værse'ri??] se S k o l e r i d 
n ing . 

Renvoi [ravwa'j (fr.) Tilbagesendelse, Hen
visning i Skrifter o. 1. til et andet Sted. 

Renø eller Hre in sey , i Grønland's Østerbygd 
ud for Einarsfjord, saaledes kaldet — ifølge Ivar 
Bårdsøn's Grønland's Beskrivelse —- fordi derom 
Efteraaret var utallige Rensdyr, hvorefter der dog 
ikke uden Biskoppens Tilladelse var almindelig 
Jagt. Her fandtes den bedste Talgsten. R. er 
rimeligvis den 0, som Grønlænderne kalde 
Akia, der ligger lige over for Julianehaab. 

(Li t t . : F i n n u r J o n s s o n , »Grønlands gamle 
Topografi efter Kilderne« [»Meddelelser om 
Grønland«, XX]). G. F. H. 

Renøen se Re inøen . 
Reobatometer, et Redskab til Maaling af 

Havdybder og til Bestemmelse af undersøiske 
Strømningers Retning og Styrke. C. L. W. 

Reof Or, forældet Navn for en elektrisk Strøm
leder. 

Reokknpatidn (lat.), Tagen i Besiddelse paa 
|ny. 

Reokord eller R e o s t a t , Maaletraad til Be
stemmelse af e l e k t r i s k L e d n i n g s m o d s t a n d 
(s. d.). 

Réole, La [lareå'l], By i det sydvestlige 
Frankrig, Dep. Gironde, har en amfiteatralsk Be
liggenhed ved højre Bred af Gironde. Byen er 
Station paa Sydbanen og har en Kirke fra 13. 
Aarh., et Raadhus fra 12.—14. Aarh., en betyde-

! lig Slotsruin med 4 Taarne, et College og et 
Agerbrugskammer, driver Handel med Vin og Til-

j virkning af Likør og havde 1896 4,177 Indb. 
; Byen er vokset op om et i 7. Aarh. grundlagt 
1 Benediktinerkloster. 1223 og i Hundredaarskrigen 
: blev den erobret af Englænderne (1420) og led 
! meget under Religionskrigene i 16. Aarh. Fæst-
1 ningsværkerne sløjfedes 1639. M. Kr, 

Reolgravning d. s. s. Rajolgravning. 
Reolpløjning d. s. s. R a j o l p l ø j n i n g . 
Reorganisere (lat.), atter organisere, om

ordne; deraf R e o r g a n i s a t i o n , Omordning o. 1. 
Reométer, forældet Navn for Redskaber til 

Maaling af elektrisk Strøm (se E l e k t r i s k e 
M a a l e n h e d e r , G a l v a n o m e t e r , Vo l t ame te r ) . 

Reoskop, Redskab til Iagttagelse af elektrisk 
Strøm, f. Eks. et fintmærkende G a l v a n o m e t e r 
(s. d.). 

Reostat, en Metaltraad, hvoraf forskellige 
Længder kunne indføres i en elektrisk Strøm
kreds. Den kan tjene til at holde Strømmen kon-

i stant (heraf Navnet), idet man ved Ændring i 
Traadlængden kan modvirke Strømmens For
andringer, til at ændre Strømstyrken paa vil-
kaarlig Maade og endelig til Bestemmelse af e le k-
t r i s k L e d n i n g s m o d s t a n d (s. d.). K.S.K. 

Reotom, Strømbryder (s. d.). 
Reotrop, Strømvender (s. d.). 
Rep (hreppur) er Betegnelsen paa de islandske 

Kommuner. De nugældende Love om den islandske 
Kommunalstyrelse ere af 4. Maj 1872 og 9. Jan. 
1880. Kommunalbestyrelsens {hreppsnefnd, Sogne-
raad) Hovedopgave er Forsørgelsen af de fattige. 
For Tiden forberedes en ny Lov om Fattigvæsenet 
paa Island. I Spidsen for hver R. staar en 
Rep s t y r e r , der er underordnet Politimyndighed 
svarende til den danske Sognefoged. Se i øvrigt 
H r e p p u r . B. Th. M. 

Reparation se R e p a r e r e . 
Reparere (lat.), udbedre, R e p a r a t i o n , Ud

bedring; r e p a r a b e l , til at udbedre. 
Repartere (lat.), fordele, R e p a r t i t i o n , For-

: deling, især af Afgifter. 
I Repartitionsregning d. s. s. Delingsreg-

ning. 
Repartitionsskatter, en Gruppe direkte 

Skatter, ved hvilke det samlede Skattebeløb, der 
skal tilvejebringes, forud er bestemt, hvorefter 
Fordelingen paa de skattepligtige Personer eller 

66* 
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Genstande eller Grupper af saadanne finder Sted 
efter visse givne Normer. Ved R. maa Skatte
procenten rette sig efter det Beløb, Skatten skal 
udbringe, medens en fast Skatteprocent er Udgangs
punktet for de saakaldte Kvotitetsskatter. C. T. 

Repeal [repi!lj (eng.), Tilbagekaldelse af 
Unionen mellem Storbritannien og Irland, var 
siden 1830 O'Connell's og det irske National
partis Kampraab (se I r l a n d S. 562). E. E. 

Repertoire [repærtoa!re]. Der tales i Teater
sproget baade om et Teaters R. og en Skue
spillers R. Et Teaters R. bestaar af alle de Ar
bejder, der ere opførte paa dets Scene fra Teaterets 
Aabning og kan saaledes omfatte saavel Skuespil 
som Operaer og Balletter, det kan deles i Under
afdelinger dels efter de opførte Arbejders Art i 
et komisk og et tragisk R., dels efter deres Alder 
i et klassisk og et moderne R.; der tales hyppigt 
om et Teaters faste eller staaende eller løbende 
R., herved forstaas den Raskke Stykker, der altid 
ere eller med meget kort Varsel kunne gøres 
færdige til Opførelse; de holdes paa R. En 
Skuespillers R. bestaar af alle de Roller, han siden 
sin Debut har spillet, uanset om han har virket 
paa een eller fiere Scener. A. A. 

Repertorium (lat. af reperire, finde), For
tegnelse, Register, Bog til at efterslaa i. 

Repetént (lat. Gentager), Betegnelse for Med
hjælpere (Underlærere eller ældre studerende) ved 
en Højskole, der gentage eller gennemgaa de 
hørte Forelæsninger med de yngre studerende. 
I Frankrig er Maitre répétiteur Betegnelse for 
Underlærere ved Lyceerne. Cl. W. 

Repetere (lat.), gentage, læse et Pensum om 
igen; R e p e t i t i o n , Gentagelse. 

Repetérflag (Søudtryk). I Marinens Flag
signalsystem benyttes et bestemt Signalflag til R. 
Hejst alene betyder dette Flag: »Jeg har for-
staaet Signalet«; det hejses af de Skibe, til hvem 
Signalet gives, og denne Tilkendegivelse af, at 
Signalet nu kan hales ned hos den komman
derende, kaldes i daglig Tale »at repetere Sig
nalet«. CL. W. 

Repetergevær d. s. s. Magasingevær (se H aan d-
sky devaaben) . 

Repetérur, Lommeur forsynet med en egen 
Mekanisme, Repeterværket, som udløst ved et 
Tryk angiver Time og Kvarter ved Slag paa en 
Fjeder eller Klokke. R., som ere ret kostbare 
og fylde meget i Lommen, vare tidligere alminde
ligere end nu. F. W. 

Repetérværk, Apparat i Jacquard-Væven, hvis 
Opgave er at bringe allerede brugte Kort tilbage, 
anvendes, naar ikke hele Mønsteret, men kun en Del 
deraf, skal gentages. SeogsaaRepet e rur . F. W. 

Repetitio est mater stndiorum (lat.), Gen
tagelse er Studiernes Moder. 

Repetition se R e p e t e r e . 
Repetitidnsmekanik {Double échappement), 

en af Erard i Paris opfundet Mekanisme ved 
Klaveret, der bevirker, at Hamrene kunne anslaas 
gentagne Gange mod Strengene, uden at Tangenten 
behøver at være vendt helt tilbage til sin Hvile
stilling, og Fingrene saaledes ikke behøve at have 
sluppet den. Se K l a v e r . S. L. 

Repetit ionstegn, G e n t a g e l s e s t e g n , : | 

i Nodeskriften det Tegn, der angiver, at et 

Musikstykke, eller en Del af dette, skal gen
tages. 5. L. 

Repetitorium (lat.), kort sammenfattende Lære
bog; R. (underforstaaet Collegium) Gentagelses-
forelæsning. 

Repetitør, den ved et Teater ansatte Musiker, 
der indstuderer Partierne enkeltvis med Solo
sangerne, inden de samlede Prøver, og ved disse 
akkompagnerer ved Klaveret; ogsaa Balletskolen 
har sin R., der ledsager de forberedende Prøver 
enten ved Klaveret eller paa en Violin. S. L. 

Repetitør (Søudtryk). Naar en Eskadre sejler 
eller ligger til Ankers i Kølvandslinie med den 
kommanderende forrest eller agterst, er det 
umuligt fra hele Linien at iagttage de Signaler, 
han giver. Derfor posteres der ret ud for Linien 
et — i Reglen mindre — Orlogsskib, der be
nævnes R. Dettes Rolle er at gentage Sig
naler fra den kommanderende til Eskadren eller 
omvendt, ligeledes at meddele hin, at samtlige 
Skibe i Eskadren have forstaaet — eller ikke 
forstaaet — de af den kommanderende hejste 
Signaler. C. L. W. 

Repin, H ja (Elias) J e f i m o w i t s c h , russisk 
Maler, er født 25. Juli i844iTschugujew(Charkow). 
R., et Kosakbarn, kom 1864 paa St. Petersborg-
Akademiet, som han gennemgik med Glans (store 
Medaille og Rejsestipend. for »Jairi Datter« [1871]). 
Studierne i Udlandet (Rom, Paris m. m.) udviskede 
ikke de stærkt nationale Træk i hans Kunstner
personlighed; i »Burlaki«[l873],medBaadtrækkerne 
i melankolsk syngende Optakt, træder allerede 
hans Evne for Karakteristik og Sjæleskildring 
stærkt frem; medens den livfulde »Kaféscene« 
[1875] i Farve og hele Syn har et kosmopolitisk 
Præg, træder Længselen mod Fædrelandet stærkt 
frem i »Ssadko i Havets Vidunderrige« [1876], 
og i den følgende Tid bryder det nationale Ele
ment (og Forkærligheden for russiske Emner) helt 
igennem. 1876 var R. atter i Rusland og sluttede 
sig til den oppositionelle »Vandreudstillingernes 
Forening«. I sine Billeder, der ere malede med 
glimrende og omhyggelig Teknik (han er ofte 
Aar om dem), fremdrager han gerne gribende 
Scener, ofte fra Menneskenaturens Natside. Her 
skulle anføres »Zarewna Sophia«, »Arrestation i 
Landsbyen« [1880], »Rekrutternes Afsked«, »Den 
døende Krigers Hjemkomst« [1883], »Procession 
i Guv. Kur«, »Benaadet Forbryder« [1884] og 
det epokegørende »Ivan d. Skrækkelige dræber 
sin Søn« [1885]; endvidere forskellige Martyr
skikkelser, som han har fremstillet med næsten 
ubarmhjertig Naturalisme. Fra Midten af 1880'erne 
mildnes hans Kunst noget. Han maler nu især 
mange (og fortræffelige) Portrætter, et helt Galeri 
af Rusland's berømte Mænd (Garschin, Tolstoi, 
Turgenjew, Rubinstein [allerede fra 1882] eta), 
ogsaa mange Genrebilleder, men af mindre ten
dentiøs Holdning: et nyt Processionsbillede [1892], 
»Nikolaus Undergøreren«, det lidt overdrevne 
»Saporoger« [1892, Kosakkernes Svar til Sultanen] 
etc. Mange Tegninger og Illustrationer (til Gogol, 
Tolstoi), enkelte plastiske Arbejder (Buste af 
Tolstoi) og Raderinger. Tretjakov-Mus. i Moskva 
ejer over 50 a^ hans Værker. Paa den inter
nationale Udstilling i Kjøbenhavn 1897 var R. 
repræsenteret — ikke særlig karakteristisk — med 
»Havfrue« og det dygtige »Sorg« [1881]. R., 
der 1892 blev Professor ved Akademiet i St. 
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Petersborg, er vel den ejendommeligste Maler
skikkelse i russisk Nutidskunst. A. Hh. 

Repli (fr.) kaldes den Styrke, som under Frem
rykning udskilles til Besættelse og Forsvar af et 
for den videre Fremrykning og Tilbagegang ad 
samme Vej særlig vigtigt Punkt, hvorpaa den frem-
ry kkendeSty rke kan trække sig tilbage.r e p 1 i 6 r e sig. 

R.'s Styrke er ganske afhængig af Forholdene, 
saaledes af egen Styrke og af det besatte Punkts 
Betydning, men man maa passe paa, at man ikke 
ved Efterladelse af for mange og for stærke R. 
svækker sig saaledes, at de fornødne Kræfter 
mangle til Hovedopgavens Løsning. R. sikrer sig 
selv ved Poster og Patrouiller. B. P. B. 

Repl icere (lat.), svare igen, fremføre en Re
plik (s. d.). 

Repliere se Repli. 
Replik, Gensvar, i Processen Sagsøgerens Svar 

i Anledning af det af sagsøgte fremsatte Forsvar 
(smig. D u p l i k ) . E. T. 

Repnin, N i k o l a j , Fyrst, russisk Diplomat og 
Feltherre, født 22. Marts 1734, død 24. Maj 1801. 
Han var af ældgammel Adel og styrkede yder
ligere sin Stilling ved at ægte en Broderdatter af 
N. Panin. 1764 blev han Sendemand i Varszava 
og samtidig Chef for den russiske Hær i Polen; 
havde væsentlig Del i at fremtvinge Stanislaus 
Poniatowski's Valg til Konge og var derefter hans 
vigtigste Raadgiver og saaledes Polen's egentlige 
Styrer. Han viste i denne Stilling stort Over
mod og Raahed, tvang ogsaa 1767 Rigsdagen til 
at give Dissidenterne politisk Ligestilling og lod 
i dette Øjemed to Biskopper og to andre mod
stræbende Stormænd med Vold føre bort til Rus
land. Til sidst drev han det saa vidt, at Katha
rina II, hvis Yndling han ellers havde været, 
1769 kaldte ham tilbage fra Polen. Han ud
mærkede sig derefter i Krigen mod Tyrkerne 
1770 og følgende Aar, samt afsluttede Freden 
1774. Som Sendemand i Konstantinopel 1775— 
76 udfoldede han en vanvittig Pragt. 1778 
brugtes han som Underhandler mellem Preussen 
og Østerrig indtil Fredsslutningen i Teschen. 
1788 tog han Del i den ny Krig med Tyrkiet, 
til sidst som Overgeneral, og sluttede 1792 Freden 
i Jassy. Siden gjorde han Tjeneste som General
guvernør i Østersølandene og Litauen, samt 1794 
imod Polakkerne og blev 1796 Feltmarskal; men 
faldt 1798 i Unaade, fordi han ikke kunde over
tale Preussen til et Forbund med Rusland. E. E. 

Repondere [repårjde're] (fr.), svare, indestaa for. 
Repunére se B r i n g e i Led. 
Report (eng. Contangs). Naar man har købt 

Varer eller Effekter paa Termin og ved dennes 
Indtræden ikke kan modtage det købte Kvantum, 
men haaber at kunne dække sig med Fordel ved 
Salg til næste Termin, kan man ordne sig ved 
en Prolongationsforretning (s. d.). Det Vederlag, 
man betaler, kaldes R., og dennes Størrelse 
retter sig dels efter den almindelige Rentefod og 
dels efter, hvor stor Udsigt der er til, at Varen 
eller Papiret vil stige i Pris. E. M. 

Reporter [repå'rter] (eng.), Fortæller, Beret-
ningsaflægger, Referent, der overværer Rigsdags-
forhandlinger, offentlige Møder etc. for at give 
Dagbladene Beretning derom; Journalist, som 
skaffer Nyheder. R.'s Virksomhed kaldes Re
p o r t a g e [repårta!sje]. 

Repos [røpo'] (fr.), Hvile; deraf Afsats paa 
en Trappegang o. 1., hvor man kan hvile sig 
under Opstigningen. 

Repos [rØpo'] (Søudtryk), en let Udbygning, 
i Reglen af Træ og Rækværk, fra Skibssiden i 
Flugt med øverste Dæk. Fra R. fører en Trappe, 
F a l d e r e b s t r a p p e n , ned til Vandgangen; ad 
denne Trappe foregaar Passagen til og fra 
Skibet. C. L. W. 

RepoUSSOir [røpuswa! r] (fr.), etmalerisk Middel 
til at tilvejebringe stærk Modsætning mellem 
Billedets For- og Baggrund: Forgrundsfigurerne 
males med kraftige, mørke Farver, for at Bag
grunden for Øjet kan træde saa langt tilbage 
som muligt. A. Hk. 

Repp , por le i fur G u o m u n d s s o n , islandsk 
lærd og Leksikograf, født 6. Juli 1794, død 4. 
Decbr. 1857. Efter at være dimitteret fra Besse-
stad Skole 1814 kom R. til Universitetet, hvor 
han absolverede de første Eksaminer 1815; 1819 
og 1824 vandt han Prisen for 2 Prisopgaver i 
Filosofi og Æstetik. 1825 var han med til at 
stifte Athenæum. S. A. blev han udnævnt ti! 
Underbibliotekar ved Advocates Library i Edin
burgh, og denne Stilling beklædte han til 1837, 
da han vendte tilbage til Kjøbenhavn; her blev 
han Translatør i Engelsk og Tysk 1839 og Lærer 
ved det praktiske Handelsakademi 1843. R. havde 
disputeret 1825 for Magistergraden {De sertnone 
Tentamen), men paa Grund af hans Optræden 
under det mundtlige Forsvar blev Graden ikke 
konfereret ham. R. var stærkt litterært interesseret, 
og han tog livlig Del i Tidens politiske Bevæg
elser; han skrev et Utal af Artikler om alle mu
lige Emner (om Vandledning, om konstitutionel 
Forfatning o. s. v.) baade i danske og engelske 
Tidsskrifter og redigerede danske Blade. Han 
oversatte Laxdæla paa Latin [udg. 1826] og en 
Mængde mindre islandske Sagaer paa Dansk 
(trykte i Minerva). Paa Engelsk skrev han en 
Afhandling »On trial by jury« [1832]. Endelig er 
hans Navn særlig knyttet til Ferrall's og R.'s 
Engelske Ordbog, der første Gang udkom 1845. 
Ogsaa som Digter optraadte R. Han var en Mand 
med rige Evner, et skarpt Hoved, men spredte 
sig alt for meget. (Li t t . : P. P j e tu r s son , Hist. 
Eccl. S. 445)- F- 7-

Reppen, By i preussisk Provins Brandenburg, 
21 Km. 0. f. Frankfurt, ved Oder's Biflod 
Eilang, har (1900) 4,600 Indb., Uldspinderi og 
Klædefabrikation. Joh. F. 

Repressa l i e r kaldes det i Folkeretten, naar 
en Stat for at forskaffe sig Fyldestgørelse for en 
mod samme eller nogen af dens Undersaatter af 
en anden Stat eller dennes Undersaatter forøvet 
Retskrænkelse eller tilføjet Skade, hvorover der 
forgæves har været ført Besværing, nu bringer 
tilsvarende eller andre formaalstjenlige Tvangs-
forholdsregler i Anvendelse, hvilket i øvrigt ikke 
sjælden kan hidføre virkelig Krigstilstand mellem 
de paagældende Lande, medmindre en tredje Magts 

: bona officio, (s. d.) eller Intervention (s. d.) tilveje-
j bringer fornøden fredelig Udjævning. C. V. N. 

Repression (lat.) er et i moderne Strafferet 
j ofte benyttet Udtryk for Samfundets Beskyttelses-
i kamp mod Forbrydelsen. Erkendelsen af, at Straffen 
\ kun er eet af de til Raadighed staaende Midler 
; til Forbrydelsens Bekæmpelse, og at der desuden 
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kan være Tale om mange andre Forholdsregler 
(betinget Dom, Tvangsopdragelse, Sikkerheds
foranstaltninger af forskellig Art, Milieuforandring 
m. m.) har nødvendiggjort et saadant Fællesudtryk 
for samtlige kriminalpolitiske Foranstaltninger, 
hvortil endvidere kommer det ønskelige i for selve 
Strafinstituttet at kunne substituere et Udtryk, 
der ikke som Ordet »Straf« involverer et Ind
begreb af moralske Forestillinger om Skyld og 
Soning, Forestillinger, som særlig de mere radi
kale Elementer inden for Kriminalisterne (Ferri, 
Colajanni m. fl.) ganske søge at eliminere. R.'s 
Art og Omfang søges da bestemt ikke efter For
brydelsens Beskaffenhed, men efter Forbryderens 
Farlighed (temebilita). A. GL 

Repressiv (lat.), hindrende, nemmende, ned
trykkende. 

Reprimande [reprimande] (fr.), Irettesættelse; 
r e p r i m a n d e r e , give en R. 

Reprise (fr.) Gentagelse; Genoptagelse af et 
Teaterstykke; Del af et Musikstykke, som skal 
gentages. 

Reproducere (lat.), genfrembringe, genfrem
stille; gengive Billedkunstens Værker. 

Reproduktion betyder i Psykologien Gen
frembringeise af Forestillingsbilleder eller Fore- i 
stillingselementer som Genkendelse eller som Idé
association. I en noget snævrere Betydning er R. 
det samme som Erindring, Genfrembringeise i 
bestemt Orden, i Modsætning til Produktion eller 
Fantasi som Nykombination af Forestillinger. 
(Se E r i n d r i n g , H u k o m m e l s e , I d é a s s o c i a 
t ion) . A. T.—n. 

Reproduktionsmetoder gaa ud paa at danne 
Efterligninger eller Kopier af Kunstsager, Tryk
sager, Tegninger o. s. v. Meget anvendte ere de 
fotomekaniske R. (s. d., samt Gra f i ske K u n s t e r 
og H ø j æ t s n i n g ) . Her kan ogsaa nævnes »Al-
grafi«, der er bleven meget anvendt. Det er en 
Slags Planografi (s. d.) eller Fladtryk, hvortil 
bruges Aluminiumsplader, der behandles paa en 
noget lignende Maade som litografisk Sten eller 
Zinkplader. F. R. F. 

Repræsentant (lat.) er Benævnelsen for den, 
der i et Retsforhold, være sig af offentlig eller 
privat Natur, er bemyndiget til at optræde paa 
andres Vegne og derved, saa vidt Bemyndigelsen 
rækker, forbinde disse, hvem han herigennem 
siges at r e p r æ s e n t e r e . I hermed nær beslægtet 
Forstand tales der om »diplomatisk eller kon
sularisk R. for en Stat i fremmede Lande«, om 
» Folkerepræsentant«, »Borgerrepræsentant«,» Kom
munerepræsentant« (se R e p r æ s e n t a n t s k a b ) o.l.. 

I en noget modificeret Betydning bruges Ordet 
snart om dem, som uden nogen egentlig sær
lig Bemyndigelse have indfundet sig ved større 
Møder af videnskabelig eller fagmæssig Karakter 
og ud fra deres forskellige Arbejdsomraaders ejen
dommelige Standpunkt deltage i Forhandlingerne, 
snart om dem, der ved den af dem indtagne 
Stilling eller i Følge Almenerkendelse og frem
trædende Begavelse i den af dem øvede Virksom
hed kunne opstilles som typiske Forbilleder for 
samme i dens Højdemaal, jfr. Talemaaden: R. for 
Kunst, Videnskab, Industri, Handel, Agerbrug 
o. s. fr. C. V. N. 

Repræsentånthus, egl. House of represen-
tatives, kaldes den ene Afdeling af den nordameri

kanske Unionskongres; den vælges i Enkeltmands
kredse efter Staternes Folketal og tæller nu 
(siden 1896) 357 Medlemmer. — R e p r æ s e n 
t a n t e r n e s K a m m e r kaldes Belgiens andet 
Kammer. E. E. 

Repræsentantskab. Efter de fleste større 
Aktieselskabers eller Aktiebolags Organisation er 
der foruden S t y r e l s e n eller D i r e k t i o n e n , 
som leder den daglige Drift og varetager de 
løbende Forretninger, og G e n e r a l f o r s a m l i n g e n , 
bestaaende af samtlige Aktionærer, som have den 
afgørende • Bestemmelsesmyndighed i alle større 
og vigtigere Selskabsanliggender, og hvem det 
tilkommer at give Decharge (s. d.) for det aarlig 
aflagte Regnskab, tillige et af Generalforsamlingen 
valgt R., der udøver den nærmere Kontrol med 
Styrelsen og almindeligvis i Forbindelse med 
denne træffer Bestemmelse i de Sager, som i 
Henhold til Selskabernes Vedtægter udtrykkelig 
ere henviste til saadan Afgørelsesmaade. I Norge 
betegnes ved R. ogsaa Herredsstyrelserne paa 
Landet og Kommunestyrelserne i Byerne (se Kom
m u n e s t y r e l s e ) . C.V.N. 

Repræsentation (lat.), Forsamling af Repræ
sentanter (»Borgerrepræsentanter«); Udgifter, for
bundne med en vis Stilling (Repræsentations
udgifter, Taffelpenge); Stedfortræden. 

Repræsentationsret. For saa vidt en Arve
lovgivning helt eller delvis bygger paa Gradual-
princippet eller Princippet om, at Arvegangs-
ordenen bestemmes efter Gradnærheden, saaledes 
at f. Eks. Broder gaar foran Brodersøn, kan 
dette Princips Strenghed være modificeret ved 
den saakaldte R. eller Ret for en Person, der 
efter Lovens Grundregel ikke vilde være arve
berettiget, naar der findes nærmere i Grad, til 
dog at arve sammen med disse, fordi han er 
beslægtet med Arveladeren gennem en anden 
Slægtning i samme Grad som de, saaledes at 
f. Eks. en afdød Broders Børn arve sammen 
med Arveladerens efterladte øvrige Brødre. De 
fjernere Slægtninge arve her ikke i Kraft af 
deres egen Arveret, men træde kun i en afdød 
nærmere Arvings Sted, og denne Tanke kan som 
i Romerretten være gennemført saa strengt, at de 
ikke arve, hvis den nærmere Arving af en eller 
anden særlig Grund var udelukket fra at tage 
Arv, f. Eks. fordi han havde givet Afkald paa 
Arv eller forbrudt sin Arveret. De nyere Lov
givninger, saaledes ogsaa den danske Arvelov af 
21. Maj 1845 °g den norske af 31. Juli 1854, 
bygge imidlertid paa et helt andet Grundlag, nem
lig paa en Kombination af Gradual- og Lineal
princippet, og da det heraf er en ligefrem Følge, 
at en afdød Broders Børn arve sammen med 
Broder, er der her ingen Grund til at tale om en 
særlig R.; tværtimod arve de arveberettigede altid 
her i Kraft af deres egen Ret. Og vel gælder 
det efter dansk og norsk Ret, at et Arveafkald 
i Alm. udelukker ogsaa den renuncerendes Ar
vinger fra Arv, jfr. d. Arvelovs § 14, n. Arve
lovs § 73, og at ikke blot den, der har dræbt 
Arveladeren, men ogsaa Drabsmandens Arvinger 
udelukkes fra Arv, jfr. D. L. 5—2—74, N. L. 
5—2—75, men det er her særlige Grunde, der 
udelukke de fjernere Slægtninge fra Arv i disse 
Tilfælde, og hvor en Person efter dansk Straffe
lovs § 304 forbryder sin Arveret paa Grund 
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af grove Fornærmelser mod Arveladeren, rammer I 
Arvefortabelsen ikke hans Arvinger. (L i t t . : 
Deun tze r , >Arveret«, S. ioff.; P l a t o u , »Arve
ret«, S. 25 ff.). K. B. 

Repræsentationssystem. I Oldtiden — 
den græsk-romerske ikke mindre end den ger- I 
mansk-skandinaviske — udøvedes de politiske ! 
Rettigheder, hvad enten de vedkom selve Staten 
eller de snævrere kommunale Samfund, af de fri, 
stemmeberettigede Borgere personlig paa Tinge eller 
Folkemøderne. I M i d d e l a l d e r e n var Udøvelsen 
— afset fra at forskellige gejstlige og verdslige 
Stormænd i Kraft af deres Stilling vare selvskrevne 
til personligt Møde i de vedkommende Forsam
linger — almindeligvis overdragen til stænder
valgte Ombud, der imidlertid havde at handle og 
stemme i Henhold til det dem af deres Fuld-
magtsgivere meddelte Paalæg. — I N u t i d e n 
foregaar Deltagelsen i den lovgivende og beslut
tende Myndighed til Stat og Kommune derved, 
at de i Henhold til mere eller mindre fyldige 
Valglove stemmeberettigede Borgere enten umiddel
bart eller middelbart gennem Valgmænd eller Elek- 1 
torer (s. d.) udkaare de Personer, som paa deres 1 
Vegne skulle give Møde i de henholdsvise For
samlinger — deraf Benævnelsen »Repræsentant« 
for disse — og fatte Beslutning, men i Modsæt
ning til, hvad der gjaldt i Middelalderen, saaledes 
at de, som det udtrykkes i den danske Grl.'s § 
56, > alene ere bundne ved deres Overbevisning 
og ikke ved nogen Forskrift af deres Vælgere«. 
Og vel har der, bl. a. navnlig i Frankrig, hævet 
sig Røster for at genoplive det middelalderlige 
Stemmepaalæg, det saakaldte mandat imperativ, 
men der har ingen Stemning været herfor i det 
øvrige Europa; derimod kan, som anført under 
Refe rendum, i Schweiz i visse Tilfælde Sagernes 
endelige Afgørelse fra de repræsentative Forsam
linger henskydes til samtlige stemmeberettigede 
Borgere. 

I øvrigt hviler R. væsentlig og typisk paa Fler-
talsvældet, dog at der i vore Dage ogsaa gennem 
den saakaldte »Mindretalsvalgmaade« (se Valg) 
er søgt at værne om Mindretallenes Ret. — 
Lige indtil 1849 og indtil 1866 satte endnu 
Stænderrepræsentationstanken sit Mærke henholds
vis i den danske og svenske Forfatning. Under
tiden viser der sig ogsaa Tilløb til at knytte 
Statsrepræsentationen til Landets historisk forskel
lige Provinser eller Landsdele, dette var saaledes 
Tilfældet med de nyere danske Rigsraadsvalglove 
(s. d.) og de forsvundne Provinsialstænder (s. d.). 
Den hyppigste Skillelinie i R. drages imidlertid, 
hvor der forfatningsmæssig bestaar tvende Kamre, 
af hvilke det ene nærmest er kaldet til at repræ
sentere hele det store Vælgerfolk, Fremskridtet 
og Bevægelsen, medens der enten gennem særegne 
Valgbarhedsbetingelser eller gennem særlige Valg
retsbestemmelser søges at paatrykke det andet et 
mere konservativt og modererende Præg. C. V.N. 

Repræsentativ se R e p r æ s e n t a n t , navnlig i 
Forbindelsen »repræsentative Forsamlinger«. I 
daglig Tale bruges Ordet ogsaa om Personlig
heder, som med et værdigt og vindende Ydre 
forene en tilsvarende Optræden. C. V. N. 

Repræsentative!' se P e n g e r e p r æ s e n t a -
t iver . 

Repræsentere (lat.), forestille, optræde paa 

en andens Vegne, gaa i en andens Sted; træde 
frem med værdig Holdning paa Embedets Vegne; 
føre stort Hus; deraf Adjektivet r e p r æ s e n t a t i v , 
s. d. og R e p r æ s e n t a n t . 

Reps se Rips . 
Repsold, J o h a n n Georg , tysk Instrument

mager, (1770—1830), grundede 1800 i Hamburg 
et astronomisk-mekanisk Værksted, som blev fort
sat af hans Sønner Georg og Adolf og nu drives 
af sidstnævntes Sønner: Johann Adolf og Oscar 
Philipp. Dette verdensberømte Værksted har le
veret Hovedinstrumenterne til de større Observa
torier saavel i Europa som i Amerika foruden en 
Mængde mindre saavel astronomiske som geo
dætiske Instrumenter. "J. Fr. S. 

Reptilief ond, tysk Spottenavn for det hemme
lige Fond, som Bismarck brugte til at understøtte 
de Blade og Forfattere, der støttede hans Politik 
(»Reptiliepressen«). Navnet skriver sig fra, at 
Bismarck i en Tale 29. Jan. 1869 betegnede 
Welferpartiets Agenter som Reptilier (Krybdyr) 
og forsvarede det hemmelige Fond som en Mod
vægt derimod. E. E. 

Reptilier {Reptilid) se K r y b d y r . 
Repton [re'ptan], By i Midtengland, Derbyshire, 

6 Km. N. 0. f. Burton on Trent, med (1891) 
kun 1,783 Indb., var forhen Mercia's Hoved
stad og havde et Kloster. 1556 grundlagdes 
Byens Latinskole, der nyder Ry over hele Eng
land. M. Kr. 

Republik (af lat. res publica = offentlig Ting) 
bruges især i Oldtiden og Middelalderen som Be
tegnelse tor en Sta t i Alm. uden Hensyn til 
dens Regeringsform og Forfatning, men nutildags 
som enstydig med F r i s t a t , i Modsætning til 
Monarki, om en Stat, i hvis Spidse under forskel
lig Benævnelse, saasom Præsident, Borgemester, 
Capitano o. s. v., staar et paa visse Aaremaal valgt 
Overhoved. 

I mere indskrænket Forstand anvendes Ordet 
undertiden ogsaa som Samlingsmærke for visse 
Personer eller Meninger, saasom i Talemaaden: 

j »den lærde Republik«, Indbegrebet af Videnskabs
mænd overhovedet o. 1. C. V. N. 

Republikanere, Partinavn i Nordamerika 1) 
for dem, der under Forhandlingerne om Unions-
forfatningen 1787—89 hævdede Staternes Selv
stændighed i Modsætning til Føderalisternes Ønske 
om en stærk Centralmagt; 2) for det ny Parti, 
der fra 1855 bekæmpede Slavestaternes Overvægt, 
og som 1860—80 sejrede ved Præsidentvalgene 
og tillige havde Flertallet i Kongressen samt 

1 gennemførte Sydstatforbundets Nederlag og Neger
slaveriets Afskaffelse. Siden 1890 have de for
trinsvis hævdet Beskyttelsessystemet, og siden 1896 
have de stadig haft Overvægten. E. E. 

Rép ub l ique Francaise, La [larepybli'kfrasælz], 
et parisisk Dagblad, nu Organ for de moderate 
Republikanere og Beskyttelsesmænd. Det grund
lagdes Novbr. 1871 af Gambetta og lededes af 
denne indtil 1882, senere af Joseph Reinach 
o. a. 

Repudiation. Ved R, forstaas i de forenede 
Stater det Forhold, at en Stat eller juridisk Per
son nægter at betale sin Gæld. Efter en af su-
preme court truffen Afgørelse kan en Stat ikke 
retlig forpligtes til at betale sin Gæld. Forskel
lige Stater (Florida, Alabama, Nord- og Syd-
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carolina m. fi.) have ad den nævnte Vej helt eller 
delvis løsgjort sig for deres Gæld. C. T. 

Repulsebai [repa'lsbe.i], Bugt paa Sydsiden 
af Melville-Halvøen i det arktiske Nordamerika, 
ligger N. f. Rowes Welcome-Stræde paa 66° 32' 
n. Br., 86° 56' v. L. og opdagedes af Middleton 
og Moor 1742. Ved R. overvintrede Rae 1846— 
47. H. P. S. 

Repulsion, F r a s t ø d n i n g , finder Sted mellem 
to Elektricitetsmængder af samme Art, mellem to 
Magnetpoler af samme Art og mellem to paral
lelle elektriske Strømledere, i hvilke Stiømmene 
gaa i modsatte Retninger. Se nærmere under 
E l e k t r o s t a t i k , E l e k t r o d y n a m i k , Magne
t isme. K.S.K. 

Repunce, det Stempel, som angiver Finheden 
for Varer af Sølv eller Guld. R e p u n c e r e , stemple 
med R. F. W. 

Reputation (lat.), Anseelse. 
Requena [rekelna], By i Østspanien, Provins 

Valencia, ligger 60 Km. V. f. Valencia ved Syd
foden af Sierra de Aledua. (1897) 14,481 Indb. 
R. driver Vin- og Safranavl. H. P. S. 

Requesens y Zllniga [reke'sens izunilga], L u i s 
de, spansk General og Statsmand, (1528—76), tjente 
sig, udsprungen af en anset adelig Slægt, som tapper 
Soldat hurtig op til høje Kommandoposter og 
havde erhvervet sig et stort Ry for sine militære 
Evner, da han, efter med stor Hæder at have 
deltaget i Slaget ved Lepanto (1572), blev ud
nævnt til Statholder i Milano, og da han ogsaa 
i denne Stilling viste Dygtighed, valgte Filip II 
ham til Alba's Afløser som Statholder i Neder
landene (Decbr. 1573). Hvis R., der ikke lagde 
Skjul paa sin Misbilligelse af Alba's Voldsfærd 
mod Nederlandene, havde faaet Lejlighed til ved 
Bevægelsens Begyndelse som Statholder i Stedet 
for Alba at anvende sin Forsoningspolitik, vilde 
han rimeligvis, det mene ogsaa hollandske Hi
storieskrivere, der ellers ikke sætte ham højt, 
have naaet at faa Stormen til at lægge sig; nu 
var det for sent, og skønt R. straks ophævede 
»Blodretten«, udstedte et Amnestidekret og ind
ledede Underhandlinger med Frihedsvennerne, 
vedblev Krigen at gaa sin Gang. Vel sejrede 
Spanierne 14. Apr. 1574 paa Mook-Heden 
(Geldern), men Belejringen af Leyden maatte 
opgives (Oktbr. s. A.) paa samme Tid, som Op
rørernes Modstandskraft forøgedes ved Holland's 
og Zeeland's Union og ved Vedtagelsen af en 
almindelig Kirkeordning for de Reformerte i 
Nederlandene. Da Fredsunderhandlingerne næste 
Aar vare blevne opgivne, fordi R. ikke kunde 
indrømme Religionsfrihed, rettede Statholderen et 
kraftigt Angreb paa Zeeland's Hovedstad Zie-
riksee, som det lykkedes Spanierne at erobre 
(Decbr. 1575), hvorved den strategiske For
bindelse mellem Holland og Zeeland blev af
brudt. Hollændernes Stilling blev herved saa 
stærkt truet, at Vilhelm af Oranien, der netop 
paa den Tid baade i England og Frankrig mødte 
Afslag paa sine Anmodninger om Hjælp, lod 
Ytringer falde, der kunde tyde paa, at han ansaa 
Kampens Fortsættelse for haabløs. R.'s uventede 
Død efter et kort Sygeleje (5. Marts 1576) var 
derfor en Lykke for Frihedsvennerne; thi der
med var Uvejret drevet over. C. F. 

Reqnéte [røkælt] (fr.), Andragende, Begæring; 

maitre des r. [mæ.trØder**kæ! t], i Frankrig den 
Embedsmand, der refererer Ansøgninger i Stats-
raadet. 

Requiéscat in pace (lat.), afkortet R. I. P.r 
»han (hun) hvile i Fred«, Gravindskrift, til
lige Slutningsordene ved den katolske Sjæle
messe. A. Th. J. 

Rerer, Sagnkonge, som blev gammel uden at 
faa noget Barn. Til sidst hørte Odin og Frigg 
Kongeparrets Bøn: Odin sendte sin Valgmø (Val
kyrie) til Jorden med et Æble, som han bød 
hende bringe til Kongen. Kongen sad paa en Høj, 
Valgmøen lod fra Luften Æblet falde ned i hans 
Skød. R. bragte Æblet til Dronningen, som bed 
i det og blev frugtsommelig. Barnet laa 7 Aar i 
Moders Liv og blev til sidst skaaret ud, da Dron
ningen mærkede, at Døden nærmede sig. Drengen 
blev kaldt V o l s u n g (s. d.). A. M. D. 

Res (lat.), Sag, Ting (ofte i Modsætning til 
»Person«). R. accessoria, Biting; r. dubia, en 
tvivlsom Sag; r. judicata, en allerede afgjort 
(paadømt) Retssag; r. litigiosa, en omstridt Sag; 
r. mobiles og immobiles, rørligt og urørligt Gods ; 
r. nullius, Ting, til hvem der ingen Ejer findes; r. 
sacrae, de hellige Ting, Gudsdyrkelsen. H. H. R. 

Rescht, By i det nordlige Persien, Provinsen 
Gilan, har en usund Beliggenhed ved en af Armene 
i Kisil Usen's Delta. Indbyggernes Antal er ca. 
40,000. R. er den vigtigste Plads i Persien for 
Handelen med Kokoner og Raasilke. Desuden 
drives Handel med Fisk, Tæpper og Landbrugs
produkter. Som Havnestad tjener Enseli ved 
Kysten af det kaspiske Hav, en Landsby med 
200—300 Huse. M. V. 

Réseau [rezo'J (fr.) er Navnet paa den tyls-
agtige Bund, der findes i adskillige Kniplinger. 
Der skelnes mellem r. carré og r. rond. R. 
carré bestaar af smaa firkantede Figurer som 
f. Eks. i Valenciennes-Kniplingen, hvorimod r. 
rond har sekskantede Figurer. Denne Bund findes 
bl. a. i point d'Alengon. — R. kaldes tillige det 
Stel af Gaze eller Bobinet, paa hvilket Haarene 
til en Paryk fastgøres. R. J/. 

Reseda, Resedaceae se Reseda fami l i en . 
Resédafamilien (Resedaceae), tokimbladede 

og frikronede Planter af Cistusblomstredes Orden, 
Urter eller Halvbuske med spredte, hele eller 
mere eller mindre stærkt delte Blade, der have 
smaa kirtellignende Akselblade og endestillede 
Klaser (eller Aks) af smaa Blomster. Disse ere 
som Regel tvekønnede, undersædige og uregel
mæssige. Af Bægerblade findes 4—8, af Kron
blade o—8, stærkt delte, og af Støvdragere 3 — 
40; de 2—6 Frugtblade ere enten fri og aabne 
eller sammenvoksede til en 1-rummet Frugtknude, 
der baade før og efter Befrugtningen er aaben i 
Spidsen. Frugten er oftest en Kapsel. Bagtil i 
Blomsten findes en vel udviklet Honningkirtel. 
R. tæller 66 Arter, der ere udbredte i Middel-
havsomraadet, især i tørre og varme Egne. 

R e s e d a (Reseda L.), I-, 2- eller fleraarige 
Urter med hvide eller gule Blomster, der have 
4 — 7 Kronblade og 7—40 Støvdragere; Støv
vejen, der ofte bæres af en kort Stilk (Gynofor) 
bestaar af 3—4 Blade. Kapselen er aaben og 
har talrige Frø med krum Kim. 53 Arter, især 
omkring Middelhavet og det røde Hav. F a r v e -
Reseda , norsk Vau (R. luteola L.), er toaarig 
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og o,go—i l00 M. høj; den har hele og lancet-
danned«: Blade og lyst gule Blomster med 4-Tal 
i Bæger og Krone; af Kronbladene er det forreste 
meget lille og oftest udelt; Frugtbladene (3) ere 
kun ved Grunden sammenvoksede; Æggene sidde 
paa de indslaaede Rande. Farve-R. forekommer 
ikke sjælden i Danmark ved Veje og Byer; 
sjælden i Norge. Den er indført i Norden, idet 
den er forsøgt dyrket som Farveplante, i hvilken 
Egenskab den dyrkes i Mellemeuropa, Syd
frankrig, England og Holland; navnlig tidligere 
var Dyrkningen af Betydning, nu har Plantens 
gule Farvestof næppe mere saa stor Værdi. Gul 
R e s e d a (R. lutea L.) er ligeledes toaarig og 
bliver 20—50 Cm. høj; den har fjersnitdelte 
Blade og gule Blomster med 6 Bægerblade og 
5—6 Kronblade. Den findes paa Græsmarker, 
indført med Frøudsæd fra fremmede Lande, og 
er endnu sjældnere end Farve-R.; ligesom denne 
blomstrer den i Juli—August. H a v e - R e s e d a (i*?. 
odorata L.) er enaarig; den dyrkes af Hensyn til 
de grøngule Blomsters friske Vellugt. Dens Kapsler 
ere hængende. Maaske stammer den fra Nord
afrika ; dens Hjemland er ikke nøje kendt. A. M. 

Reseda odorata. Frøet saas paa Blivestedet 
i Maj, og Planterne ville da kunne blomstre fra 
midt i Juni til Efteraaret, hvis man afskærer de 
afblomstrede Blomsterstængler. Naar Planterne 
ere komne op, udtyndes de til 10—15 Cm.'s Af
stand. Til Pottekultur saas Frøet midt i Februar 
i 15 Cm.'s Potter og i en Kreds langs Potteranden. 
Planterne udtyndes saaledes, at der blive 6 Planter 
i hver Potte, og de anbringes i en halvvarm Bænk, 
da de fordre meget Lys; der gives Luft, naar 
Vejret tillader. Planterne maa opbindes, der sættes 
3 Smaastokke i Jorden langs Potteranden, og der 
slaas et Bastbaand omkring Stokkene, hvorved 
Planterne holdes samlede. Gentages Saaningen 
med en Maaneds Mellemrum, kan man have 
blomstrende Planter fra Maj og hele Sommeren. 
Af Kulturformer kunne anbefales: R. o. grandi 

flora ameliorata kraftig Vækst og store tætte 
Blomsterklaser; R. o. g. Machet lav Vækst, mørke
grønne Blade, rødlige tætsiddende Blomster. L. H. 

Resektioil kaldes i Kirurgien saadanne Opera
tioner, hvorved man under Forventning om fort
sat Funktion fjerner en Del af et Organ, et Lem. 
Dog er det ved visse bestemte Grupper af Or
ganer, at Ordet R. især har faaet Hævd. Man 
taler først og fremmest om R. af Knogler, hvor
ved man ved Sav, Mejsel og lignende Instru
menter fjerner et Stykke Knogle paa Grund af 
Sygdom deri eller for at bane sig Vej til syge 
Dele indenfor. Man bruger saaledes at udsave — 
r e s e c e r e — et Stykke sygt Laarben; man fore
tager R. af et Stykke af Hovedskallen enten for 
Sygdom deri eller for at foretage Operation paa 
Hjernen. Hyppigst ved Knoglerne anvendes dog 
R. om Fjernelsen af Ledenderne, L e d r e s e k -
t ion (s. d.), der i den Grad har været den hyp
pigste Anvendelse af Ordet R . , at man for ikke 
længe siden, ja til Dels endnu tænker paa Led-
r e s e k t i o n , naar Ordet R. nævnes. Imidlertid 
anvendes R. ogsaa nu hyppigst ved Fjernelse af 
Dele af bløde Organer, og her er det da især 
Underlivsorganerne, paa hvilke der udføres R. 
for at fjerne syge Stykker af dem (Tarm-, Mave-, 
Nyre-, Blæreresektion). Med samme Ret kunde 

man ogsaa tale om R. af Tungen og Brystkirtelen. 
Fælles for al R. er det, at man efter Fjernelsen 
af det paagældende Stykke forener Snitfladerne af 
Organet ved passende Syninger, der selvfølgelig 
maa udføres efter helt forskellige Principper, efter 
som det ene eller det andet Organ er Genstand 
for Operationen. — Det ses saaledes, at alle R. 
ere at anse for konservative Metoder, gaaende ud 
paa under Fjernelsen af et sygt Parti at bevare 
selve Organet, i Modsætning f. Eks. til Ampu
tationen, hvor Opgaven er at fjerne et Organ 
helt og dermed fjerne det syge. Den store Ud
vikling af R. af al Art skyldes den siden Anti
septikken udviklede bedre Chance for større 
Operationer ved det bedre Saarforløb. E. A. T. 

Resektidnstænger til Tandudtrækning se 
T a n d o p e r a t i o n e r . 

Resen, H a n s P o u l s e n , dansk Teolog, født 
2. Febr. 1561 i Resen (Reisen) i Skodborg 
Herred, død 14. Septbr. 1638, dimitteredes fra 
Viborg Latinskole 1581 til Universitetet og tog 
her endnu samme Aar den filosofiske Baccalau-
reus-Grad. Derefter var han en kort Tid Lærer 
ved sin gamle Latinskole, men kom saa paa Rejse 
som Hovmester for Frederik Rosenkrantz. Rejsen 
gik til Rostock og videre til Wittenberg, hvor 
R. 1588 tog Magistergraden. Senere kom de 
længere Syd paa, til Frankfurt a. M., Padova, 
Rom og Sicilien, ja endog til Malta. Hjemrejsen 
gik over Schweiz, hvor R. lærte Calvinismen nøje 
at kende, og først 1591 kom han hjem med sin 
Myndling. Selvfølgelig havde denne lange Uden
landsrejse en afgørende Betydning for R. og 
modnede ham, og Niels Kaas, der allerede tid
ligere var bleven opmærksom paa, at R. havde 
usædvanlig gode Evner, skaffede ham inden Aarets 
Udgang Professoratet i Logik og Dialektik ved 
Universitetet. Som filosofisk Professor skulde han 
tillige holde teologiske Forelæsninger. 1597 blev 
han Professor i Teologi og s. A. Doktor i Teo
logien, og efterhaanden traadte R. mere og mere 
frem som Universitetets og tillige som Kirkens 
ledende Mand. Han varetog sin Universitetsger-
ning med største Interesse, udgav en Række 
Lærebøger og fik ogsaa Tid til at danne en ny 
Plan for den lærde Skoles Undervisning, da Chri
stian IV 1604 beordrede en Skolereform. 1604— 
07 oversatte han Bibelen paa Dansk fra Grund
sprogene. Det var første Gang, dette var sket, 
og R.'s Oversættelse har ligget til Grund for alle 

! senere Udgaver, men nægtes kan det ikke, at 
hans Oversættelse var paa daarligt Dansk, navn
lig fordi han gengav Originalerne ganske slavisk. 
R. var en skarp Modstander af alt calvinistisk, 

1 og hvor han mente at spore Kryptocalvinisme, 
I for han frem uden Skaansel. Da hans Kollega 
1 Professor Ivar Stub havde kritiseret hans Bibel
oversættelse, og det under Striden viste sig, at 
Stub havde visse calvinistiske Meninger, fik R. 
ham 1609 afsat. Denne Afsættelse gav Anledning 
til en ikke ringe Misstemning og skaffede R. 
mange Modstandere, og da R. nu fremsatte en 
Del ny Anskuelser om Forholdet mellem Christi 
to Naturer og navnlig udviklede Tanker, der 
kunde klinge monofysitisk, rejste bl. a. Præsterne 
Oluf Kock og Niels Mikkelsen Aalborg sig imod 
ham. Kock beskyldte R. for at være Kætter, men 

j da Sagen skulde paadømmes i Nærværelse af alle 
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Landets Biskopper paa Koldinghus 1614, viste 
Kock sig ude af Stand til at bevise sine Sigtelser, 
og han blev derfor landsforvist, medens Aalborg 
blev afsat. Men Biskopperne ønskede dog, at R. 
skulde forklare sig tydeligere angaaende sin kri-
stologiske Opfattelse, og efter Kongens Ønske 
skrev han da De- sancta fide, et udførligt Lære
skrift om Treenigheden og Christi to Naturer. 
Dette Skrift blev forelagt Biskopperne og Pro
fessorerne og efter en længere Forhandling og 
med nogle Ændringer godkendt af dem. Men fra 
den Tid af stod R. uantastet. 1615 blev han 
Biskop over Sjælland's Stift, idet han dog ved
blev tillige at være Professor. Som Biskop værgede 
han stadig kraftig den rene Lære, og da Biskoppen 
i Odense Hans Knudsen Vejle røbede calvinistiske 
Sympatier, havde R. vistnok stor Andel i, at han 
blev afsat. Men i øvrigt gav han sig i sin ny 
Stilling mere af med praktisk Kirkegerning. Folke
undervisningen, Præsternes Prædikener og især 
Katekismus vej ledningen arbejdede han paa at hæve, 
og han udgav mange dels originale, dels over
satte Smaaskrifter til Hjælp for Menigheden og 
for Præsterne. I Jesper Brochmand fandt han en 
tro Discipel og Arvtager, men han havde i det 
hele trods sin ret haarde Haand mange Beundrere, 
og for Kirkens Udvikling i ren luthersk Retning 
har han haft stor Betydning. (Li t t . : >Biogr. 
Leks.«, Bd. 14). A. Th. J. 

Resen, P e d e r Hansen , dansk retslærd og 
Historiker, født 17. Juni 1625, død 1. Juni 1688, 
var Søn af Biskop over Sjælland's Stift Hans 
Hansen R. Efter at have fuldendt sine Studier 
ved Kjøbenhavn's Universitet, hvor han 1645 tog 
teologisk Attestats, begav han sig 1647 ud paa 
en længere Udenlandsrejse. Han rejste først til 
Nederlandene, hvor han opholdt sig hele 4 Aar, 
derefter til Frankrig, Spanien og Italien. Han 
studerede navnlig Retsvidenskab, særlig i Padova, 
hvor han erhvervede sig den juridiske Doktorgrad 
og udnævntes til Universitetets Vicesyndikus. 1653 
vendte han hjem, og 1657 blev han Professor i 
Etik, 1662 i Jura. Som saa mange af den lærde 
Stand paa den Tid fandt han tillige rig Anvendelse 
i Statens Tjeneste. 1664 blev han Borgemester i 
Kjøbenhavn, 1672 Præsident smst. og Medlem af 
Statskollegiet, fra 1669 var han Assessor i Højeste
ret. 1680—81 deltog han i Udarbejdelsen af 
Danske Lov som Medlem af den tredje Revisions-
kommission. Som lærd erhvervede R. sig et meget 
anset Navn. Han var en Mand med levende In
teresse for dansk Sprog og Nationalitet, læste 
over dansk Ret og udgav flere af de gamle na
tionale Love, saaledes Vederlagsretten med dansk 
og latinsk Oversættelse, flere Stadsretter, Erik 
Krabbe's tyske Oversættelse af Jydske Lov og 
Christian II's Love. Oldnordisk interesserede ham 
meget, og med nogle lærde Islænderes Hjælp ud
gav han Snorre's »Edda« og Digtene »Voluspå« 
og »Håvamål« med latinsk Oversættelse samt et 
islandsk Leksikon. Frugter af hans historiske Stu
dier ere Inscriptiones Hafnienses [1668] og 
»Kong Frederik II's Krønike« [1680]. R.'s Hoved
værk var dog hans stort anlagte Atlas Danicus, 
der skulde give en fyldig Beskrivelse af Konge
riget Danmark, ledsaget af en Mængde Kort og 
Afbildninger. R. udsendte Opfordringer til Gejst
ligheden om at sende ham '± Oplysninger, og paa 

I Grundlag af disse og R.'s egne Samlinger ud-
' arbejdedes Værket, der fyldte ikke mindre end 30 

store Folianter. R. naaede dog ikke selv at faa 
det udgivet, og et Forsøg, som Enken gjorde paa 
at faa det trykt, førte heller ikke til noget. Hoved
værket med de fleste af Kobberpladerne kom til 
Universitetsbiblioteket, hvor det brændte 1728, 
men endnu haves forskellige Afskrifter af Be
arbejdelsen samt Afbildningerne. R. var en stor 

i Bogven og samlede sig et meget righoldigt Biblio
tek, som han skænkede til Universitetsbiblioteket, 
med hvilket det brændte 1728. L. L. 

Reservage [resærva!2] se F a r v e r i S. 350. 
ReservatlO mentålis (lat.), Forbehold i 

Tankerne, Betegnelse for en jesuitisk Læresætning, 
ifølge hvilken man ikke er pligtig at holde et 
Løfte, naar man ved Aflæggelsen har taget et stil-

j tiende Forbehold. A. Th. J. 
Reservation (lat.), Forbehold. 
Reservations [resovelisanz], engelsk Ord, der 

i U. S. A. og Dominion of Canada anvendes om 
de Distrikter, Regeringen overlader Indianerne. 
Stammen lever her sædvanligvis under en Stamme-
forfatning og i et Slags Fællesskab, indtil den er 
tilstrækkelig civiliseret eller tilstrækkelig op
blandet med europæisk Blod til, at Reservationen 
kan ophæves, og Grunden udlægges i Lodder, 
hvoraf hver Familiefader faar sin. H. P. S. 

Reservåtis reservåndis (lat.), med det for
nødne Forbehold. 

Reservåtrettigheder, forbeholdte Rettig
heder, f. Eks. i Tyskland de Bayern og Wtirttem-
berg indrømmede Særrettigheder. 

Reservåtum ecclesiasticum (lat.), kirkeligt 
Forbehold, en Bestemmelse ved Freden i Augs-
burg 1555, ifølge hvilken katolske gejstlige Fyr
ster, som gik over til Protestantismen, mistede 
deres Lande og Beneficier i det hele. Ved den 

' westfalske Fred 1648 blev en tilsvarende Bestem-
I melse indført for protestantiske gejstliges Ved

kommende. A. Th. y. 
Reserve kaldes i o r g a n i s a t o r i s k Henseende 

I den Gruppe af hjemsendte værnepligtige, der et 
vist Antal Aar efter deres Uddannelse ikke længere 
finde Anvendelse til Dannelsen af Linieafdelingernes 
Krigsstyrke, men som dog vedblivende endnu et 
Antal Aar staa til Hærstyrelsens Raadighed, tje
nende til at supplere Hærens Linieafdelinger eller 
til Dannelsen af særlige R e s e r v e a f d e l i n g e r . 
Saadanne Grupper af værnepligtige findes under 
Navnet R. i mange Hære og fandtes ogsaa i Dan
mark, indtil Hærloven af 1880 inddelte de hjem
sendte værnepligtige i 2 Grupper, Linien og For
stærkningen. De til R. hørende værnepligtige be
nævnes ofte R e s e r v i s t e r . 

I t a k t i s k Henseende er R. den ved Begyn
delsen af Kampen i Førerens Haand tilbageholdte 
Del af Styrken. Naar det laktiske Led i Rytte
riet og Fodfolket naar en vis Størrelse, vil det i 
Reglen ved Udvikling til Fægtning, hvad enten 
det optræder alene eller i Forbindelse med andre 
Led, udskille en R., og man taler derfor om 
K o m p a g n i - og B a t a i l l o n s r e s e r v e o. s. v. 

j Foruden disse R. udskilles under større Forhold 
I en H o v e d r e s e r v e til Anvendelse efter Om

stændighederne og til udelukkende Raadighed for 
den højestbefalende. Medens de mindre Leds R., 
naar Ledene ikke optræde alene, i Alm. kun 
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finde Anvendelse til direkte Understøttelse af 
Ledets udviklede Dele, eller i et bestemt Terrain-
afsnit, S p e c i a l r e s e r v e , er H o v e d r e s e r v e n 
bestemt til at møde uforudsete Tilfælde, til at 
hidføre den endelige Afgørelse eller til at hindre 
en Katastrofe. Optræder det mindre taktiske Led 
alene, falde Hoved- og S p e c i a l r e s e r v e 
sammen. Der kan ikke gives bestemte Regler for 
H o v e d r e s e r v e n s Størrelse, teoretisk kan den 
sættes til ca. !/4 af det hele. Dens rigtige Place
ring og Anvendelse er en af Føringens vanske
ligste Opgaver, og Napoleon I erklærer, at i 
Løsningen af denne Opgave aabenbarer Geniet 
sig. Nutidsvalpladsens store Udstrækning har 
gjort Opgaven endnu vanskeligere. Krigshistorien 
har talrige Eksempler paa, at en for tidlig Ind
sættelse af R. har berøvet den højeste Fører den 
nødvendige Indflydelse paa Kampens videre Gang, 
og at en for lang Tøven med dens Indsættelse 
har afgjort Dagen til Fordel for Modstanderen, 
og ikke faa Eksempler paa, at R. har været 
placeret paa Steder, der ikke svarede til de 
foreliggende Forhold. 

I s t r a t e g i s k Henseende maa man som R. 
betragte de Formationer af ældre eller nyud
dannet Mandskab, som opstilles senere og da 
følge den ved Krigens Begyndelse dannede aktive 
Hær. B. P. B. 

Reserveartil leri kaldtes i tidligere Krige 
den store Del af Hærens Artilleri, der fulgte 
bag ved de andre Tropper, bestemt til Ind
sættelse ved den endelige Afgørelse. Denne Ord
ning findes nu ikke mere, idet alt Hærens Ar
tilleri fordeles til de store Enheder, men den 
fandtes indtil efter de store Krige 1866 og 1870— 
71. Ofte naaede den saaledes tilbageholdte Ar
tillerireserve for sent frem til rettidig Indgriben 
i Kampen. B. P. B. 

Reservefond kalder man en Del af en For
mue, bestemt til Dækning af uforudsete Udgifter 
og Tab eller til Udligning af Nedgang i Værdien 
af Aktiver. Ofte dannes R- derved, at der af det 
aarlige Overskud tilbageholdes en Del, indtil R. 
har naaet en vis Størrelse. Dannelsen af en R. 
kan anvendes som økonomisk Sikkerhedsmiddel 
saavel for private som for offentlige Selskaber 
eller Korporationer eller for Stat og Kommune. 
For alle Grene af den tyske Arbejderforsikring 
er der f. Eks. givet bestemte Regler om Dannelsen 
af R. 

Den danske Stats R. grundlagdes 1813 ved 
Rigsbankens Oprettelse, da Fundats af 5. Jan. 
1813 § 6 bestemte, at der til R. skulde hen
lægges en Sum af 10 Mill. Rigsbankdalere Sølv
værdi i uopsigelige Obligationer, som Banken 
skulde udstede, forrente og afdrage med 600,000 
Rigsbankdalere Sølvværdi aarlig. 31. Decbr. 
1847 udgjorde R. 6,500,629 Rigsbankdalere, men 
gik ned under Krigen 1848—50 og i de 
følgende Aar, saaledes at den 1. Apr. 1852 
kun beløb sig til 1,815,318 Rdl. R.'s Størrelse 
svingede nu inden for forholdsvis snævre Græn
ser, indtil den ved Øresundsfondens Ophævelse 
ifølge L. af 17. Novbr. 1865 fik en meget be
tydelig Forøgelse, nemlig 8,237,194 Rdl. i Ob
ligationer og 12,112,223 Rdl. i endnu udestaaende 
Afløsningssummer. 1866 henlagdes til Fonden 
yderligere den Kongeriget ved Fredstraktaten af 

1864 tillagte Erstatning af 29 Mill. Rdl. for 
Hertugdømmernes Andel i den tidligere fælles 
Statsgæld, der nu kom til at hvile paa Kongeriget 
alene, med Tillæg af paaløbende Renter, end
videre Aversionalsummerne i Anledning af Pen
sionsudbetalinger m. m. samt Kongerigets særlige 
Reservefond, der var dannet i Henhold til L. af 
4. Marts 1857 og paa den Tid udgjorde 4,448,711 
Rdl. 1. Apr. 1867 udgjorde Fonden 58,123,030 
Rdl. -f- et Beløb i spanske Obligationer. I den 
følgende Aarrække formindskedes R. dels ved 
Afdrag paa de Fonden tilhørende Obligationer, 
idet de kontante Beløb overgik til Kassebehold
ningen, dels ved ekstraordinære Tilskud til Jærn-
baneanlæg, ved Kassering af Fonden tilhørende 
Statsobligationer, sjællandske Jærnbaneaktier m. m. 
1867—77 gikR. ned fra ca. 116 til ca. 38,4 Mill. 
Kr., 1877—86 yderligere til 17,3 Mill. Kr., paa 
hvilket Standpunkt den siden har holdt sig om
trent uforandret, idet den i Status for 31. Marts 
1902 stod opført med et Beløb paa 17,892,628 
Kr., væsentlig bestaaende af danske, af Staten ud
stedte eller af denne garanterede Papirer og frem
mede (engelske, russiske og tyske) Statsobligationer 
samt danske Kreditforeningsobligationer. C. T. 

Reservefond. Naar en Næringsvirksomhed 
drives af en eller flere fuldt ansvarlige Inde
havere, vil den Kapital, som staar til Raadighed, 
og som hæfter for Virksomhedens Forpligtelser, 
stadig forøges med de Summer, hvormed Aarenes 
Nettofortjeneste (Overskuddet) overstiger Inde
havernes personlige Forbrug. Anderledes med 
Aktieselskaber og andre Selskaber med begrænset 
Ansvar. Idet Nettofortjenesten her ved at ud
betales Interessenterne (Aktionærerne) i Form af 
Udbytte berøves Virksomheden, er det som Regel 
af største Vigtighed for dens Betryggelse ved at 
tilbageholde en Del af Nettofortjenesten efter-
haanden at danne en tilstrækkelig stor R., til 
dermed at kunne imødegaa Uheld, til Dækning af 
Underskud i daarlige Aar, ogsaa til Forøgelse af 
den til Raadighed staaende Kapital, for at mulig
gøre forbigaaende eller vedvarende Udvidelser af 
Virksomheden uden straks at behøve at ty til 
Laan eller til Udvidelse af Interessentskabs-
kapitalen. C. V. S. 

Reserveintendant se Intendant. 
Reservelæge kaldes paa de civile Hospitaler 

ofte Overlægens første Assistent, der i Overlægens 
Forfald fungerer for ham. Da Antallet af faste 
Læger i Hær og Flaade er for lille, kunne værne
pligtige Underlæger tages til Tjeneste for en be
stemt Tid som R., i Hæren indtil 16. De lønnes 
som og rangere som Sekondløjtnanter og ere As
sistenter for de faste Læger. G. N. 

Reservenæring (bot.) kaldes de Forraad af 
Fedt, Æggehvidestof og Kulhydrat, som enhver 
levende Celle besidder, saa at den er uafhængig 
af øjeblikkelig Tilførsel udefra. Tidligere brugtes 
R. som Navn for Oplagsnæring. W. J. 

Reserveofficerer kaldes de Officerer, for 
hvem Stillingen som Officer ikke er nogen egent
lig Livsstilling, men som kun staa til Hærens 
Raadighed ved Mobilisering. R. modtage den for 
deres Brugbarhed i Krigstilfælde nødvendige Ud
dannelse og forrette derefter en i Reglen kun 
kortvarig Tjeneste som Officer i Fredstid, hvor
efter de gaa tilbage ti? deres civile Livsgerning. 
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Opstillingen af Nutidens Massehære har nødven
diggjort en saadan Officersklasse i næsten alle 
Hære, da man ikke kan have saa mange faste 
Officerer, at man med disse kan besætte alle 
Officerspladser i Krigstid, dels af økonomiske 
Grunde og dels, fordi man i Fredstid ikke vil 
kunne finde den fornødne Beskæftigelse for det store 
Antal, der udkræves ved Mobilisering. B. P. B. 

R. (ved Søværnet). Til denne Charge antages 
unge Skibsførere og Styrmænd fra Handelsmarinen, 
efter at de have gennemgaaet Søværnets R.-
S k o l e og derefter gjort Tjeneste paa et Orlogs-
togt e. 1. som R e s e r v e k a d e t t e r . R. have Rang 
og Lønning samt Uniform som Sekondløjtnanter i 
Søofficerskorpset. Efter Aarets Behov indkaldes 
et større eller mindre Antal af dem til Tjeneste 
(i Reglen for i Aar), medens Resten hjemsendes 
og kun indkaldes ved Mobilisering. C. L. W. 

Om R. i Norge se V æ r n e p l i g t i g e Off icerer . 
Reservere (lat), forbeholde, opbevare, til

bageholde (for paakommende Tilfælde eller til 
Brug for fortrinsberettigede); r e s e r v e r e t P l ads , 
Plads forbeholdt særlig indbudne eller særlig Pris 
betalende. 

Reserverytteri kaldtes de betydelige Rytter
masser, der tidligere holdtes tilbage bag Hæren som 
en R., bestemt til at gribe ind i de andre Vaabens 
Kamp, enten for at fuldende Sejren og derefter 
overtage Forfølgningen eller for i Tilfælde af 
Nederlag at sætte Fjendens Forfølgelse en Grænse. 
En saadan Anvendelse af Rytteriet findes allerede 
i Oldtiden hos Alexander den Store og hos Ro
merne. Napoleon I anvendte denne Reserve ogsaa 
til Opklarings- og Tilsløringstjeneste forinden 
Kampen, men efter ham faldt denne Opgave bort, 
og R. red da som en død Masse bag Hæren, 
hvorfra den kun sjælden rettidig kom frem for 
at løse de for den bestemte Opgaver. R. i tid
ligere Tiders Betydning er nu forsvundet. De 
samlede store Ryttermasser, R y t t e r d i v i s i o 
nerne , bevæge sig nu foran Hærenes Front ud
førende Efterretnings- og Tilsløringstjenesten. De 
glide af sig selv, naar de to Modstandere nærme 
sig hinanden for at udkæmpe det afgørende Slag, 
ud paa Fløjene, for herfra efter Omstændig
hederne at løse de for R. foran anførte Op
gaver. B. P. B. 

Reserveunderofficer (i Søværnet), i Danmark 
en Klasse af Underbefalingsmænd, der rekruteres 
fra de værnepligtige paa lignende Maade som Under
korporaler i Hæren. R. af Søartillerikorpset be
nævnes i daglig Tale (men ikke officielt) R e s e r v e-
o v e r k o n s t a b l e r , de forblive til fortsat Tjeneste 
ca. i/g Aar efter endt Værnepligtstid og gennem-
gaa forinden Udnævnelsen en R e s e r v e e l e v 
sko le . Ogsaa Matros-, Maskin- og Sømine-
korpserne uddanne efter andre Regler R., naar For
holdene nødvendiggøre det, sædvanligvis umiddel
bart efter, at de paagældende ere blevne ind
kaldte. CL. W. 

Om R. i Norge se V æ r n e p l i g t i g e U n d e r 
of f ice re r . 

Reservist se R e s e r v e . 
Reservoir [resærvoalr] (fr.), en Slags kunstig Sø 

eller stor Beholder, der tjener til at regulere et Vand
løbs Vandføring, idet Vand opsamles og tilbage
holdes i R. paa de Tider, hvor Vandløbet fører 
meget Vand, for atter at afgives paa de Tider, 

hvor Vandføringen kun er lille. Formaalet med 
R.'s Anlæg kan derfor enten være at forøge Vand
løbets Vandføring i den vandknappe Tid eller at 
forringe denne i den vandrige Tid eller begge Dele. 

Det første Tilfælde indtræffer, naar Vandløbets 
Vandføring i den vandknappe Tid ikke er til
strækkelig stor til det Brug, der ønskes gjort af 
Vandet, hvad enten dette Brug er Sejlads paa 
Vandløbet, Vanding af dyrket Areal, Motor- eller 
Mølledrift eller Byers, Fabrikkers eller Skibs-
fartskanalers Forsyning med Vand e. 1. Det andet 
Tilfælde indtræder, hvor man ønsker at forringe 
Faren for Oversvømmelse langs et Vandløbs nedre 
Løb ved under Højvande at tilbageholde en Del 
af Vandløbets Vandmængde i R. ved Vandløbets 
øvre Løb. Ved Mississippi-Flodens øvre Løb har 
man saaledes anlagt 5 store R., som tilsammen 
rumme 3,070 Mill. Kbm. Vand, og har herved 
opnaaet, dels at forringe Faren for Oversvøm-

! melser langs Mississippi's nedre Løb, dels at for-
j øge den Tid, i hvilken Sejladsen til St. Louis 
! kan holdes aaben, med ca. 10 Uger, idet Vand-
i standen i dette Tidsrum kan holdes o,4 å o,5 M. 
i højere ved Afløbet fra R., og endelig benyttes 
i dette Afløb tillige til Drift af Savmøller o. 1. 

Til R. benyttes saa godt som altid en Dal, 
, enten selve den Dal, hvori Vandløbet findes, eller 
i en Sidedal, som afspærres paa det smalleste Sted 
ved en Dæmning af saa stor Højde, at det i Dalen 
dannede R. faar det ønskede Vandindhold. Dæm-

i ningen udføres af Jord eller Murværk og maa for-
I synes med de fornødne Sluser eller Overfald, dels 

for at forhindre, at R. overfyldes, dels for at 
kunne tømme R. Vandet ledes fra R. til For
brugsstedet gennem Ledninger eller Kanaler, til 
hvilke Tilstrømningen reguleres ved Hjælp af 
Sluser. Ved Byers eller Fabrikkers Vandforsyning 
benyttes oftest R., der adskille sig fra de ovenfor 
beskrevne ved at være helt udførte af Jærn eller 
Beton, og som, da deres Volumen er forholdsvis 
ringe, hyppig ere overdækkede. C. Ph. T. 

Reshid Pasha, Mustafa, tyrkisk Statsmand, 
(1802—58). I en meget ung Alder kom R. i 
Udenrigsministeriets Tjeneste, og efter en kort 
Tid at have været Gesandt i Paris blev han Mi
nister i en Alder af 35 Aar. Han var den varmeste 
Talsmand for Sultan Mahmud's Reformpolitik, 
men blev snart fortrængt af Gammeltyrkerne. Ved 
Abd-ul-Medshid's Tronbestigelse (1839) kom han 
atter til Magten; det berømte første Reformedikt, 
der citeres under Navn af Hatt-i-sherif'et fra Gul
hane, skyldes ham. Hans senere Karriere blev 
hyppig afbrudt ved Paladsintriger, dog blev han 
1846 Storvezir, og under og efter Krim-Krigen 
ledede han Tyrkiets russerfjendtlige Politik. Han 
var en højtbegavet, urolig, men loyal Karakter, 
der vel havde fortjent at have en bedre Herre 
end Sultan Abd-ul-Medshid. J. 0. 

Residens er Betegnelse for den By (i Reglen 
tillige Landets Hovedstad) eller det Sted, hvor 
Statens Overhoved og Regering have deres regel
mæssige Sæde. I flere Staters Grundlove, bl. a. 
i Danmark's (§ 42), hedder det udtrykkelig, at 
»Regeringens Sæde er Rigsdagens Forsamlingssted, 
dog at Kongen i overordentlige Tilfælde kan 
sammenkalde den paa et andet Sted i Riget«. 
Ogsaa i Norge, efter hvis Grl.'s § 11 Kongen, 
der forudsættes at residere i Sverige, dog hvert 
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Aar i nogen Tid skal opholde sig i Norge, naar 
ej vigtige Grunde hindre det, sammentræder Stor
tinget i Henhold til Grl.'s § 68 regelmæssig i 
Christiania som Rigets Hovedstad og Regeringens 
Sæde, og paa samme Maade den svenske Rigsdag 
i Stockholm, medmindre, som det siges i Rigs-
dagsordningens § 31, »ulykkelige Begivenheder, 
saasom Krig, Farsot o. 1. nødvendiggøre Valget 
af en anden By, hvorom da Kongen udsteder 
Kundgørelse«. 

Undertiden kaldes ogsaa visse høje Embeds-
indehaveres Embedsbolig for disses R., især i de 
katolske Lande bl. a. om Biskoppernes og andre 
gejstlige Dignitariers. C. V. N. 

Resident er i det diplomatiske Sprog Be
tegnelsen for visse, ved fremmede Hoffer akkredi
terede Statsafsendinge med lavere Rang end Am
bassadører (s. d.) og Gesandter (s. d.). — I det 
britiske Indien findes hyppig ved de indfødte 
Radsha'ers (s. d.) Hoffer ansat saakaldte R., der i 
Virkeligheden udøve Regeringsmyndighederne og 
i alt Fald føre en skarp Kontrol med Fyrsterne 
paa den engelske Suveræns (s. d.) Vegne. C. V. N. 

Residere (lat.), have sit Opholdssted, bo (be
nyttes især om fyrstelige Personer). 

Residerende Kapellan se Kapellan. 
Residualluft. Selv efter den dybest mulige 

Udaanding bliver der altid en vis Mængde Luft 
tilbage i Lungerne, fordi Lungernes Volum i luft
tom Tilstand er mindre end Brystkassens i den 
dybeste Udaandingsstilling. Denne Luftmængde 
kaldes R. Dens Størrelse er vanskelig at bestemme, 
de anvendte — ikke sikre — Metoder have givet 
Værdier, der variere mellem 500 og 1,500 Kbcm. 
For en voksen Mand er den sandsynligste Størrelse 
ca. 900 Kbcm. R.'s Sammensætning vil nærme 
sig Alveolluftens i det givne Øjeblik (se i øvrigt 
A a n d e d r æ t S. 31). S. T. 

Residunm, en Rest, som bliver tilbage ved 
Glødning af et Stof eller ved dets Behandling 
med Opløsningsmidler. O. C. 

Resignation (nylat.), den frivillige Given Af
kald paa Nydelse eller Lykke, en Underkasten 
sig Forsynets Bestemmelse; Slaaen sig til Taals. 

Resignere (lat.), give Afkald, slaa sig til Taals. 
Resignere kaldes det i Embedssproget, naar 

en Statstjener, især en gejstlig, af en eller anden 
Grund frivillig træder tilbage fra og opgiver sin 
Stilling. C. V.N. 

Resina (lat.):= H a r p i k s , f. Eks. R. Acaroi-
dis ell. R. Xanthorrhoeae = Akaroidharpiks, R. 
Dammar = Dammara, R. Guajaci •=. Guajak-
harpiks, R. "Jalapae = Jalapeharpiks, R. Pini = 
Fyrreharpiks. 

Resina, By i Syditalien, Provins Napoli, ligger 
7 Km. S. 0. f. Napoli ved Napoli-Bugten og ved 
Foden af Vesuv. (1901) 20,152 Indb. R. er 
bygget sammen med P o r t i c i og ligger dels over 
det gamle Herculanum, dels paa den Lavastrøm, 
der ved Vesuv's Udbrud 1631 hærgede den da
værende By. R. driver Vinavl og Fiskeri. Den 
er det gamle Retina, der tjente som Havn for 
Herculanum og ligeledes ødelagdes ved Udbrudet 
79. B. P. S. 

Resinåter se H a r p i k s s æ b e r . 
Resinåtfarver ere Forbindelser af basiske 

Tjærefarver og Harpikssyrer, fremstillede ved Til
sætning, først af en Opløsning af Farvestoffet, 

dernæst af en Opløsning af et Metalsalt, oftest 
Klormagnium til en Opløsning af harpikssurt Na
tron, Frafiltrering og Tørring af den udskilte R. 
Denne kan opløses i Fernis o. 1. og derefter be
nyttes til Farvning af Metal, Træ, Papir og Læder 
samt til Trykfarver og litografisk Blæk, medens 
en Opløsning i Benzol benyttes til Farvning af 
forskellige Tekstilvarer, kunstige Blomster, Voks
dug o. m. a. De ikke tørrede, dejformede R. be
nyttes bl. a. i Tapetfabrikationen. K. M. 

Resineon se Begolie. 
ResinosiS se P l a n t e p a t o T o g i S. 388. 
Resistencia, By i det nordlige og østlige 

, Argentina, Hovedstad i Chaco, beliggende 25 
Km. V. f. Corrientes ved en Biflod i Parand midt 

; i en blomstrende Koloni, har (1890) 3,000 
! Indb. M. Kr. 

Resistens (lat.), Modstand. 
Resistére (lat.), gøre Modstand. 
Resitza (ung. Resiczabånya), Bjærgværksstad 

i det ungarske Komitat Krasso-Szorény, beliggende 
i Berzava's smukke Dal, har (1890) 10,200 tyske 

, Indb.; store Jærnværker, Maskinfabrikation, Kul-
; gruber. Jok. F. 

Res jacentes se J acens . 

Res judicåta, en paadømt Ting, et ved Dom 
I afgjort Spørgsmaal (se Re t sk ra f t ) . 

Reskontro se B o g h o l d e r i S. 253 og 259. 
Reskript. Rescriptum var Navnet paa de af 

! de romerske Kejsere udfærdigede Svarskrivelser 
paa Forespørgsler fra underordnede Embedsmænd 
eller Undersaatter. I Danmark brugtes R. under 
Enevælden om kgl. Befalinger i visse enkelte Til
fælde, i Alm. rettede til een eller fiere bestemte 

! Personer (hvilket kaldtes at reskribere). Som en 
i Følge af, at den enevældige Konge var Indehaver 

af Lovgivningsmagten og ikke bunden til nogen 
j bestemt Form, opstod der ofte Spørgsmaal, om 
I R. altid ubetinget kun bandt dem, til hvem det 
, var rettet, eller om det ikke, især naar det ud-
| talte almindelige Grundsætninger, maatte forbinde 
i alle og enhver, og det er sikkert, at R. af og til 
havde Lovkraft. Nutildags bruges Navnet R. 
sjældnere, og da alene om administrative Be
falinger, der udgaa fra Kongen som Chef for den 
udøvende Magt paa vedkommende Ministers An
svar, og som selvfølgelig aldrig kunne have Lov
kraft. Ludv. H. 

Resollit (lat.), beslutsom. 

Resolution (lat.) betyder i Alm. en Beslutning, 
r e s o l v e r e er at fatte en Beslutning, træffe en 
Afgørelse; men R. bruges i teknisk juridisk For
stand om Kongens, Ministeriernes eller anden Øv
righeds Afgørelser med Hensyn til Ansøgninger, 
Forespørgsler, Klager o. s. v. De kgl. R. inde
holdt under Enevælden, ligesom Reskripterne, 
undertiden Lovstof og havde Lovskraft, hvilket 
nu selvfølgelig ikke mere er Tilfældet. Den store 
Mængde af administrative Befalinger gives nu i 
Form af ministerielle Skrivelser, og kgl. R. bruges 
kun i vigtigere Tilfælde efter foregaaende forme
lig »Forestilling« fra vedkommende Ministerium. 
Som Eksempler paa Øvrighedsresolutioner kunne 
nævnes R. i Stempel- og Skattesager, i Sager om 
Underholdningsbidrag o. s. v. Ludv. H. 

Resolution, Opløsning, betegner i Lægeviden
skaben den Proces, hvorved sygelige Udsvedninger 
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i Vævene, Rester efter Betændelsesprocesser o. 1. 
atter svinde. Lp. M. 

Resolvént (mat.). Løsningen af Ligninger af 
3. og 4. Grad beror paa Indførelsen af en Funk
tion af Rødderne, hvis Værdier bestemmes ved 
en Ligning af henholdsvis 2. og 3. Grad; denne 
Ligning (undertiden ogsaa selve Funktionen) kaldes 
R. De ved R. bestemte Funktioner i Forbindelse 
med Relationerne mellem den forelagte Lignings 
Koefficienter og Rødder give simple Ligninger til 
disse sidstes Bestemmelse. Lagrange har i Berlin-
Akademiets Memoirer 1770—71 søgt at udvide 
Metoden til Ligninger af højere Grader, men kom 
til det Resultat, at Løsningen af en Ligning, hvis 
Grad er et Primtal «, vel kan reduceres til Løs
ningen af en R. af Graden n—1, men at dennes 
Koefficienter bestemmes ved en Ligning af Graden 
1 . 2 . 3 . . . (n—2)- Metoden giver altsaa ingen 
Lettelse ved Ligninger af højere Grad end 4., om 
hvilke det jo i øvrigt senere er vist, at de ikke 
kunne løses algebraisk (se Algebra ) . Chr.C. 

Resolventia, Lægemidler, der antages at fremme 
en Resolution (s. d.), saaledes Omslag af forskel
lig Slags, udvendig Brug af Kvægsølv, Jod 
o. s. v. Lp. M. 

Resolvere (lat.), tage en Beslutning, jfr. Re
so lu t ion . 

Resonans, Forstærkning af Lyden ved Gen
klang, finder Sted mellem en Lydgiver og et 
Legeme, der er i Stand til at give samme Tone 
eller dog en Tone, hvis Svingningstal staar i et 
meget simpelt Forhold til denne Tones (smig. 
Lyd, S. 1134). Trykker man saaledes forsigtig 
en Tangent paa Klaveret ned, saa Strengen ikke 
kommer til at lyde, og anslaar en anden Streng, 
hvis Tone ligger en Oktav højere eller dybere, 
vil den første Streng komme til at tone, hvilket 
man hører, naar man slipper den anden Strengs 
Tangent og derved faar dens Tone til at høre 
op. Synger man en bestemt Tone og nærmer sig 
samtidig til en Væg, en Krog i Værelset eller 
en Vindustordybning, vil man ofte i en bestemt 
Afstand høre en tydelig R. Det Legeme, som her 
klinger med, er en Luftmasse, afgrænset paa en 
saadan Maade, at den kan svinge i samme Takt 
som den sungne Tone. K. S. K. 

Resonansbund, en tynd Plade, gerne af Træ, 
der er sat i en saadan Forbindelse med en sving
ende Streng eller Stemmegaffel, at den ved at 
svinge med forstærker Tonen. I Regienere enR.'s 
Svingninger tvungne, ikke fri, o: de følge Lyd
giverens, hvordan disse end ere, og holde op, saa 
snart denne hører op at klinge. En R. kan dog 
ikke alene forstærke Lydgiverens Tone, men og
saa ved at føje Bitoner til give den Klang og 
Fylde (smig. K l a v e r S. 594). K. S. K. 

Resonåtor, Redskab til at forstærke en Tone 
ved Resonans. Helmholtz'es R. bestaar af en om
trent kugleformet Beholder, der paa et Sted løber 
ud i et Rør, der kan indpasses tæt i Øregangen, 
medens R. paa det diametralt modsatte Sted har 
en større Aabning; væbnet med en saadan R. 
bliver Øret i høj Grad lydhørt for Toner, der 
kunne forstærkes netop af denne bestemte R., og 
den kan derfor benyttes til Analyse af Tone
blandinger. 

Ogsaa i Elektricitetslæren taler man nu om en 
R. som det Redskab, der m o d t a g e r afstemte 

elektriske Svingninger, i Modsætning til Osc i l l a 
toren, der udsender dem. K. S. K. 

Resopyrln er en Forbindelse af Resorcin og 
Antipyrin. Det er uopløseligt i Vand, opløse
ligt i Æter, Alkohol og Kloroform. A. B. 

Resorbentia, Lægemidler, der antages at be
fordre Betændelsesprodukters Opsugning og Svind 
(Resorp t ion) , altsaa omtrent lig R e s o l v e n t i a 
(s. d.). Lp. M. 

Resorbere (lat.), indsuge, opsuge. 
Resorbin er en Blanding af Mandelolie og 

Voks indeholdende en ringe Mængde Gelatine, 
Sæbe og Lanolin. R. benyttes ved Tilberedning 
af Salver. A. B. 

Resorcin, M e t a d i o x y b e n z o l , C6H4(OH)2, 
er en divalent Fenol, der kan faas ved Smelt
ning af forskellige Harpiksarter [Galbanum, Asa 
foetida o. a.) med Kaliumhydroxyd. Det dannes, 
naar Bromfenol eller Benzoldisulfonsyre ophedes 
med Kali, og fremstilles i det store ved Smelt
ning af raat benzoldisulfonsurt Natron med 21/2 
Dele Natriumhydroxyd ved 2700 i 8—10 Timer; 
Massen opløses i Vand, Opløsningen gøres sur,, 
og R. udtrækkes derpaa efter Udkogning af 
Svovlsyrlingen med Æter. Det renses ved De
stillation og Omkrystallisation af Benzol. R. er 
farveløst, krystallinsk, letopløseligt i Vand, Al
kohol og Æter, smelter ved H9 0 , koger ved 
2770. Dets vandige Opløsning farves mørkviolet 
ved Tilsætning af Jærnklorid. Ved Ophedning 
med Fthalsyreanhydrid giver det F l u o r e s c e i n 
(s. d.). Af R. og Diazosalte fremstilles forskellige 
Azofarvestoffer. O. C. 

Resordnblaat, C12H6Br4N.205, er et Tjære
farvestof; det bestaar af Ammoniaksaltet af Te-
trabromresorufin og faas som en brunrød Opløs
ning, som er fyldt med grønne Krystaller. Ved 
Kogning med Vand opløses det med rødviolet 
Farve; Opløsningen viser grøn Fluorescens. R. 
farver Silke og Uld blaa med brunlig Fluor
escens. O. C. 

Resorcinbrunt, C2oH17N405SNa, er et Tjære
farvestof; det bestaar af Natronsaltet af Xylidin-
azosulfanilsyre-azoresorcin og fremstilles af Xyli-
din og Sulfanilsyreazoresorcin (Tropæolin O). R. 
danner et brunt Pulver, som opløses i Vand 
med brun Farve. Det farver Uld brunt i surt 
Bad. O. C. 

Resorclngnlt se T r o p æ o l i n . 
Resorcinol er et amorft brunt Pulver, der 

faas ved Ophedning af Resorcin og Jodoform. 
Det har fundet Anvendelse i Medicinen ved Hud
sygdomme, dels i Form af Salve, tilberedt med 
Fedt, dels blandet med Amylum, Talcum etc. som 
Strøpulver. A. B. 

Resorption (fysiol.) se O p s u g n i n g . 
Resorptidnsiktérns se Gulsot. 
Resp., Forkortelse for r e s p e k t i v e , ogsaa for 

Respondens (s. d.) og respondeatur o: derpaa er 
at svare. 

Respekt (lat.), Ærefrygt, Agtelse; r e s p e k t e r e , 
agte; r e s p e k t a b e l , agtværdig. 

Respektive (nylat.), henholdsvis. 
Respicére (lat.), se tilbage, tage Hensyn til. 
Respighi, Lo renz o, italiensk Astronom, født 

7. Oktbr. 1824 i Cortemaggiore, død 10. Decbr. 
1889 i Rom, blev 1849 Professor i Mekanik ved 
Universitetet i Bologna, 1851 Prof. i Astronomi 
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smst. og 1855 tillige Direktør for Observatoriet. 
1865 kaldtes R. til Professor i Astronomi i Rom 
og Direktør for Osservatorio dei Campidoglio. 
Fra 1870 var R. Medlem af den europæiske Grad-
maaling. Han har opdaget Kometer, studeret 
Solens Protuberanser, anstillet Observationer over 
Solens Diameter og nedlagt sine Meridianobserva
tioner i 3 Stjernekataloger. Sine Arbejder pub
licerede R. hovedsagelig i Istituto di Bologna, 
Accademia dei Nuovi Lincei og Accademia dei 
Lincei i Rom. J. Fr. S. 

Respiration d. s. s. Aandedræt. 
Respirationsorganer d. s. s. Aandedræts-

organer. 
RespirationSVBJe. Herved forstaas de Veje, 

ad hvilke Luften under Aandedrættet passerer 
for at komme ind i eller ud af Lungen, nemlig 
Næsehulen, Svælget, Struben, Luftrøret og dettes 
Grene. S. B. 

Respirator, et lille Apparat, hvis væsentligste 
Del er et tyndt Traadnet, indfattet i en polstret 
Del, bestemt til at binde for Munden for at 
hindre Indaandingen af for kold Luft. Det 
stammer fra den Tid, da man tillagde den kolde 
Luft stor Betydning som Sygdomsaarsag. Nutil-
dags, hvor man derimod lægger Vægt paa den 
fri Tilgang af Luften til Aandedrætsorganerne, 
er R. ikke alene et overflødigt Apparat, men gør 
Skade ved at hemme Luftfornyelsen i Aande
drætsorganerne og bør ikke anvendes. A. F. 

Respirere, at aande. 
Respit (fr.), Udsættelse, Opsættelse, Frist. 
Respitdage [ræspi'(t)-]. Naar en Vekselejer vil 

bevare sin Ret til Vekselregres, skal han efter 
nordisk Vekselret, saafremt Vekselen ikke betales, 
lade den protestere paa Forfaldsdagen eller 
senest paa anden Søgnedag efter denne. Den 
Frist af mindst to Dage, som Vekselejeren saa-
ledes er berettiget, men ikke forpligtet, til at 
indrømme Trassaten, før han lader Protesten op
tage, kaldes R. Disse maa ikke forveksles med 
den tidligere danske og norske Vekselrets Løbedage 
(otte), som Vekselejeren var f o r p l i g t e t til at ind
rømme Trassaten, og hvortil der endnu findes 
tilsvarende Frister i nogle fremmede Landes 
Vekselret, f. Eks. England's og de forenede 
Staters (s days of grace) og nogle sydameri
kanske Staters. E. M. 

Respéndens (lat.), egentlig Svarer; en Med-
forsvarer af en Afhandling; saaledes tidligere 
Betegnelse for en Medhjælper ved akademiske 
Disputatser under det mundtlige Forsvar; at have 
en saadan var Skik i Danmark indtil 1840, i 
Norge indtil 1845. R e s p o n d e r e , at svare; at 
svare til. Cl. W. 

Respondentia eller »uegentligt Bodmerw, 
undertiden ogsaa kaldet >Bodmeri paa Ladning 
og Føring«, er et Sølaan, der gives til Udrust
ning af et Skib eller overhovedet til Udførelsen 
af et Søhandelsforetagende. Medens dette Laan 
hjemler Laangiveren en Ret til Fyldestgørelse 
fremfor Laantagerens andre Fordringshavere i 
Skyldnerens Skib, Fragt, Ladning og Føring 
(s. d.), kan Laanet paa den anden Side ikke 
fordres tilbagebetalt, hvis Søformuen gaar tabt. 
Paa dette Punkt ligner R. det egentlige Bodmeri 
(s. d.), men adskiller sig derfra navnlig derved, 
at dette giver Laangiveren en egentlig Panteret 

i det forbodmede, medens R. alene giver en 
personlig privilegeret Fordring paa Fyldestgørelse 
af Søformuen, saa længe den befinder sig i Laan
tagerens Eje, og saaledes ikke giver Fordrings
haveren nogen Ret over for en godtroende Er
hverver af Søformuen. R. har udviklet sig med 
Tilknytning til det romerretlige foenus nauticum 
(s. d.) og fik i dansk og norsk Ret en indgaaende 
legal Ordning i Frd. af 18. Apr. 1787 og 19. 
Decbr. 1794. Ved Søloven af 1. Apr. 1892 op
hævedes denne særlige Form for Sølaan, og det 
egentlige Bodmerilaan blev alene bevaret; i Norge 
var den allerede ophævet ved Søfartsloven af 
1860. L.A.G. 

Responsa prudent ium (lat.) se R e s p o n s u m . 
Responsorium (lat.), Vekselsang ved Guds

tjenesten mellem Præst og Menighed. A. Th. J. 
Responsum (lat.), Erklæring, Betænkning. 

Hos Romerne brugte man i tvivlsomme Retsspørgs-
I maal at indhente Betænkninger fra ansete Jurister 
j {responsa prudentium), og disse Betænkninger 
tillagde man en saa stor Vægt, at de formelig 
betragtedes som en særegen Retskilde ved Siden 
af Loven. I senere Tider have navnlig Betænk
ninger fra juridiske Universitetsfakulteter øvet en 
stor Indflydelse paa Rettens Udvikling, men det 
er efterhaanden bortfaldet at indhente slige Re
sponsa. I Danmark nyde Responsa fra Grosserer
societetet angaaende, hvad der maa betragtes som 
Skik og Brug mellem Købmænd, vedblivende stor 
Anseelse. Lignende R. gives i Norge af Chri
stiania Handelsforenings Femtimandsudvalg. K~. B. 

Respilblica (lat.), de offentlige Sager, Staten 
(som den Institution, der varetager alle Borgeres 
fælles Interesser). Da Statsstyreisen i den romerske 
Kejsertid kom i en enkelt Mands (formelt en Privat
mands) Haand, fik R. ogsaa Betydning af »Repu
blik«. E.H.R. 

Res sevéra est véruin gaudium (lat.), »den 
sande Glæde er en alvorlig Ting«, Citat efter 
Seneca (Epist. 23, 4)- H. E. R. 

Ressort [røsålr] (fr.), Springfjeder, Skuffe, 
der aabner sig ved Tryk paa en Fjeder; dernæst 
d. s. s. Fag, fagligt Omraade. 

Ressource [røsu'rs] (fr.), Udvej, Hjælpe
kilde, Erhvervskilde. 

Rest (mat.), se D i v i s i o n , R æ k k e r , Sub 
t r a k t i o n , T a l t e o r i . 

Restance [resta'^se] (fr.), ubetalt Gældspost. 
Restant (lat., fr.), den, der staar tilbage med 

Betaling. 
Restauracion, By i Argentina, Provinsen 

Corrientes, ved Uruguay og lige over for den 
brasilianske By Uruguayana, udfører Kvæg, 
Paraguay-Te, Tømmer og Oranger, med ca. 2,000 
Indb. I Nærheden ligger Jesuitterkolonien S a n t a 
Anna, hvor den franske Naturforsker Bonpland 
døde 1857. M. Kr. 

Restaurant [ræståra'J (fr.), Spisehus. 
Restauration [ræstorasjo'n] (fr.), Spisehus, 

Istandsættelse, Genindsættelse af et fordrevet Dy
nasti. 

Restauration i politisk Forstand siges at 
finde Sted, naar et Fyrstehus, som ved en Re
volution eller ved et Oprør har mistet Tronen, 
atter kaldes til at bestige samme. — I Eng
land's Historie sigtes der, naar Ordet anvendes, 
stedse til Huset Stuart's Genindsættelse 1660 
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med Karl II, og i Frankrig til Bourbonnernes | 
1814 med Ludvig XVIII's og hans Efterfølgers, 
Karl X's Regimente indtil 1830, blot afbrudt 
ved de saakaldte 100 Dage, da Napoleon var 
vendt tilbage fra Elba. C. V. N. 

Restere (lat.), være tilbage med. 
Restif [ræsti'f] (Rétif) de la B re tonne , , 

N i c o l a s Edme, fransk Romanforfatter, født 22. 
Novbr. 1734 i Sacy ved Auxerre, død 3. Febr. 
1806 i Paris. R. lærte Bogtrykkerhaandværket, 
fik 1767 et lille Trykkeri i Paris og begyndte 
straks at skrive Fortællinger og Romaner, han j 
delvis selv satte efter et ejendommeligt typografisk | 
System. 1791 kunde han prale af at have skrevet J 
ikke mindre end 1,632 Fortællinger, der fyldte I 
over 200 Bd. De ere slibrige og ofte kyniske i 
Stil og Sprog (han fik Tilnavnet »le Rousseau du 
ruisseau« for denne sin Rendestenstilbøjelighed), 
men udmærke sig ved dristig Iagttagelsesevne, 
og skarp, hensynsløs Aabenhed. Den bisarre og 
overspændte Hastværksskribent troede i sine Ro
maner at lægge Grunden til en ny Epoke i Natur
videnskab, Religion og Samfundsliv. Han er en 
Slags Forløber for Socialismen. Af hans Bøger 
kunne fremhæves: »La famille vertueuse< [1767], 
»Le pornographe« [1769 med Forslag til Prostitu
tionens Ordning] »Le paysan perverti, ou les 
dangers de la ville« [1775 — 7^], d e r regnes for 
hans Hovedværk, »La vie de mon pére« [i 77^], 
»Les contemporaines, ou aventures des plus jolies 
femmes de l'åge present« [42 Bd., 1780—85, et 
Udvalg 1875 i 3 Bd']> * L e s n u i t s d e Paris« [8 
Bd., 1788—94] og den selvbiografiske »Monsieur 
Nicolas« [16 Bd., 1794—97, nyt Opl. i 14 Bd. | 
1883—84]. Hans »Théåtre« udkom 1793 i 7 ! 
Bd. (Li t t . : Monse le t , Rétif de la B. [1858]; 
P. L a c r o i x , Bibliographie et iconographie de | 
tous les ouvrages de R. [1875]). •& Ms-

Restituere (lat.), genindsætte, genoprette; hel- ! 
brede. Deraf R e s t i t u t i o n . 

Restitutio in integrnm (lat.), Genindsættelse 
i den tidligere Retsstand, et ejendommeligt romer
retligt Retsmiddel, hvorved den, der ved en Rets
handel ifølge den strenge Ret havde lidt et ufor
skyldt Retstab, paa Grund af Billighedshensyn 
blev stillet, som om Retshandelen slet ikke var 
indgaaet. Det var dog kun, hvor et større Tab 
var paaført nogen, at dette Retsmiddel kunde 
anvendes, og kun hvor efter Prætors Skøn Sagens 
Omstændigheder i det hele gav et grundet Krav 
paa R. i. i. Navnlig skulde der i saa Henseende 
foreligge en j'usta causa restttutionis, en gyldig 
Grund til Restitutionen. Dette var særlig Til
laddet, hvor en ubillig Retshandel var indgaaet 
med en umyndig, eller Svig eller Tvang havde 
fundet Sted. Endelig skulde Fordringen paa R. i. i. 
fremsættes inden en vis, ikke alt for lang Tid, 
som af Justinian blev sat til 4 Aar. I nyere Ret 
er det i Alm. anerkendt, at Retshandler, indgaaede 
med umyndige eller under Svig eller Tvang, i sig 
selv ere ugyldige, og Anledning til Anerkendelse 
af R. i. i. som et særligt Retsmiddel er der her 
ikke. Derimod tales der endnu i Processen, jfr. 
den tyske Civilproceslovs § 543, om Krav paa 
R. i. i., hvor en Dom er falskelig vunden ved 
Mened eller andet strafbart Forhold fra Mod
partens eller Dommerens eller et Vidnes Side, 
og den, der har tabt ved Dommen, følgelig har 

Krav paa Genoprettelse af sin tidligere Retsstil
ling. K. B. 

Restitution se R e s t i t u t i o in i n t e g r u m . 
Restitutionsedikt, et Edikt af 6. Marts 1629 

fra Kejser Ferdinand II, ifølge hvilket Prote
stanterne skulde tilbagelevere alle siden Passauer-
Forliget 1552 inddragne katolske gejstlige Ejen
domme, medens de katolske Rigsstænder fik Ret 
til at udrydde Protestantismen paa deres Om-
raader. R. vilde have knust Protestantismen fuld
stændigt i Tyskland, om det var blevet udført, 
men det fik den modsatte Virkning af den til
sigtede. De tyske Prostestanter samlede sig om 
Gustaf Adolf, Trediveaarskrigen blussede op paa 
ny, og Kejseren maatte lade R. falde, først fore
løbig ved Freden i Prag 1635 og siden defini
tivt ved den westfalske Fred 1648. A. Th.J. 

Restriktion (lat.), Indskrænkning, Forbehold; 
deraf B a n k r e s t r i k t i o n o: foreløbig Ophævelse 
af en Banks Forpligtelse til at indløse sine Sedler. 

Restringere (lat.), indskrænke. 
Resultant, den geometriske Sum af Størrelser, 

der ligesom Kræfter og Hastigheder kan afbildes 
ved en ret Linie med given Længde og Retning. 
Se K r æ f t e r s Sammensætn ing . K. S. K. 

Resultat (lat.), Slutningsfølge, Udfald, Virk
ning. 

Resultere (lat.), fremgaa eller følge af, komme 
ud af. 

Resumé [rezyme'] (fr.), Sammendrag, kort Over
sigt over Hovedpunkterne i en Sag. 

Resumere [resyme're](fr.), give et Resumé (s. d.) 
af noget. 

Resumtiv (lat.), styrkende. 
Resurrektion (lat.), Opstandelse. 
Resurrektionsmænd (Opstandelsesmænd) 

kaldes en Bande Forbrydere, som i første Halv
del af 19. Aarh. huserede i England, og som dels 
drev den Trafik at stjæle Lig fra Kirkegaardene 
og sælge dem til Lægerne, dels endog begik tal
rige Mord i samme Øjemed. A. GI. 

Reszké [raske1], J e a n de, fransk Operasanger, 
er født i Varszava 14. Jan. 1853) debuterede 
1875 * London som Baryton, optraadte 1876 paa 
Théåtre Italien i Paris, og blev endelig 1885 
ansat ved den store Opera, hvor han kreerede 
Massenet's Cid, slog igennem som Tenor og 
fra nu af blev en af Paris-Operaens mest for
gudede Sangere, særlig i Roller som Faust og 
Romeo. 1889 opgav han sit Engagement ved 
Paris-Operaen for at høste Guld og Ære ved 
Gæstespil paa de store Operascener i Europa og 
Amerika. — Hans Broder E d o u a r t de R., født 
23. Decbr. 1856, Bassist, blev ligeledes, efter at 
være optraadt paa forskellige Scener, knyttet til 
den store Opera i Paris, hvor han hurtig gik ind 
i det store Basrepertoire, men opgav ogsaa sit 
Engagement her for at dyrke Gæstespil. — En 
Søster, J o s e p h i n e , født i Varszava 1855, død 
smst. 22. Febr. 1891, var en fortrEeffelig Koleratur-
sangerinde, gennemgik Konservatoriet i St. Peters
borg, debuterede 1875 paa den store Opera i 
Paris som Ofelia, optraadte paa Scenerne i Paris, 
Madrid, Lissabon, London og blev 1884 gift i 
sin Fødeby med Leop. de Kronenburg. 5. L. 

Ret i o b j e k t i v Forstand vil sige de Regler, 
der ordne Samfundslivet i dets Helhed og de 
enkelte Individers Stilling i dette, og som om 
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fornødent gennemtvinges ved Statens Magt, medens 
R. i s u b j e k t i v Forstand betyder enhver paa 
disse Regler beroende Beføjelse, hvorhos Ordet 
R. endelig ogsaa benyttes som ensbetydende med 
Domstol. 

Enhver mere udviklet Retstilstand forudsætter 
en organiseret Samfundsmagt med særlige Organer 
for Retsanordning og Retshaandhsevelse: lovgivende, 
dømmende og udøvende Myndighed. Af disse er 
den udøvende Myndighed (Administrationen) baade 
retsanordnende, idet den nemlig supplerer Lovene 
med mere detailmæssige Forskrifter, og rets-
haandhævende, idet den nemlig medvirker til 
Lovenes Overholdelse og Dommenes Fuldbyrdelse. 
Den udfører imidlertid tillige en Række Funk
tioner af anden Art, hvortil hører ikke blot 
Varetagelse af Militærvæsenet, hvis særlige For-
maal er Opretholdelsen af Statens ydre Selv
stændighed, og af Skattevæsenet, hvis Øjemed 
først og fremmest er at tilvejebringe de for Stats
livets Gang fornødne Pengemidler, men ogsaa en 
i Nutiden stadig stigende Kreds af Funktioner til 
Fremme af Samfundets Vel i forskellige Retninger. 
Saaledes støtter Staten de svagest stillede gennem 
Fattigvæsen, Alderdomsforsørgelse, Arbejderfor
sikring , Overformynderi m. m.; derhos fremmer 
den visse Arter af Kultur, særlig gennem Skole 
og Kirke, ligesom den overtager for sig alene 
Virksomheder, der i og for sig kunde overlades til 
det private, forretningsmæssige Initiativ, men som 
menes bedst egnede for Statsdrift (Post, Telegraf, 
Jærnbane). Selvfølgelig blive samtlige de saaledes 
af Staten overtagne Funktioner retlig ordnede, og 
der fremkommer herved en vidtløftig administra
tiv R., der indgaar som Led i hele den alminde
lige Retsorden. 

Mellem Retsreglen, der skal gælde for alle, 
skal være saa klar og simpel som muligt og 
eventuelt skal kunne gennemtvinges ved Magt, 
og som derfor maa være til en vis Grad abstrakt 
og massiv, maa bortse fra Nuancer og knytte sine 
Virkninger til nogenlunde haandgribelige, bevis
lige Fakta — og Moralloven, som veksler efter 
den enkeltes Temperament, Opdragelse og An
skuelser, som kan regne med de finest nuancerede 
Hensyn, og hvis Haandhævelse er overladt til den 
enkeltes Samvittighed, maa der uundgaaelig let 
kunne komme Uoverensstemmelse. Som Regel vil 
denne Uoverensstemmelse dog kun bestaa deri, 
at Retsreglen optræder som en Slags Minimums-
moral, der kun kræver lidt, hvor Moralloven 
kræver meget, men samtidig stiller det frit for 
enhver at opfylde det mere, som den moralske 
Lov kræver, eller bestaa deri, at Retsreglen giver 
en Beføjelse, som Moralloven forbyder at benytte, 
men som Retsreglen heller ikke kræver benyttet. 
En egentlig Konflikt opstaar først, naar Loven 
ligefrem paabyder Foretagelsen af en Handling, 
som Moralen forbyder, eller omvendt forbyder 
Foretagelsen af Handlinger, som den moralske 
Følelse kræver foretagne; og selv naar saadanne 
Tilfælde undtagelsesvis forekomme, vil en mere 
fremskreden Retsordning gerne frembyde Ventiler 
(Dispensation, Benaadning), ved hvis Hjælp al
vorligere, dyberegaaende Konflikter kunne løses 
eller dog mildnes. 

Midt mellem Retsreglen og den enkeltes Moral
lov ligger Konveniensen, den sædvanemæssige 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

Moral, den Moral, der i Samfundet almindeligvis 
— ikke just doceres, thi den, der doceres, ligger 
gerne et Par Grader højere — men praktiseres, 
den, som maa følges af den, der ønsker at blive 
anset for »en pæn Mand«, »et ordentligt Men
neske«. Den er gerne mindre abstrakt og massiv 
end Retsreglen og paa den anden Side mindre 
ømtaalelig og nuanceret end de finere Naturers 
Morallov. Den løber i Reglen saa nogenlunde 
parallelt med Retsreglen, saaledes at den paa 
den ene Side jævnlig paabyder at gaa et Stykke 
videre i Opfyldelse af Pligt, end Retsreglen fore
skriver, og paa den anden Side forbyder at gaa 
saa vidt i Udnyttelse af Rettigheder, som Rets
reglen tillader. Men, løber den undtagelsesvis 
paa tværs af Retsreglen, saaledes at den tillader, 
hvad Retsreglen forbyder, eller saaledes at den 
med Styrke kræver ubetinget forbudt, hvad Rets
reglen paabyder eller tillader, er dermed gerne 
vedkommende Retsregels sidste Time slaaet. Rets-
haandhævelsen sker jo nemlig i det hele og store 
mindre gennem Politi og Domstole end gennem 
den offentlige Menings Tryk. Forsvinder dette 
Tryk, idet alle ere enige om at anse en vis Rets
regels Forbud eller Paabud for urimeligt, gaar al 
Kraften af denne. De paagældende ville trykke 
sig ved at rejse Tiltale eller privat Søgsmaal, 
Domstolene ville søge Udveje til Frifindelse eller 
i alt Fald søge til Minimum af Straf eller Erstat
ning, og den Ringeagt, som ellers følger Lov
overtræderen i Sager af nogen Betydning, vil 
udeblive. Paa den anden Side vil den, der for
søger at benytte en ham ved Lovgivningen hjemlet 
Ret, som alle ere enige om, ikke burde indrømmes 
nogen, let alle Vegne støde paa saadanne Hin
dringer og møde saadan Misbilligelse, at han 
taber Lysten til at benytte sig af vedkommende 
Lovregel, der saaledes synker ned til at blive et 
dødt Bogstav. 

Fra de ti Buds eller de tolv romerske Lov
tavlers Tid til Nutiden ere Retsreglerne efter-
haanden voksede ud til en uoverskuelig Masse. I 
hvert enkelt Land for sig er det ene tykke Bind 
af Love, Anordninger, Vedtægter og Instrukser 
føjet til det andet. Jævnlig ere disse Retsreglers 
Ord — som al Skrift og Tale — mere eller 
mindre utydelige, og dermed er da Muligheden 
for flere J'orstaaelser given (Fortolkning); og har 
Reglen efter sine udtrykkelige Ord en snævrere 
Anvendelse, end dens Tanke, dens Grundsætning 
kræver, maa Omraadet for dens Anvendelse ud
vides gennem Analogi. Ind mellem det hele 
slynge sig derhos mangfoldige Sædvaner, der 
efterhaanden have opnaaet retlig Karakter. Hertil 
føjer sig saa Teoretikernes Forsøg paa at syste
matisere og klarlægge, men paa den anden Side 
ogsaa deres indbyrdes Stridigheder om, hvad der 
er Lovens rette Fortolkning, og ved hvilke Ana
logier eller ved hvilke Betragtninger fra »For
holdets Natur« Lovgivningens Huller rettest bør 
udfyldes. Endelig er der Domstolenes talløse Af
gørelser af Enkelttilfælde — Afgørelser, der paa 
tvivlsomme Omraader undertiden have Held til 
at følge faste, klare Linier og saaledes i Virke
ligheden skabe ny Ret eller i hvert Fald sætte 
klar Ret i uklar Rets Sted, men undertiden og
saa opløse sig i lutter konkrete Skøn og under
tiden atter skrige til hinanden i vild indbyrdes 

67 
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Disharmoni. Og trods hele den saaledes gennem 
Aarhundreder fortsatte Retsdannelse bringer Nu
tidens forviklede Samfundsliv i endeløs Opfind
somhed hver eneste Dag ny Kombinationer og 
ny Problemer, som kræve retlig Løsning, men 
som ingen Lov, ingen Anordning, ingen Forfatter, 
ingen Dom nogen Sinde før har beskæftiget sig 
med, end sige løst. Den Mand er derfor heller 
ikke født, der selv blot for et enkelt Lands og 
et enkelt retligt Emnes Vedkommende formaar 
med Sikkerhed at besvare ethvert ham forelagt 
retligt Spørgsmaal. 

Det skulde efter dette synes ganske urimeligt 
at opstille den Sætning, at enhver formodes at 
kende Loven. Alligevel hævdes denne Sætning i 
stort Omfang ogsaa af den moderne Stat og maa 
hævdes af denne, da det selvfølgelig vilde virke 
opløsende paa enhver Retstilstand, om Ukendskab 
til Loven var lovlig Undskyldningsgrund for ikke 
at efterkomme dens Paabud eller fritog vedkom
mende for overhovedet at faa sine Forhold be
dømte efter den. Og naar denne Sætning i sin 
Gennemførelse i Virkeligheden ikke føles som een 
stor levende Uret, beror dette navnlig derpaa, at 
der i alle de ganske jævne, dagligdags, ensformige 
Forhold ikke Mand og Mand imellem er megen 
Tvivl om, hvorledes Loven er, eller rettere sagt, 
hvorledes man skal indrette sig for at være paa 
den sikre Side af den, (enhver ved f. Eks., at 
naar han har købt en Gris, betalt den og taget 
den hjem, saa er Grisen hans, samtidig med at det 
inden for dansk og norsk Ret endnu den Dag i Dag 
er Genstand for en staaende Strid mellem Jurister, 
hvorledes det stiller sig med Ejendomsrettens 
Overgang, naar Køberen f. Eks. har betalt Grisen, 
men ikke har taget den hjem, eller har taget den 
hjem, men ikke har betalt den eller dog ikke 
betalt den fuldt ud, eller den midlertidig er an
bragt hos Tredjemand, eller den hverken er 
betalt eller afleveret, men der derimod blot er 
oprettet et højtideligt Dokument om dens Over-
dragelse o. s. v.); endvidere derpaa, at man med 
en vis Føje kan forlange af den, der indlader sig 
i særlige Forhold, at han saa vidt muligt gør 
sig klart, hvilke særlige Krav Loven stiller i 
disse særlige Forhold, fremdeles — for saa vidt 
Strafanvendelse angaar — derpaa, at de Hand
linger, som belægges med Straf af nogen Betydning, 
gerne ville være almindelig anerkendte som mo
ralsk forkastelige, og endelig ogsaa derpaa, at 
enhver, der i tvivlsomme Tilfælde handler ud fra 
en Opfattelse, hvis Tvivlsomhed maa staa ham 
klart, ikke vil finde noget urimeligt i, at han gør 
dette paa egen Risiko. 

Blandt de mangfoldige Sondringer, der gøres 
inden for Retsystemet, angaa nogle R.'s Oprindelse 
(Lov, Sædvane, Praksis, Forholdets Natur, jfr. 
R e t s k i l d e ) , andre R.'s territoriale Omraade (jfr. 
bl. a. Begrebet i n t e r n a t i o n a l R.), medens de 
fleste angaa selve R.'s Genstand, Emnet for den 
retlige Ordning. Blandt Sondringerne af sidst
nævnte Art maa særlig fremhæves Sondringen 
mellem de Retsregler, der saa at sige gives for 
deres egen Skyld (Retsanordning i snævrere For
stand), i Modsætning til de R., hvis Formaal 
alene er at sikre Overholdelsen af førstnævnte 
Regler, altsaa navnlig Procesret og Strafferet (jfr. 
R e t s h a a n d h æ v e l s e ) . Almindelig benyttet er 

ogsaa Sondringen mellem privat R. (s. d.) og 
offentlig R. E. T. 

Retable [røta'blø] (fr., lat. retabulum), Alter
opsats, en med Malerier eller Billedskærerarbejder 

i prydet lav Væg, som i Middelalderen anbragtes 
bag ved selve Alteret og anvendtes til Opstilling 
af Krucifikset og Alterstagerne. E. S. 

Retablere (fr.), genindsætte, genoprette. 
Retal se Ar ta l . 
Retard [røtalr] (fr.), Ophold, Forsinkelse; Re

gulering tilbage af et Ur, saa at det gaar lang
sommere, betegnes ved et R og foregaar ved, at 
Lommeurets Urofjeder forlænges, idet Reguler-
viseren indstilles i R's Retning, og ved at Pendul
urets Pendul forlænges, naar Regulerapparatet 
drejes mod R (til venstre). R. er saaledes det 
modsatte af Avance (s. d.). F. W. 

Retardation (lat.), Forsinkelse, negativA c c d e 
r a t i o n (s. d.). I Musikken se F o r u d h o l d . 

Retardere (lat.), forhale, forsinke. 
Retardering (lat.) i Plantekulturen anvendes sær

lig for at forhale Blomstring eller Frugtmodning ved 
Kulturer under Glas og opnaas ved at holde de 
paagældende Planter mere koldt. Ved Opbevaring 
i Ishus kunne Hyacinter retarderes til Juli og 
Liljekonvaller til September. L. H. 

Rete (lat.), Net, kaldes i Anatomien maske
formede Forgreninger af Blodkar, f. Eks. omkring de 
større Led og paa Steder, hvor Blodkarrene ere 
særlig udsatte for at sammentrykkes, f. Eks. i 
Fodsaalen, hvorved en ligelig Blodfordeling til 
vedkommende Legemsdel sikres. Som R. mirabile, 
V i d u n d e r n e t , betegnes det, naar en Pulsaare 
opløser sig i et Net af mindre Grene, der atter 
samle sig til en enkelt Pulsaarestamme, i Mod
sætning til Pulsaarernes almindelige Forgreninger, 
der gaa over i Haarkarnettet. Ved et saadant 
Vidundernet opnaas, at Blodstrømmen gøres lang
sommere paa vedkommende Sted, saa at Blodet 
bedre faar Tid til at afgive eller optage Stoffer 
(se f. Eks. Billedet til Art. Nyre). S. B. 

Reten, Ci8H18. Denne Kulbrinte er en Metyl-
isopiopylfenantren; den er funden i enkelte Tørve
lag og paa Fyrrestammer og forekommer i de 
højest kogende Dele af den Tjære, som vindes 
af harpiksrige Naaletræer. R. krystalliserer i 
glimmerlignende Blade, smelter ved 98,5°, koger 

I ved 3940 og er opløselig i varm Alkohol, Æter, 
: Benzol o. a. Opløsningsmidler. R. har ingen Lugt 

eller Smag. O. C. 
Retention (lat.) af Tænder kaldes det Forhold 

1 ved Tændernes Frembrud, at de holdes tilbage i 
Kæben ud over den normale Frembrudstid. V. H. 

Retentionsret se T i l b a g e h o l d e l s e s r e t . 
Retford [re'lfa.d] eller East-R., By i Midt

england, Nottinghamshire, ved den sejlbare Flod 
Idle, med betydelig Handel med Korn og Malt 
og (1891) 10,600 Indb. M. Kr. 

Retfærdiggørelse se Sy n d s fo r l ad e l s e . 
Rethel [retæll], By i det nordøstlige Frank

rig, Dep. Ardennes, ved Aisne, Ardennerkanalen 
og Østbanen, har en Kirke, der delvis stammer 
fra 13. Aarh., et College, et Agerbrugs- og 
Erhvervskammer, betydelig Fabriksvirksomhed, 
navnlig i uldne Stoffer og Maskiner, og ikke 
ringe Handelsomsætning, med (1896) 6,742 Indb. — 
Byen er vokset op om et romersk Kastel, Cas

trum Retectum, og blev Hovedstad i Landskabet 
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R e t h e l o i s . Hertugen af Nevers, Karl af Gon-
zaga, fik R. ophøjet til et Hertugdømme af 
Henrik III 1581, men Byen gik senere ved Køb 
over til Mazarin. M. Kr. 

Rethel, Al f red , tysk Maler og Tegner, 
født 15. Maj 1816 ved Aachen, død 1. Decbr. 
1859 i Dusseldorf. Fra Maaneskinsromatitikken, 
som han voksede op i paa Dusseldorf-Aka
demiet, søgte han, under Veit's Vejledning i 
Frankfurt, hen imod en marvfuld og storstilet 
Skildring af Fortids Helteliv ; aandsbeslsegtet med 
Cornelius knyttede han sin Kunst til Durer'sk 
Aand og Fremstillingssæt. Efter nogle Staffeli
billeder (Bonifacius [1832 Berlin's Mus.], Daniel 
[1838 Aachen], etc.) kom Hovedværket, den monu
mentale Freskocyklus i Aachen's Raadhus: Karl 
den Store's Historie. R., der sejrede i Konkur
rencen hertil 1840, fik kun de fire Billeder fær
dige: Otto ved Karl's Grav, Saracenerslag e t c ; 
en Sindssygdom, fremskyndet ved Intriger og 
Fortrædigelser under Arbejdet, gjorde ham fra 
1852 ganske arbejdsudygtig; efter R.'s Udkast 
gjorde Kehren Arbejdet færdigt. Lige saa stort 
Kunstværd have de akvarelerede Tegninger 
Hannibals-Toget og Dødebillederne, grandiose, 
storlinede enkle Kompositioner af gribende Virk
ning; en Del af dem tegnede paa Træ af Biirk-
ner; blandt Dødebillederne er Cyklus'en »Auch 
ein Todtentanz« [1848, mange Opl.] særlig be
kendt. R. har endvidere leveret Illustrationer til 
talrige Værker (Bibel, Niebelungenlied etc). 
( L i t t . : Biogr. af Mul l e r v. K o n i g s w i n t e r 
[1863], V. V a l e n t i n [1892], Max Schmid 
[Leipzig 1898]). A. Hk. 

Retholt (forældet Søudtryk), et parallelogram-
formet Stykke Træ, der forhen brugtes til Afret
ning af Kanoner; det førtes ind i Løbet, til hvis 
Kaliber det passede, og et V a t e r p a s (s. d.) 
anbragtes paa dets yderste Ende. C. L. W. 

Rethvaler eller S l e t b a g e (Balaena) danne 
en Slægt af Bardehvalernes Familie (Balaenidae). 
Hyppig opfattes de ogsaa som en egen Familie, 
der da kaldes Balaenidae i Modsætning til Under
ordenen Bardehvaler {Mystacoteti). I Forhold til 
Finhvalerne, den anden Gruppe af Bardehvaler, er 
det forholdsvis korte og plumpe Former med et 
kolossalt Hoved, der giver Plads til lange, smalle, 
meget elastiske Barder. Bughuden er glat uden 
Furer, og Rygfinne mangler. Halshvirvlerne ere 
sammenvoksede, Forlemmerne danne korte, brede 
Luffer. Paa Grund af deres Form ere R. mindre 
hurtige, derfor lettere at fange end Finhvalerne 
og give tilmed langt mere Tran og navnlig længere 
og bedre Stykker Fiskeben end disse; derfor ere 
de ogsaa blevne saa stærkt jagede, at de have 
været deres Udryddelse nær; dog synes de nu 
atter at være lidt hyppigere. Adskillige Arter 
ere i Tidens Løb blevne opstillede; men der 
synes kun med Bestemhed at kunne skelnes mellem 
to. — Af dem er G r ø n l a n d s h v a l e n eller Nord
h v a l e n (Balaena mysticetus) den største. Den 
kan naa en Længde af 20 M. og en anslaaet 
Vægt af 150,000 Kg. Det mest karakteristiske 
er det umaadelig store Hoved, der udgør mere end 
!/3 af hele Dyrets Længde, og som giver Plads 
for et Bardeapparat, større og mere fuldkomment 
end hos nogen anden. Overkæbebenene danne et 
meget langt og smalt Parti, der er bøjet opad i 

en høj Bue; Underkæbegrenene sidde ved deres 
Grund langt fra hinanden, men ere lidt længere 

i fremme bøjede endnu længere fra hinanden, saa 
i at Underkæben faar Form som en umaadelig Ske. 
: Der findes i hver Side henimod 400 indtil 4 M. 
lange, sorte, elastiske Barder, der ligge i skraa 

• Retning pegende udad og bagud fra Overkæben, 
og hvis indvendige Rand er frynset med silke-

l agtige Traade. Selv naar Munden aabnes helt, 
naa de ned og lukke for Mundspaltens Sider; 
men paa Grund af deres store Elasticitet faa de 
alligevel let Plads, naar Munden lukkes, idet de 
bøjes tilbage og passe ind i Folden mellem Under
kæbe og Tunge. Underlæben er stærkt udvidet 
opefter med en stiv Kant, der forhindrer, at 
Bardernes Spids føres ud af Munden med Vandet. 
Det er i høj Grad et arktisk Dyr. Den findes 
paa begge Sider af Grønland, men er aldrig set 
ved Kap Farvel, derimod nok længere mod Syd 
ved Labrador's Kyst i den kolde Strøm der. I 
det okotske Hav og Egnene ved Berings-Strædet 
træffes en Form, der sikkert maa henføres til 
samme Art, der saaledes synes at være cirkumpolar. 
Ved Europa's Kyster er den aldrig truffen. 

Den anden Art, Sy åh av shv alen (B.australis), 
har et meget kortere Hoved i Forhold til Kroppen 
end forrige; Underlæben er meget højere, Barderne 
ere meget kortere, og der er to Par Ribben flere 
end hos Grønlandshvalen. Det er et Dyr med 
en overordentlig vid Udbredningskreds, hvilket 
har givet Anledning til, at man har givet den 
forskellige Navne og troet, at man havde med 
forskellige Arter at gøre. I europæiske Vande 
er den bleven kaldt N o r d k a p e r e n (B. bis
cayensis'), men den har nu i fiere Aarhundreder 
været næsten udryddet. Det var den, der var 
Genstand for den første Hvalfangst (s. d.) fra 
Europa. Efterhaanden maatte man længere og 
længere bort for at finde Dyrene, kom helt over 
ad Labrador til, hvor man traf Grønlands-
Hvalen, og nu blev denne Hovedgenstanden for 
Hvalfangsten. At det var en anden Hval, man 
havde jaget, blev først opdaget midt i 19. Aarh. 
af de berømte danske Cetologer Reinhard og 
Eschricht, og Anledningen var, at der i de Aar 
atter en Gang strandede en Nordkaper ved 
Spanien's Kyst, noget, der kun er sket to Gange 
senere. — I det nordlige Stillehav jage Japa-
neserne en Hval (B. japonicd), der ogsaa synes 
at være samme Art. — I de tropiske Have træffes 
R. saa at sige aldrig; men atter paa den sydlige 
Halvkugle møder samme Art paa ny under Navne 
som B. antipodarum, B. novae-zelandiae o. fl. 
Materialet, der foreligger, er ikke tilstrækkeligt 
til rigtig at klare Forholdet, men meget, bl. a. 
det, at de have samme Snyltere, taler stærkt for, 
at det alt sammen er samme Art. I plio- og 
pleistocene Lag ere Levninger, navnlig Øre
knogler {petrosa), af R. ikke sjældne. M. Ml. 

Rethy 11111 ou, Re t imo , By paa Nordkysten af 
Øen Kreta i Middelhavet, ligger 45 Km. 0. S. 0. f. 
Kanea ved Bugten mellem Kap Drepano og Kap 
Liano og har ca. 8,000 Indb. R. har et Citadel 
og driver betydelig Skibsfart. H. P. S. 

Retiarli (lat.), en Slags Gladiatorer (s. d.) hos 
Romerne i Oldtiden. H. H. R. 

RetiCUlum se Ne t t e t . 
Retif de la Bretonne se Restif. 

67* 
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Retikulår (lat.), netformet. 
Retikuleret Glas se Millefiori. 
Retiino se Re thymnon . 
Retina (lat.) d. s. s. Nethinde, se Øje. 
Retillit er et Fællesnavn for flere i Naturen 

forekommende, fossile Harpiksarter, som ligne 
Rav, men adskille sig fra dette ved ikke at inde
holde Ravsyre eller dog kun at indeholde lidet 
deraf. R. findes som smaa Kløftudfyldninger 
eller Klumper i Brunkul paa en Mængde Steder, 
saaledes i Grønland paa Hareøen, endvidere 
ved Halle o. a. St. i Thtiringen, i Bohmen 
o. s. v. N. V. U. 

RetinitiS, Betændelse i Øjets Nethinde (seØje). 
Retinospora Zucc. er intet Slægtsnavn, men 

en fælles Betegnelse for visse, ved Dyrkning 
fikserede Ungdomsformer især af Slægten Chamae-
cyparis og Thuja, der udmærke sig ved trinde 
Grene og naaleformede og udstaaende Blade. 
Sædvanlig fruktificere de ikke. A. M. 

Retirade, Tilbagetog (af fr. retirer); »Toilet«. 
Retirere (fr.), trække sig tilbage. 
Ret løb ende o: i samme Retning som Solens 

aariige Bevægelse, altsaa med Tegnene eller fra 
Vest mod Øst. 

Retningskegle, Retningsplan se Vind
skæve Flader. 

Retor (græ.), Taler; ogsaa Lærer i Veltalen
hed. I den klassiske Oldtid udviklede Talekunsten 
sig tidligst paa Sicilien og kom derfra bl. a. ved 
Gorgias til Athen og dyrkedes af Sofisterne. I 
Athen naaede den attiske Veltalenhed sin højeste 
Blomstring; der nævnes en Række store Talere 
som Antifon, Lysias, Isokrates, Demosthenes, Ai-
schines o. a. (se G r æ k e n l a n d , »Litteratur« S. 
1112). Af denne Praksis fremgik Lærere i Veltalen
hed som Isokrates (hvis Hus var som en Skole for 
hele Grækenland) og Aristoteles, der begge ud
formede Veltalenheden til en egentlig Kunstform. 
Aischines gik, da han fordreves fra Athen, til 
Rhodos og grundede her den berømte rhodiske 
Skole, der søgtes af Disciple fra hele Grækenland. 
Denne bevidste praktiske og teoretiske Dyrkelse 
af Veltalenhedens Kunst førte naturligvis til for
skellige Retninger i Retorikken, af hvilke særlig 
fremhævedes den attiske, der var ædruelig og tør, 
den asianiske, der var blomstrende og svulstig, 
og den rhodiske, der fulgte en forstandig Mellem
vej. Der forfattedes ogsaa Lærebøger i Retorik 
(saaledes af Anaximenes fra Lampsakos, Aristo
teles, senere Hermagoras o. a.); og Mark Aurelius 
oprettede endogsaa en Lærestol i Retorik i Athen. 
— Rom lærte den egentlige kunstmæssige Vel
talenhed af Grækerne, og efter nogen Modstand 
mod den, der førte til, at man forviste de græske 
R. fra Rom (155 f. Chr.), øvede man sig i Vel
talenhed efter græske Mønstre, fik Lærere i Re
torik, mest frigivne, eller gik til Grækenland for 
at høre de berømteste Lærere og skrev Anvis
ninger for Talere; særlig er Quintilian's Institu-
tio oratoria et Hovedværk i Retorikken. Rom's 
Historie mindes en Mængde store Talere som 
Servius Sulpicius Galba, den yngre Gracchus, 
Marcus Antonius, Cicero, Pollio, Cæsar, men 
kun af faa romerske Talere have vi fuld
stændige Taler, fra den ældre gode Tid kun 
af Cicero, den yngre Plinius og Quintilian 
og fra den senere Tid af enkelte saakaldte 

Panegyrikere, hvis Taler vidne om Veltalenhedens 
Forfald. (Lit t . Nyere Samlinger af de ældre græske 
R.'s Værker ved Walz [9 Bd., Stuttgart 1833— 

1 36] og L. S p e n g e l [3 Bd., Leipzig 1853—96]; 
Rhetores latini minores ved H a l m [Leipzig 
1863]; Volkmann, »Die Rhetorik der Griechen 
und Romer, in systematischer Uebersicht dar-
gestellt« [2. Opl., 1874]). Cl. W. 

Retorik (græ.), Talekunstens Teori eller Lære 
i Veltalenhed, der i den græsk-romerske Oldtid 
kun omhandlede den egentlige Tale, den politiske 

i Tale, Talen for Domstolene og Festtalen. R. om-
i fattede, da den havde naaet sin fuldkomneste Form, 

5 Dele: inventio, o: Opfindelsen af Emnet, dis-
positio, o: Anordningen, elocutio, Udtrykket, me-
moria, Indprentning i Hukommelsen, og actio, 

[Foredraget. Senere, hos Romerne efter Quintilian, 
udvidedes Begrebet R., og den omfattede nu den 
hele, saavel skriftlige som mundtlige prosaiske 
Tankefremstilling. Som saadan var den i Middel-

j alderen en af de 7 »fri Kunster«. Efter Reforma
tionen repræsenteredes dette Fag ved Melanchton's 

j Lærebog i R., indtil denne maatte vige Pladsen 
for andre, i Slutn. af 18. Aarh. saaledes Ernesti's 
Initia rhetorica, der danner Overgangen til disse 
Lærereglers Anvendelse paa Modersmaalet, særlig 
den skriftlige Stil: Stilistik. I den nyere Tid er 
R. ganske forsømt, næsten en uddød Disciplin; 
men da den moderne Tids Forhold atter lægge 
Vægt paa Betydningen af den levende Tale, i 
parlamentariske Forsamlinger og i mundtlig Proce
dure for Domstolene, vil Veltalenhedens Nytte og 
Praksis rimeligvis atter fremkalde en ny Ri, en 
Lære, der logisk besinder sig paa Veltalenhedens 
Virkemidler og Former. (Lit t . : W a c k e r n a g e l , 
»Poetik, R. und Stilistik« [Halle 1873]). Cl. W. 

Retorisk efter Retorikkens Regler; ogsaa vel
talende. 

Retorsion (lat.) betegner den ærefornærmede 
Persons Tilbagegiveise af Fornærmelsen til For-
nærmeren (»Det kan Du selv være«, »det er 

I Løgn« o. 1.). D. Strl.'s § 219 foreskriver, at Dom
stolene i dette Tilfælde skulle være berettigede 
til enten for den ene eller begge Parter at lade 
Straffen ganske eller til Dels bortfalde. I øvrigt 
fremtræder R.'s Princip ogsaa i Lovbestemmelser, 
der foreskrive nedsat Straf for Voldshandlinger 
endog Drab, begaaet i en ved Mishandling eller 
grov Fornærmelse mod Voldsmanden (Drabs
manden) eller hans nærmeste fremkaldt oprørt 
Sindsstemning (d. Strl.'s §§ 205, 187, 189, 191). 
I alle Tilfælde er det afgørende den berettigede 
Harme, som den angrebne maa føle over for 
Krænkeren, og som naturlig henriver ham til 
Handlinger, han under andre Forhold ikke vilde 
have gjort sig skyldig i, og som Krænkeren efter 
en ikke uberettiget, umiddelbar Opfattelse maa 
siges til en vis Grad selv at have gjort sig for
tjent til. A. GI. 

Den ny n o r s k e Straffelov bestemmer i § 228, 
at »er en Legemsfornærmelse gengældt med en 
Legemsfomærmelse, eller er ved en saadan 
en forudgaaende Legemsfornærmelse eller Ære
krænkelse gengældt, kan den lades straffri«, og 
i § 250, at »er Ærekrænkelsen fremkaldt af den 
fornærmede selv ved utilbørlig Adfærd eller gen
gældt med en Legemsfornærmelse eller Ære
krænkelse, kan Straf bortfalde«. H. S. 
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Retorsion, i politisk Forstand se I n t e r v e n 
t ion og R e p r e s s a l i e r . 

Retort se D e s t i l l a t i o n . 
Retortovne se Gas. 
Retouche [retu's] (fr.), ny Bearbejdelse eller ! 

Fuldførelse af Malerier, Tegninger, graverede 
Kobberplader m. in. R. anvendes meget i Foto
grafien, især ved Portrætter. Skal den gaa ud paa 
mere end blot at dække Smaafejl i Negativerne 
eller i Aftrykkene, maa den udføres af særlig der
til uddannede Folk. Man har ogsaa Haandbøger 
angaaende fotografisk R. F. R. F. 

Retour [retu'r] (fr.), Tilbagevenden, Tilbage-
senden; R et o ur b i l le t , Billet, der kan benyttes 
til en Rejse frem og tilbage til Udgangspunktet. 

Retonrfragt [retu'r-] (Søudtryk), Fragt for den 
hjemgaaende Rejse. 

RetOUrgods [retu'r-] d. s. s. tomt Re tou r -
gods , s e E m b a l l a g e . 

Retonrregning [retu'r-]. Naar Indehaveren af 
en Veksel, der ikke er bleven honoreret, gør 
Vekselregres gældende mod sin Formand, er denne 
ikke pligtig til at betale Fordringen, medmindre 
der foruden Vekselen og Protestbeskrivelsen le
veres ham en kvitteret Regning over det Beløb, 
der kræves betalt. Denne Regning kaldes R. eller 
R e c a m b i o r e g n i n g . F. M. 

RetOUrvarer [retu'r-], Varer, som af Adressaten 
tilbagesendes ( r e t o u r n e r e s ) til Afsenderen f. Eks. 
som ikke værende i god Stand, ikke svarende 
til Ordren eller maaske efter Adressatens Mening 
slet ikke beordrede. For mange Detailforretninger 
fremkomme R. ofte derved, at der sædvanemæssig 
maa indrømmes Kunderne Tilladelse til at under
kaste Varerne en nærmere Prøvelse og Be
dømmelse i Hjemmet eller til at ombytte allerede 
købte Varer med andre. C. V. S. 

Retrahére (lat.), drage tilbage. 
Retraite [retræ'to] (fr.) kaldes det Horn- eller 

Trommesignal, der i Kaserner, Kantonnement, Lejr 
eller Bivuak blæses (slaas) om Aftenen for at til
kendegive, at Tropperne skulle begive sig til Ro. 
Undertiden spilles ved denne Lejlighed et helt 
Musikstykke. I ældre Tid angav et i Fæstninger 
afgivet Skud om Aftenen, R e t r a i t e s k u d , at Fæst
ningsportene skulde lukkes. R. betyder ogsaa 
Tilbagetog. Smig. T a p p e n s t r e g . B. P. B. 

Retråkt (lat.), en tidligere i Tyskland og 
Frankrig hjemlet Forkøbs- eller Løsningsret over 
for Ejendomme, tilhørende Medlemmer af en vis 
snævrere Kreds som en Familie eller Bymændene 
i en Landsby, saaledes at Jorden ved Salg først 
skulde lovbydes til de inden for Kredsen staaende 
eller i modsat Fald kunde indløses af dem, naar 
den uden Lovbydelse solgtes paa fremmede 
Hænder — et Institut, der altsaa var beslægtet med 
den norsk-islandske Odelsret, se Odel . K. B. 

Retraktidn (lat.), Sammentrækning, benyttes i 
Lægevidenskaben om Vævsdeles (Bindevævs, Seners, 
Musklers) sygelige Skrumpning. Lp. M. 

Retrancnement [røtrSsma'] se Afsni t . 
Rétro (lat.), tilbage. 
Retrofaryngeål kaldes i Lægevidenskaben de 

Lidelser, der have deres Sæde i Vævet bag Svælget 
(Farynx). Dette Væv er et temmelig sparsomt 
Bindevæv beliggende mellem Halshvirvlernes For
flade og Svælgvæggen; i Bindevævet findes ind
lejret Kar, Lymfekar og Lymfekirtler. Disse og 

til Dels selve Bindevævet kunne være Sæde for 
forskellige Sygdomme, saaledes som Blodudtræd
ninger, Svulster, men især Betændelser, der da 
som Regel ere overførte fra nærliggende Organers 
Betændelser, Kraniet, Svælgvæggen. Naar saa-
danne Betændelser falde hen i Suppuration, op-
staar den saakaldte r. Absces , der er en ikke 
ganske sjælden Eftersygdom efter Difteri. Den r. 
Absces kan sænke sig ned langs Svælgets Bag
flade eller ud paa Siderne af Halsen eller i gun
stige Tilfælde bryde igennem selve Svælgvæggen 
ind i Svælget. Ved Sænkning nedad kan det 
hænde, at Abscessen naar ned i Brysthulen og 
der bliver livsfarlig. Det er derfor af Vigtighed 
at udtømme Abscessen snarest muligt, hvilket bedst 
sker gennem Siden af Halsen. F. A. T. 

Retroflexlo, Tilbagebøjning; se L i v m o d e r . 
Retrograd (lat.) o: tilbagegaaende d. s. s. mod

sat Tegnenes Orden, altsaa fra Øst mod Vest. 
Retronasålkatarr, Katarr af Næsesvælgrum-

met. 
Retroperitoneål (adj.), hvad der ligger bag 

ved Peritaneum, Bughinden. 
Retrospektiv (lat.), tilbageskuende. 
Retrotraktion (lat.), Tilbagetrækning, Til

bagevirkning. Princippet om Dommes R. vil sige : 
den Grundsætning, at en Dom skal stille For
dringshaveren paa samme Maade, som om han 
straks ved Søgsmaalets Begyndelse havde faaet 
Dom og Dommen opfyldt og kunde have haft et 
vist Udbytte af Pengene (smig. Morarente under 
Art. Mora). F. T. 

Retroversio, Tilbagehældning; se L ivmoder . 
Retsanmodning, særlig brugt om en An

modning fra en Ret i et Land til en Ret i et 
andet Land om sidstnævntes Medvirkning til Op
tagelse af Bevis eller anden retslig Handling. 
De nærmere Regler herom indeholdes for dansk 
Rets Vedkommende, for saa vidt borgerlige Sager 
angaar, i L. Nr. 161 af 18. Decbr. 1897, for 
norsk Rets Vedk. i L. 28. Juni 1897 (jfr. H a a g -
K o n v e n t i o n e n ) . F. T. 

Retsanmærkning se M a n g e l s p a a t e g n i n g . 
Retsbetjent, i nyere Tid i Danmark hoved

sagelig brugt som ensbetydende med Under
dommer (Byfoged, Birkedommer eller Herreds
foged). F. T. 

Retsbrud, Forstyrrelse af et Retsgode, for-
aarsaget ved en i Forhold til dette Retsgode 
retsstridig (s. d.) Handling. Det er saaledes et 
R., naar en Mand uden for Krigstilfælde skyder 
en anden, uden noget retfærdiggørende Øjemed 
slaar hans Ruder ud, anvender Skældsord mod 
ham, uden lovlig Undskyldning undlader at be
tale forfalden Gæld til ham o. s. v. Begrebet er 
nærmest objektivt. Tager man det subjektive med, 
kommer man til en Sondring mellem tilregneligt 
og utilregneligt R., og Ordet tilregneligt kan da 
igen forstaas paa forskellig Maade. Afværgende 
Retshaandhævelse (Nødværge o. 1.) forudsætter i 
Reglen kun et truende R. i og for sig, lige
gyldigt om dette er den truende tilregneligt eller 
ej. Oprettende Retshaandhævelse derimod (Er
statning o. 1.) forudsætter gerne dels, at R. har 
foraarsaget en Skade, der paa en eller anden 
Maade kan ansættes i Penge, dels at R. er Rets-
bryderen tilregneligt enten som forsætligt eller 

dog som hidrørende fra en Mangel paa denAgt-
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paagivenhed, som man kan forlange af det nor
male, fornuftige Menneske. Straffende Retshaand-
hævelse endelig forudsætter dels, at R. hører til 
dem, der udtrykkelig ere nævnte i Straffelovgiv
ningen eller rammes af en Analogi fra denne, 
dels normalt, at R. er forsætligt. Uagtsomme R. 
straffes kun undtagelsesvis og da navnlig dels, 
hvor Talen er om særlig farlige Retsknænkelser 
(uagtsomt Manddrab, Brandstiftelse, grov Legems
beskadigelse m. m.), dels hvor Talen er om saa-
danne Handlinger, hvis Foretagelse ved Politi
vedtægt o. 1. ubetinget er forbudt. E. T. 

Retsbøger. I Danmark og Norge skal der 
ved enhver Ret være en Retsbog (Retsprotokol), 
hvori der i kronologisk Orden skal indføres alt, 
hvad der foregaar. i Retten. Da imidlertid de kjø-
benhavnske Retter samt Byretterne i Christiania 
og Bergen bestaa af forskellige Afdelinger, og 
hver af Underretterne uden for Kjøbenhavn, for 
Norge's Vedkommende Christiania og Bergen, ud
fører en Række forskellige Funktioner i Retsplejens 
Tjeneste foruden den egentlig dømmende, føres 
der faktisk ved hver Ret foruden Hovedproto
kollen (»Justitsprotokollen <, s. d.) en Række 
særlige Protokoller saasom Skifte-, Foged- og 
Auktionsprotokoller, Forhørs- og Vidneprotokoller, 
efter Omstændighederne endvidere Voterings- og 
Domsprotokoller m. fl. Af nogle af disse kan 
det derhos være nødvendigt at have flere i Brug 
ad Gangen, saaledes at de ved deres Indhold 
supplere hinanden. Hver af disse Protokoller er 
gerne en solidt indbunden, tyk Foliant; den skal 
være autoriseret, pagineret, gennemdraget og for
seglet, og der maa ikke ske Optegnelser paa løst 
Papir, som siden renskrives, men alt skal straks 
indføres i Protokollen, og intet Rum i denne maa 
lades ledigt, saa at noget senere kunde tilføjes. 
R. for Underretterne uden for Kjøbenhavn efter
ses aarlig af Overøvrigheden, medens Tilsynet med de 
andre Retters R. føres af vedkommende Justitiarius. 

Hvor den angivne Ordning, som f. Eks. i 
Forhørssager, medfører, at Tilførslerne angaaende 
een og samme Sag maa søges paa forskellige 
Steder i flere Protokoller, og derfor, for at 
komme i tilgængelig Form, først maa afskrives i 
Sammenhæng, føles Ordningen som forældet og 
upraktisk. I Udlandet er Ordningen da ogsaa 
gerne den, at der ved Siden af de almindelige 
Registre føres en særskilt Protokol for hver 
enkelt Sag, hvilken senere sammenhæftes med 
Sagens øvrige Akter. Dette er ogsaa i Norge 
Tilfældet i Straffesager. E. T. 

Retsdag, Dag, paa hvilken der holdes Ret. 
Medens de Retter, der holdes som Ekstraret 
(s. d.), holde Ret paa de Dage og til de Tider, 
som Omstændighederne kræve, er der for de 
andre Retter fastsat een eller flere bestemte ugent
lige Dage, hvorpaa der til bestemt Klokkeslæt 
holdes Ret. Oplysning om, hvilke disse Dage ere 
for de forskellige Retter, kan for Danmark's Ved
kommende findes i Hof- og Statskalenderen. E. T. 

Retsevne, Evne til at være berettiget eller 
forpligtiget Retssubjekt, se Re t s sub j ek t . 

Retsferie. Medens det i Udlandet er alminde
ligt, at de kollegiale Retter holde en længere 
Sommerferie, under hvilken kun enkelte Af
delinger fungere til Behandling af paatrængende 
Sager (saaledes i Tyskland 15. Juli—15. Septbr., 

i Frankrig 15. Aug.—15. Oktbr., i England 12. 
Aug.—24. Oktbr.), kendes i Danmark noget 
saadant kun for Højesterets (s. d.) Vedkommende, 

I i Norge slet ikke. Derimod hedder det i D. og 
j N. L. 1—3—4, at »ingen Rettergang maa holdes 
\ paa hellige Dage, eller de 3 næste Dage før 
Paaskedag eller fra Julen til Helligtrekonger <, 
hvilket Forbud dog ikke ubetinget gælder for 
Retter, der holdes som »Ekstraret« (s. d.). Det 
af Folketinget December 1902 vedtagne Rets-
reformforslag foreskriver en R. for Landsretterne 
fra I. Juli til 31. Aug. E. T. 

Retsfilosofi. Hovedspørgsmaalet for R. er: 
Hvad er Retten? Hvori bestaar dens Væsen og 
Opgave?, Spørgsmaal, som allerede den græske 
Filosofi beskæftigede sig med. Inden for R.'s Hi
storie viser sig to Hovedmodsætninger, som stadig 
mødes i Kamp. Den ene, positivistiske, Opfattelse 
søger at finde Rettens Grundtanker og Lovene 
for deres historiske Udvikling, den anden, idea
listiske, lader sig ikke nøje med, at Retten faktisk 
er saaledes, men spørger: Bør den være saa? 

I Denne Tankegang har spillet den største Rolle i 
I det menneskelige Aandsliv i Aarhundreder gennem 
. N a t u r r e t t e n (s. d.), som for øvrigt spøger den 
Dag i Dag mere end det ofte tros. Mod Natur
retten optraadte den »historiske Skole«, som i 
visse Punkter staar Spekulationens Høvding Hegel 
nær, medens Herbart indtager en Plads for sig 
selv. En rent utilitarisk Retning i R. indtages af 
den geniale Ihering, medens Kohler, støttet til 
sine universalretshistoriske Forskninger, i en usæd
vanlig energisk Form atter har slaaet til Lyd for 
den Hegel'ske Idealisme. I Nutiden har R. i høj 
Grad tabt Terrain, mange spaa R.'s Undergang. 

I Disse Opfattelser bero vistnok delvis paa en For
veksling af R. med Naturret. Selv R.'s Modstandere 
operere stadig — og kunne ikke andet — med 
retsfilosofiske Begreber. Om R.'s Udvikling se i 
øvrigt R e t s v i d e n s k a b . — I Stedet for R. bruges 
f. Eks. i nordisk Retslitteratur i Alm. Udtrykket 
»almindelig Retslære«. De to Udtryk kunne an
vendes ganske adækvat, men ved R. tænkes uvil-
kaarlig mere paa retsspekulative Tankeformer end 
ved Ordet Retslære. Fz. D. 

Retsforfølgning, Forfølgning ved Hjælp af 
Proces til Doms Erhvervelse. Den i dansk Ret 
saakaldte »hurtige Retsforfølgning efter Frd. af 
25. Jan. 1828« adskiller sig fra den almindelige 
Proces derved, at den sagsøgte ikke kan frem-

! sætte andre Realitetsindsigelser end saadanne, 
' der kunne gøres gældende, uden at han behøver 

særlig Udsættelse for at føre Bevis derfor, eller 
som gaa ud paa, at det Gældsbrev, hvorpaa Søgs-
maalet grundes, er falsk eller forfalsket, eller at 
sagsøgte ved dets Underskrift var umyndig, at 
der ordentligvis overhovedet ikke uden Sag-

• søgerens Samtykke maa gives sagsøgte mere end 
ganske korte Udsættelser under Proceduren, og 
at Dommen ordentligvis skal afsiges senest 14 
Dage efter Optagelsen. I øvrigt følges de al
mindelige Procesregler. Forudsætningen for An
vendelsen af denne »hurtige R.« er, at den sag-

! søgte forud i et Gældsbrev udtrykkelig har 
; underkastet sig den. E. T. 

Retsforlig, et for en Ret til en Retsprotokol 
indgaaet Forlig (jfr. F o r l i g , F o r l i g s m æ g -

i ling). 
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Retshaandhævelse kan undertiden retmæssig 
udøves af den private, f. Eks. gennem Anvendelse 
af Nødværge, Anholdelse af en Tyv paa fersk 
Gerning o. 1., men er som almindelig Regel for
beholdt Statsmyndighederne. Der sondres mellem 
afværgende, oprettende og straffende R. Til af
værgende R. hører f. Eks. Nødværge eller Poli
tiets Indskriden for at hindre Forstyrrelse af den 
offentlige Fred eller anden Retskrænkelse; der
hos virke selvfølgelig Straffelove og Erstatnings
regler saavel som disses Fuldbyrdelse i al Alm. 
indirekte retsbrudafværgende, nemlig ved den 
Trudsel, de indeholde mod Retskrænkeren. Til 
den oprettende R. hører navnlig dette, at Folk 
ved Søgsmaal tvinges til at opfylde en dem paa
hvilende Pligt, til at udlevere noget, hvortil en 
anden har bedre Ret, eller til at erstatte det 
Tab, som de ved deres Retskrænkelse have for
voldt. Ogsaa i internationale Forhold kan der 
være Tale om R., om end i meget ufuldkommen 
Skikkelse. I hvert Fald ville de internationale 
Magtmidler (Krig, Repressalier o. s. v.) i Reglen 
blive benyttede under Paaberaabelse af, at de 
tilsigte Oprejsning for en stedfunden Rets
krænkelse. E. T. 

Retshandel se Løfte. 
Retshistorie. R.'s Opgave er at undersøge 

en given Rets historiske Udvikling, dens Til
blivelse og vekslende Skæbne, samt at forfølge 
dens funktionelle Virksomhed ned gennem Tiderne. 
R. var i lange Tider i Miskredit baade hos Prak
tikere og hos Teoretikere, bl. a. fordi den kun 
var et Pulterkammer og Oplagsrum for en Række 
Kendsgerninger uden Orden og Sammenhæng, men 
den nyere Tids energiske ogmaalbevidste Forskning 
med Rygstød i grundige Kildestudier har formindsket 
denne Mistillid. For at naa sit Maal maa Rets-
historikeren paa een Gang være Jurist, Historiker, 
Filolog og Nationaløkonom, o: Opgavens Løsning 
fordrer et intensivt Samarbejde paa de angivne Felter. 
Retten er en Kulturfaktor af største Betydning, 
dens Historie er derfor et vigtigt Led af Kultur
historien. Og ikke nok hermed. Baade for For
tolkningen og Anvendelsen af den positivt gældende 
Ret er R. af indgribende Betydning. R. er en 
forholdsvis ny Videnskab. Fra Hugo Grotius'es 
klassiske »Inleidinge tot de hollandsche Regts-
GeleertheyU [1631] plejer man at regne en ny 
Fase i R.'s Udvikling. Om R.'s Litteratur se i 
øvrigt R e t s v i d e n s k a b . (Lit t . : Ka r l v. Amira, 
»Ueber Zweck und Mittel der Germanischen Rechts-
geschichte« [Munchen 1876]; E b b e H e r t z b e r g , 
»Den moderne R.< [i »Tidsskr. f. Retsvidenskab< 
IV, S. 386—405, V, S. 1—39]). Fz.D. 

Retshjælp. Medens den, der tiltales for en 
Forbrydelse, gerne faar beskikket en Forsvarer 
(se D e f e n s o r ) af det offentlige, overlader Stats
magten det i alle private retlige Forhold til 
Borgerne selv at skaffe sig den fornødne rets
kyndige Bistand, en Bistand, der da gerne maa 
søges hos dem, der gøre Næring af at yde saa-
dan, altsaa særlig hos Sagførerne. Undtagelse 
herfra gøres kun, for saa vidt en Person faar 
Bevilling til »fri Proces« (s. d.), eller for saa 
vidt der er Tale om saadanne Sager, under hvilke 
der er paalagt Dommeren en særlig Pligt til at vej
lede Parterne (saaledes efter gældende dansk og norsk 
Ret i ssmaa Gældssager« og private Politisager), 

ligesom det selvfølgelig jævnlig forekommer, at 
de forskellige Administrationsgrene give Svar paa 
privates Forespørgsler af retligt Indhold ved
rørende selve den paagældende Administrations-
gren. Nogen almindelig Institution, hvortil Folk, 

I der ikke have Raad' til at gaa til Sagførere, 
kunne henvende sig for at finde Vejledning i alle 
Slags retlige Spørgsmaal, har derimod ikke eksi
steret i Danmark, før Studentersamfundet (s. d.) 
1885 oprettede en saadan i Kjøbenhavn under 
Navn af S t u d e n t e r s a m f u n d e t s R. for Ube
m i d l e d e . Denne Institution er fra først af ude
lukkende bygget paa private Bidrag og opret
holdes endnu for en væsentlig Del ved saadanne; 
dog have Stat og Kommune siden 1895—96 ydet 
den et aarligt Tilskud. Naar den med forholdsvis 

; ringe Bekostning har kunnet udrette et stort Ar
bejde, beror dette paa, at den hovedsagelig virker 

I ved Hjælp af vederlagsfri Bistand fra en Mængde 
I af Hovedstadens Jurister, nemlig en Del Sag

førere og andre i praktisk-juridiske Livsstillinger, 
bistaaede af en Kreds af yngre juridiske Kandi
dater og juridiske studerende. Den har til Dato 
virket fortrinlig og vundet almindelig Aner
kendelse. Dens Lokaler, der f. T. (1903) bestaa 
af 7 Konsultationsværelser og 1 Værelse for Ud
færdigelse af Ansøgninger og holdes aabne hver 
Søgnedagsaften Kl. 7—9, have i de sidste Aar 
været søgte af ca. 20,000 Personer aarlig. Der 
gives Raad om alle Slags juridiske Anliggender, 
saaledes i Sager om Adoption, Alderdomsunder-
støttelse, Alimentation, Arveforhold, Benaadning. 
Ejendomsret, Erstatning, Fattighjælp, Gælds
forhold, Huslejeforhold, Indfødsret, Lærlinge
forhold , Lønspørgsmaal, Myndighed, Navne
forandring, Næringsforhold, Separation, Skilsmisse, 
Tyende- og andre Tjenesteforhold, Ægteskab, 
Æresfornærmelser m. m. og udfærdiges eventuelt 
de fornødne Dokumenter, saasom Klager til 
Retterne, Henvendelser til Magistraten, Testa
menter, Gældsbeviser, Ansøgninger af mange for
skellige Slags o. s. v. Undtagelsesvis overtager 
R. ogsaa selve Førelsen af Retssagen gennem 
dens fast antagne Sagfører. R. er selvfølgelig 
hovedsagelig kommen selve Hovedstaden til gode, 
men har dog ogsaa besvaret skriftlige Fore
spørgsler fra Provinserne og fra Udlandet. Insti
tutionen, der fra først af vistnok var enestaaende 

i i sin Art, har vakt en Del Opmærksomhed og
saa i Udlandet og givet Stødet til lignende Insti
tutioners Oprettelse andensteds, saaledes i flere 
større danske Provinsbyer, i Christiania (se nedenf.) 
og Wien. E. T. 

Med Forbillede i det danske Studentersamfunds 
R. oprettedes 1886 i Christiania efter Initiativ af 
Højesteretsadvokat Ludvig Meyer og nogle andre 
socialt interesserede Mænd »Kontoret for fri R.«. 
Det reorganiseredes i 1890'ernes Begyndelse og 
fik nu en kommunal Bevilling, senere ogsaa en 
ringe Støtte fra Statens Side, hvorved det op-
naaede en betrygget Tilværelse. Kontoret har i 
de sidste Aar et Budget paa gennemsnitlig ca. 
3,000 Kr. Det har f. T. (1903) tre Konsultations-
værelser og holdes aabent alle Virkedage, Lør
dage undtagen, Kl. 71/2—9 Aften. Søgningen er 
i de senere Aar over 3,000 Personer aarlig og er 
i rask Stigning. Den overvejende Flerhed af 
raadsøgende ere Haandværkere i underordnet 
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Stilling, Løsarbejdere, Tyende samt (ca. 25 p. Ct.) 
gifte og fraskilte Kvinder. K. V. H. 

Retskilde, den Kilde, hvorfra Retsreglerne 
komme. I ' et organiseret Samfund er den fornemste 
R. selvfølgelig Loven , dette Ord taget i videste 
Forstand som omfattende ikke blot selve Grund
loven og de af den lovgivende Myndighed i Hen
hold til denne vedtagne egentlige Love, men og-
saa alle Retsforskrifter, som administrative, kom
munale eller andre Myndigheder hver paa sit Om-
raade maatte give. Loven kan imidlertid ikke over
komme udtrykkelig at omhandle den hele over
vældende Mængde Livsforhold og Kombinationer, 
der kræve retlig Løsning. Den maa derfor sup
pleres dels ved Hjælp af R e t s s æ d v a n e n (s. d.), 
dels ved Hjælp af Ræsonnementer paa Grundlag 
af L o v e n e s Aand og G r u n d s æ t n i n g e r (se 
Ana log i ) og F o r h o l d e t s N a t u r (s. d.). Disse 
Ting kunne derfor ogsaa nævnes som R. Videre 
er det givet, at, naar der i en vis Administrations-
gren en Tid lang følges en vis Praksis, der er 
Udtryk for en vis Opfattelse af et retligt Spørgs-
maal, eller der foreligger en Række Domme, som 
afgøre et vist retligt Spørgsmaal paa ensartet 
Maade (og da særlig naar der derimellem findes 
een eller flere Højesteretsdomme), vil dette fak
tisk virke som R., idet saavel Privatfolk som alle 
underordnede administrative Myndigheder eller 
Retter deri ville se et Udtryk for, hvad der paa 
det Omraade er gældende Ret, og ville handle 
derefter, ligesom ogsaa de overordnede Myndig
heder og Retter vilde være meget varsomme med, 
naar andre Tilfælde af samme Art komme frem 
til Afgørelse, at afvige fra den engang fastslaaede 
Opfattelse; men paa den anden Side kunne de 
efter dansk og norsk Ret gøre det, naar de finde 
afgørende Grunde dertil, og gøre det faktisk 
ogsaa af og til. E. T. 

Retskonsulént, juridisk Konsulent, Raadgiver 
i retlige Spørgsmaal. Som saadan kan efter dansk 
og norsk Ret enhver optræde, selv om han be
regner sig Vederlag derfor, saa længe han ikke 
foretager nogen af de processuelle Handlinger, 
hvortil Sagførere (s. d.) have Eneret. E. T. 

Retskraft. Enhver Dom har, naar den ikke 
kan appelleres eller Sagen genoptages til fornyet 
Behandling, eller saa længe saadant faktisk ikke 
er sket, den R., at den er b i n d e n d e for alles 
Vedkommende, saa at dens Rigtighed ikke med 
Nytte kan bestrides hverken af Domstolen selv, 
andre offentlige Myndigheder eller private, hvor
hos dens Resultat om fornødent skal iværksættes 
ved Statens eksekutive Hjælp (se E k s e k u t i o n ) . 
Herved maa dog vel mærkes, at en Dom i en 
borgerlig Sag kun afgør det rejste Spørgsmaal, 
for saa vidt angaar det indbyrdes Forhold mellem 
de to Parter og disses Successorer, medens Tredje
mands mulige bedre Ret altid er forbeholdt (se 
C i v i l p r o c e s S. 433). At Dommen er bindende, 
viser sig særlig, naar der mellem de samme Parter 
rejser sig en ny Sag, hvorunder den ene Part 
paaberaaber sig den tidligere Dom som en af For
udsætningerne for den Paastand, som han under 
den ny Sag fremsætter (han forlanger f. Eks. Er
statning for Beskadigelse af en Ting, hvortil han 
under den forrige Sag kendtes ejendomsberettiget 
fremfor Modparten); den tidligere Dom vil nemlig 
da for saa vidt uden videre være at lægge til 

Grund som saakaldet res judicata (R.'s positive 
Funktion). Paa tilsvarende Maade vil, hvis den 
Part, der har tabt i den første Proces, forsøger 
at anlægge en ny Sag, der i Virkeligheden har 
ganske samme Genstand som den forrige, Sagen 
blive afvist (R.'s negative Funktion). Det anførte 
antages at gælde, selv om der under den ny Sag 
anføres Søgsmaalsgrunde eller Indsigelser, som 
ikke have været fremme under den forrige, og 
som, hvis de allerede da vare komne frem, vilde 
have givet denne et andet Udfald — medmindre 
da disse Søgsmaalsgrunde eller Indsigelser netop 

I først ere opstaaede efter den forrige Doms Af-
I sigelse. Inden for Straffeprocessen viser en Doms 
i R. sig særlig deri, at en uappellabel Doms Af-
| gøreise af, hvorvidt en anklaget maa antages 
I skyldig eller ikke skyldig i det ham paasigtede 

Forhold og i første Fald, hvilken Straf han skal 
have, kun under særlige Betingelser kan bringes 
frem til ny Afgørelse (se G e n o p t a g e l s e og 
F o r n y e t Behand l ing ) . E. T. 

Retskrivning (svensk R a t t s k r i f n i n g eller 
Ra t t s t a fn ing , tysk R e c h t s c h r e i b u n g ) eller 
O r t o g r a f i kaldes Litteratursprogs Stavemaade. 
Efter sin Oprindelse skulde R. betyde ret Stav
ning, ret Bogstavering; men det anvendes om en 
hvilken som helst Stavemaade, der er eller har 
været i Brug. Ofte skelner Sprogbrugen ikke en
gang mellem S k r i f t s p r o g (s. d.) og R., selv 

; hvor en Adskillelse er mulig. Ved Forandring i 
R. forstaar man saaledes ofte ikke blot en For
andring i Stavemaaden, der ikke i mindste Maade 
tilsigter nogen Forandring i Udtalen (qvinde , 

\ kv inde , Q v i n d e , K v i n d e ; ax, aks , Ax, Aks, 
gaa, gaae, gå; hawe, haue , haffwe, haffue, 
hafve, have o. 1.), men ogsaa en Forandring 
af selve Skriftsproget, som f. Eks. Forandring af 
F a d e r til Far , af h a v e til ha, hvorved en 
Udtale, der fra gammel Tid har lydt i Oplæsning 
og Foredrag, Recitation og Citation, søges umu-

! l'ggj°rt- Endogsaa Forandring i Skriftsprogets 
i Bøjning (Talbøjning ved Verbum finitum, Køns-
j og Talbøjning ved Perf. part.), ja selv Forslag til 
I Forandring af Tællemaaden (femti for ha lv
t r eds ) kan man se henregnet til R. 

Fra først af har man vel alle Vegne skrevet 
Sproget saa nøjagtig og lydret, som man har for-
staaet og formaaet at gøre det med et Alfabet, 
der i Reglen var laant fra et fremmed Sprog. 
Men da det talte Sprog i Tidernes Løb er under-
gaaet Forandringer, og da disse Forandringer ikke 
altid ere blevne efterfulgte af tilsvarende For-

I andringer i det skrevne Sprog, er der opstaaet 
Misforhold mellem Tale- og Skriftsprog. Jo længere 
det Tidsrum er, i hvilket Sproget uden Afbrydelse 
har været litterært, og jo større Forandring Tale
sproget i dette Tidsrum er undergaaet, des større 
Forskel maa man vente mellem Tale og Skrift. 
Heri maa man søge den væsentligste Grund til, 
at ældgamle Litteratursprog som Fransk, Engelsk, 
Tysk, Dansk, Svensk, Islandsk, Irsk have en R., 
der meget ufuldkomment gengiver Talesprogets 
Lydforhold, og at derimod nyere Litteratursprog 
som Finsk og endnu mere Serbo-Kroatisk have 
en R., der nærmer sig Lydskrift. 

I de ældste danske Haandskrifter er Stave
maaden temmelig fast, enkel og regelmæssig; der
imod er den ustadig og forvirret i de yngre 
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Haandskrifter og i den ældste trykte Litteratur. 
Former, der tilhøre forskellige Udviklingstrin og 
forskellige Dialekter, optræde her mellem hver
andre i broget Blanding. Af Uregelmæssigheder, 
der nærmest maa betragtes som værende af blot 
ortografisk Natur, turde vel følgende anføres som 
de vigtigste. Ved Siden af æ, som brugtes i den 
ældre Tid, optræder e, navnlig i Endelser (h ør æ, 
h ø r æ r og h ø r e , hø re r ) , men ogsaa i Rod
stavelsen (ær, hær, h æ s t og er, her , hes t ) . I 
Efterlyden kan h føjes til g, d, t. Oprindeligt dagh, 
m o r g h æ n skrives ogsaa dag, morgæn, morgen, 
og oprindeligt t a k æ skrives t aghæ, tagæ, tage . 
Ogsaa oprindeligt gg kan findes stavet gh. Op
rindeligt go th , s i t hæn , h a a r t h skrives ogsaa 
godh, s idhæn, s idhen, h a a r d h og god, sidæn, 
s iden , haa rd , og oprindeligt fot, b i tæ skrives 
foth, b i t h æ , b i the og fodh, b idhæ, b i d h e 
og fod, hidse, b ide . Ogsaa oprindeligt dd kan 
findes stavet dh. Selv oprindeligt tt og t efter en 
anden Konsonant kan skrives, endda ret alminde
lig, tth, th: g o t og go th (o: godt), ræt, ræt tæ , 
ret , r e t tæ , r e t t e og ræ th , ræ t thæ , r æ t h æ 
o. s. v.; a l t og al th. Oprindeligt nn og nd, op
rindeligt II og Id sammenblandes, og t tilføjes 
undertiden i Udlyd: h a n d t (Haand), i ld t (Ud), 
o r d t (Ord), b u d t (Bud),modt(mod). Ombytning 
af w (v) og u, af t og y er almindelig. Konso
nantfordobling er ret hyppig. Navnlig i Efter
lyden fordobles især ff (foran Vokal ffw, ffu), ss, 
tt, II, nn, pp. For k skrives c, fordoblet ck, 
sjælden ch; foran Konsonanten w (v) skrives q. 
Efter d, t skrives ofte z for s. Lang Vokal for
dobles ofte, langt o skrives dog ogsaa oe. Eks. 
wuen (Uven), hwss, huss, hws, hus (Hus), quæle, 
qwczle (kvæle), pighe, pyghe (Pige), hicelp, hyælp, 
hiczlpp, hycelpp (Hjælp), wei, wey (Vej), øie, øye 
(Øje), liff, liiff, lyff (Liv), leffue, leffwe, leue, lewe 
(leve), bigge, bygge, naffn (Navn), halff (halv), 
arff (Arv), efter (efter), afften (Aften), oss (os), 
løss, løøss, løs, løss (løs), hans, hanss (hans), 
hals, halss (Hals), mit, myt, tnitt, mytt (mit), 
tal, tall (Tal), wel, uel. vel, well, uell, vell (vel), 
tack (Tak), tacke (takke), icke (ikke),/cfc£ (Folk), 
klæde, clæde, klædhe, clatdhe (Klæde), stol, stool, 
stoel, stoll, stooll, stoell (Stol). Forlyden i skal 
kan være sk, se, sck, sch; Efterlyden kan være 
/, II. Efterlyden i have kan være w, u, v, ffw, 

ffu, ffv ell. (sjældnere) fw, fu, fv ell. (endnu 
sjældnere) ff, f. Den paafølgende Vokal kan være 
æ, e. Vokalen i give kan være i, ti, y; Efter
lyden kan skifte som i have. Forlyden i skrive 
kan skifte som i skal, Vokalen som i give, 
Efterlyden som i have og give. Det er muligt, 
at alle 264 ( 4 X 3 X H X 2 ) Former forekomme. 

Det kunde se ud, som om der slet ingen R. 
var, men at enhver stavede, som han fandt for 
godt, eller som det bedst kunde falde sig. Men 
saadan forholder Sagen sig alligevel ikke. I Virke
ligheden er der meget lidt i Middelalderens R., 
der kan betegnes som individuelt. Næsten alt be
ror paa historiske Forhold, ældre Tiders R. eller 
Paavirkning fra fremmede Sprog. Usikkerhed i 
Lydbetegnelse og Lydadskillelse findes egentlig 
kun, hvor den er fremkaldt af en af disse to Aar-
sager. Man kunde ved Siden af god skrive godt , 
ja endog got, fordi den ældste Stavemaade goth 
vedblev at gøre sig gældende (Udtalen maa alle

rede i Middelalderen have været go). Derimod 
vil man vanskelig træffe d i Neutrum, da den op
rindelige Form her var gott. Oprindeligt tt efter 
Vokal er aldrig i det talte Sprog blevet sammen-

1 blandet hverken med oprindeligt t (senere d, dh) 
' eller med oprindeligt th (senere dh, d). Man 

kunde skrive tt, tth, t, th, ligesom man kunde 
betegne oprindeligt dd ved dd, ddh, d, dh, fordi 
Reglerne for Konsonantfordobling i umindelige 

I Tider ikke vare blevne overholdte, og fordi h 
' efterhaanden var blevet et rent Snyltebogstav. Men 
i oprindeligt tt kunde man lige saa lidt som op-
! rindeligt dd betegne med dt. 

I Løbet af 16. Aarh. indtraadte der betydelige 
! Forbedringer i den trykte Litteraturs R., idet 
i man uden at indføre noget i Enkelthederne nyt 
I mere og mere i det store og hele foretrækker 

det enkle, det mindst overlæssede. Men i Haand
skrifter fra samme Tidsrum er Forvirringen lige 
saa stor, som den var tidligere, og den snarere 
tiltager end aftager. Man kan her træffe en Bog-

1 stavering, der i Slethed næsten kan maale sig 
med, hvad der nutildags præsteres i Breve og 
andre Skrivelser af de i Skrivekunst og Forfatter
skab mest" ukyndige. Vi tør heraf slutte, at det 
er i Trykkerierne dansk R. først er bleven regu
leret. De vigtigste Forandringer og Forbedringer 
ere følgende. I Endelser fortrænges ce af e. Det 
overflødige h afskaffes efter g, d, t, og stumt t 

\ afskaffes efter d. Den almindelige Betegnelse for 
oprindeligt nd, nn, Id, 11 bliver nd, Id: b inde , 
finde, ho lde , k a l d e (oprindelig b indæ, f innæ, 
h a l d æ , ka l læ) . Efter e (es), 0 vedbliver i ogy 
at bruges i Flæng: vei, øie ell. vey, øye; men i 
andre Tilfælde holdes de ude fra hinanden. Der
imod vedbliver Sammenblanding af w (v) og u. 
I Forlyd anvendes dog v almindelig som Konso
nant (være), og det fortrænger i denne Stilling 
mere og mere w, som tidligere havde Over
vægten. Som Konsonant vedbliver dog u efter d, 
h,q,s,t: duale , huid , quæg, suøbe , t u e n d e . 
Bogstavfordobling beholdes, men gennemføres 
ikke saa lidt som tidligere. Foran t og i Udlyd 
bliver ff, og foran Vokal bliver^"« eneraadende. 
I Forlyd afskaffes c mere og mere i ægte danske 
Ord; derimod holder c, ck sig i Efter lyd. Brugen 
af z indskrænkes. — I 17. Aarh. fortsættes Ud
viklingen i det begyndte Spor. Adskillelsen 
mellem w og v trænger igennem. Konsonant
fordobling bliver sjældnere; ff, ffu afløses af/", 

fv. Men ogsaa ny, sære Stavemaader komme til 
Syne hist og her i Litteraturen. 

Ved Midten af 17. Aarh. blev, som bekendt, 
Spørgsmaalet om R. eller, som det dengang 
hed, Skriverigtighed sat under Forhandling i den 
grammatiske Litteratur, der da skabtes af Peder 
Syv, Erik Pontoppidan og Henrik Gerner. Be
vægelsen stammer fra Tyskland, hvor R. lige
ledes fra første Færd sammenblandedes med de 
rent sprogvidenskabelige Undersøgelser. Den, der 
gik videst paa Reformernes Vej, var Syv. Hans 
Krav og Forslag ere senere atter og atter blevne 
stillede, godkendte i stedse videre Kredse og 
efterhaanden indførte. Ingen fortjener med større 
Ret end Syv Navn af den moderne R.'s Fader. 
Syv foreslog Afskaffelse af c, q, z, x i danske 
Ord og i almindelig brugte Fremmedord. I det 
hele vilde han, at Fremmedord der vare blevne 
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rent danske, skulde staves paa Dansk: Salme, 
P r o f e t for P s a l m e , Propr ie t . Vokalfordobling 
burde med Tiden afskaffes og erstattes ved 
Længdetegn. Selv brugte han i de Skrifter, hvor 
han anvendte sin egen R., f. Eks. i Ordsprogs-
samlingen, Vokalfordobling i meget stor Ud
strækning. Der skulde gøres Skel mellem iogj, 
mellem u og v; ei (ey), øi (øy) skulde for
andres til ej, ø j ; v skulde afløse f, fv i Efter-
lyd: Liv, have . Syv's Virksomhed har vel nok 
haft nogen Betydning for den nærmest følgende 
Tid, skønt de Forandringer, der viste sig i den 
almindelige Litteratur, meget vel lade sig forklare 
som naturlig Fortsættelse af, hvad der allerede 
var i Gang. Det blev efterhaanden almindeligt 
at skrive v for f, fv; k, kk for ck: Tak , 
t a k k e . Konsonantfordobling gik af Brug: efter, 
H u u s . De allerfleste fulgte Traditionen, enkelte 
fulgte deres eget Hoved. I 18. Aarh. bragtes 
Spørgsmaalet paa Bane igen, da Niels von Haven's 
ortografiske Leksikon (1741) blev plumpt an
grebet af Th. Clitau. Nogen videre Betydning 
fik denne Strid dog ikke, men den gav Anled
ning til Fremkomsten af Høysgaard's berømte 
filologiske Arbejder, der efterfulgtes af «n Mængde 
Grammatikker og grammatiske Afhandlinger, hvori 
Spørgsmaalet om R. spiller en fremtrædende 
Rolle. l i . Maj 1775 blev det forordnet, at Di
sciplene i de lærde Skoler i det første Skoleaar 
skulde skrive Dansk efter Diktat, og dertil skulde 
benyttes en Samling af berømmelige gode Danskes, 
Norskes og Holsteners Handlinger. Det Værk, 
hvortil der sigtes, er Ove Malling's berømte 
Store og gode Handlinger, der saa Lyset 1777. 
Den R., som her er fulgt, er den traditionelle. 
11. Juli 1800 indskærpedes det, at man skulde 
holde sig til den R. >som af Fædrenelandets 
bedste og meest klassiske Prosaister bruges«. 

I 19. Aarh. har Kampen om dansk R. aldrig 
hvilet. Den er, som bekendt, fremkaldt ved Rask's 
Reformforslag, der har vundet ivrige Forsvarere især 
blandt hans Disciple, de nordiske Filologer. Hvad 
de enkelte Punkter i Forslaget angaar, fremsatte 
Rask intet synderligt nyt; han fremhæver selv 
dette som en Anbefaling for sig. Det allermeste 
havde han fundet hos Syv, Høysgaard og andre 
danske Grammatikere. Latinske Bogstaver skulde ! 

indføres. Vokaltegnene skulde forøges med å (for 
aa) og o, der skulde betegne den aabne Lyd i 
Dor , medens det gamle 0 vedblivende skulde be
holdes for den lukkede Lyd i d ø r (Præs.). Vokal
fordobling, der paa Rask's Tid var indskrænket 
til ee, ii, uu, skulde afskaffes. Det stumme e 
skulde bortkastes i gå, bo (for gaae, boe, Infin.), 
går , bo r (for gaaer , boer , Præs.). Der skulde 
skelnes mellem i og j : B jo rn (for Biørn) , Vej, i 
Oj e. Foran ce, 0, o skulde j (i) bortfalde efter : 
£" og k: Gæld, g 6 r e , kær, K ø d (for Giæld, 
Gjæld , g jø r e , g i ø r e , kjær, k iær , Kjød , 
K i 0 d). Derimod vilde han beholde / foran e: '• 
kjende, g j e rne og indføre j foran langt e: \ 
skje, et Forslag, som dog ikke siden blev 
fastholdt af nogen. Bostaverne c, q, x, 2, 
skulde afskaffes, og Fremmedords Stavemaade 
skulde saa vidt muligt fordanskes. Rask's Re
former mødte megen Modstand. De bleve 
straks bestemt og dygtig angrebne af Molbech, 
som selv i sin tidligste Ungdom havde været ude 

paa de samme Veje, idet han i sine første Bøger 
havde brugt kv, ks, for qv, x. Senere forsvarede 
han den traditionelle R. i tykt og tyndt, vendte 
endog sine Vaaben mod Madvig, der var alt åndet 
end en Tilhænger af Rask, men dog mente, at der 
var Punkter i det ny System, der havde vundet 
saa stor Udbredelse, at Tiden var moden til at 
godkende dem. Officiel Anerkendelse opnaaede 
Rask's R. ikke. 1865 blev det forordnet, at man 
i Skolerne skulde rette sig efter Molbech's Ord
bog og Salmebogen. 

Det Maal, som den ny R. stræber hen imod, er 
Lydskriften. Skriftsproget skal nærme sig Tale
sproget saa meget som muligt. Hver Lyd skal 
betegnes ved sit eget Bogstav; overflødige, stumme 
Bogstaver skulle bortkastes. Rask tog Hensyn til 
Etymologien i videste Forstand. Hans Arvtager, 
N. M. Petersen, raadspurgte særlig de nordiske 
Sprog. I det hele fik Skandinavismen stor Ind
flydelse paa Udviklingens Gang. Skriftsprogene i de 
tre nordiske Riger skulde bringes i større indbyrdes 
Overensstemmelse. De Forskelligheder, der vare 
af rent ortografisk Natur, skulde skaffes ud af 
Verden. Et Resultat af denne Bestræbelse blev 
Retskrivningsmødet, der paa Forslag af den norske 
Professor L. K. Daa holdtes i Stockholm 25.— 
30. Juli 1869. Her var mødt Udsendinge fra alle 
tre Riger. Beretninger om Mødets Forhandlinger 
og Beslutninger udgaves af Sekretærerne A. 
Hazelius (svensk), Jakob Løkke (norsk) og K. J. 
Lyngby (dansk). De danske vedtoge alt, hvad 
der siden Rask's Tid havde staaet paa Dags
ordenen, og en Retskrivningsordbog udgaves af 
Sv. Grundtvig (1870). Men nogle Punkter bleve 
dog kort efter kuldkastede: aa, x, kj, gj (foran 
ce, 0, o) beholdtes. 1872 udkom Sv. Grundtvig's 
Haandordbog, der fik ministeriel Anbefaling til 
Brug i Skolerne. Men hermed var Sagen endnu 
ikke til Ende. .1885 ansøgte Pædagogisk Selskab 
om at faa autoriseret en bestemt R. til nøje 
Efterfølgelse i Skolerne. Det førte til den nu
gældende R., hvis Regel og Rettesnor er Saaby's 
Ordbog (1891). Den Forandring, som betegner 
det største Brud med Fortiden og med alminde
lig europæisk Brug, er Afskaffelsen af x, navn
lig i Fremmedord. Stavemaaden g, k, foran ce, 
0 har været i Brug ved Siden af gi, ki, saa langt 
tilbage i Tiden, som der findes danske Haand-
skrifter. I Tidens Løb havde der ved etymo
logisk Ræsonneren indsneget sig saa mange Und
tagelser, at Reglen var vanskelig at overholde. 
Det, der mest taler mod Afskaffelsen, er den Om
stændighed, at Udtalen kj, gj lever i Nørrejylland. 
Afskaffelsen af store Begyndelsesbogstaver ved 
Substantiver var ikke blandt de oprindelige Krav. 
Senere har Spørgsmaalet stadig været fremme. 
Stockholm-Mødet vedtog Afskaffelsen. I Dansk 
er Brugen af store Bogstaver begyndt i 16. Aarh. 
og blev i 17. Aarh. næsten almindelig. I Middel
alderen skrives ogsaa Egennavne, ja selv Navnet 
G u d med lutter smaa Bogstaver. 

I Sverige har R. omtrent altid staaet paa samme 
Standpunkt. I 18. Aarh. afskaffedes Vokalfordob
ling, der tidligere var almindelig: s a a k (Sag), 
åår (Aar). Nu: sak, år. Fra Svensk er Vokal
fordobling overført til finsk R. Ved Slutn. af 
18. Aarh. forsvenskedes Fremmedordenes R. De 
Indrømmelser, der gjordes paa Stockholm-Mødet 
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1869, vare højst ubetydelige. Siden 1885 er der 
imidlertid af nordiske Filologer rejst et Ret-
skrivningsspørgsmaal i Sverige, der i Radika
lisme vistnok overgaar alt, hvad der hidtil er set 
i noget Land. Det har givet Anledning til en 
Kritik af Esaias Tegner »Natur och onatur i 
fråga om svensk rattstavning« [1886], sandsynlig
vis det mærkeligste Indlæg, der overhovedet er 
givet i Spørgsmaalet om R. (Li t t . : R. Ny er up, 
>Det danske Sprogs Retskrivningstheorier« [1805]; 
V. Boberg , »Den danske Retskrivnings Hi-
storie< [1895]). P. K. T. 

Den ovenfor omtalte Stockholm-Kongres ha-
for den n o r s k e R. kun været af liden Betyd
ning. Vistnok ere enkelte af de af samme fore-
slaaede Ændringer efterhaanden blevne gennem
førte ogsaa i Norsk, men i det hele gaa de re
formatoriske Tendenser, som for Tiden gøre sig 
gældende i Norge paa R.'s Omraade, i en stik 
modsat Retning af den skandinavistiske, idet de 
tilsigte en Fornorskning af Skrivemaaden, som 
alt mere vil skille denne fra den danske. Tre 
Principper kunne siges at blande sig og gaa 
Haand i Haand i den Kamp, som føres mod den 
traditionelle Ortografi: det nationale, som ledes 
af Hensyn til Landsmaalet; det demokratiske, hvis 
Norm er Dagligtalen; og det pædagogiske, hvis 
Maal er gennem en hensigtsmæssig R. at lette 
Forstaaelse og Oplæsning. 

Som bekendt afviger den naturlige norske Ud
tale stærkt fra den danske Skrivemaade, som lige 
fra den nynorske Litteraturs Begyndelse i 16. 
Aarh. har været alle skrivendes Rettesnor. Efter
haanden som man fik Øjet op for hvor unaturligt 
det var at tvinge Oplæsning og Foredrag ind 
under den danske Lydbetegnelse, begyndte Norsk
heden at gøre sin Ret gældende ogsaa lige over 
for Skriftformen. Blandt de første Talsmænd for 
en ægte norsk R. er særlig at nævne Overlærer 
K. K n u d s e n (s. d.), der fremfor alt krævede 
de haarde Konsonanter gennemførte i Skrift som 
i Tale. Ogsaa i den »enere Tid er det i første 
Række Skolemænd, som — af pædagogiske Hen
syn — have kæmpet for R.'s gradvise Fornorsk
ning. Af J. Aars'es autoriserede »Norske Ret
skrivningsregler« betegner hvert nyt Oplag et 
Skridt i denne Retning. 1893 stiftedes »Norsk 
Retskrivningssamlag« med det Formaal at virke 
for en mere lydtro Skrivemaade; men dets Virk
somhed blev kortvarig og affødte kun et Par 
Smaaskrifter (Chr. Col l in , »Lidt om en ny 
Retskrivning«). Mere brændende blev Spørgs
maalet, da i 1898 J. Aars , S. W. H o f g a a r d 
og Mol tke Moe indsendte til Kirke- og Under -
visningsdepartementet en Redegørelse »Om en 
Del Retskrivnings- og Sprogspørsmaal«. Herpaa 
afgav efter Departementets Anmodning A. Western, 
Hj. Falk og J. Nicolaisen deres »Betænkninger«, 
hvilke atter fremkaldte »Et Gjensvar i Retskriv-
ningssaken« af S. W. Hofgaard. I det følgende 
Aar optog »Pædagogisk Samfund« i Christiania 1 
Sagen til Diskussion. Af de forskellige Indlæg i 1 
denne kunne nævnes: J. Aars , »Om et Forslag 
til Forandringer i Retskrivningen«, Hj . Fa lk , , 
»Reform af Retskrivningen«, M o l t k e Moe, »Ret
skrivning og Folkedannelse«. Navnlig den sidste ' 
af disse Brochurer vakte i vide Kredse Interesse 
for Sagen, der nu en Tid lang diskuteredes livlig ( 

saavel i Skoleblade som i Dagspressen. Fra 
Modstandernes Lejr er at fremhæve en Række 
Artikler af J. S to rm i »Aftenposten« for 1900 
[efterfulgt af en Serie 1903]. For at sondere 
Stemningen udsendte Kirkedepartementet 1900 en 
Rundskrivelse til Skoler og interesserede For
eninger med Opfordring til at besvare en Del 
Spørgsmaal angaaende Skolernes R.; et Uddrag 
af de indløbne Besvarelser er leveret af J. Nico
laisen. De stærkt afvigende Anskuelser have be
virket, at Autoriteterne endnu intet definitivt 
Skridt have toretaget. Saaledes befinder da den 
norske R. sig fremdeles i en Overgangstilstand, 
der nærmer sig til Anarki. Medens f. Eks. danske 
Ord endnu almindelig skrives paa dansk Vis mod 
Udtalen, følge de nyoptagne norske Ord gerne 
det saakaldte »Landsmaals« Stavemaade. 

Ogsaa hvad I n t e r p u n k t i o n e n angaar føres 
der en heftig Strid mellem de gamle Regler, som 
ere optagne fra Tyskerne, og det mere med 
fransk og engelsk Brug stemmende Princip, som 
i Kommaet mere ser en Vejledning for Læseren 
end et grammatisk Tegn. Af herhenhørende Litte
ratur kunne nævnes: Hj. Fa lk , »Om en refor
meret Tegnsætning« [1893]; R. F lo , »Om Inter
punktionen« [i »Vor Ungdom« for 1893]; A. 
Wes te rn , »Om en Reform i vor Tegnsætning« 
[»Norsk Skoletidende« for 1897]; J. N i c o l a i s e n , 
»Kommaregler« [1900] og »Naturlig Gruppering 
af Tale og Skrift« [1901]. 

Den af I. Aasen (s. d.) grundlagte R. har i 
de store Drag været bestemmende for L a n d s 
m a a l e t s Ortografi. Imidlertid har ogsaa her Be
vægelsen mod en mere lydtro Skrivemaade gjort 
sig gældende med stedse stigende Styrke og 
mere og mere gjort det af med Aasen's mange 
alderdommelige Former. Resultatet er selvfølgelig 
blevet en betydelig Usikkerhed. Efter at Lands
maalet var indført ved Lov som Lærefag i 
Skolerne, gjaldt det at skaffe en fastere Norm. 
Dette var Hensigten med det »Framlegg til 
skrivereglar for landsmaale i skularne« [trykt i 
»Universitets- og Skoleannaler« for 1899], som 
M. Hægstad, Arne Garborg og R. Flo indgav 
til Kirkedepartementet, og som dette, efter at 
have indhentet nogle Erklæringer fra andre Maal-
mænd, autoriserede til Skolebrug. Hj. F. 

Retsliste, den i en Ret opslaaede eller paa 
anden Maade offentliggjorte Liste over de Sager, 
der ere berammede til Foretagelse en vis Dag 
eller i en vis Periode. E. T. 

Retslægevidenskab se Med ic ina fo rens i s . 
Retslærd kaldes den, der stræber efter at naa 

en videnskabelig Erkendelse af Retten. Det før — 
ogsaa i Lovgivningen — benyttede Udtryk »lov
kyndig« pointerede i det mindste sproglig set 
blot Kendskabet til Loven, hvilket ikke behøver 
at have noget med videnskabelig Forskning at 
gøre. Ez. D. 

Retslære se R e t s v i d e n s k a b . Om »Alminde
lig R.« se Re ts f i losof i . 

Retsmedicin se Medic ina forens is . 
Retsmidler, en fra tysk Proces hentet Fælles

betegnelse for de Midler, hvorved en afsagt Dom 
eller Kendelse kan angribes: Appel (»Berufung«), 
Besværing (»Beschwerde«, »Kæremaal«), Revision. 
I gældende dansk Proces kendes kun eet R. i den 
angivne Forstand, nemlig Appel (s. d.). E. T. 
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Det samme er Tilfældet i den norske Civil
proces, hvorimod man i Straffesager foruden Anke 
har fornyet Behandling ved Lagmandsret, Kære-
maal og Genoptagelse. E. S. 

Rets- og statsvidenskabeligt Fakultet. 
Et juridisk Fakultet bestod allerede ved det 
ældste kjøbenhavnske Universitet, men var den
gang, hvad der laa i Tidsaanden, ikke noget 
Arnested for den nationale Ret, se nærmere 
R e t s v i d e n s k a b . 1539—'732 normeredes kun 
een Jurist, men til Tider fandtes der dog flere. 
Fundatsen af 1732 bragte Tallet op til 2, og 
Fundats af 7. Maj 1788 normerede 2 ordinære 
og 2 ekstraordinære Professorer, hvortil senere kom 
forskellige Adjunkter og Docenter. Ved PI. af 
10. Aug. 1848, jfr. Bekendtg. af 10. Juni 1851, 
sloges to nyoprettede Professorater i Statsøko
nomi og Statistik sammen med de juridiske, som 
saaledes udvidedes til et rets- og statsvidenskabe
ligt. Efter de nyere Lønningslove bestaar Fakul
tetet nu af 8 ordinære Medlemmer, deraf ere for 
Tiden (1903) 6 Jurister og 2 Nationaløkonomer. 
Desuden virke l paa Finansloven lønnet juridisk 
Docent samt en Lærer i det nyoprettede juridiske 
Laboratorium. Foruden at virke i videnskabelig 
Henseende fungerer Fakultetet som Universitetets 
juridiske Konsulent. Paa Forlangende afgiver det 
responsa til private. Udenlandske Forespørgsler 
om dansk Ret pleje Ministerierne at tilstille Fa
kultetet. Fz. D. 

Ved Oprettelsen af C h r i s t i a n i a Universitet 
var Forudsætningen, at dets »juridiske« Fakultet 
fra Efteraaret 1814 skulde træde i Virksomhed 
med 3 Medlemmer. Det lykkedes dog ikke før 
1816 at faa 2 Professorposter endelig besatte, 
og da den ene af disse 1825 atter blev ledig, 
bestod Fakultetet i 4 Aar af blot 1 Medlem, 
indtil det 1829 blev fuldtalligt. Efter en skarp 
Strid henlagdes »Statsøkonomi« (med Statistik) 
fra 1840 af fra det filosofiske til det juridiske 
Fakultet. Dettes Medlemstal tæller for Tiden 
(1903) 7 ordinære og 1 ekstraordinær Professor, 
hvoraf 4 helt i de egentlige juridiske Discipliner, 
1 i »Retsvidenskab, Statsøkonomi og Statistik« 
og 2 i de to sidstnævnte Fag. Derhos plejer der, 
foruden en »Sekretær«, til Fakultetet at være 
knyttet en yngre Videnskabsmand under Titel af 
Universitetsstipendiat eller, som for Tiden, Do
cent. E. H. 

Retsorgan isa t ion . I Danmark er R. den, at 
der — bortset fra gejstlig, militær og politisk 
Jurisdiktion (se herom P r o v s t e r e t , K r i g s r e t 
og R igs re t ) — findes i Kjøbenhavn to Instanser 
og uden for Kjøbenhavn tre Instanser. I Kjøben
havn indbringes nemlig enhver Sag uden Hensyn 
til dens Størrelse, men alt efter dens Beskaffenhed 
i øvrigt, i første Instans for henholdsvis Hof- og 
Stadsretten, Sø- og Handelsretten eller Kriminal-
og Politiretten. Fra hver af disse Retter appelleres 
der direkte til Højesteret. Uden for Kjøbenhavn 
begynder enhver Sag uden Hensyn til dens Be
skaffenhed eller Størrelse ved vedkommende Under
ret (Antallet af Underretter uden for Kjøbenhavn, 
o: Herreds-, Birke- og Byretter, er ca. 130), hvorfra 
der saa eventuelt kan appelleres først til Overret 
og videre til Højesteret (se Appel ) . E. T. 

For de civile Sagers Vedkommende, der ikke \ 
høre under nogen Særret, er Forholdet i Norge j 

væsentlig det samme som i Danmark. Uden for 
Christiania og Bergen paadømmes de i I. Instans 
af Byfogeden eller Sorenskriveren, i 2. Instans af 
Overretterne (s. d.), hvorfra der atter kan appel
leres til Højesteret (s. d.). I Christiania og Bergen 
er der Byretter, hvor Sagerne i Reglen paadømmes 
af 3 Dommere, og hvorfra der appelleres direkte 
til Højesteret. Af Særretter ere de vigtigste Sø
retterne og Handelsretterne (de sidste oprettede 
fra 1. Jan. 1904 i de fleste Byer), bestaaende af 
en Underdommer og to sagkyndige Meddommere, 
hvis Domme paaankes direkte til Højesteret. — 
For Straffesagers Vedkommende indførtes 1887 
en ny R. med Jury, hvorom henvises til Kri-
m i n a l p r o c e s og Appe l . — Fra den 1891 
nedsatte Civilproceslovkommissions tidligere For
mand, afdøde Rigsadvokat Getz, foreligger fore
løbigt Udkast til en ny R. ogsaa for civile Sager 
(trykt 1902). H. S. 

I Modsætning hertil er R. i andre Lande gerne 
den, at der i I. Instans er to Arter Domstole, 
nemlig nogle, der beklædes af Enkeltdommere og 
paakende Sager, der dreje sig om mindre Værdier, 
andre, der ere beklædte med flere Dommere, hvilke 
(gerne 3 eller 5 i Forening) paakende Sager om 
større Værdier. Domstolene af sidstnævnte Art 
ere tillige ordentligvis Appeldomstole for Dom
mene i Smaasager. I Tyskland paakendes saa
ledes i 1. Instans de mindre, civile Sager af »Amts-
gericht«, de større af »Landesgericht«; fra de 
sidstnævnte appelleres til »Oberlandesgerichte« og 
eventuelt til »Reichsgericht« (se Rev i s ion) . I 
Frankrig sker Paakendelsen henholdsvis af fuge 
depaix og den almindelige tribunal de premiere 
instance; fra sidstnævnte sker Appel til en cour 
d'appel og derfra eventuelt til cour de cassation 
( s e K a s s a t i o n s r e t ) . I England sker Paakendelsen 
henholdsvis ved County Court og ved High Court 
of yustice, hvis Dommere dog, vel at mærke, 
som Regel dømme enkeltvis (se K i n g s b e n c h 
og E q u i t y S. 35). Fra High Court appelleres 
til Court of appeal, der dannes ved Sammen-
træden af fiere af de fornemste Dommere i High 
Court. Øverste Instans er House of Lords, hvilket 
faktisk vil sige en Domstol, beklædt af de enkelte 
blandt Overhusets Medlemmer, der have haft 
høje Dommerembeder. 

Smaa Straffesager paakendes i Tyskland af 
»Amtsrichter« i Forbindelse med to Lægmænd 
(»Schoffengericht«), medens større Straffesager paa
kendes af »Landesgericht«-Afdelinger (»Straf
kammer«) uden Lægmænd, og de betydeligste Straffe
sager endelig af en af 3 Landretsdommere og 
Nævninger sammensat »Schwurgericht« — som 
det ses, en lidet rationel Ordning. I Frankrig 
medvirke kun Lægmænd i de betydeligste Straffe
sager og da som Nævninger {cour d'assises). I 
England endelig deltage —• bortset fra Politiretterne 
i de større Byer og Fredsdommernes Behandling 
af ubetydelige Sager i petty sessions — Næv
ninger i alle Straffesagers Behandling, idet de 
mindre behandles i Quarter Sessions under Ledelse 
af to eller fiere Fredsdommere, de større i Court 
of Assises under Ledelse af en Dommer fra High 
Court. — Om Handelsdomstole og Søretter (s. d.). 

De Procesreformforslag, der for Tiden (1903) 
ere under Behandling af den danske Rigsdag, bi
beholde Højesteret, men paatænke at afløse de 
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øvrige Retter af en af mange Enkeltdommer-
afdelinger bestaaende kjøbenhavnsk Byret, af ca. 
50 Underretter uden for Kjøbenhavn samt af to 
Landsretter, den ene i Kjøbenhavn, den anden i 
Viborg eller Aarhus. Landsretterne, der ere Over
retter i mindre Sager og første Instans i større 
Sager, skulle have rejsende Afdelinger og i be
tydelige Straffesager tiltrædes af Nævninger. E. T. 

Retsparti var Navn for et Parti i det øster-
rigske Rigsraads Underhus, grundlagt 1873 under 
Hohenwart's Ledelse af klerikale og føderalistiske 
Medlemmer; det holdt sig under forskellige Om
dannelser indtil 1897. E. E. 

Retspleje, den af Domstolene udøvede Virk
somhed i Retshaandhævelsens Tjeneste (se Ci
v i l p r o c e s og K r i m i n a l p r o c e s ) . 

Retspiigt , det til Anerkendelse af en Rettighed 
svarende Baand paa andres Handlefrihed eller 
Krav til andres Handlepligt, der maa paalægges 
og eventuelt gennemtvinges af Statsmagten, hvis 
Rettigheden skal være virkelig retsbeskyttet, se 
R e t t i g h e d . K. B. 

Ret sp raks i s , Retternes gennem Domme eller 
Kendelser udtrykte Opfattelse af et vist retligt 
Spørgsmaal, naar dette fremtræder enten gennem 
en Række ensartede Domme eller i alt Fald er 
godkendt ved een eller flere Højesteretsdomme 
<jfr. R e t s k i l d e ) . E. T. 

Retsreformen, i Danmark almindelig brugt 
Benævnelse for den Reform af Retsplejen, der har 
staaet paa Dagsordenen, siden Grundloven fore
skrev, at Retsplejen skulde adskilles fra Forvalt
ningen, at Offentlighed og Mundtlighed skulde 
indføres saa snart og saa vidt som muligt ved hele 
Retsplejen, samt at Nævninger skulde indføres i 
Misgerningssager og Sager angaaende politiske 
Lovovertrædelser. Der har til at udarbejde 
hertil sigtende Lovforslag i Tidens Løb været 
nedsat 3 forskellige Kommissioner, og en Mængde 
Lovforslag desangaaende have været forelagte j 
Rigsdagen. I sidstafvigte Samling (1902—03) er 
det for første Gang lykkedes at føre Reformen 
gennem de 3 Behandlinger i Folketinget, saaledes 
at den er vedtagen af dette Ting og er bleven 
oversendt til Landstinget, der har nedsat et Ud
valg, som afgav Betænkning ved Samlingens Slutning. 

En sammentrængt Oversigt over Indholdet af 
Reformen, som den er foreslaaet af den sidste I 
Kommission og forelagt Folketinget 1901, findes I 
vedføjet de da forelagte Forslag (»Rigsdagstidende« I 
Till. A), se ogsaa Kretz , »Aarbog« over de for- I 
skellige Rigsdagssamlinger, jfr. i øvrigt Civi l - 1 
p r o c e s (434—435), A n k l a g e p r o c e s , Næv- | 
n inge r og flere Specialartikler. E. T. 

RetSSkoler. Herved forstaas 1) Anstalter, j 
hvori der gives Retsundervisning. Fandtes i den 
klassiske Jurisprudenses Tid, f. Eks. i Rom og 
Berytos. Om R. i Italien (Bologna) og Frankrig 
se R e t s v i d e n s k a b . 2) Retskyndige, der slutte sig 
til samme videnskabelige Grundopfattelse (se om 
Proculejanere og Sabinianer, Glossatorer, den hi
storiske Skole o. s. v. R e t s v i d e n s k a b ) . Fz. D. 

RetSSkriver, den, der forestaar Skriverforret
ningerne og Arkivvæsenet ved en Ret. I Danmark 
uden for Kjøbenhavn høre endvidere Tinglæsnings-
væsenet og Notarialforretninger under R. Det 
samme er ogsaa i Norge Tilfældet for Tinglys-
ningsvæsenets Vedkommende. Efter D. L. 1—8 

skulde der uden for Kjøbenhavn findes en R. 
i hver Underretskreds, og endnu i 18. Aarh. an-
saas Tilværelsen af en særlig R. ved Siden af 
Dommeren for at give en vigtig Garanti for Rets-

1 plejen. Senere har man imidlertid af Sparsomme-
lighedshensyn omtrent i alle Kredse henlagt Rets-
skriverforretningerne til Dommerne. — Den, der 
ved de kollegiale Retter forestaar Retsskriverfor-
retningerne, benævnes Justitssekretær. E. T. 

Retssprog ell. L o v s p r o g er Betegnelsen for 
den i Lovene og under Retshandlinger anvendte 
Stil og Udtryksmaade. Denne har i Tidernes Løb 
vekslet stærkt, men har dog i Kraft af Sagens 
Natur altid i nogen Grad maattet bevare visse 
Fællestræk, som have skilt den ud fra det al
mindelige Tale- og Skriftsprog. Først og fremmest 

j har R. maattet beflitte sig paa bestemt og tyde-
I lig at udtrykke, hvad det vil have udtalt, sam-
! tidig med at det saa vidt muligt udelukker fra 

under Ordelagene at lade indgaa, hvad der ikke 
tilsigtes medtaget. Til denne Ende anvender det 
gerne Ord og Vendinger, »Formler« og »Ter
mini«, hvis retslige Betydning Sædvanen allerede 
har fastslaaet. Herved bliver R. nødvendigvis 
gammeldags eller til Dels ligefrem arkaiserende, 
idet det fortsætter Benyttelsen af nedarvede, be
tegnende Udtryk, som ellers for længst er gaaet af 
Brug. Undertiden skaber det sig ogsaa selv Ord, 
der juridisk set kunne være træffende nok, men 
som den almindelige Sprogfølelse finder af
stikkende. Lignende Fordele, men ogsaa lignende 
Kritik kan skyldes Optagelse af Ord fra fremmede 
Sprog. Dernæst maa R. gennemgaaende lægge 
an paa at fatte sig i Korthed. Loven skal mest 
muligt kendes og følges af alle; derfor maa 
dens Bud være fyndige og lette at erindre og 
finde sig »til Rette« i. Jo vidtløftigere Talen, 
desto vanskeligere desuden at undgaa at sige 
enten for meget eller noget flertydigt. I Sammen
hæng hermed staar igen Spørgsmaalet om, i 
hvilken Udstrækning R.'s Udtryksmaade ogsaa 
bør angive Retsgrunden. I Reglen maa dette 
anses baade unødvendigt og forvirrende: »Mo
tiverne er ikke Lov«. Bestræbelsen for at faa 
udtalt det bedst rammende i færrest mulige Ord 
gør R. tungt at læse. Tanken maa følge nøje 
med for at indprente sig saavel hvad som hvad 
der ikke siges. — Under R.'s hidtidige Udvik
ling ere ovenantydede Hovedhensyn til de for
skellige Tider komne højst ulige til deres Ret. De 
ældste Loves R. er rigtignok overalt kortfattet 
og fyndigt og knytter sig saa meget naturligere 
nær til den mundtlige Taleform, som Retssæt-
ningernes Optegnelse i Skrift først begyndte at 
finde Sted længe efter, at de gennem mundtlig 
Overleverelse havde antaget traditionel Lydelse. 
Men til Gengæld led hine Tiders R. stærkt af 
Mangel paa Sætningernes Afpassethed alene for 
de Tilfælde, de egentlig egnede sig for. De vare 
mere eller mindre udprægede Almensentenser, 
hvis stive, ufravigelige Bud og Forbud frem
kaldte den Forestilling, at Retfærdighedens Gud
inde var »blind« saavel for berettigede som for 
uberettigede Hensyn. Tillige skilte det ikke 
synderlig hverken mellem Lov og Lovgrund eller 
mellem Ret og Moral. Den ægyptiske »Døds-
bog« f. Eks., der tilhører det 3. Aartusinde 
f. Chr., ser nærmest ud som en Moralkodeks, og 
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dens Artikler ere som en Slags Bekendelse lagt 
den afdøde i Munden, naar han staar for den 
straffende Guds Trone; men den har i Virkelig
heden gjort Tjeneste som Lovbog. Det samme 
gælder Jødernes »ti Bud« paa »Lovens Tavler« 
og overhovedet hele den jødiske »Lov« saavel 
som dens assyrisk-babyloniske Forgængere. Alle
rede i de her nævnte ældgamle Lovgivninger ser 
man imidlertid R.'s Udvikling i Færd med at 
tage et Skridt videre. Fordi Almensentenserne 
(»R.« i snævrere, konkret Forstand) ikke vare 
afpassede efter de enkelte Tilfældes Ulighed, 
maatte man gribe til at Mangfoldiggøre selve 
Sætningerne. Fremstillingen gik derfor stedse 
længere i Retning af Kasuistik og opregnende 
Detailopramsning. En indisk Lovbog fra Aar-
tusindet f. Chr. sætter særskilte Bødebeløb for 
Legemsskade, efter som den tilføjes med Haand, 
Fod, Stok eller Vaaben. Denne Tarifering bliver 
stadig omstændeligere. Lex Salica har 20 Straffe-
bud for at stjæle Svin foruden en lang Række 
for Tyverier af forskellige andre Dyr. Mande-
bodssystemerne blive mere og mere indviklede. 
Den norske Gulatingslov bestemmer Drabsbøder 
udredede lige til 15. kanoniske Slægtsgrad. Og-
saa paa Processens Omraade formaar Middel
alderens R. at skelne mellem de mest subtile 
Formalia, hvad navnlig den islandske Graagaas 
i sine yderst vidtløftige og indviklede Retter-
gangsregler afgiver Eksempel paa. Denne fremad
skridende Udmejsling af Enkeltforeteelserne leder 
til sidst til, at Lovbogens Stil og R. bliver Lære
bogens. I »Graagaas« mærkes det tydeligt, at 
Lovsigemandens Retsforedrag var Retsundervis-
ning. Ligesaa optages i de senjødiske »rabbinske« 
Lovbøger alle Haande Ræsonnementer og Rets-
anekdoter til Belysning af Lovens Forstaaelse, 
og det samme er til Dels Tilfældet i de muha
medanske Retskilder. Saa længe Lovene væsent
lig forplantedes gennem mundtlig Tradition, be
fordredes ogsaa herved Sammenblandingen af, 
hvad den lovkyndige vidste, og hvad han mente. 
De ældste Retsoptegnelser ere da ogsaa hyppig 
Privatarbejder, »Retsbøger«, ikke officielle Lov
bøger. Længst gaar dog i den nævnte Retning 
den romerske Udvikling, særlig paa Civilrettens 
og Processens Omraader. Medens R. i de 12 
Tavlers Love er kortfattet og kernefuldt, egnet 
for at støbes i Erts, betegnes det andet Yder
punkt ved Justinian's »Pandekter«, udgørende 
1. Del af Verdens udførligste Lovbog, Corpus 

juris civilis. Da Lovsætningerne her hentedes 
direkte ud af de lovkyndige Kommentatorers og 
Retsteoretikernes Skrifter, er R. blevet rent 
litterært; men samtidig komme de store romerske 
Juristers Skarpsind og Evne til at distingvere i 
kortest mulige Ordelag saa vel til sin Ret, at det 
romerske R. vistnok paa sin Vis altid vil ved
blive at staa uovertruffet. Paa Middelalderens R. 
øvede det dog længe ingen Indflydelse. Leges 
barbarorum ere nedskrevne Oversættelser paa 
barbarisk Latin af germanske Folkeslags hidtil 
mundtlig opbevarede Lovregler. Hvor Latinen 
derimod ikke naaede at hindre Folkets eget Sprog 
fra ogsaa at blive skriftligt R., som navnlig i det 
skandinaviske og angelsachsiske Norden, ud
viklede sig et indenlandsk R., med Bevarelse af 
den ældre Kernefuldhed, der navnlig kommer til 

Syne i Anførslerne af en Mængde oldtidsprægede 
Retssentenser. Den svenske Vestgotalag og den 
norske Gulatingslov staa i saa Henseende højest. 
Fra Romerrettens R. kommer Indvirkningen først 
ad en Omvej, gennem den kanoniske Ret, hvis 

i R. nærmest er en Mellemting mellem Romerrettens 
I og Folkelovenes positivt naive Stil. Herved holder 
! det religiøse, moraliserende Foredrag sit Indtog 
• i Lovene. Bedst slipper Lovanmelderen fra det, 
I hvor det, som i Danmark's »Jydske Lov« væsent

ligst indskrænkes til den af kanonisk Ret og R. 
stærkt paavirkede Fortale; i den en Menneske
alder yngre norske »Landslov« lider derimod en 
Række Kapitler under en salvelsesfuld Prædike
tone, hvis gejstlige Oprindelse ligeledes er umis
kendelig. Paa den anden Side formaaede heller 
ikke den senere Middelalder at opretholde Skillet 

l mellem offentlig Lov og privat Lovkyndighed. 
i Private Retsoptegnelser, saasom i Tyskland. 

Sachsenspiegel o. fl., i Danmark Thord Degns 
i Artikler, opnaa oftere Lovbogs Rang og bidrage 

delvis deres til at gøre R. omstændeligt og ræson
nerende. Først i Middelalderens allersidste Tid 
gør sig derimod selve Romerrettens og da navn
lig de kejserlige Forordningers Stil mærkbar 
i R. Dette bliver nu positivt befalende og mere 
kortfattet. Motiverne henvises efterhaanden, lige
som i Justinian's Noveller, til en Præfatio, hvor
ved Lovteksten vinder i Holdning. Som for
træffelige Prøver paa de følgende Aarhundreders 
forbedrede R. kunne nævnes Christian V's danske 
og norske Lov samt i endnu højere Grad »Sve
rige's Riges Lov« af 1734. Sit Højdepunkt naar 
imidlertid den nyere Tids R. i den franske Code 
Napoleon, hvis gennemsigtige, paa engang klart 
generaliserende og fyndig præciserende Stil dog 
skylder en væsentlig Del af sine Fortrin det 
franske Sprogs egen Klarhed og Elegance. Ogsaa 
den dansk-norske Lovgivning i Aartierne nærmest 
1800 udmærkede sig ved et værdigt, enkelt og 

I koncist R. Derimod har hverken i Norden eller 
j andensteds 19. Aarh. medført yderligere Frem

skridt for R. Tværtimod er Tilbagegangen mange
steds paatagelig. Aarsagen hertil ligger fornemme
lig i den Maade, hvorpaa Lovene i vore Dage 
blive til, gennem langvarige Forhandlinger i 
Kommissioner og Nationalforsamlinger, hvor de 
indbyrdes mest modstridende Anskuelser om Lov
genstanden gøre sig gældende og føre til mere 
eller mindre uklart udtrykte Kompromisser samt 
Holdningsløshed baade i Bestemmelser og R. 
Men ogsaa Juristernes Evne til at redigere Lovene 
synes at befinde sig i Nedgang, maaske især 

! fordi de stadig mere give efter for Tilbøjelig
heden til at ville reglementere et Emnes flest 
mulige Enkeltheder i Loven. Ved de mange 

I Definitioner, Betingelser, Begrænsninger, Ude-
; lukkeiser, Opstykninger og Henvisninger blive 

Lovparagrafferne overlæssede og uoversigtlige. 
Det alt i alt mærkeligste Lovværk, som Aar-
hundredet siden Code Napoleon har frembragt, 
nemlig den fra 1. Jan. 1900 i Kraft traadte tyske 
»Borgerlige Lovbog« har man vistnok anstrengt 
sig for gennem omhyggelige Overarbejdelser af 
Teksten at skaffe et R., der skulde forene de 
alsidigste juridiske Krav med Præcision. Men om 

I ogsaa dette maa indrømmes i anerkendelsesværdig 
j Grad at være lykkedes, vidner Værkets hele Stil, 
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trods en vidtdreven sproglig Purisme lige over 
for Fremmedord, desuagtet paa det stærkeste om, 
at det moderne R. er blevet et tungt læst, teknisk 
Særsprog for Fagmænd. E. H. 

Retsstatistik. I R. gives Oplysning saavel om 
den kriminelle som om den civile Retspleje. Af 
disse frembyde Oplysningerne om den kr imi 
n e l l e langt den største Interesse, og saadanne 
kunne ogsaa i de nordiske Lande, som vare 
blandt de første i saa Henseende, føres tilbage 
til Tiden omkring 1830. Man mente derigennem 
at faa Bidrag til Bedømmelse >af Nationens 
sædelige Tilstand og Straffelovenes Virksomhed« 
(Kancelliskr. 29. Marts 1828), hvilket dog var 
vel meget forlangt, da der til en Undersøgelse 
af Befolkningens hele sædelige Tilstand kræves 
Oplysning bgsaa om mange andre Forhold. En 
nøjagtig Statistik af denne Art støder imidlertid 
paa mangfoldige Vanskeligheder; Oplysningerne 
ere i Alm. baserede paa Domfældelser, og herfra 
maa Materialet ogsaa hentes; paa den Maade 
tages der intet Hensyn til de ikke opklarede 
Forbrydelser, end sige til de ikke anmeldte, og 
man faar saaledes ikke den virkelige Tilbøjelig
hed til at begaa Forbrydelser frem; hvor der i 
en Jurisdiktion sidder en mindre raadsnar Rets
betjent, som ikke formaar at bringe Lys i Sagerne, 
kan vedkommende Egn ganske uden egen For
tjeneste komme til at staa i et særlig gunstigt 
Lys. En paalidelig Statistik over den kriminelle 
Retspleje bør bygge paa Individualitetsprincippet; 
holder man sig til Domfældelsernes Antal og 
bygger alene herpaa, faas intet paalideligt Billede, 
da det erfaringsmæssigt gaar med Forbryderne 
som med Tordenskjold's Soldater — de samme 
blive ved at gaa igen. Naar Undersøgelsen rettes 
paa de enkelte Personer, kan man faa Oplysning 
om de enkelte Aldersklassers og Befolkningslags 
meget forskellige Deltagelse; der bør derfor 
tages Hensyn til Alder, Køn, Fødested, Erhverv, 
ægteskabelig Stilling m. v.; endvidere bør man 
søge oplyst de forskellige Samfundslags Deltagelse 
i de forskellige Arter af Forbrydelser, Aarstiden 
og Stedet, hvor Forbrydelsen blev begaaet, ligesom 
det er af Interesse at kende, hvor lang Tid der 
hengaar, inden Forbrydelsen bliver opdaget. Man 
bør ogsaa sammenstille de forskellige Tiders 
økonomiske Forhold og den samtidige For-
brydelseshyppighed; men vil man sammenligne 
forskellige Tider, maa man først og fremmest 
passe paa, at Straffelovene ikke ere forandrede i 
Mellemtiden, man kan f. Eks. ikke uden videre 
jævnføre den danske Kriminalstatistik før og efter 
1866; det samme Forhold bevirker ogsaa, at 
internationale Sammenstillinger paa dette Omraade 
kun lade sig anstille med liden Nytte og bør 
foretages med stor Forsigtighed. Individual-
princippet muliggør ogsaa at faa Oplysning om 
T i l b a g e f a l d e n e , og da det erfaringsmæssig er 
paayist, at Sandsynligheden for, at en straffet Person 
bliver dømt igen, er langt større end Sandsynlig
heden for, at en Person bliver straffet første Gang, 
har dette overmaade stor Betydning; paa denne 
Maade faar man ogsaa — i hvert Fald for de 
opklarede Forbrydelsers Vedkommende — Mulig
hed for at lære hele et Lands Forbryderstab at 
kende, og paa Grundlag af Forhørene kan man 
ogsaa danne sig et Billede af Motivet til Hand

lingen og af Forbryderens hele Løbebane til 
Oplysning om Arveligheds, Drikfældigheds, øko
nomiske Forholds Indflydelse m. v.; en speciel 
Fængselsstatistik vil for øvrigt kunne give gode 
Fingerpeg til Belysning af disse Forhold. Lige
ledes til en Vurdering af Straffenes Virkning vil en 
Tilbagefaldsstatistik (Recidivstatistik) give et godt 
Materiale. I Danmark har den kriminelle Stati
stik hidtil været baseret paa summariske Rede
gørelser fra de forskellige Jurisdiktioner over 
Domfældelsernes Antal, hvor disse da blive for
delte efter de forskellige Arter af Forbrydelser; 
fra 1897 er man gaaet over til Individualprin-
cippet og faar nu tilsendt et Kort for hver For
bryder, hvorpaa indeholdes de fornødne Oplys
ninger; men den hele Statistik stiller dog, selv 
saa, store Fordringer til Statistikernes kritiske 
Sans, og Slutninger maa foretages med den største 
Varsomhed. I Norge udarbejdes ligeledes denne 
Statistik paa Grundlag af Individualskemaer, der 
udfyldes for hver enkelt domfældt Forbryder. — I 
den c iv i l e Retspleje gives Oplysning om samt
lige civile Sager, Forligsvirksomhedens Omfang, 
de rejste Sagers Art, Værdi og Afgsrelse; denne 
Statistik meddeler Oplysninger til Bedømmelse af 
det hele Erhvervsliv f. Eks. om behandlede Boer og 
deres Størrelse (Dødsboer saavel som Fallitter), 
Prioriteter, Vekselsager m. m., men Oplysningerne 
kunne vanskelig blive fuldstændige. (L i 11.: » Hand-
worterb. d. Staatswissensch.« ; »Statistisk Bureaus 
Historie« [Kbhvn. 1899]; H o l c k , »Dansk Stati
stiks Hist.«, S. 263 ff. [1901]; W e s t e r g a a r d , 
»Statistikkens Historie« [Kbhvn. 1890], Statistisk 
Bureaus Tabelværker Litra B. og det norske sta
tistiske Centralbureaus Publikationer om Kriminal
statistik, civil Retspleje samt Skiftevæsen). M. A". 

Retsstridig. En Handling kan betragtes som 
r., naar den er farlig for et vist Retsgode uden 
trods sin Farlighed at være lovlig paa Grund af 
sin Nødvendighed eller Nytte. En Handling kan 
saaledes være retmæssig i Forhold til en endeløs 
Mængde Retsgoder, som den ikke udsætter for 
nogen Fare, medens den samtidig maa anses for r. 
i Forhold til det eller de enkelte Retsgoder, som 
den truer. Den Afvejelse af paa den ene Side 
Handlingens Farlighed, paa den anden Side 
Handlingens Nødvendighed eller Nytte, hvorpaa 
Retmæssighed eller Retsstridighed beror, er under
tiden foretagen af Lovgivningen selv, idet denne 
forbyder visse bestemte Handlinger; men hyp
pigere nøjes Lovgivningen med at fastslaa, hvad 
der skal anses som retsbeskyttede Goder (Rettig
heder), og foreskrive Straf eller Erstatningsansvar 
for Krænkelse af saadanne, medens den afholder 
sig fra enhver nærmere Bestemmelse af, hvilke 
Handlinger der herefter ere tilladte eller ej. Ofte 
giver nu dette sig saa temmelig af sig selv; men 
langtfra altid. Enhver indtraadt Retsforstyrrelse 
vil jo nemlig være Resultat af en Kombination 
af Omstændigheder, derunder en vis Handlen 
eller Undladen, hvilke Omstændigheder atter ville 
bero paa andre Omstændigheder, der igen ere 
foraarsagede af andre o. s. fr., og det kan da 
have sin Vanskelighed at bestemme, hvor Grænsen 
for det juridiske Ansvar skal drages. Ved Be
stemmelse af denne Grænse maa man til Ud
gangspunkt tage, hvad der menneskelig talt er 
beregneligt. Kan det f. Eks. beregnes, at en paa-
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tænkt AutomobiLvæddekørsel vil koste et større 
eller mindre Antal vejfarende Liv eller Førlighed, 
handle de, der arrangere Væddekørselen, r. i 
Forhold til disse Menneskers Liv eller Helbred, 
ellers ikke. 

Nogle hævde nu, at der kan opstilles et 
objektivt Retsstridighedsbegreb, hvorefter altsaa 
en Handlings Retmæssighed eller Retsstridighed 
bestemmes ganske uden Hensyn til, hvem der 
foretager den. For at kunne konstruere et saadant 
tænker man sig en forstandig, omhyggelig Mand 
udstyret med al den Viden, som Menneskeheden 
i det paagældende Øjeblik overhovedet sidder 
inde med vedrørende de paagældende Omstæn
digheder. De Handlinger, som en saadan Mand, 
efter at have afvejet Arten og Graden af den 
Fare, de frembyde, og paa den anden Side af 
den Nytte, de kunne ventes at bringe, vil godkende, 
ere objektivt retmæssige, alle andre objektivt r. 

Fra anden Side bestrides Muligheden af at 
opstille et brugbart objektivt Begreb om det r., 
og givet er det i hvert Fald, at den praktiske 
Værdi af et saadant Begreb er saare ringe, dels 
fordi det i sig selv jævnlig er vanskeligt at ar
bejde med, dels fordi det i de Forhold, hvor Rets-
stridighedsspørgsmaalet særlig har Betydning, 
nemlig hvor det drejer sig om Straf eller Er
statning, maa suppleres med subjektive Be
tingelser (Forsæt eller Uagtsomhed), hvis nærmere 
Bestemmelse let kan bringe de Tvivlsspørgsmaal 
tilbage, som man fra først af har fjernet ved at 
bestemme Begrebet r. rent objektivt. 

I øvrigt staar det fast, at en Handlings Ret
mæssighed eller Retsstridighed ofte ikke vil 
kunne bedømmes uden Kendskab til, dels af 
hvilke andre Handlinger den er ledsaget, dels 
hvilket Formaal der derved forfølges. At save 
et Ben af en anden er i sin Alm. r., men fore
tages denne Handling under Iagttagelse af alle 
fornødne Forsigtighedsregler som en nødvendig 
Amputation for at hindre større Skade, er Hand
lingen retmæssig. 

Striden om den rette Bestemmelse af Begrebet 
Retsstridighed er staaende. Dens Løsning vanske
liggøres ved, at Ordet jævnlig tages i forskellig 
nuancerede Betydninger. Forfatteren af det seneste 
Skrift, der beskæftiger sig med Problemet (Alex. 
Hold v. Fernach, »Die Rechtswidrigkeit« [Jena | 
I9°3J)i nævner saaledes at have fundet Ordet 
brugt i 22 forskellige Betydninger. E. T. 

Retssubjekt. Da Retsordenen er fastsat af 
Mennesker og haandhæves af Mennesker mod andre 
Mennesker for menneskelige Interessers Skyld, er I 
det dermed givet, at R., Subjekt for Rettigheder 
og Retspligter, kunne kun Mennesker være. '• 
Tidligere Tiders Opfattelser, hvorefter visse Hand
linger vare Forbrydelser mod Gud, eller hvorefter 
ogsaa skadelige Dyr kunde blive Genstand for 
formelig Strafforfølgning, ere ganske uforenelige 
hermed. Naar vedblivende Blasfemi straffes, og 
Dyrplageri ligeledes er en strafbar Handling, er 
det kun menneskelige Følelser, der derved be
skyttes mod Krænkelse. Da kun Mennesker 
kunne være R., er det dermed fremdeles givet, 
at naar man taler om, at Staten, Kommunen, I 
Stiftelser eller Aktieselskaber som juridiske Per- ! 
soner ere Indehavere af Rettigheder eller Gen
stand for Forpligtelser, er det til syvende og sidst 

de Mennesker, hvoraf Staten, Kommunen, Stiftel
sen og Aktieselskabet bestaar, eller hvis Interesse 
de tjene, der ere de egentlige R., selv om det 
for de vedkommende Retsforholds retlige Ordning 
gør en væsentlig Forskel, om de Mennesker, hvoraf 
den juridiske Enhed bestaar, udgøre en mere 
sluttet eller en mere aaben (offentlig) og skiftende 
Kreds, og det i sidste Fald ofte er hensigtsmæssigt 
eller som for Statens Vedkommende nødvendigt 
at operere med det kortere Enhedsbegreb og 
simpelt hen tale om, at det er Staten eller Stiftel
sen o. s. v., der er R. for Rettigheden eller For
pligtelsen. 

Omvendt ere a l l e Mennesker R., ganske vist 
ingenlunde i den Forstand, at alle Mennesker til 
ethvert Tidspunkt skulde kunne blive R. i alle 
Retsforhold, men saaledes, at Adgangen til at 
blive R. i de fleste og vigtigste Retsforhold nor
malt staar alle Mennesker aaben, og at intet 
Menneske helt mangler R e t s e v n e eller Evne til 
at være R. Intet Menneske er derfor retløs — og 
dette gælder ikke blot — naturligvis — om den 
afsindige, men ogsaa om den til Døden dømte, 
der, selv om Benaadning er afslaaet, er rets-
beskyttet over for alle andre end Statens lovlige 
strafeksekverende Myndigheder. Denne Erkendelse 
er imidlertid først Frugten af en lang og sen og 
endnu ikke afsluttet Udvikling. Alle Folkeslag 
have oprindelig kendt Trældom, der helt ude
lukker, og Livegenskab, der mere eller mindre 
indskrænker Retsevnen. Fremdeles har Retsevnen 
oprindelig været indskrænket alene til Statens egne 
Borgere, medens fremmede principielt vare retløse. 
Nu er derimod Slaveri eller Livegenskab afskaffet 
i næsten alle civiliserede Lande, og selv fremmede 
ere almindeligvis paa de fleste Punkter stillede 
lige med indfødte, skønt de endnu ofte ere be
tydelige Indskrænkninger underkastede, ikke blot 
i offentligretlige Forhold, men ogsaa f. Eks. med 
Hensyn til Retten til at drive Næring, eje fast 
Ejendom i den fremmede Stat o. s. v. Frem
deles have Raceforskel og Trosforskel bevirket 
og bevirke endnu mange Steder stor Ulig
hed i Retsstillingen, saaledes at Jøder, Tatere, 
Kinesere, Jesuitter og Dissentere behandles efter 
ugunstigere Regler end andre Mennesker. Endelig 
er ikke blot — hvad uundgaaeligt er — en vis 
aandelig eller legemlig Modenhed nødvendig for 
at blive berettiget eller forpligtiget R. i visse 
Forhold (saaledes for at blive gift eller for at 
kunne straffes), men ogsaa Kønsforskellen spiller 
vedblivende en betydelig Rolle, idet Kvinder endnu 
ere udelukkede fra Retsevne — særlig som be
rettiget R. — i mange Retsforhold ikke blot af 
offentlig, men ogsaa af halvt offentlig og privat 
Natur. K. B. 

Retssystem se Ret. 
Retssædvane. Herom tales der, naar en vis 

Handlemaade er iagttaget af et Samfunds Med
lemmer almindelig, stadig, længe og i den Over
bevisning, at den var retlig nødvendig {ex opi-
nione obligationis). Den igennem en saadan 
Handlemaade udtrykte Regel anses som gældende 
Ret, hvilket gerne begrundes paa den Maade, at 
den er et uvilkaarligt Udtryk for den Samfunds -
vilje, hvorpaa i Virkeligheden ogsaa Lovens 
Autoritet bygger. R. antages dog ikke at kunne 
gælde i Strid med en udtrykkelig Lov {contra 
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iegetn), men kun, hvor Loven tier (J>ræter Iegetn). 
Medens R. i tidligere Tider, hvor Lovgivningen 
var ufuldkommen, maa have spillet en frem
trædende Rolle som Retskilde, er den under 
Nutidens udviklede Lovsystemer trængt tilbage 
til en meget beskeden Plads. At afstikke 
•Grænserne for den egentlige R. nøjagtig er i 
øvrigt meget vanskeligt, og Begrebet glider jævnt 
over dels i saadan »almindelig Skik og Brug«, 
hvis Eksistens kan være af Betydning for Lov
fortolkning, Kontraktforstaaelse og Bevisbyrde
fordeling, og dels i de paa Grundlag af Dom
stolenes Afgørelser, Administrationens Praksis 
eller teoretiske Fremstillinger udviklede gængse 
Forestillinger om, hvad der ifølge »Lovenes Aand 
og Grundsætninger« eller »Forholdets Natur« er 
gældende Ret. E. T. 

Retstiden.de, N o r s k , juridisk Ugeskrift, til
sigter væsentlig at meddele Oplysninger om Rets
praksis. Det begyndte at udkomme 1836 under 
Redaktion af »Advokaterne ved Norge's Højeste
ret« og indeholdt fra først af saa godt som ude
lukkende Referater af Højesteretsdomme, til Dels 
ledsagede af Anmærkninger. Referaterne med
deltes, da Voteringen var hemmelig, gennem Gen
givelse, fuldstændig eller i Uddrag, af de under
ordnede Retters Domme og Proceduren for 
Højesteret samt af denne Rets Afgørelser. Efter 
at Voteringen var bleven offentlig, meddeltes denne 
i Sammendrag i Stedet for Proceduren. Omtrent 
paa samme Tid paabegyndte imidlertid den norske 
Sagførerforening Udgivelsen af et konkurrerende 
Skrift: »Ugeblad for Lovkyndighed, Statistik og 
Statsøkonomi«, indeholdende foruden Afhand
linger over de nævnte Emner stenografisk Referat 
af Højesteretsdomme samt i nogen Udstrækning 
ogsaa Referat af underordnede Retters Domme. 
Fra og med 1871 bleve begge Ugeskrifter slaaede 
sammen, idet Udgivelsen overtoges af den norske 
Sagførerforening med samme Program som Uge
bladet og under Titel: »Norsk Retstidende, Uge
blad for Lovkyndighed, Statistik og Statsøko
nomi«. H. S. 

Retsvidenskab, Videnskaben om Retten, har 
til Opgave i første Linie at opfatte og forstaa 
den positivt gældende Ret o: det retlig ordnede 
menneskelige Liv. Men om end den er en prak
tisk Videnskab med praktiske Formaal, er den 
blotte mekaniske, haandværksmæssige Tilegnelse 
af Retten (Lovkyndighed) ikke R., medens paa 
den anden Side keller ikke den rent formalistiske 
eller dialektiske Tumlen med retlige Begreber 
har noget med sand R. at gøre. Kløften — eller 
Mangel paa Samarbejde — mellem juridisk Teori 
og Praksis bunder i sidste Instans deri, at Praksis 
er uvidenskabelig, Teorien upraktisk. For Stats
borgerne har R.'s angivne Opgave den umiddel
bart største Betydning, men R.'s Opgave er ikke 
udtømt hermed. Den menneskelige Forskning har 
til alle Tider beskæftiget sig med Spørgsmaalene 
om Rettens Opstaaen og dens Udspring — i Gud, 
Naturen eller den menneskelige Aand —, dens 
Skabelse, dens egentlige Indhold, Spørgsmaal, 
hvorpaa der delvis endnu ikke er givet ud
tømmende eller fyldestgørende Svar. Menneskets 
videnskabelige Trang fører til en gennem
trængende Analyse af de enkelte retlige Begreber, 
til den syntetiske Bearbejdelse heraf, Rettens 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

forskellige Forgreninger, ordnes i et System. 
Uden R e t s f i l o s o f i ingen R. Retsfilosofien, som 
ikke maa forveksles med Naturrettens (s. d.) 
»evige Fornuftret«, og R e t s h i s t o r i e n , der 
undersøger Rettens historiske Udvikling, ere 
R.'s Salt. Det Stof, hvormed R. arbejder, er 
ikke en konstant, fast afsluttet Helhed. Jo rigere 
og mangfoldigere Livet udfolder sig, des fyldigere 
bliver ogsaa R.'s Opgaver. Retsudviklingen fore-
gaar ikke alene fra Lovbog til Lovbog. Uden 
reelt Kendskab til Livet og dets Fordringer 
skabes ingen levedygtig R. R. erhverver derfor 
stadig ny Jord. Betydningsfulde juridiske Disci
pliner ere af forholdsvis ung Alder — Statsretten 
f. Eks. —, og den s a m m e n l i g n e n d e R. baade 
i dens mere historiske og i dens etnologiske 
Forgreninger tilhører den nyeste Tid. Nutidens 
rige arkæologiske Forskning og Fund — f. Eks. 
af Babylonerkongen Hammurabi's Love — har 
givet Stødet til retsarkæologiske Undersøgelser af 
den største — endnu ikke overskuelige Betydning. 

Med Hensyn til R.'s H i s t o r i e maa det straks 
bemærkes, at en saadan endnu ikke vil kunne 
skrives i Lighed med f. Eks. Filosofiens eller 
Lægevidenskabens, dels paa Grund af det for
skellige Lovstof, der her opereres med, og dels fordi 
Materialerne dertil ikke foreligge. Noget andet er, 
at ensartede eller parallelt løbende videnskabelige 
Metoder ville kunne paavises ogsaa i R.'s Ud
vikling i de forskellige Lande, og at det umaade-
lige Arbejde, som en a l m i n d e l i g R.'s Historie 
vilde koste, noget vilde lettes derved, at den største 
Del af Europa har optaget som gældende den 
Ret, som faktisk har spillet den mægtigste 
verdenshistoriske Rolle baade ved dens Reception 
som saadan og ved dens overvældende Ind
flydelse paa Videnskaben, den r o m e r s k e nemlig. 

Dette aandelige Herredømme tilkommer Rom, og 
ikke He l l a s . Der er vel ingen Tvivl om, at græsk 
Ret — lige saa vel som anden Oldtidsret — paa 
adskillige Punkter har paavirket den romerske, lige
som den romerske Retsfilosofi bunder i den græske, 
men den helleniske Ret har ikke haft det histo
riske Held at blive overleveret til Efterverdenen 
i tilnærmelsesvis samme Skikkelse som den ro
merske. Vi kende intet græsk corpus juris, kun 
spredte Love og Lovindskrifter, og Hellas'es 
politiske Organisation kunde ej heller skabe et 
saadant. Nogen egentlig Juriststand eller Rets-
skoler fandtes ikke, Filosofferne — Herakleitos, 
Archelaos, Platon, Aristoteles, Theofrastos, Karne-
ades o. a. — gav sig af med spekulative Under
søgelser over Rettens Opstaaen eller Natur, 
Straffens Væsen o. s. v., men gennemgaaende mere 
filosofisk end juridisk farvede. Betegnende for 
Forskellen mellem græsk og romersk Aand og 
Litteratur er — som man har sagt —, at græsk 
Litteratur begynder med Homer, romersk med de 
12 Tavlers Love. Det digterisk og kunstnerisk 
fantasiløse og andenhaands Romerfolk skabte en 
Verdensret {jus gentiurn) og Verdens mægtigste 
Lovarbejde. Med genial Sikkerhed og usvigelig 
Retstakt afgøre de romerske Jurister hvert enkelt 
mødende Tilfælde, den juridiske Litteratur staar 
i den nøjeste Forbindelse med Praksis, i Formu
leringen af Retsbegreberne naar den det mønster
værdige. Baade i Republikkens og i Kejser
dømmets Tid nøde Juristerne den største Anseelse, 
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de ypperste Mænd og stouteste Karakterer gave 
sig af med Retsstudiet, den juridiske Bistand — 
Afgivelsen af responsa, Retsundervisning — blev 
ydet uden Betaling. Augustus gav enkelte Ju
rister {juris auctores eller conditores) jus re-
spondendi — Bemyndigelse til at give responsa 
med bindende Virkning for Dommeren. Op over 
andre Videnskaber hæver Jurisprudensen sig; selv 
i despotiske Tider, da Digtere og Historikere 
enten frivillig eller ufrivillig krøbe for Cæsarernes 
Trone, herskede i R. fuld videnskabelig Frihed. 
Under Augustus vare de betydeligste Jurister M. 
Antistius Labeo, en Mand af overlegen viden
skabelig Begavelse og Aandsdannelse, og den 
rent praktisk anlagte C. Atejus Capito, Grund
læggerne henholdsvis af Proculejanernes (opkaldt 
efter Proculus) og af Sabinianernes (efter Mas-
surius Sabinus) Retsskoler. Af senere Jurister 
skulle blot nævnes de fem >store Jurister«: Gajus, 
Æmilius Papinianus, Domitius Ulpianus, Julius 
Paulus og Herennius Modestinus, de fire sidste 
fra Severer'nes Tid. Efter Alexander Severus 
blegner R.'s Stjerne. Men i den byzantinske 
Kejser Justinian's vældige Lovarbejde Corpus 
juris civilis (s. d.), for Digesternes Vedkommende 
en Kompilation af Juristernes Skrifter, fortættes 
i en Sum henved 13 Aarhundreders juridiske 
Tænkning og Skarpsind. Corpus juris indføres i 
Italien, reciperes i 15. og 16. Aarh. i største 
Delen af Europa, hvis Privatretsvidenskab er be
hersket deraf. I den retsvidenskabelige Forskning 
danner den romanistiske Videnskab Udgangspunktet. 

I Modsætning til ældre, mere eller mindre 
fantastiske, Opfattelser, hvorefter den romerske 
Ret i 6. Aarh. sporløst skulde være gaaet til 
Grunde for derfor som en Fugl Fønix, for at 
bruge Modderman's Udtryk, at være opstegen af 
sin Aske som Følge af Pisanernes Erobring af 
Amalfi,maa det nu siges at staa fast, at den hele 
Middelalderen igennem er doceret (ved Rets-
skolerne i Rom, Ravenna, Pavia, Lyon, Orleans), 
at der til alle Tider i Middelalderen har bestaaet 
tnRetslitteratur, og at Retten ogsaa er bleven under
kastet en videnskabelig Behandling. Uberettiget 
er det her at tale om Spring i Udviklingen. 
Men den berømte, af hele Europa besøgte, Rets-
skole i Bologna (ca. 1100), hvor der under Ir-
ner ius 'es Ægide dreves et positivt Kildestudium 
af det forsømte Corpus juris, betegner en Gen
fødelse af R. Med Pionerers Dristighed og 
Kraft toge Glossatorerne fat paa Eksegesen af 
den justianeiske Ret, men Metoden har ingen 
Livskraft og havner i tom Virtuositet. Glossa-
t o r e r n e s og senere Kommentatorernes Virksom
hed (Baldus, Bartolus), som tiltrak den videbegær
lige Ungdom, lægger Grunden til Receptionen af 
den romerske Ret — saaledes i T y s k l a n d . 

Receptionen i Tyskland af den romerske Ret, 
dette retshistorisk set saa mærkelige Fænomen, 
hvis Slutningspunkt vel kan sættes omtrent paa 
den Tid, da Columbus opdagede Amerika, be
virker, at man i Middelalderen ikke vel kan an
vende Begrebet »tysk« Ret. Foruden af Romerretten, 
der for saa vidt kom til at gælde som Kirkens 
Civilret, underkuedes den nationale Ret af den 
kanoniske, der ikke opfattedes som reciperet, 
men som en af den kirkelige Øvrighed anordnet. 
Begge Retsordninger støttede gensidig hinanden 
og udgjorde sammen jus utrumque. Tidens hele 

autoritetstørstende Retning gav den kirkelige Op
fattelse let Spil, de forvirrede og splittede Rets
tilstande, politiske Momenter og Trangen til Rets
enhed bidrog til Romerrettens Sejr. Den intime 
Forbindelse mellem Jurisprudens og Teologi er 
et Særkende for Tiden. Den skolastiske Dialek
tik beherskede begge. Hvad Petrus Lombardus'es-
Libri sententiarutn var for Teologien, blev, som 

i Stintzing har bemærket, Accursius'es Glossa ordi-
naria for Jurisprudensen, Kommentatorerne Bar-

' tolus og Baldus ere somjuristeraandsbeslægtedemed 
Teologer som Albertus Magnus, Thomas fra-
Aquino og Duns Scotus. 

Den i 15. Aarh. nyvakte Interesse for klassiske 
Studier, Humanismens hele Tankegang forsyner 
R. med nyt Blod. Ulrich Zasius (1461—1535)-
tog Kampen op mod den skolastiske Retning. 
Gregor Haloander (1501—31) udgav sin berømte 
Corpus juris, den iranske Skoles og Melanch-
ton's Paavirkning gav Stødet til en mere syn
tetisk Behandling af R., Joh. Apell og Conrad 
Lagus, som skreve de første systematiske Lære
bøger, arbejdede under hans Indflydelse. Fremmest 
af Juristerne i Midten af 16. Aarh. stod Johann 
Oldendorp, der sammen med Niels Hem
mingsen {De lege naturae apodictica methodus, 
1566) paa en Maade kan regnes som Forløber 
for Grotius. Oldendorp's Discipel Vigelius skrev 
det første strafferetlige System. Af andre Syste
matikere maa Althusius fremhæves. F r a n k r i g 
var det i øvrigt, der i 16. Aarh. med Universi
tetet i Bourges som Samlingspunkt havde over
taget Førerskabet i Jurisprudensen. Foruden Filo
logen Budaeus (1467—1540), Alciatus (1492— 
1550), Duarenus (1509—59) o. a. straale de 
udødelige Navne Jac. Cujacius (1522—90) og 
Hugo Donellus (1527—91), begge enige over for 
den fælles Modstander »Bartolisterne«, men ellers 
som Mennesker hinanden fjendske og som lærde 
forskellige. Cujacius'es Begavelse gik mere i Ret
ning af det antikvarisk-kritiske, Donellus var 
den store Systematiker (Commentarii juris civi
lis). Ligesom Donellus, der for sin Tros Skyld maatte 
forlade Frankrig og døde som Professor i Altdorf, 
virkede ogsaa andre fremragende franske Jurister i 
Tyskland — Molinaeus, Balduinus og Hotomanus. 

Medens saaledes — bortset fra Romerrettens-
Reception — den tyske R. fremtræder i fremmed, 
dels italiensk dels fransk, Klædebon, plejer man 
at regne en selvstændig tysk R.'s Opstaaen ved 
H e r m a n n Conr ing ' s Værk De origine juris 
Germanici [1643], s o m bl. a. omstyrtede Teorien 
om, at Justinian's Lovbog var publiceret i Tysk
land af Kejser Lothar. Bacon's og Hobbes' 
Tanker, Tidens hele empiriske Retning mere end 
en vaagen Nationalfølelse traadte her hjælpende 
til. Praktikere som Carpzow og Mevius, Teoretikere 
som Struve og Stryk mødes i at erkende og frem
stille den levende Ret, man eftersnakkede ikke 
Ulpian's mere skønt klingende end egentlig ram
mende Definition af Retten og R. Men til virke
lig at forstaa Hjemlandets ejendommelige Rets
institutioner skortede det Praktikerne paa historisk 
Sans. Af de nævnte Mænd har Benedict Carpzow 
(1595—1666) udøvet den største Indflydelse.. 
Baade paa Statsrettens, Privatrettens, Civilpro
cessens og Kirkerettens Omraade var han virk
som, og hans strafferetlige Hovedværker gjaldt r 
Aarhundreder næsten som Lovbøger. 
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Fra Hugo Grotius'es berømte Værk: De jure 
lelli ae pacis [1625] daterer en ny Epoke i R. 
sig. Han erklærer, at der vilde eksistere en 
Naturret, selv om Gud ikke eksisterede. Natur
retten undergaar en Metamorfose i juridisk Ret
ning, Folkeretten opstaar. Naturretten gennem
syrer den positive Ret og behersker efterhaanden, 
dog ikke uden Modstand, Retsopfattelsen baade i 
England (Hobbes) og Tyskland. Stor Indflydelse 
paa Retsudviklingen her vandt Mænd som Pufendorf 
og Leibniz, derimod ikke Spinoza, mod hvis 
»Ateisme« selv den fremragende Repræsentant for 
Oplysningstiden Chr. Thomasius (1655—1728) 
advarer. Omtrent samtidig med Thomasius, 
med større Indflydelse, men uden hans Frisk
hed, virker J. G. Heinecceius (1691 —174-0> hvis 
Indflydelse ogsaa er kendelig i dansk R. (Col-
biørnsen). Tidens filosofiske Læremester blev Chr. 
Wolf med sin matematisk-demonstrative Metode, 
en fremragende Praktiker var A. Leyser (1683— 
1752), europæisk Berømmelse vandt Mænd som 
J. J. Moser, J. S. Putter og G. F. Martens. Paa 
Overgangen mellem 18. og 19. Aarh. staar Kant 
(»Metaphysische Anfange der Rechtslehre* [1797]) 
og hans Disciple, f. Eks. K. H. Gros. 

En naturlig Reaktion mod Oplysningstidens 
Fornuftret med dens Mangel paa historisk Sans 
og svigtende Evne til kritisk Prøvelse af Rets
begreberne efter deres historiske Forudsætninger 
bringer den h i s t o r i s k e Skole. Den indledes 
af Gustav Hugo, men dens største Navn er F. 
C. v, S a v i g n y (1779—1861), med hvis Værk 
>Das Recht des Besitzes« [1803] en ny Tid i R. 
opstaar. Efter den historiske Skole, som for øvrigt 
ikke helt emanciperede sig fra Retsfilosofien, gives 
der ingen naturlig Ret. Retten opstaar med de 
menneskelige Livsforhold og ændres med disse. 
Ved sin induktive Metode danner denne Skole en 
dyb Modsætning til den naturretlige Skoles De
duktioner. Strengt gennemført havner den i sej 
Konservatisme og overdreven Sædvanedyrkelse. 
Foruden Savigny maa K. F. Eichhorn og G. F. 
Puchta nævnes. Den historiske Skole mødte Mod
stand — foruden fra filosofisk Side (Thibaut, 
Kierulff, i Nutiden Nykantianeren Stammler) — fra 
Germanister som Beseler og fra en mere praktisk
dogmatisk Retning (C. G. Wachter, Windscheid, 
Dernburg og R. v. Jhering). Berøringspunkter med 
den historiske Skole havde Hegel og hans Retning 
(E. Gans, F. J. Stahl, A. Lasson o. m. fl.). Krause's 
Tanker fandt juridiske Talsmænd i Roder og Ahrens. 

Et Vendepunkt i tysk R.'s Historie skete ved 
Indførelsen af den almindelige borgerlige Lov
bog for det tyske Rige af 18. Aug. 1896 (traadt 
i Kraft 1. Jan. 1900), hvorved Romerretten i det 
mindste formelt er sat ud af Kraft. Den ny 
Lovbog har fremkaldt en overordentlig rig Litte
ratur (O. Gierke, F. Endemann, E. Strohal 
o. m. a.). Det kan i øvrigt ikke her være Opgaven 
specielt at gennemgaa R.'s Historie i Tyskland 
for de forskellige Retsdiscipliners Vedkommende. 
Snart sagt i samtlige disse indtager Landet en 
uomstridt Førerplads. Af de utallige Romanister 
kan Alfred Pernice fremhæves, af Germanisterne 
Otto Stobbe. Paa Handelsrettens Omraader 
kunne nævnes som Forfattere af europæisk Betyd
ning Thol, Goldschmidt og Cosack, i Processen 
Planck, Wach og Fr. Stein, i Strafferetten Feuer 

bach, Mittermaier, Wachter, de to Nutidsførere 
Binding og v. Liszt, endvidere v. Bar, Merkel, 
Berner, Hugo Meyer o. m. a., i Statsretten v. Mohl, 
Zachariae, Gneist og af nulevende A. Haenel, 
Laband og Jellinek, i Folkeretten Heffter og v. 
Liszt, i Kirkeretten Richter, Hinschius og de nu
levende Friedberg, Edgar Loening og den 
geniale Rudolph Sohm, der tillige er en af 
Tyskland's aandrigste Retshistorikere. Den sam
menlignende — etnologiske — R., har for
uden i England (H. S. Maine) og i Danmark (C. 
N. Starcke) i Tyskland Dyrkere som Bachofen 
(død 1887), A. H. Post, Leist, Jolly og J. Kohler. 
Som Retsfilosoffer maa de geniale Forskere 
Jhering (død 1892), Merkel (død 1896) og R. 
Stammler nævnes, som Retshistorikere af nulevende 
Brunner, R. Schroder, v. Amira og M. Pappen-
heim. I alle Discipliner virker en rig Tidsskrift
litteratur. Den ø s t e r r i g s k e , med tysk R. nær
beslægtede, R. faar en indflydelsesrig Forsker i 
Franz Aloys v. Zeiller (i 751 —1828). Betydelige 
Romanister og Privatretslærere har Østerrig i A. 
Exner, Joseph Unger og A. Randa. I Strafferetten 
nævnes S. Jenull, E. Herbst, Jul. Glaser, W. E. 
Wahlberg, K. Janka, H. Lammasch og Alex. 
Loffler. Af Retshistorikere fremhæves H. Siegel. 

Medens den tyske R., bortset fra dens indre Værd 

— paa Grund af den Indflydelse, den til alle Tider, 
i større eller mindre Omfang har udøvet ikke 
mindst paa dansk R. — her er underkastet en 
udførligere Omtale, vil det have noget mindre 
Interesse at betragte de øvrige europæiske Lande, 
f. Eks. Frankrig og England, hvis videnskabelige 
Samarbejde med nordisk R. har været langt ringere. 
Det sidstnævnte Land, med hele sin ejendomme
lige Retstilstand, udmærker sig mindre ved sin 
Retslitteratur, som ikke, systematisk og formelt, 
har naaet den Højde som Tyskland's, end ved sin 
af de mest udmærkede Jurister bestaaende Dommer
stand, der for øvrigt regelmæssig har gjort sine 
Erfaringer gældende i Litteraturen. Ang. engelske, 
franske og andre europæiske retslærde af mere 
universel Betydning henvises i øvrigt til de spe
cielle Biografier. 

I N o r d e n maa sondres mellem Danmark og 
Norge paa den ene, Sverige og Finland paa den 
anden Side. Medens Lovgivningen i Danmark 
som i det øvrige Norden, saa langt vi end se til
bage, og saavidt vor retshistoriske Viden rækker, 
fremtræder som udpræget national med forholds
vis svage romerretlige eller kanoniske Rudimenter, 
varede det længe, førend der med Rette kan tales 
om en egentlig national Retslitteratur. Dansk 
Lovgivning vandt Ry i Udlandet. Christian V.'s 
Danske Lov aftvang selv Danskhadere som Moles-
worth Beundring, i Preussen paatænkte Friedrich 
Wilhelm I at benytte den som Forbillede ved 
Forberedelsen at en almindelig Landslov. Grunden 
til, at en slig national Lovgivning, specielt et saa 
monumentalt Lovarbejde som Christian V's Lov, 
ikke skabte en national R., var først og fremmest 
— hvad allerede Kofod Ancher klager over —, 
at de danske Jurister for største Delen fik deres 
»juridiske Videnskab« udenlands fra, og at der i 
»forrige Tider alene er bleven skrevet og læst 
over fremmede Love«. I Sammenligning med den 
kanoniske og den romerske trak den inden
landske Ret det korteste Straa. Sent blev Uni-

68* 



1076 Retsvidenskab. 

versitetet oprettet, Studierne ved fremmede Høj
skoler, de store franske og tyske Retslæreres 
glimrende Navne, alt dette virkede knugende og 
overvældende og var absolut uegnet til at skabe 
nogen Interesse for eller Forstaaelse af Landets 
egen Lovgivning, endsige da gøre den til Genstand 
for videnskabelig Behandling. Andr. Sunesøn's 
og Biskop Knud's Virksomhed ere Undtagelser. 
Ved Universitetets Oprettelse (1479) blev den 
danske Ret ej heller sat i Højsædet. Paven gav 
kun Tilladelse til Undervisning i kanonisk og 
romersk Ret, i lange Tider bleve de juridiske 
Lærestole besatte med udenlandske retskyndige, 
den første dansk fødte Professor efter Reforma-
tionstiden Claus Plum (1585 —1649) udnævntes 
1617, og hans Bidrag til Litteraturen bestod i 
Disputatser om Romerretten. Større Interesse 
for Fædrelandets Ret fandtes hos Adelen, særlig 
den dygtige og patriotiske Adel paa Frederik II's 
Tid. Den vaagnende nationale Følelse, der sær
lig tog et kraftigt Opsving efter Krigene med 
Sverige, affødte ogsaa Ønsker om Reformer i det 
juridiske Studium, men først under Christian VI 
blev der taget Hensyn dertil. At der dog til alle 
Tider har været Mænd i Danmark med aabent 
Øje for den nationale Rets Fordele og Ejen
dommeligheder, viser bl. a. Christian V's Danske Lov. 
Ved Forberedelsen heraf har der staaet Kamp 
mellem den danske og den romanistiske Retning. 
Til Held for dansk Retsudvikling har det været, 
at Rasmus Vinding, som har haft størst Andel i 
Lovens Tilblivelse, stod paa et udpræget nationalt 
Standpunkt. 

Først henved Midten af 18. Aarh. træffes de 
første Spor af en egentlig dansk retsvidenskabelig 
Litteratur. Historikeren Andreas Hojer (1690— 
1739) er den dansk-norske Retslitteraturs Stifter, 
medens Mænd som Hemmingsen og Holberg ikke 
kunne henregnes til de egentlige juridiske Skri
benter. Med skarp Front mod Romerrettens 
Enevælde saa Hojer klart Betydningen af den na
tionale Rets Udvikling. Men den aandslivlige 
og alsidige Mands juridiske Forfattervirksomhed 
blev ikke stor, og hans Ideae I'ti Danici [1736] 
paadrog ham Holberg's bitre Spot. Størst har 
Hojer's Betydning været som Docent, som Vækker 
og Ansporer af den studerende Ungdom. Under 
hans Auspicier fremkom den første Disputats 
om en Artikel i Danske Lov. Hojer's >Exempel 
og Tilskyndelse« kaldte P. Kofod Ancher (1710 — 
88) frem. Ancher's »Lov-Historie« er hans og vor 
Litteraturs Hovedværk i denne Gren af R. Ancher 
og Henrik Stampe (1713—89) erePeriodens største 
Navne. De berømte »Erklæringer« i 6 Bd. ere 
Stampe's vigtigste litterære Mindesmærke. Stampe 
maa betragtes som en Forløber for Ørsted, som 
efter sit eget Udsagn skylder »Erklæringerne« meget 
med Hensyn til sin praktiske Dannelse. Thi af 
Datidens fladbundede Teori har Ørsted sikkert 
intet lært. Bortset fra hine to Mænd og enkelte 
andre Undtagelser — Folkeretslæreren M. Htibner 
— frembyder Datidens R. kun et sørgeligt Billede. 
Mænd som Hesselberg, Hedegaard, J. L. Lybecker, 
J. B. Dons, Kongslev, Nørregaard betegne i ingen 
Henseende noget videnskabeligt Fremskridt eller 
Førstehaandsarbejde. Fladere Wolf'isk Epigon-
arbejde end Nørregaard's Naturret og Hurtigkarl's 
(1763—1829) Privatret er ikke let tænkeligt. Noget 

større Betydning havde J. F. W. Schlegel (1765 — 
1836) og C. Brorson (1762 —1835). 

Gennembrudet, vistnok ret enestaaende i Verdens-
retslitteraturen, sker ved den mægtige Aand 
A n d e r s S a n d ø e Ørs ted . Ørsted omstyrter 
Naturrettens Supremati og bryder med den gældende 
Samfundspagtsteori, af Lassalle senere betegnet 
som en »Natvægteride«. Maalbevidst og sikker 
indfører han Realismen i R. og genindsætter 
den positive Ret i dens lovlige Rettigheder. 
Ørsted's skarpe og udrensende Kritik lod ikke 
Sten tilbage af Forgængernes Systemværker. Selv 
var han ikke Systematiker, men med overlegen 
Haand omskabte han reelt de gamle Systemer. I 
Privatretten, i Processen leverede han grundlæg
gende, endnu uovertrufne Arbejder, og han skar 
gennem det Væv af forloren Dybsindighed, som 
baade dengang og saa ofte siden har omgivet 
Strafferetten. (Se i øvrigt Ørs ted) . 

Ørsted's radikale Omskaben af dansk R. maatte 
virke overvældende paa Praksis, som ikke straks 
forstod alt det ny i hans umaadelige, kritiske og 
tankeklare Produktion. Hans nærmeste Efterfølgere 
J. E. Larsen, P. G. Bang, F. T. J. Gram, T. Al-
green-Ussing, J. O. Hansen og fremfor alt A. W. 
Scheel arbejdede besindig videre paa det af ham 
skabte Grundlag og systematiserede det vældige 
Stof, han havde efterladt. Retshistorien, som laa 
Ørsted fjernere, fik et nyt Opsving ved J. L. A. 
Kolderup-Rosenvinge's Virksomhed. Den i Tysk
land fremtrængende Hegel'ske Bevægelse fik i 
Danmark en indflydelsesrig Repræsentant i den 
højtbegavede F. C. Bornemann, hvis Fader M. 
H. Bornemann af Universitetet blev foretrukken for 
Ørsted til en Lærerpost. En fin og dybsindig 
Tænker vandt Formueretsvidenskaben i A. Aagesen, 
hvis Fremtræden til en vis Grad inaugurerer en ny 
Æra her. Endnu større Betydning for dansk R.'s 
Udvikling har Retsfilosoffen og Strafferetslæreren 
C. Goos haft. Paa Formuerettens Omraade mærkes 
A. C. Evaldsen, Jul. Lassen, N. Lassen, C. Torp, 
V. C. Thomsen, Ernst Møller, H. Federspiel o. fl. 
Paa Sarettens V. Bentzon og L. A. Grundtvig. 
Paa Processens N. F. Schlegel, J. Nellemann, J. 
H. Deuntzer og H. Munch-Petersen. De nyeste 
Strømninger i Strafferetsvidenskaben have fundet 
Tilhængere i C. Torp, R. S. Gram, E. Olrik o. a. 
Af statsretlige Forfattere kunne nævnes C. G. 
Holck, H. Matzen, C. V. Nyholm ogjohs. Ussing, 
af Retshistorikere bør fremhæves C. L. E. Ste
mann, V. Finsen, H. Matzen, V. A. Secher, H. 
Sylow og L. Holberg. Dansk — og nordisk — 
Retshistorie i det hele er dernæst gjort til Gen
stand for ivrige Forskninger i Tyskland af Mænd 
som Maurer, v. Amira og M. Pappenheim. Romer
retten er — foruden af P. G. Bang, C. Hall og 
Aagesen — behandlet af Jul. Lassen. Bidrag til 
R.'s Historie ere — foruden af G. L. Baden — 
givne af Nellemann, H. Øllgaard og Carl Ussing. 

For Norge ' s Vedkommende fandtes fra Middel
alderen af, ligesom i Nabolandene, den retsviden
skabelige Uddannelse væsentlig kun hos de prak
tisk arbejdende lovkyndige. Efter som dansk (og 
tysk-romersk) Ret, især efter Reformationen, trængte 
ind, gjorde der sig hos enkelte indenlandske rets
lærde en vis Bestræbelse gældende for at værge 
den norske Rets egne nedarvede Synsmaader, men 
i det store uden Virkning. Det var først, da der 
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i Christian V's Danske Lov forelaa et nyt Grund
lag, at en norsk Lovkommission med Forstaaelse 
og Dygtighed kunde udføre et alvorligt Forsøg 
paa at faa bevaret mest muligt af Norge's ejen
dommelige Retsudvikling. Forsøget strandede 
imidlertid denne Gang paa dansk Modstand, og 
Norske Lov blev i sine grundlæggende Retsprin
cipper nærmest kun en Gengivelse af Danske Lov, 
hvoraf atter fulgte, at norsk R. i 18. og Beg. af 
19. Aarh. blev fælles med dansk. For begge Litte
raturer staar A. S. Ørsted som den store Fornyer. 
Hvorvel der nu i Norge efter den politiske Adskillelse 
har udfoldet sig en rig, selvstændig og betydningsfuld 
Retslitteratur, er den videnskabelige Forbindelse 
paa Litteraturens Omraade endnu saa nøje, at Ordet 
>vor« Litteratur i begge Lande ikke alene bruges 
om Landets egen, men ogsaa om Broderlandets. 
Den retsvidenskabelige norske Litteratur, som 
fremkom umiddelbart efter Universitetets Oprettelse 
og den politiske Adskillelse, er bortset fra Filo
soffen Niels Treschow's retsfilosofiske Skrifter ikke 
af stor Betydning. Først i Slutn. af 1820'ernefik 
R. kraftigere Vækst ved C. Winther Hjelm's, U. 
A. Motzfeldt's, P. C. Lasson's og Fr. Stang's 
Virksomhed. Men Førstemanden i den norske 
Retslitteratur, »Norge'sØrsted«, blev A.M. Schwei-
gaard (1808—70), lige stor som Jurist og som 
Menneske, mindre paavirket end sine danske sam
tidige af den tyske R., som han gjorde til Gen
stand for en skarp Kritik (se i øvrigt Schwei-
gaard) . Samtidig med Schweigaard virkede Pri-
vatretslærerne P. J. Collett, den danskfødte G. F. 
Hallager og Chr. Platou. Noget senere O. A. 
Bachke (1830—9o).En Forsker af høj Rang fik Norge 
i Retshistorikeren L. M. B. Aubert (1838—96), som 
ogsaa behandlede Formueretten. Et europæisk 
Navn som — retslærd og som Lovkoncipist — har 
Bernhard Getz (1850—1901) skaffet sig, det samme 
gælder om den frugtbare og smidige Francis 
Hagerup. Endvidere kunne paa Sørettens og Privat
rettens Omraade nævnes Oscar Platou, Statsrets-
lærerne T. H. Aschehoug og Bredo Morgenstierne, 
Retshistorikerne Fr. Brandt, Absalon Taranger, og 
denaandfulde EbbeHertzberg ogFormueretslærerne 
E. Hambro, H. Scheel, Fr. Stang, N. Gjelsvik o. a. 

Tidligere end i de to andre nordiske Lande fik 
man i S v e r i g e Øjnene op for Betydningen af 
Studiet af den indenlandske Ret. Ydre og indre 
Politik stillede for store Krav til Gustaf Vasa, til at 
han kunde ofre Lovgivningen nogen større Inter
esse, ligesom hans Regering ikke kan siges at 
have gjort noget synderligt for at fremme en højere 
aandelig Udvikling eller Dannelse — fra Gustaf 
Vasa's Tid skriver sig dog Olavus Petri's mærke
lige »Domare regler«, som endnu den Dag i Dag 
gerne optrykkes i Udgaverne af »Sverige's Rikes 
Lag«. Først Karl IX's og Gustaf Adolfs Re
geringer betegne et Vendepunkt i svensk R.'s 
Historie. Begge Konger havde et klart Blik for 
Ulemperne ved Lovgivningens og Retsplejens 
usikre Tilstand, Oprettelsen af »Svea Hofratt« 
(1614) og af 2 Professorater henholdsvis for 
romersk og svensk Ret, Udgivelsen af Landsloven 
og de gamle Landskabslove bære Vidnesbyrd om 
deres kraftige Initiativ. Foruden Udgiverne af 
Lovene Johs. Bureus, Georg Stiernhielm og senere 
Johan Hadorph bør som Foregangsmænd nævnes 
Holsteneren Johs. Loccenius (1598—1677), Prof. 
i Upsala, med sin Synopsis juris [1648], det 

første systematiske Værk om svensk Ret, og 
Lexicon juris [1651], Claes Rålamb og fremfor 
alt den geniale Joh. StiernhoQk (egl. Johannes 
Olai Dalecarlus). Stiernhook's klassiske Værk De 

jure Sveonum et Gothorum vetusto [1672] be
tegner en Milepæl i svensk R. Over for Rud-
beckianismens vilde Fantasier og kvasihistoriske 
Krøniker — i R. kan som Repræsentant for denne 
Retning nævnes Rudbeck's Svoger Carolus Lun-
dius [Zamolxis 1687] og Johs. Messenius — stillede 
han den sikre Viden og den skarpe Kritik. Af 
svensk R.'s Udvikling har Stiernhook den største 
Betydning. Selv var han Sjælen i de forskellige 
Lovkommissioner — og hans Efterfølgere ar
bejdede i hans Aand —, hvis Arbejder resulterede 
i »Sverige's Rikes Lag« af 1734. som sætter den 
aarhundredegamle Uorden i svensk Lovgivning i 
Lave igen. Foruden Kommissionernes Formænd — 
særlig Gustaf Cronhielm — bør i dette Tidsrum 
nævnes Petter Abrahamson (1668—1741)) den 
berømte David Nehrman-Ehrenstråle (s. d.)(i746 
— 69), Olof I. Rabenius, Finlænderen M. Calo-
nius o. fl. a. Ihvorvel baade Naturens Lov og 
Romerretten stikke Hovedet frem i Nehrman's 
Skrifter, er hans Retsforskning reelt set næsten 
uafhængig af disse for ham mere teoretiske Ud
gangspunkter. Svensk R. frembyder en mere ens
artet og rolig Udvikling paa national Basis end 
de fleste andre Landes. Selv de ellers enevældige 
Naturretsteorier spille kun en Rolle hos enkelte 
Forfattere, f. Eks. den ansete Professor i Lund 

! Joh. Holmbergsson (1764—1842). Holmbergsson 
gav Stødet til det retshistoriske Studium, H. S. 
Collin og C. J. Schlyter (1795 —1888), d e n b e _ 

rømte Udgiver af de svenske Love, vare hans 
Disciple. Medens J. G. Richert's store Virksom
hed i alt væsentligt indskrænkede sig til Deltagelse 
i det praktiske Lovarbejde, fik Retsfilosofien 
mærkelige Repræsentanter i Filosofferne Biberg 
og Bostrom (1799—1866), hvis Lære har spillet 
den største Rolle inden for Litteraturen. Foruden de 
allerede nævnte Forfattere skulle endnu kun nævnes 
Retshistorikerne J. A. Posse, K. Olivecrona — og
saa en frugtbar Forfatter i andre Grene af Juris
prudensen —, I. S. Landtmanson, W. Sjogren og 
Carl G. E. Bjorling. Som Civilretsforfattere 
mærkes Fr. Schrevelius, E. V. Nordling, A. Win-
roth, Hj. Hammarskjold og Finlænderen Mont-
gomery. Paa Strafferettens og Fængselsviden-
skabens Omraade have særlig Kong Oscar I, Ph. 
Humbla, A. Nyblæus, Joh. Hagstrbmer, P. Assars-
son, J. C. W. Thyrén, S. Wieselgren, Finlænderen 
J. Forsman o. a. virket. Som Processualister G. 
Broomé, C. O. Montan og E. Kallenberg og 
endelig paa den offentlige Rets Omraade Chr. 
Naumann, Th. Rabenius, P. E. Bergfalk, H. L. 
Rydin, H. Blomberg og John Ask. 

Et retsvidenskabeligt Bindeled mellem de tre 
nordiske Riger er det 1888 stiftede »Tidsskrift 
for R.«. Den samlede nordiske Ret behandles i 
»Nordisk Retsencyklopædi« [I—5, 1878—99], udg. 
af T. H. Aschehoug , K. J. Berg og A. F. 
Kr i ege r . 1901 udgav E. L e h r »Elements de 
droit civil scandinave« [Paris]. Af danske Rets-
encyklopædier nævnes J. F. W. Sch lege l ' s [1825] 
og J. L. A. K o l d e r u p - R o s e n v i n g e ' s [1849]-
R.'sHistorie er behandlet afG. L. Baden i »Den 
Danske og Norske Lovkyndigheds Historie« 
[Kbhvn. 1809]. Se endvidere L i t t . om A. S. Ør-
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sted og C a r l U s s i n g i P. Hansen , >I11. dansk 
Litteraturhist.« III, S. 918 ff. For Norge ' s Ved
kommende se F. B e i c h m a n n i H. Jæger , »111. 
norsk Litteraturhist.« II, 2, S. 47 ff., for Sve-
rige 's E b b e H e r t z b e r g i > Norsk Retstidende« 
[1871, S. 569 ff.]. 

Om græsk R. se R o d o l p h e D a r e s t e , »La 
science du droit en Gréce« [Paris 1893], om 
romersk særlig P a u l J 6 r s , »Romische Rechts-
wissenchaft zur Zeit der Republik«, I [Berlin 1888]. 
Tysk R. er behandlet af R. S t i n t z i n g , »Ge-, 
schichte der Deutschen Rechtswissenschaft« I—II 
[Miinchen og Leipzig 1880—84], fortsat efter 
Stintzing's Død af E r n s t L a n d s b e r g [III, 1898]. 
Af de talrige Retsencyklopædier fra Putter's og 
til vore Dage skulle fremhæves A. Merke l ' s [Ber
lin og Leipzig 1885, 2. Udg. 1900], Ka r l Birk-
meyer's [Berlin i90 i ]og H o l t z e n d o r f f - K o h -
ler 's [6. Udg. paabegyndt Leipzig og Berlin 1902]. 
For de øvrige europæiske Lande findes ingen 
samlede Fremstillinger af R.'s Historie. Fa. D. 

Retsvidner. Det hedder i D. L. 1 — 7 - 1 , at 
> Tinghørere, Tingmænd eller Stokkemænd skulle 
være 8, eller i det mindste 7, foruden Fogeden, 
tilstæde paa Tinge, naar Retten holdes, til Rettens 
Sager at fordre, og til et lovligt Tingsvidne at 
udstæde«. At møde som Tinghører var et Ombud 
»iblant Borgere og Bøndere«. Efterhaanden blev 
det imidlertid Brug, at man lejede ukyndige og 
affældige Personer til at møde for sig, og Rets
vidneinstitutionen blev derfor, for saa vidt angaar 
Underretterne uden for Kjøbenhavn, reformeret 
ved Frd. 9. Juni 1847, der endnu gælder. Ifølge 
denne skal der af de kommunale Myndigheder 
ansættes et Antal forstandige og uafhængige Mænd 
som faste, lønnede R., saaledes at to af dem skulle 
være til Stede, naar Retten holdes, og andre 
Vidner kun maa benyttes under paatrængende 
Omstændigheder. R., der edfæstes, skulle nøje 
paaagte alt, hvad der foregaar i Retten og med
underskrive Protokollen, naar Retten hæves. Ved 
de kollegiale Retter bruges ikke R., undtagen ved 
de enkelte Afdelinger af Kriminal- og Politiretten, 
hvilke hver have eet R. — Ved Foged-, Auktions-
og Skifteforretninger skulle altid to R. være til Stede, 
men det behøver ikke at være de fast ansatte. E. T. 

Ifølge N. L. 1—7—1 og 4 skulde Retten be
siddes af 8 Lagrettesmænd ved Siden af Soren
skriveren eller Byfogeden. De gældende Bestem
melser om Lagrettesmænd eller, som de nu kaldes, 
R. indeholdes væsentlig i L. 28. Aug. 1854, for 
Straffesagers Vedkommende i Straffeprocesloven 
af 1887 med senere Forandringer. Over Personer, 
der pligte efter Tur at forrette som R. (herunder 
ogsaa Kvinder), føres et Mandtal, hvoraf til hvert 
enkelt Retsmøde udtages 2 eller for de ordinære 
Retsmøder i civile Sager (Byting, Sageting, Maa-
nedsting) 4. Ved de kollegiale Retter benyttes 
ikke R. H. S. 

Retsvildfarelse. Medens det er almindelig 
anerkendt, at den for al Strafs Anvendelse nød
vendige Forudsætning: en vis Grad af Tilregne
lighed kan være udelukket, hvor Gerningsmanden 
har svævet i en Vildfarelse angaaende de fore
liggende faktiske Forhold, f. Eks. naar en Jæger 
har skudt paa et Menneske, der i Skumringen 
færdes i Skoven, i den Tro, at det var et Dyr, 
ere Lovgivningerne mere uenige om, hvorvidt en 

R. {error j'uris) eller Vildfarelse angaaende Hand
lingens Strafbarhed skal udelukke fra Straf. Mange 
Lovgivninger gaa saaledes ud fra det Postulat, at 
enhver bør kende Straffeloven, eller ud fra den 
Betragtning, at de fleste Forbrydelsers Strafbarhed 
er saa notorisk, at Undskyldning med Uvidenhed 
om et Forholds Strafbarhed oftest kun vilde være 
et tomt Paaskud, og de afskære derfor kategorisk 
R. som Undskyldnings- eller Formildelsesgrund. 
Saaledes bestemmer f. Eks. D. Strl.'s § 42, at 
»Ukyndighed om Straffeloven, den urigtige For
mening, at den ved Loven forbudne Handling 
efter Samvittighedens eller Religionens Bud er til
ladt eller endog befalet eller omvendt en lov
befalet Virksomhed af samme Grund er utilstede
lig — —, udelukker ikke Anvendelse af Straf«. 
Den Opfattelse gør sig dog stadig mere og mere 
gældende i nyere Praksis og Teori, at det er for 
doktrinært og ubilligt saa ubetinget at fastholde, 
at R. ikke bør kunne føre til Udelukkelse eller 
Nedsættelse af Strafbarheden. Saaledes aabner 
den ny norske Straffelov i Tilfælde af Vildfarelse 
om Handlingens Retsstridighed en ubegrænset 
Adgang til Nedsættelse af Straffen. K, B. 

Rettebod, oldn. réttarbot, d. e. Forbedring 
af (nogens) Ret, tjente i oldnorsk Lovsprog til 
at gengive lat. privilegium og blev tillige lige
som dette Ord Betegnelse for særskilte Love, 
der, i Modsætning til de omfattende Lovbøger, 
paa specielle eller spredte Omraader indførte ny 
Ret. Lovforandringerne anskuedes nemlig som 
forbedrende deres Retsstilling, for hvilke de ud
færdigedes. R. udkom som kongelige, lejligheds
vis ogsaa som gejstlige Forordninger, men skulde 
strengt taget, for at opnaa Gyldighed, vedtages 
af Almuen paa Lagtingene. I Virkeligheden blev 
dette dog snart en Formsag, der efterhaanden 
gav Plads for en blot og bar Kundgørelse ved 
Oplæsning. Skønt Ordet R. kan forfølges tilbage 
til før Midten af 11. Aarh., spiller det størst 
Rolle i Tiden 1280—1319, da en livlig Lovgiv
ningsvirksomhed medførte en lang Række Æn
dringer af og Tillæg til Magnus Lagabøter's 
Lovbøger. R. fra denne Periode angaa især 
Købstads- og Næringsforholdene, men dog ogsaa 
Obligations- og Kriminalretten samt den offent
lige Ret. Navnlig er i sidstnævnte Henseende at 
mærke R. af 17. Juni 1308, der ved at afskaffe 
Lendemands- og Jarleværdigheden yderligere bi
drog til at svække Stands- og Samfølelsen inden 
for det allerede af andre Grunde i Tilbagegang 
værende, i sin Tid saa mægtige norske Aristo
krati. Efter 1319 aftager R.'s Antal og Betydning 
stærkt; de angaa nu næsten blot Købstads- og 
Næringsforholdene. Efter at Lovgivningen i 16. 
Aarh. paa ny var bleven virksommere, anvendes R. 
stadig som Betegnelse for de vigtige, ellers saakaldte 
Recesser, men forsvinder derpaa fra Christian IV's 
Tid af fra Lovsproget. — Ogsaa for de norske 
Bilande udfærdigedes R.; saaledes for Færøerne 
det store Sauirabref af 1298 om Øernes Landbo
forhold og Faareavlen, for Island den »Lange 
R.« af 26. Novbr. 1450, udstedt af Christian I 
uden Indhentelse af Altingets Samtykke. Omvendt 
vedtog Altinget 1564 paa egen Haand den under 
Navnet Storidåmr bekendte R. om Løsagtigheds-
forseelser, hvilken dog under 15. Apr. 1565 stad
fæstedes af Kongen. E, H. 
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Rettemaskine til Tænder er en fælles Be
tegnelse for alle Apparater, der tjene til Regulering 
•(»Retning«) af abnorme Tandstillinger. V. H. 

Retten til Arbejde (tysk das Recht auf 
A r b e i t, eng. right to labour, fr. droit au travait) 
•er det socialpolitiske Slagord, der giver Udtryk 
for en, særlig af Socialisterne før 1848, men senere 
ogsaa af andre, opstillet Fordring gaaende ud paa, 
at enhver arbejdsdygtig, men arbejdsledig og ube
midlet har Ret til af Staten eller anden offentlig 
Myndighed (Kommunen) at forlange sig Arbejde 
•anvist mod den for samme sædvansmæssige Løn. 
Samfundets angivelige Forpligtelse faar selvfølge
lig økonomisk og administrativt et højst forskel
ligt Omfang, efter som herunder blot medtages 
almindeligt Daglønnerarbejde med den dette til
svarende Godtgørelse eller tillige faglært Ar
bejde, der jo altid betinger en højere Løn. R. t. 
A. maa skelnes fra den af Fysiokraterne (navn
lig i Turgot's bekendte Edikt af 12. Marts 1776 
om Indførelse af Haandværksfrihed) opstillede Ret 
•til at arbejde {droit de trav diller), der ikke ud
taler andet end, at den fri Personlighed har Ret 
til efter foreliggende Mulighed at udbyde sin Ar
bejdskraft, altsaa til uhindret af legislative eller 
ved Sædvaneret etablerede Skranker (f. Eks. Lavs-
ordning, Fagforeningsregler) at kaste sig ind i Ar
bejdsmarkedets Konkurrencekamp; hvor denne ingen 
Chancer afgiver, bliver en saadan Ret uden Værd 
og Indhold. R. t. A. er ogsaa at skelne fra Retten 
til Understøttelse, selv i Tilfælde, hvor saadan 
ydes i Form af betalt Arbejde, da denne Ret 
stedse er betinget af den understøttedes Trang, 
hvad R.t. A., i alt Fald efter socialistisk Opfattelse, 
ikke behøver at være. Heller ikke falder den 
sammen med den saakaldte Ret til Eksistens, der 
samtidig som den danner en af Hovedhjørne
stenene i Kommunismens Lærebygning, ogsaa til 
«n vis Grad anerkendes af det bestaaende Sam
fund, idet dette jo faktisk yder den yderste Nød 
et Eksistensminimum (s. d.). Endelig maa R. t. 
A. holdes skarpt ud fra den i de fleste socialistiske 
Systemer forfægtede Ret til det hele (o: af Ar-
bejdskøberen ubeskaarne) Arbejdsudbytte, en Ret 
der ikke kan tænkes forenelig med den herskende 
Samfundsorden, som i Kraft af Kontraktsfriheden 
lijemler Kapitalen — den »ikke-arbejdende« Part i 
Forholdet — den efter Fradrag af alle Produk
tionsomkostninger tiloversblevne Del af Arbejdets 
Afkastning (Profit, Rente, Driftsherregevinst eller, 
efter socialistisk Sprogbrug, »Merværdi«), en An
part, som Socialisterne ville konfiskere for Sam
fundet. Postulatet om en saadan »Ret« tilhører 
den konsekvente, uforsonlige Socialisme, det om 
R. t. A. standser derimod paa Halvvejen og be
herskes af Illusionen om at kunne blive staaende 
med det ene Ben i den nuværende Samfunds
orden. Følgerigtigt udviklet maatte dog Gennem
førelsen af R. t. A. medføre en stadig videre-
gaaende Socialisering af Arbejdet, da enhver Ad
ministration af dette ellers vilde blive en praktisk 
Umulighed. Den sociale Spiregrund for Kravet 
paa, at Samfundet pligter at skaffe sine Med
lemmer Arbejde, er den individuelt uforskyldte 
Arbejdsnød inden for større Befolkningslag (se 
P a u p e r i s m e ) ; dette Krav paatvinger sig let, 
ihvor en saadan Nødstilstand bliver kronisk. 
Historisk faar det maaske socialpolitiske Udslag 

allerede i de antikke Samfund; Peisistratos skal 
saaledes have anordnet Byggearbejder for at give 
arbejdsledige Borgere Sysselsættelse, og i Rom 

i toge de liciniske Love Sigte paa samme Maal, 
' ligesom jo Iværksættelse af offentlige Arbejder i 
! Nødsperioder kendes i alle Tider og Lande, uden 

at man dog heri kan se andet end Udtryk for 
! Anerkendelsen af Samfundets Understøttelsespligt. 
' T e o r i e n om R. t. A. tilhører imidlertid helt 
! den nyere Tid. Den har sin Rod i Naturrets-
: filosofien, antydes hos Rousseau og bryder ende-
i lig igennem som logisk Deduktion af Læren om 

Samfundspagten og Menneskerettighederne hos J. 
G. Fichte, først i hans »Grundlagen des Natur-
rechts« [Bd. 2, 1797], senere nærmere udformet 
i hans mærkelige, socialteoretiske Hovedskrift 
»Der geschlossene Handelsstaat« [1800]. Helt 
uafhængig af Fichte, hvis radikale socialpolitiske 
Spekulationer forbigaaende gik i Forglemmelse, 

! præges det socialistiske Slagord R. t. A. {Droit 
\ au travail) af Charles Fourier i »Théorie des 
., quatre mouvements« [1808] og udvikles ind-
j gaaende i »Traité de l'association domestique et 
i agricole« [1822], som er Begrebets profetiske 

Evangelium. Senere fik dette sin praktiske og 
mere nøgterne Fortolker i Fourier's Discipel 
Victor Considerant, hvis mønstergyldig knapt og 
klart affattede »Théorie du droit de propriété et 
du droit au travail« [1839] opstiller R. t. A. som 

I et logisk nødvendigt Korrelat til den private 
Ejendomsret, der ene ved et saadant kunde ret
færdiggøres og opretholdes. Programmet for et 
angivelig umiddelbart gennemførligt socialpolitisk 
Reformkrav var herved opstillet, Proletariatet 
havde faaet sit Stikord, og den revolutionære 

i Agitation greb det med Begærlighed. Saaledes 
kom Formelen R. t. A. et Øjeblik til at spille en 
betydningsfuld historisk Rolle under den franske 
Revolution af 1848. Ved Siden af det fra St. 
Simon laante svævende Slagord om »Arbejdets 
Organisation« finder man intet Udtryk saa hyppig 
anvendt i 1840'ernes socialpolitiske Diskussion. 
Man mente, at blev blot R. t. A. anerkendt og 
omsat i Praksis, var dermed Universalmidlet til 
Samfundets fredelige Omdannelse bragt til at 
virke, og under Trykket af de arbejdsledige 
Skarers truende Holdning lod den provisoriske 
Regering sig bevæge til at udstede Proklama-

i tionen af 25. Febr. 1848, hvori den forpligtede 
sig til at »garantere Arbejderstandens Eksistens 

i ved Arbejde« og »alle Borgere Arbejde«. For 
i at kunne opfylde dette, i Svaghed afgivne Til-
i sagn, forordnede et Regeringsdekret af 26. 
I Febr. Oprettelsen af Nationalværkstederne (s. d.). 

Med disses eklatante Fiasko og det socialistiske 
Partis Nederlag i Junislaget (20. Juni 1848) træder 
R. t. A. ud af den praktiske Socialpolitik; Ud
trykket slettes af det ny Forfatningsudkast af 29. 
Aug. s. A., for ikke senere at dukke op i Frank
rig. Og i andre Lande kun sporadisk. I Tyskland 
blev Kravet uden Held forsøgt sat i Kurs af 
Fourieristen Franz Strohmeyer, hvis Bog herom, 
»Organisation der Arbeit«, udkom 1844. Af de 
videnskabelige tyske Socialister betones det kun 
med nogen Styrke af Karl Mario (se Wink el
b lech) i hans »Untersuchungen iiber die Orga
nisation der Arbeit« [1850]. I den praktiske 
Politik var det afvist, idet Frankfurt-Parlamentet 
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9. Febr. 1849 forkastede et Forslag om Prin- : 

cippets Anerkendelse med 317 mod 114 Stemmer. 
I 1880'erne kommer Parolen atter et Øjeblik paa 
Dagsordenen, idet Fyrst Bismarck i en Tale 9. 
Maj 1884 erklærede sig som en »ubetinget« Til
hænger af R. t. A., uden at dog dette, lige saa j 
lidt som Princippets Anbefaling s. A. af Social
politikeren Franz Stopel i Værket >Soziale Re
form«, førte til legislatoriske Konsekvenser. I 
Schweiz opstod der i 1880'ernes Slutning en livlig 
Agitation for at indføre i Forbundsforfatningen 
en ny Artikel om Indførelse af R. t. A. >som 
Grundlaget for en menneskeværdig Eksistens for 
alle Borgere«, men en Folkeafstemning 3. Juni 
1894 forkastede Forslaget med 308,000 mod 
76,000 Stemmer. I England findes kun i de so
ciale Bevægelsers første Tider, hos Robert Owen, 
Antydninger i Retning af at opstille Kravet paa 
R. t. A. Inden for praktisk Socialpolitik, saavel 
den radikale som den moderat-reformative, er 
Slagordet i vore Dage helt forsvundet; i Stedet 
for har den kastet sig over de mere begrænsede 
Opgaver at organisere en praktisk og effektiv 
Arbejdsanvisning (s. d.), Forsikring mod Arbejds
ledighed, Oprettelse af Arbejds- og Jordbrugs
kolonier, Organisation af offentlige Arbejder i 
Nødsperioder og andre Midler til at bringe den 
industrielle Reservehærs Tropper ind i det regu
lære Arbejdes Kadrer. (Li t t . : Foruden de i Art. 
anførte Skrifter: L o u i s Blån c, Le socialisme, 
droit au travail [Paris 1848]; P. J. P r o u d h o n , 
Le droit au travail [Paris 1848]; J. Garn ie r , 
Le d. au t. å l'assemblée nationale [Paris 1848]; 
E. de G i r a r d i n , Le d. au t. au Luxembourg 
etå l'assemblée nationale [Paris 1849]; A. Men g er, 
»Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag« [2. Opl. 
Stuttgart 1891; eng. og fr. Udg. 1899]; Rud. 
S i n g e r (S ieghar t ) , »Das Recht auf Arbeit in 
geschichtlicher Darstellung« [Jena 1895]; W. St. 
J e v o n s , The State in relation to labour [Lond. 
1882; 3. Udg. 1894]; G. Adler , Art. »Recht 
auf Arbeit« i »Handworterbuch der Staatswissen-
schaften« [Bd. VI, Jena 1901]; A. D r e x l e r , 
»Das Recht auf Arbeit« [Basel 1894]; C h r i s t o 
Mutafoff, »Zur Geschichte des Rechts auf Ar
beit mit besonderer Riicksicht auf Charles Fourier« 
[Bern 1897]; H. Herz , »Arbeitsscheu u. Recht 
auf Arbeit« [Wien 1903]). K. V.H. 

Ret tergangshøder se P r o c e s s u e l le Straffe . 
Retterting kan bruges om ethvert Ting, paa 

hvilket der holdes Ret, men man tænker i Dan
mark (norsk Retssprog har ikke Ordet) ved R. 
nærmest paa K o n g e n s R. Det vides ikke, 
hvornaar de danske Konger først begyndte at 
udøve Domsmyndighed ved Siden af eller oven 
over den de folkelige Domstole, Herredsting, 
Byting og Landsting, fra gammel Tid tilkommende 
Domsret; men i en Forordning for Skaane af 
26. Maj 1284 Art. 10 omtales rent i Forbi-
gaaende som en velkendt Institution »Kongens 
eget Ting« og »Konungs rættæræ Thing«, hvori
mellem der vistnok kun var den Forskel, at 
Kongen selv præsiderede paa det første Ting, 
medens det andet bestod af hans Justitiarier eller 
paa gi. Dansk rættæræ. Af senere Haandfæst-
ninger ses det, at R. holdtes paa den Maade, at 
Kongen — selv eller ved Justitiarier — holdt 
Ret rundt om i Rigets Lande, og at det paa
hvilede R. at følge hvert Lands Ret i de Domme, 

der afsagdes inden for Landets Grænser. Tillige 
indskærpedes det, at Sagerne ikke maatte ind
bringes umiddelbart for R., men først skulde 
passere Herreds- og Landsting. Oprindelig ud
øvede R. vistnok hele den Jurisdiktion, hvori 
Kongen havde Del; men da Rigens Raad ud
viklede sig, spaltedes Kongens R. i to Domstole,, 
nemlig Kongen og Rigens Raad og Kongen og 
Rigens Ret. Den sidstnævnte Domstol, hvor i 
Reglen Rigskansleren præsiderede, og som altsaa 
var en dansk Kanslerret, havde som Hoved
opgave Sager, der hidrørte fra den saakaldte 
Forfølgning med Rigens Ret (s. d.) paa Basis af 
Kongebreve (s. d.). Kongens R. bortfaldt ved 
Regeringsforandringen 1660. Ludv. H. 

Rettighed, en retsbeskyttet Interesse, for hvis 
Skyld Staten paalægger andre Mennesker Ind
skrænkning i deres Handlefrihed eller stiller 
visse Krav til deres Virksomhed. Denne Interesse 
kan snart nærmest være beskyttet af Hensyn til 
den enkelte private, der har Gavn af den, snart 
nærmest ikke af Hensyn til enkelte private, men 
af Hensyn til en mere udvidet og ubestemt,, 
aaben (offentlig) Kreds af Mennesker (det borger
lige Samfund, Staten, det internationale Stats
samfund). Heraf flyder Sondringen mellem privat 
og offentlig Ret. Men Grænsen er dog ikke 
skarp, eftersom det offentlige (alle Mennesker) er 
interesseret i, at den privates Ret beskyttes, og 
omvendt den privates Ret, selv om det kun sker 
gennem en Refleksvirkning, drager Fordel af, at 
det offentliges Ret hævdes; se i øvrigt R e t s -
p l i g t og R e t s u b j e k t . K. B, 

Rettroenhed se O r t o d o k s i . 
Retur se R e t o u r . 
Retvingede {Orthoptera) eller Hjælmkæberne 

er en Insektorden, væsentlig karakteriseret ved 
ufuldkommen Metamorfose og ved at have bidende 
Munddele. Der er to Par Vinger i Alm. udstyrede 
med et rigt Ribbenet; Bagkroppen ender ofte i 
to leddede Vedhæng, Cerci. 

R. er en lidet skarpt begrænset Insektorden; 
man opfatter Begrebet ret forskellig; paa Grund 
af de enkelte herhenhørende Gruppers Uensartet
hed er det vanskeligt at give en mere udførlig 
Karakteristik af Ordenen. Der henvises her til 
de enkelte Underordener og Familier. En af de 
mere almindelig brugte Inddelinger er følgende: 

Underorden I Thysanura (s. d.) 
do. II Orthoptera genuina 

Cursoria 
Forficulidae se 

Ø r e n t v i s t e . 
Blattidae se Ka

k e r l a k k e r . 
Gressoria. 

Mantidae se 
K n æ l e r e . 

phasmidae se 
S p ø g e l s e r . 

Saltatoria. 

I se 
Græs~-

Locustidae \ hop-\ h o P -
[ Per. 

Gryllidae se 
F a a r e k y l -
l i n g e r . 
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Underorden III Orthoptera Pseudo Neuroptera. 
Physopoda se 

B l æ r e f ø d d e r . 
Corrodentia. 

Psocidae se B o g-
lus. 

Termitidae se 
T e r m i t t e r . 

Amph ibiotica. 
Perlidae. 
Ephemeridae se 

Dø gnfluer . 
Libellulidae se 

G u l d s m e d e . 
C. W-L. 

Retvinklet (mat.) eller o r t o g o n a l bruges 
om Figurer, hvori visse Vinkler ere rette, saa-
ledes om Parallelopipeder (s. d.), Koordinat
systemer (s. d.) og Trekanter. Den r. T r e k a n t 
(paa Fig. ABC) indeholder een ret Vinkel (C)\ 
dennes modstaaende Side kaldes H y p o t e n u s e n , 
de indesluttende Sider K a t e t e r n e . Højden paa 
Hypotenusen {CD) deler Trekanten i to Trekanter, 
der ere ligedannede indbyrdes og med den hele Tre
kant. Heraf følge nogle for Geometrien yderst vigtige 
Sætninger, nemlig: Højden paa Hypotenusen er 
mellemproportional mellem de Stykker, hvori 
dens Fodpunkt deler Hypotenusen; hver af Kate

terne er mellemproportional mellem dens Pro
jektion paa Hypotenusen og hele Hypotenusen, 
samt den pytagoræiske Læresætning (s. d.). Idet 
en spids Vinkels trigonometriske Funktioner ere 
= Forholdene mellem Siderne i en r. Trekant, 
hvori Vinklen forekommer, kan man ved de tri
gonometriske Tavler direkte finde de andre 
Stykker i en r. Trekant, naar to Sider eller en 
Side og en spids Vinkel ere givne, og støttet 
derpaa løse Opgaverne vedrørende den alminde
lige Trekants Udmaaling (se T r i g o n o m e t r i ) . 
At to Kurver eller Flader skære hinanden r. i 
et Punkt, vil sige, at deres Tangenter eller Tangent
planer i Punktet staa vinkelret paa hinanden. Om r. 
Afbildning se D e s k r i p t i v g e o m e t r i . Chr. C. 

Retz [ræ's], A l b e r t de G o n d i , Baron af, (1522 
—1602). R. fødtes i Firenze og blev 1547 kaldt 
til Frankrig af Katharina af Medici. 1565 er
hvervede han ved Giftermaal Baroniet Retz. Han 
stod Karl IX personlig nær, kæmpede i flere 
Slag mod Hugenotterne og blev til Løn (1573) 
Marskal af Frankrig. Han fulgte med Henrik III 
til Polen og havde siden stor Indflydelse under 
dennes Regering i Frankrig. Efter Kongens Mord 
sluttede R. sig til Henrik IV og blev belønnet 
med høje Æresposter. J. L. 

Retz [ræ's], Gi l les d e L a v a l , Baron af, (1404 
—40). R. kæmpede tappert paa Karl VII's Side 
imod Englænderne og var en af Jeanne d'Arc's 
mest trofaste Ledsagere. 1429 blev han, ved 

Kongens Kroning i Reims, Marskal af Frankrig 
i en Alder af 25 Aar. Faa Aar efter mistede han 
al Sans for offentlige Anliggender og trak sig 
tilbage til sit Slot Tiffauges, hvor han bort
ødslede sine uhyre Ejendomme ved en vanvittig 
Luksus. Tørsten efter Guld gjorde ham derefter 
ikke alene til Guldmager, men fik ham ogsaa til 
at kaste sig i Armene paa italienske Troldmænd. 
Han forskrev sig til Djævelen og veg ikke til
bage for uhørte Forbrydelser for at trænge ind 
i den sorte Kunst. Mere end 200 Drenge og 
Piger lokkedes til hans Slot og dræbtes som 
Ofre for hans Overtro og Sanselighed. Endelig 
spredte Rygtet sig om disse Forbrydelser, og R. 
blev stævnet for en blandet Domstol, hvor bl. a. 
Biskoppen af Nantes havde Sæde. Uden for 
Nantes blev han kvalt og derpaa brændt. R. 
synes at være Forbilledet for Sagnfiguren Rolf 
Blaaskæg. (Lit t . : Abbé Bossa rd , Gilles de 
Kais, Maréchal de France [1886]). J. L. 

Retz [ræ's], J ean F r a n c o i s Pau l de Gondi , 
Kardinal af, (1613—79). Hans Fader bestemte 
ham for den gejstlige Stand, og tidlig fik han et 
Kanonikat i Notre-Dame i Paris, hvor hans Far
broder Henri de Gondi var Ærkebiskop. 1643 
blev han dennes Koadjutor. R.'s ærgerrige og 
oprørske Karakter havde allerede under Richelieu 
bragt ham ind paa Sammensværgelser. I Maza-
rin's Tid kastede han sig først, trods sine vilde 
Udsvævelser, over de kirkelige Interesser og 
gjorde sig i høj Grad populær ved sin fyrige 
Veltalenhed. Frondebevægelsen (1648) blev hans 
rette Tumleplads. Da Anna af Østerrig ringe
agtede hans Raad, rejste han Paris til Opstand 
(Jan. 1649). I to Maaneder var han >Oprørets 
Sjæl«, holdt Taler i Parlamentet og til Folket, 
kæmpede selv i Spidsen for Tropperne. Snart 
efter brød han med Oprørets anden Fører Condé, 
som han langt overgik i Begavelse; men da han 
blev skuffet i sine Forhaabninger om at blive 
Kardinal, svingede han atter og tvang Mazarin 
til at forlade Frankrig (1651). Paa ny nærmede 
han sig til Anna af Østerrig og opnaaede ende
lig Kongens Samtykke til hans Kardinaludnævnelse. 
Men da han igen deltog i Intriger, var Maalet 
fuldt. Mazarin, der var vendt tilbage, lod ham 
arrestere (1652) og holde i Fangenskab først i 
Vincennes, siden i Nantes, da han ikke vilde 
give Afkald paa Ærkebispedømmet, som han 
netop havde opnaaet ved sin Onkels Død. Det 
lykkedes ham (1654) at flygte fra Nantes, og han 
førte nu en Aarrække et omflakkende og even
tyrligt Liv i Udlandet, først i Rom, siden i 
Franche-Comté, Tyskland og Nederlandene, hvor 
han fortsatte sine Intriger. Efter Mazarin's Død 
(1661) gav Ludvig XIV ham endelig (1662) Til
ladelse til at vende tilbage til Frankrig. Han 
gav Afkald paa Ærkebispedømmet Paris og fik 
i Stedet Abbediet St. Denis. Hans 17 sidste Aar 
forløb i Ro, snart i St. Denis, hvor han levede 
som en litterært interesseret og velgørende Præ
lat, snart i Rom, hvor han deltog i tre Kon
klaver. Fra disse Aar stammer hans >Mémoires« 
[3 Bd„ 1717], hvor han med Virtuositet har 
skildret Begivenhederne og Personlighederne i 
den Periode, da han spillede en Rolle (1646— 
55). Hans >G£uvres complétes« er udgivet i 12 

Bind af Feillet. (L i t t . : Gaz ie r , Les demiåres 
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années du Cardinal de Retz [1876]; C h a n t e -
lauze , Le Cardinal de Retz et Vaffaire du 
chapeau [1878]; samme, Le Cardinal de Retz et 
ses missions å Rome [1879]). J. L. 

Retz., ved Plante- og Dyrenavne Forkortelse 
for A. J. Retzius (s. d.). 

Retzius , A n d e r s Johan , svensk Natur
forsker, født i Christiansstad 3. Oktbr. 1742, død 
i Stockholm 6. Oktbr. 1821, blev 1764 Docent 
i Kemi, 1767 tillige i Naturalhistorie. 1768—72 
opholdt han sig i Stockholm som Auskultant i 
Bergskollegium og udarbejdede i denne Tid en 
svensk Farmakologi [»Korrt begrepp af grunderna 
til Pharmacien«, Stockholm 1769], men udnævntes 
allerede 1771 til Adjunkt i Naturalhistorie ved 
Lund's Universitet og stiftede efter sin Tilbage
komst til Lund 1772 » Fysiografiska sallskapet«. 
1777 udnævntes han til ekstraordinær, 1781 til 
ordinær Professor ved Carolinska Akademien. R. 
var en lærd Mand, som blandt andet først hen
vendte Opmærksomheden paa de vigtige zoolo
giske Fund i Skaane's Tørvemoser, og han har 
udgivet mange Arbejder paa flere af Naturforsk
ningens Omraader; som de vigtigste kunne 
nævnes: Observationes botanicae [Leipzig 1778— 
91], Florae Scandinaviae prodromus [Stockholm 
1779, 2. Udg. Leipzig 1795], Lectiones publica 
de vermibus intestinalibus [Holm. 1784], »For
sok till mineralrikets uppstallning« [Lund 1795, 
i tysk Overs., Leipzig 1798], Faunae Sveciae a \ 
Linné inchoata [Bd. I, Leipzig 1800], »Forsok i 
till en flora oeconomica Sveciae* [1, 2, Lund i 
1806—07]. Han skænkede sine store og meget ! 
værdifulde Samlinger af Stenredskaber og Natu- > 
ralier til Lund's Universitet. Æ W. 

Retzius, A n d e r s Adolf, svensk Anatom og 
Antropolog, født 13. Oktbr. 1796 i Lund, død 
18. Apr. 1860 i Stockholm. R. var Søn af Natur-
forskeren Anders Johan R. og Sønnesøn af Lægen 
Niels R. samt Broder til den ansete Stockholmer-
læge Magnus Christian R. Han studerede i Lund 
og senere i Kjøbenhavn, hvor han navnlig lagde 
sig efter sammenlignende Anatomi under Jacobson 
og Reinhardt sen., tog Doktorgraden i Stockholm 
1819 og blev 1821 Lærer ved den derværende 
Veterinærskole. Fra 1824 til sin Død var han 
knyttet til de t k a r o l i n s k e I n s t i t u t (s. d.), 
hvis bærende Kraft han var i en Menneskealder, 
og som han udviklede til en medicinsk Lære
anstalt af høj Rang; 1835 grundlagde han dets 
anatomisk-fysiologiske Samlinger. Ved Siden af sin 
Virksomhed som Professor iAnatomi udfoldede R. en 
meget betydelig Produktivitet som Forsker; hans 
egentlige Omraade var den sammenlignende Ana
tomi, som skylder ham en lang Række vigtige 
Opdagelser og Undersøgelser, men mest bekendt 
er han bleven som Skaber af den moderne An- ! 
tropologi. Et af hans første Arbejder i denne 
Retning var en indgaaende og fældende Kritik 
af Frenologien (s. d.); derefter kom han paa 
Foranledning af Sven Nilsson ind paa Studiet af \ 
Svenskernes Hovedform og holdt paa Natur- '• 
forskermødet i Stockholm 1842 et epokegørende 
Foredrag om »Formen af Nordboernes Kranier« 
der vakte stor Opsigt og blev oversat paa flere 
Sprog. Det banebrydende i dette Arbejde var 
Indførelsen af en Sondring mellem kortskallede , 

-og langskallede Menneskeracer med Benyttelse af j 

Forholdet mellem Kraniets Bredde og Længde, 
en Sondring der hurtig vandt almindelig Aner
kendelse og fik stor Betydning, fordi den gav 
Studiet af Raceanatomien et fast Grundlag, som 
det ikke var lykkedes at finde ved noget af de 
mange ældre Forsøg paa at benytte Hovedets 
Formforhold som Racekarakter. Anvendelsen af 
saadanne Forholdstal er senere bleven udvidet til 
alle Kraniets andre Dimensioner og er endnu 
ikke fortrængt af de rent beskrivende Metoder, 
som man i den nyeste Tid har bragt i Forslag. 
R. opnaaede ikke selv det fulde Udbytte af sine 
Undersøgelser, fordi han tænkte sig Raceforholdene 
mindre indviklede, end de ere, men han gav 
værdifulde Bidrag til Forstaaelsen af dem, navn
lig for de nordeuropæiske Racers Vedkommende. 
R. var en af Sverige's betydeligste Videnskabs
mænd, en fremragende Lærer og en usædvanlig 
repræsentativ Personlighed, som gennem sit intime 
Forhold til talrige lærde rundt om i Europa har 
bibragt sit Lands videnskabelige Liv Impulser af 
stor Værdi. Hans Virksomhed fandt fortjent Paa-
skønnelse saavel hjemme som ude, og talrige 
lærde Selskaber i alle Lande optog ham som 
Medlem. Det svenske Lægeselskab anlagde 14 
Dages Sorg ved hans Død og rejste ham et 
Mindesmærke foran Hovedindgangen til det karo
linske Institut. S. H. 

RetZlUS, M a g n u s Gus ta f , svensk Anatom 
og Antropolog, foreg.'s Søn, er født i Stockholm 
17. Oktbr. 1842. Studerede i Upsala, blev Dr. med. 
1871 og s. A. Docent i Anatomi ved det karolinske 
Institut, fik 1877 et personligt Professorat i 
Histologi og blev 1889 ordinær Professor i Anatomi, 
men søgte allerede det følgende Aar sin Afsked og 
har siden levet som privatiserende Videnskabsmand. 
Allerede som Student udgav han Faderens sam
lede antropologiske Afhandlinger (»Ethnologische 
Schriften«, 1864) og deltog med Hildebrandt og 
von Diiben i omfattende arkæologisk-antropolo-
giske Undersøgelser, ved hvilke han tilvejebragte 
en stor Del af det rige Materiale, han senere 
har benyttet i sit monumentale Værk om Sverige's 
forhistoriske Kranier (Crania Suecica Antiqua, 
1900). 1873 foretog han i Selskab med Loven 
og Nordensson en antropologisk Undersøgelses-
rejse i Finland og Rusland, hvis Resultater han 
har nedlagt i det store Arbejde »Finska Kranier« 
[1878]. Hans sidste store antropologiske Fore
tagende er en omfattende Undersøgelse af det 
svenske Folks Antropologi, udgiven i Forening 
med Carl Fiirst under Titelen Antropologia Sue
cica [1902]. Medens de her nævnte Undersøgelser 
kunne betragtes som en Fortsættelse af, hvad 
Faderen A. R. (s. d.) havde paabegyndt, har R. 
paa et ganske andet Omraade udført et endnu 
betydeligere Arbejde. Allerede 1869 paabegyndte 
han i Samarbejde med Axel Key (s. d.) en Række 
Undersøgelser over Nervesystemets og Binde
vævets Anatomi, som hører til det ypperste af 
alt, hvad der overhovedet er fremkommet paa 
dette Omraade, og indbragte Forfatterne det 
franske Akademis Monthyon'ske Pris. Foruden 
to store Folioværker »Das Gehororgan der 
Wirbelthieren« [1881-84] og »Das Menschen-
hirn« [1896] har R. udgivet et meget stort 
Antal Specialafhandlinger om beslægtede Emner 
i en halv Snes Foliobind under Fælles-
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titelen »Biologische Untersuchungen« samt en 
lang Række andre Afhandlinger i forskellige 
svenske og udenlandske Tidsskrifter. R. har des
uden udgivet en Del populær-videnskabelige 
Skrifter og var 1884—87 Hovedredaktør af 
* Aftonbladet« (s. d.), som han kom i Forbindelse 
med ved sit Ægteskab med Lars Hierta's Datter. 
Ved talrige Rejser i og uden for Europa har 
han vedligeholdt og udviklet det livlige viden
skabelige Samkvem med Udlandet, som ogsaa 
den ældre R. dyrkede, og det er kun faa skandi
naviske Videnskabsmænd, hvis Navn er saa godt 
kendt som hans. S. H, 

Retzsch, F r i e d r i c h A u g u s t Mori tz , tysk 
Maler og Raderer, født 1779 i Dresden, død 1857 
-i Lossnitz, var Elev af Grassi ved Dresden-Aka
demiet, hvor han blev Professor 1824. R., der 
af sin Samtid, bl. a. af Goethe, blev betragtet 
som en betydelig Kunstner, har begaaet talrige 
maniererte, opstyltede og forlorne Illustrationer i 
Radering til tyske Klassikere, saaledes Omrids
tegningerne til Goethe's »Faust« [26 Blade 1828], 
Illustrationer til Schiller's Digt om Klokken [1822], 
endvidere et »Galleri« af Shakespeare's dramatiske 
Værker [1827—46]. R. virkede tillige som Por
trætmaler; i Galeriet i Dresden findes tvende 
Miniaturportrætter. A. R. 

Reuchlin, H e r m a n n , tysk Historieskriver, 
(1810—73). R., der en Tid var Præst, men senere 
privatiserede som Videnskabsmand, har især gjort 
sig bekendt ved sine Forskninger i Jansenismens 
Historie: »Gesch. v. Port Royal« [2 Bd., 1839— 
44], »Pascals Leben u. d. Geist sein. Schriften« 
[1840J; endvidere: »Gesch. Italiens« [4 Bd., 
1858—74] og »Lebensbilder zur Gesch. d. neuen 
Ital.« [3 Bd. 1860—62]. 

Reuchlin, J o h a n n , tysk Humanist, født i 
Pforzheim 22. Febr. 1455, død ved Badestedet 
Liebenzell 30. Juni 1522. Efter at have studeret 
en Tid i Freiburg blev han 1473 sendt til Paris 
som Ledsager for Markgrev Frederik af Baden 
og fik her Lejlighed til at fortsætte sine Studier 
i de klassiske Sprog. Senere studerede han i 
Basel, hvor han 1477 tog Magistergraden og be
gyndte at holde Forelæsninger. For at komme 
ind i praktisk Virksomhed gav han sig imidlertid 
snart efter til at studere Jura i Orleans og Poi-
tiers. Han traadte derefter i Tjeneste hos Grev 
Eberhard af Wurttemberg, hvem han 1482 led
sagede til Italien som Sekretær; paa denne saavel 
som paa senere Rejser til Italien traadte han i 
Forbindelse med italienske Humanister, hvilket 
blev af stor Betydning for ham. 1484 blev han 
Assessor ved Hofretten i Stuttgart, men benyttedes 
ogsaa til diplomatiske Sendelser. Efter Eberhard's 
Død blev han nødt til at forlade Wurttemberg 
og drog til Heidelberg (1496), men kom 1499 
tilbage til Stuttgart. Han beskæftigede sig ved
blivende dels med at docere de gamle Sprog, 
dels med juridiske Hverv. 1502—13 var han 
Præsident i den schwabiske Forbundsret. Fra 1509 
blev han indviklet i en voldsom Strid, foranlediget 
ved, at man ønskede hans Medvirkning til Øde
læggelsen af alle jødiske Skrifter med Undtagelse 
af de bibelske. Mod Forslaget herom, som var j 
udgaaet fra en døbt Jøde Pfefferkorn, rejste R. 
en stærk Modstand, men fik Dominikanerne og 
de strengt kirkelige Universiteter baade i Tysk

land og i Frankrig imod sig. R. udgav flere 
Stridsskrifter, hvoriblandt »Der Augenspiegel« 
[Pforzheim 1511], rettet mod Pfefferkorn. En 
langvarig Proces, som til sidst indankedes for 

• Pavens Domstol, havde et for R. ugunstigt Ud-
; fald. R. blev 1519 Professor i Ingolstadt, efter at 
I de politiske Forhold paa ny havde fordrevet ham 
I fra Wurttemberg, men vendte 1521 tilbage og 
i holdt endnu i sit sidste Leveaar Forelæsninger i 

Tubingen. R. kan betragtes som Grundlæggeren 
\ af den klassiske Filologi i Tyskland. Foruden 

Græsk og Latin studerede han ogsaa ivrig He-
I braisk og bidrog saavel ved sin personlige Under

visning som ved Udgivelsen af sprogvidenskabe
lige Værker til at udbrede Kendskabet til alle 
tre Sprog. Allerede som ganske ung udgav han 
en latinsk Ordbog, Vocabularius breviloquus 
[Basel 1475 e ' l e r "476]; af andre sproglige Værker 
kan mærkes hans Rudimenta hébraica [Pforzheim 
1506]. Han gjorde sig megen Umage for at gøre 
de bibelske Skrifter kendte i Grundsproget og 
udgav de 7 Bodssalmer [Tubingen 1512]. Paa 
Græsk udgav han Skrifter af Xenofon, Aischines 
og Demosthenes [Hagenau 1520 og 1522]. Hans 
Udtale af det græske Sprog var den samme, som 
Nygrækerne anvendte (»Itacisme«), og denne Ud
tale betegnes ofte med hans Navn, medens den 
rekonstruerede Udtale (»Etacisme«), som nu an
vendes de fleste Steder, skyldes Erasmus fra 
Rotterdam. R. gav sig ogsaa af med jødisk 
Mystik, hvortil hans Skrifter De verbo mirifico 
[Basel 1494] og De arte cabbalistica [Hagenau 
1517] henhøre. Endelig skrev han ogsaa satiriske 
Skrifter som Indlæg i de litterære og religiøse 
Stridigheder; deriblandt Lystspillet Sergius [Pforz
heim 1507]. Hans Breve ere udgivne af Geiger 
[Stuttgart 1876]. (L i t t . : L. Ge iger , »J. R.« 
[Leipzig 1871]). H.H.R. 

Rendnitz se L e i p z i g . 
Realens [rølå'(s)], født E s t e l l e Crévecceur , 

fransk belgisk Forfatterinde, født 27. Maj 1828, 
død 20. Marts 1878 i Bruxelles, 1848 gift med 
Bruxelles-Bibliotekaren R. Under Pseudonymet 
C a r o l i n e G r a v i é r e har hun i »Revue trimes-
trielle« og »Revue de Belgique« offentliggjort en 
lang Række Romaner, hvori hun kæmper mod 
spidsborgerlige Fejl og skimlede Adelsfordomme, 
deriblandt: »Une expérience in anima vili«, »Un 
mariage å Bruxelles«, »Gentilhommerie d'aujour-
d'hui«, »Mida« o. s. v. S. Ms. 

Reumatisme (græ-) er etmeget vagt Begreb, som 
det ikke er muligt at definere paa tilfredsstillende 
Maade, til Dels fordi det i Tidernes Løb er 
blevet brugt i forskellig Betydning. Ved R., ved 
reumatiske Affektioner, forstaas i Alm. saadanne, 
der ytre sig som smertefulde Lidelser i Led eller 
Muskler, i det hele taget i Organismens Bevæge
apparat, og som samtidig antages at skyldes 
Indvirkning af Temperaturforandringer, især af 
kold, fugtig Luft, af Træk, koldt Vand; men 
man taler ogsaa om reumatisk Tandpine, reuma-
tisk Hovedpine og i det hele taget reumatiske 
Smerter, ligesom ogsaa, især lettere, Lamheder 
undertiden antages at være af »reumatisk« Oprin
delse. Vanskeligheden ved at begrænse de reumatiske 
Sygdomme forøges derved, at R. populært ofte 
kaldes Gigt, medens dette Ord videnskabelig set 
kun betegner den egentlige Arthritis (s. d.) eller 
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Arthritis urica, og yderligere Forvirring opstaar 
derved, at en af de vigtigste reumatiske Affek
tioner paa Latin ogsaa kaldes Arthritis, nemlig 
Arthritis deformans, og derved at Hovedrepræ
sentanten for de reumatiske Sygdomme, den reu
matiske Feber, paa Dansk uheldigvis har faaet 
Navnet Gigtfeber. I Hovedsagen skyldes Sammen
blandingen af de forskellige Affektioner den 
Omstændighed, at man ikke har noget Kende
mærke, der karakteriserer R. paa en fyldest
gørende Maade. Den almindelige Gigtfeber, der 
i øvrigt er en typisk Sygdom, har saaledes saa 
stor Lighed med andre akutte Ledaffektioner, 
f. Eks. den ved Skarlagensfeber og ved mange 
Halskatarrer optrædende, at den i mange Til
fælde ikke lader sig skelne derfra. Saadanne 
akutte Ledaffektioner har man foreslaaet at ud
sondre fra den egentlige reumatiske Feber under 
Benævnelsen Reumato i ' de r , og til R. vil man 
derfor nu væsentlig henregne Gigtfeberen og den 
kroniske R. i dennes forskellige Former, samt 
Muskelreumatismen. 

Typen for de akutte reumatiske Affektioner er 
Gigtfeberen (s. d.) eller den reumatiske Feber 
(Febris rheumatica eller Polyarthritis rheuma-
tica). De kroniske Former, den kroniske R. eller 
Ledereumatisme, kunne udvikle sig i Tilslutning til 
de akutte Affektioner, f. Eks. Gigtfeberen, idet 
disse ikke helbredes fuldstændig paa sædvanlig 
Maade og sædvanlig Tid, men efterlade en vis 
Stivhed og Smertefuldhed af Ledene. Men den 
kroniske R. kan ogsaa udvikle sig selvstændig, 
og her er det, at de ovennævnte supponerede 
Aarsagsmomenter gøre sig gældende i Form af 
Kulde og Fugtighed. Medens Gigtfeberen navnlig 
angriber Folk i den yngre Alder, er den kroniske 
R. en Sygdom, der fortrinsvis optræder hos In
divider, der allerede ere noget til Aars, skønt 
den ogsaa undertiden kan begynde temmelig 
tidlig i Livet. Sygdommen bestaar i Forandringer 
i Ledene, dels af Brusken, dels af Knoglen, 
dels ogsaa af selve Ledkapslen og Bløddelene 
omkring Ledet. Derved forandres Ledenes Form 
meget betydelig; der danner sig Knuder og 
Fordybninger, Symptomerne ere dels Smerter, 
dels indskrænket Bevægelighed, som ved Syg
dommens Fremskriden, der strækker sig over 
Aartier, kan stige til fuldstændig Ubevægelighed 
og Stivhed. Særlig ved visse Former er Foran
dringen af Ledenes Udseende meget betydelig, 
nemlig ved den saakaldte Arthritis deformans. 
Denne kan enten indtage mange Led, begynder 
da i Reglen i Fingerledene og i Haandens andre 
Led, for efterhaanden at indtage ogsaa de større 
Artikulationer, eller den holder sig til et enkelt 
eller faa Led, især Hoften, den saakaldte Malum 
coxae senile. I alle Tilfælde har den kroniske 
R. en Tendens til at holde sig i de angrebne 
Led og efterhaanden forandre disse i større og 
større Grad, og Udsigten til Helbredelse og 
fuldstændig Funktionsdygtighed er meget ringe; 
men betydelig Bedring opnaas ved Badebehandling, 
Massage, Elektricitet, medens Medikamenter have 
en forholdsvis ringe Virkning. 

Muskelreumatismen optræder ligesom Lede
reumatismen, dels i en mere akut Form som 
forbigaaende Smerter i enkelte Muskelgrupper og 
deraf følgende Ubevægelighed og Stivhed, f. Eks. 

— Reumont 

• som >skæv Hals« (Torticollis), Hekseskud eller 
Blodskud {Lumbago"), dels som kronisk Lidelse 
med længe varende og til Tider tiltagende Smerter 
i Musklerne. Forveksling sker dog her let med 
Smerter og Ømhed af anden Oprindelse (Neural
gier, virkelig Gigt o. fl.). For Muskelreumatismen 
gælder det samme som for Ledreumatismen, at 
de akutte Former bedst helbredes ved Medika
menter som Salicyl, Antipyrin o. s. v., medens 
de kroniske bedst behandles med Bade og 
Massage. A. F. 

Renmåtisk Feber d. s. s. Gigtfeber. 
Reumert, E l i t h Pou l P o n s a i n g , dansk 

Skuespiller, er født 9. Jan. 1855 i Aalborg, de
buterede 30. Septbr. 1876 som Marcel i »Ar
bejderliv« paa det kgl. Teater, fik til Trods for 

: sit heldige Teaterydre ikke stort at bestille og 
gik ved Nytaar 1882 til Folketeateret, hvor han 
hurtig fik et omfattende Repertoire af glade 
Ynglinge og selvtilfredse Bonvivanter, af elsk
værdige Driverter og hurtige Ræsonnører; han 
spillede dem alle med en behagelig Naturlighed 
i Talen, men uden nogen skarp Særtegning, en 
saadan lagde han stærkere for Dagen i en Række 
lune Bondefigurer. Ved Begyndelsen af 1890—91 
vendte han tilbage til det kgl. Teater og udførte 
straks i dette Teateraar med afgjort Held saa 
forskelligartede Roller som Daniel Smell i 
»Gregers«, Hasle i >En Skavank« og Knud Bang 
i »I Ravnkerogen«; af hans senere Roller kunne 
nævnes: Højgaard i »Hjemkomst«, Møller i »Hr. og 
Fru Møller«, Titelrollerne i »Jakob v. Tybo« og 
»Ulysses v. Ithacia« samt Ole Olsen i »Moderate 
Løjer«. R. har forfattet et Par originale Lystspil, 
f. Eks. »Højgaards Pensionat«, der er opført paa 
det kgl. Teater, desuden oversat, bearbejdet og 
dramatiseret adskillige Stykker, navnlig til Folke
teateret; af disse har »Nøddebo Præstegaard« 
gjort størst Lykke. I Somrene 1902 og 1903 
foretog R. Rejser til Amerika og England, hvor 
han holdt Oplæsninger, i det sidstnævnte Land 
paa Engelsk, og udgav 1902 »Min Amerikarejse. 
Personlige Indtryk og Oplevelser«. R. har endvidere 
oversat Scheffel'sDigt » Trompeteren fra Sackingen« 
paa Dansk. — Hans Hustru A t h a l i a Anna Hen
r i e t t e , født F lamme, er født 5. Oktbr. 1858 i Kjø-
benhavn, debuterede 17. Febr. 1875 paa det kgl. 
Teater som Therese i »Søvngængersken« og indtog 
i en Række Aar en fremtrædende Plads blandt Ballet
personalet ved den energiske Dristighed og drama
tiske Livfuldhed, hun lagde for Dagen i lidenskabe
lige Partier som Asta i »Fjældstuen« og Frk. Birthe 
i »Et Folkesagn«; 20. Novbr. 1894 kom hun til 
Skade under Forestillingen og tog ved Sæsonens 
Slutning sin Afsked. A. A. 

Reumont, A l f r ed von, tysk Historiker, født 
1808 i Aachen, død smst. 27. Apr. 1887, kom 
1829 til Firenze, knyttet til det preussiske Ge
sandtskab, og tilbragte siden sin bedste Tid i 
Italien; han kom i Forbindelse med hele den 
italienske litterære og politiske Verden og stu
derede ivrig først Italien's Kunst, siden Landets 
hele Historie. I det preussiske Diplomati naaede 
han frem til selv at være Gesandt i Firenze, men 
mistede denne Stilling 1860 og helligede sig nu 
helt til en litterær Virksomhed, der allerede var 
begyndt meget tidligere og næsten ene drejer sig 
om Italien. Hans Hovedværker ere: »Geschichte 
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der Stadt Rom« [3 Bd., Berlin 1867—70], »Lo- [ 
renzo de' Medici il Magnifico« [2 Bd., Leipzig ! 
1874, 2. Opl. 1883] og »Geschichte Toscana's ; 
seit dem Ende des florentinischen Freistaats« [2 | 
Bd., Gotha 1876]. Desuden kunne fremhæves: 
»Ganganelli, seine Briefe und seine Zeit« [Berlin 
1847], »Die Carafa von Maddaloni« [2 Bd., Ber
lin 1851], »Die Jugend Caterinas de' Medici« 
[Berlin 1854, 2. Opl. 1856] »Gino Capponi, ein 
Zeit- und Lebensbild« [Gotha 1880]. Af en anden 
Natur er »Aus Konig Friedrich Wilhelms IV 
gesunden und kranken Tagen« [Leipzig 1886], 
bygget paa det nære personlige Forhold, hvori 
R. havde staaet til denne Fyrste. Kr. E. 

RéliniOll [reynio'] (fr.), Genforening, saaledes 
af Territorier i en Stat, der tidligere have været 
revne fra hinanden. 

Reunion [reynio'], forhen B o u r b o n , fransk 
0 i det indiske Ocean, 780 Km. 0. f. Madagas
kar, 185 Km. S. V. f. Mauritius, har et Areal 
af 1,980 • Km. med (1897) 173,192 Indb. Øen 
har et ægformet Omrids; Kysten, der mod Syd 
ledsages af Koralrev, er lidet indskaaren og uden 
naturlige Havne. R. er opbygget af unge vul
kanske Dannelser, især Basalt, og er ifølge sin 
vulkanske Natur høj og bjærgfuld. Bjærgene 
samle sig i to Grupper, en vestlig og en østlig, 
der ere forbundne ved det 1,600 M. høje Plateau 
des Cafres. Den vestlige Bjærggruppe kulminerer 
i det 3,069 M. høje Piton des Neiges, der er 
omgiven af flere andre Vulkankegler. I den øst
lige Gruppe er Piton de la Fournaise (2,625 M.) 
den højeste Top. Denne Vulkan er endnu virk
som. Af dens Udbrud have de i Aarene 1812 
og 1858 været de betydeligste. I dens Nærhed 
findes unge, endnu ubevoksede Lavastrømme af 
stor Udstrækning (Le grand Brulé). Fra Høj
landet sænker Terrainet sig ned mod Kysterne, 
snart jævnt, snart i Terrasser. Skraaningerne 
gennemfures af talrige dybe Kløfter, gennem 
hvilke Floderne i vildt Løb styrte sig ned mod 
Sletterne langs Kysten. Som saa mange andre 
Vulkanegne er R. rig paa hede Kilder. Klimaet 
er tropisk og ret sundt om end ikke helt feber
frit. Ifølge de foreliggende Iagttagelser, der dog 
i Fuldstændighed og Paalidelighed staa langt til
bage for dem, der haves fra det nærliggende 
engelske Mauritius, har St. Denis paa R. en 
Middeltemperatur for Juli af 20,g°, for Februar 
25,^0, Hele Aaret er Passaten (mellem Nordøst og 
Sydøst) den overvejende Vind. De største Regn
mængder falde derfor paa Øens Østside, særlig 
mod Sydøst, hvor St. Philippe faar et aarligt 
Nedslag af 396 Cm. Alle Maaneder ere regnrige. 
Mod Vest bliver Regnmængden ringere, særlig 
om Sommeren, hvor Passaten blæser stadigst. St. 
Paul paa den nordvestlige Kyst har et aarligt 
Nedslag af kun 95 Cm. Bekendte ere de frygte
lige Orkaner, der ere en Svøbe for denne Del 
af det indiske Ocean og navnlig i December til 
Marts kunne anrette frygtelige Ødelæggelser saa-
vel paa Land som paa Søen. Plantevæksten er 
meget rig. Den tropiske Regnskov, der dog for 
største Delen har maattet vige for den frem
trængende Kultur, strækker sig til en Højde af 
1,300 M. Den er rig paa Palmer, træagtige 
Bregner, Lianer og Epifytter, blandt hvilke sidste 
især Orkideerne ere fremtrædende ved Antal og 

Pragt. Regnskoven afløses højere oppe af omtrent 
mandshøjt Krat. Floraen slutter sig dels til den 
indiske, dels til den afrikanske. Som andre ocea
niske Øer er ogsaa R. meget rig paa endemiske 
Arter. Befolkningen bestaar mest af farvede ; dog 
findes der ikke faa franske Kreoler. I den senere 
Tid er Indvandringen af Arbejdere stegen, saa 
at der 1892 fandtes 23,000 Indere, 6,ooo Mada-
gasser, 10,000 Afrikanere og 400 Kinesere. Reli
gionen er overvejende romersk-katolsk eller 
hedensk. Undervisningen besørges mest af gejst
lige. Den vigtigste Næringsvej er Agerbrug. Af 
Øens Areal ere 32 p. Ct. Skov og 35 p. Ct. 
dyrket Land. Over Halvdelen af Kulturlandet er 
tilplantet med Sukker; desuden dyrkes Kaffe, 
Vanille, Kryddernelliker, Kakao, Bomuld, Tobak 
og til Befolkningens Ernæring Majs, Ris, Maniok 
og forskellige Køkkenurter. Af Husdyr fandtes 
1885: 74,000 Svin, 16,000 Faar, 12,000 Geder, 
7,000 Stkr. Hornkvæg, 8,600 Æsler og Muldyr, 
2,500 Heste. Indførselen beløb sig 1900 til 22 
Mill. fr,, hvoraf 13,7 Mill. fra Frankrig. Ud
førselen var samme Aar 17,5 Mill. frc, hvoraf 
16,3 Mill. til Frankrig. Der udføres især Sukker, 
Sirup, Spiritus og Vanille. Der indføres navnlig 
Ris og andre Fødemidler, Kul og Fabrikater. 
Hovedstad er St. Denis, hvor Guvernøren resi
derer. Koloniens Budget balancerede 1900 med 
5,430,000 frc. Af Jærnbaner har Øen 127 Km. 
Hæren bestaar af 1 Kompagni Gendarmer, 4 
Kompagnier Infanteri, 1 Batteri Artilleri. H i 
s t o r i e : R. blev opdaget 1505 af Mascarenhas. 
1643 blev Øen tagen i Besiddelse af Fransk
mændene, der gav den Navnet B o u r b o n , og 
1654 nedsatte de første Kolonister sig. 1664 
overlodes R. af Regeringen til det ostindiske 
Handelskompagni, under hvis Herredømme den 
rask blomstrede op. 1715 toge Franskmændene 
Naboøen Mauritius i Besiddelse og gav denne 
Navnet I s l e de F r a n c e . Under Napoleon's 
Krige bleve begge Øer erobrede af Englænderne 
(1810), men R. kom ved Paris-Freden (1815) til
bage til Frankrig, medens Englænderne beholdt 

I Mauritius. (Li t t . : D r a s c h e , »Die Insel R.« 
I [Wien 1878]; Rouss in , Album de l'ile de la R. 
I [St. Denis 1882—86]; C o r d e m o y , Flore de 
, l'tle de la R. [Paris 1895]). M. V. 

Reunionskamre, Navn paa de Domstole, 
som Ludvig XIV indrettede 1679 og 1680 i 

I Metz, Breisach, Tournai og Besancon for at 
I undersøge de Krav, som Kongen gjorde paa en 

Række Distrikter, der tidligere havde staaet i en 
eller anden Forbindelse med de Lande, der 
vare afstaaede til Frankrig ved den westfalske 
Fred (1648) og Freden i Nijmegen (1679). 
Efter Domstolenes Kendelse inddrog Ludvig 
mange Stykker Land paa tysk og nederlandsk 
Omraade, hvoraf de vigtigste vare Strassburg 
(1681) og Luxemburg (1684). Ved Vaabenstil-
standen i Regensburg (1684) beholdt Ludvig 
foreløbig saa godt som alle Reunionerne. J. L. 

RéUS, By i det nordøstlige Spanien, Provins 
Tarragona, ligger 106 M. o. H., 14 Km. V. N. V. f. 
Tarragona i en udmærket Vinegn. (1897) 26,719 
Indb. R., der endnu i Beg. af 19. Aarh. var en 
Landsby, er nu en af Katalonien's vigtigste 
Fabriksbyer og har navnlig en betydelig Tekstil
industri. H. P. S. 
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Reusch, H a n s H e n r i k , norsk Naturviden
skabsmand, nedenn.'s Søn, er født i Bergen 5. 
Septbr. 1852. Efter at have taget matematisk
naturvidenskabelig Lærereksamen (1875) blev R., 
samtidig som han i nogle Aar var optagen af 
praktisk Skolegerning, Assistent hos Prof. Th. 
Kjerulf (s. d.) ved »Norges geologiske Under
søgelse«; 1888 blev han denne Institutions Be
styrer. 1882—85 var han derhos Amanuensis ved 
Universitetets Mineralkabinet, 1885—88 Universi-
tetsstipendiat i Geologi; 1883 erhvervede han 
Doktorgraden ved en Afhandling om »Silurfossiler 
og pressede Konglomerater i Bergensskifrene« 
[Chra. 1882, tysk Udg. Leipzig 1883]. Fra sin 
Indtræden ved Landets geologiske Centralinstitu
tion har R. omtrent hvert Aar foretaget Rejser i 
dets Tjeneste indenlands; desuden har han i viden
skabelige Øjemed foretaget flere vidtstrakte Rejser 
i fremmede Lande, 1876 saaledes til Corsica og 
Elba, 1890—91 til Centralamerika og Orinoco-
Landene, 1896—97 til Nordamerika, hvor han 
efter Indbydelse holdt Forelæsninger ved Harward 
University. Imidlertid fortsalte han stadig saa-
vel sin videnskabelige Produktion som en frugt
bar Populariseringsvirksomhed. Sine geologiske 
Undersøgelser af Bergens-Egnene fortsatte han i 
den store Monografi »Bømmeløen og Karmøen 
med Omgivelser« [Chra. 1888]. Til den af ham 
redigerede Samling Aarbøger og Særafhandlinger, 
der siden 1890 udkommer under Fællestitelen 
»Norges geologiske Undersøgelse«, har han blandt 
flere Bidrag ydet >Det nordlige Norges Geologi« 
[Chra. 1891], et Studieomraade, han ogsaa har be
handlet populært i »Folk og Natur i Finmarken« 
[Chra. 1895]. Landets Reliefforhold have hyppig 
beskæftiget ham, senest i en Udredning om, »Vore 
Dale og Fjælde« [i »Naturen« og i Særtryk, 
Bergen 1902]; andre Emner for hans Undersøgelser 
have været Vulkanismen, Meteoriterne, Jordskælv, 
og han har organiseret en systematisk Indsamling 
af Jordskælviagttagelser i Norge. 1877 grund
lagde R., der stedse har udfoldet et energisk 
Arbejde for Folkeoplysningens Sag, bl. a. ved 
flere stærkt udbredte Lærebøger i »Naturkund
skab« og Geografi, det endnu bestaaende Maaneds-
skrift »Naturen«, hvis 4 første Aargange han 
redigerede. 1889 udgik fra ham Initiativet til 
Oprettelse af »Geografisk Selskab«, af hvis Be
styrelse han stadig har været Medlem, siden 1898 
som Formand. Som ivrig Bibliofil fik R. 1900 
i Stand en »Forening for norsk Bogkunst«, hvis 
Formand han var indtil Sommeren 1903. ( L i t t . : 
»Norsk Forf.-Leks.«, IV). K. V.H. 

Reusch, H a n s L e g a n g e r , norsk Maler, 
født 22. Apr. 1800 i Tysnes, død 14. Juli 1854 
i Bergen. Han fik sin første Uddannelse som 
Kunstner ved Kjøbenhavns Akademi, senere i 
Dresden, og lagde sig særlig efter Landskabs
maleriet, i hvilket han viser sig stærkt paavirket 
af sin Landsmand Professor J. C. Dahl. Hans 
kunstneriske Evner kom imidlertid paa Grund af 
Forholdene ikke helt til Udfoldelse, men han 
har Krav paa at mindes med Tak for sin Kærlig
hed og Iver for Udviklingen af norske Kunst-
forhold, navnlig da i Bergen, hvor han ved sin 
Virksomhed i Kunstforeningen og som Direktør 
for den offentlige Tegneskole øvede en be
tydningsfuld og gavnlig Indflydelse paa Kunst og 

Haandværk. Af hans Billeder er »Prospekt af 
Bergen fra Søsiden« et af de mest kendte. Fr. O. 

Rensch, He lga , født Ring, norsk Malerinde, 
er født i Fredriksstad 16. Jan. 1865. Hun var i 
i88o'erne i nogle Aar med længere Afbrydelser 
Elev af Werenskiold o. a. og udstillede første 
Gang paa Statens Udstilling i Christiania 1886 
(Strandbillede). 1889 fik hun Statsrejsestipendium 
til Udstillingen i Paris; her fik hun Puvis de 
Chavannes til Lærer. Senere var hun der ogsaa. 
1891—92. Sidstnævnte Aar udstillede hun et Billede 
»God Hjælp« paa Salonen i Paris, og senere paa 
Udstillingen smst. 1900 sit fra Efterårsudstil
lingen i Christiania 1894 kendte Billede »Smaa-
børns Brudefærd«, hvorfor hun tilkendtes Bronze-
medaille. Et andet Billede »By, by Bårne« blev 
indkøbt til den franske Stat af Kultusministeren,. 
Et større Arbejde med religiøst Motiv: »Engelen 

I aabenbarer sig for Hyrderne« [1903] er af 
i Kunstnerinden foræret til Vaterlandskirken i 
I Christiania. Den naturalistiske Retning, som i de 
i sidste Decennier af 19. Aarh. gjorde sig saa, 
I stærkt gældende i norsk Malerkunst, har ogsaa, 
1 præget R.'s Kunst, og denne Retnings djærve og 

friske Farve genfindes ogsaa i selvstændig og 
moden Opfatning i hendes fint følte Billeder fra 
norsk Bondeliv og Natur. Fr. O. 

Reussere [reysere] (fr.), naa sit Maal, have 
Held med sig, slaa igennem. 

ReilSZ, Biflod til Aare i Schweiz, opstaar af 
to Kildefloder, der udspringe paa Nordsiden af 
St. Gotthard i Schweiz. R e a l p e r R. udspringer 
paa Furka i en Højde af 2,400 M. o. H. og op
tager ved Hospenthal G o t t h a r d R., der ud
springer 2,530 M. o. H. ved Lucendro- Gletscheren 
og i vilde Spring løber Nord paa langs Gotthard-
Vejen. I Nærheden af Andermatt optager R. 
den fra højre Side kommende Thaibach, og 1,5. 
Km. længere nede træder den gennem den vilde 
Klippeslugt Schollenen ned i Uri's nedre Dal
strøg, som den gennemstrømmer i et dybt og 
stejlt Bassin. Fra dette træder den ved Altdorf 
ud i en bredere Dalslette, og 1 Km. V. f. Fliielen 
udmunder den i Vierwaldståtter-Søen, hvor den 
danner et Delta, gennem hvilket man har reguleret 
dens Løb. Idet R. ved Luzern atter forlader 
Vierwaldstatter-Søen, er dens Vand blevet klart 
og smaragdgrønt, og den er fra nu af bred og. 
sejlbar og har Karakter af en Sletteflod. Efter 
at have optaget Lille Emme og Lorze udmunder 
den ved Windisch I Km. S. f. Limmat i højre 
Bred af Aare i en Højde af 333 M. o. H. R.'s 
Strømomraade er 3,411 • Km., hvoraf 145 • Km. 
falde paa Gletschere. Dens Længde fra Kilde
flodernes Foreningspunkt til Udmundingen er 146 
Km., og den falder paa denne Strækning 1,130 
M. (Li t t . : R u t i m e y e r , »Thai- und Seebildungi 

j [Basel 1874]). H.P.S. 

Reusz, to suverære tyske Fyrstendømmer, 
R. ældre Linie (R.-Greiz) og R. yngre Linie 

. (R.-Schleiz Gera) , hvis Omraade bestaar af 2 
j adskilte Dele. Den nordlige Del, det saakaldte 
I Unterland (tilhørende udelukkende R.-Schleiz- Gera) 
I omsluttes af preussisk Provins Sachsen, af Hertug-
I dømmet Sachsen-Altenburg og Storhertugdømmet 
j Sachsen-Weimar, den sydlige større Del, det saa

kaldte Oberland, af Schwarzburg-Rudolfstadt, den 
I preussiske Kreds Ziegenriick, Sachsen-Weimar,, 
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Kongeriget Sachsen, Bayern og Sachsen-Meiningen. 
Medens man i den nordlige bakkede Del intet 
Steds finder Højder over400 M., strække Udløbere 
fra Thuringerwald og fra Frankenwald sig ind i det 
sydlige Omraade, og her hæver Roszbiihl sig til 647 
M., Kulm til 720 M. og Sieglitzberg til 738 M. 
Hovedfloderne ere Saale og Eister, der skære sig dybt 
ned i Terrainet, og af hvilke den sidste gennem
strømmer baade det sydlige og det nordlige Om
raade. Længst mod Sydvest udspringer Rodach, 
der strømmer til Main. I Oberland findes flere 
Jærnkilder, blandt hvilke de ved Lobenstein be
nyttes. Klimaet er mod Syd i Frankenwald 
temmelig raat, hvorfor der her maa indføres 
Korn. Foruden de almindelige tyske Kornsorter 
dyrkes i høj Grad Kartofler. I Oberland dyrkes 
Hør, hist og her findes Humleavl; derimod mangler 
Vinavl. Henimod Halvdelen af Landet dækkes 
af Skov, hovedsagelig Naaleskov. 

Inddelingen af Landet i en ældre og yngre 
Linie hviler paa Forordningen af Aug. 1616. 
For de Anliggender, der ere fælles for begge 
Linier, findes et Seniorat, i Spidsen for hvilket 
den ældste regerende Fyrste staar. Ifølge Over
enskomsten af 1668 føre alle mandlige Medlemmer 
af Huset R. Navnet Henrik tillige med Ordenstal, 
der for den ældre Linies Medlemmer gaa til 
Hundrede (C) og derefter igen begynde med een 
(I), medens for den yngre Linie den førstfødte i 
hvert ny Aarhundrede betegnes med en (I). 
Hvert af Fyrstendømmerne har en Stemme i det 
tyske Forbund og en Repræsentant i Rigsdagen. 
Begge Liniers Vaaben er inddelt i 4 Felter. I 2 
af disse findes en gylden kronetLøve i sort, i de to 
andre en gylden Trane i Sølv — Landsfarverne 
ere sort, rødt og gult. 

Fyrstendømmet R.'s ældre Linie eller R.-Greiz 
har et Areal af 317 • Km. med (1900) 68,400 
Indb., dets Areal danner ikke noget samlet Hele. 
Hoved- og Residensstaden er Greiz. Foruden 
Agerbrug, Skovdrift og Kvægavl findes betydelig 
Industri, særlig Uldvarefabrikation i Greiz og 
Strømpestrikkeri i Zeulenroda. Ifølge Forfat
ningen af Marts 1867 vælges til Landdagen 12 
deputerede, 3 af Landsherren, de øvrige for 6 
Aar af de store Godsbesiddere, Byerne og Land
kommunerne. Budgettet balancerede 1903 med 
1,737,000 Rm. Der findes ingen Statsgæld. Rets
plejen udøves af Amtsretterne i Greiz og Burgk, 
Landretten i Greiz og Overlandsretten i Jena. 
Med Hensyn til den højere Undervisning findes 
et Gymnasium og et Skolelærerseminarium. 

Fyrstendømmet R.'s yngre Linie eller R.-Gera-
Schleiz-Lobenstein-Ebersdorf har et Areal af 827 
Q Km. med (1900) 139,200 Indb. Hoved- og 
Residensstaden er Gera. Med Hensyn til Bjærg-
vserksdriften er kun Saltindvindingen ved Heinrichs-
hall af større Betydning. Der findes betydelig 
Industri. Hovedstederne for Uld- og Bomulds-
varefabrikationen ere Gera, Triebes og Langen-
wetzendorf, forjærnstøberi, Maskinbygning, Tobaks-
og Harmonikafabrikation Gera, for Garveri Tana 
og Hirschberg. — Forfatningen hviler paa Lovene 
af Apr. 1852, Juni 1856 og paa den ny Valglov 
af Jan. 1871. Landdagen bestaar af den fyrstelige 
Besidder af R.-Kostritzer Paragium, 3 Repræsen
tanter for de højestbeskattede og 12 paa 3 Aar 
valgte Repræsentanter for den øvrige Befolkning. 
Retsplejen udøves af 5 Amtsretter samt den tillige 

: for Storhertugdømmet Sachsen-Weimar gældende 
Landret i Gera og Overlandsretten i Jena. Der 

! findes 2 Gymnasier (i Gera og Schleiz), et Skole
lærerseminarium, en Døvstummeanslalt og et Real
gymnasium. 

H i s t o r i e . Det nuværende reusziske Om
raade var oprindelig i Sorbernes Besiddelse og 
hørte efter disses Underkastelse til Mark Zeitz. 
Otto III forlenede 999 Landskabet Gera til 
Klosteret Quedlinburg, der overlod Fogderiet 
til Herrerne af Weida. Som den første af denne 
Slægt nævnes Erkenbert (1122). Efter hans Søn 
Henrik (il43—63) bliver dette Navn staaende i 
hele Familien. Hans Søn Henrik den Rige er
hvervede tillige Fogderiet Weida og ved Gifter-
maal tillige Fogderierne Greiz, Hof og Plauen. 
Hans Sønnesønner stiftede Linierne Weida, Plauen 
og Gera og førte hver Fogedtitelen. Linien 
Weida uddøde 1535, Linien Gera 1550. Fra 
Linien Plauen nedstammer den nuværende Fyrste
slægt R. 1306 deltes Linien Plauen i en ældre 
borggrevelig (Plauen) og en yngre (Reusz), af 

1 hvilke den ældre uddøde med Henrik VII 1572. 
Af Fogedernes gamle Herreslægt blev saaledes 

I kun tilbage Plauen's yngre Linie Huset Reusz, 
' hvis Stifter Henrik R. døde 1309. 1564 delte 
Huset sig i 3 Linier, af hvilke den mellemste 
uddøde 1616. De tiloversblevne Linier ere den 
nu bestaaende ældre og yngre Linie af Fyrste
huset R. Stifteren af R.'s ældre Linie er Hen-

: rik I (død 1572). Denne Linie undgik heller 
ikke Delinger, særlig i 17. Aarh. (Ober- og Unter-
greiz, Burghk og Dolau). Henrik XI af Huset 
Obergreiz (1743—1800) forenede Liniens samtlige 
Besiddelser under sig og fik 1778 arveligt af 
Josef II Rigsfyrsteværdigheden. 1866 blev Landet 
okkuperet af Preussen, og først efter Freden ind-
traadte det i det nordtyske Forbund. 1867 over
tog Henrik XXII Regeringen og efterfulgtes 1902 

i af sin Søn Henrik XXIV, født 1878. R.'s yngre 
: Linie delte sig særlig 1647 i flere Grene (Gera, 
! Schleiz, Lobenstein og Saalburg). 1806 fik de 
I da bestaaende Linier Schleiz, Lobenstein og Ebers-
| dorf rigsfyrstelig Værdighed. Henrik LXXII, hvem 
i baade Lobenstein og Ebersdorf tilfaldt 1824, fra— 
! sagde sig Oktbr. 1848 Regeringen, saaledes at 

Henrik LXII, der 1818 havde tiltraadt Regeringen 
i R.-Schleiz, nu forenede R.'s yngre Linies samt
lige Omraade under sig. Efter hans Død 1854 
fulgte hans Broder LXVII, under hvem Landet 
1866 tiltraadte det nordtyske Forbund, og der-

! efter 1867 dennes Søn, den nu regerende Fyrste 
Henrik XIV, født 1832. (L i t t . : B r u c k n e r , 
»Landes- und Volkskunde des Furstentums R. 
jungere Linie« [Gera 1870]; M a u k e , »Heimats-
kunde des Furstentums R.« [Halle 1877]). Joh. F. 

Reusz, H e i n r i c h VII, Prins af, tysk Diplomat, 
er født 14. Juli 1825 af Linien R.-Schleiz-Kostritz,-
indtraadte 1853 i preussisk Tjeneste og var ind-

• til 1863 Legationssekretær i Paris; 1864—66 
; Sendemand i Miinchen og 1867—76 i St. Peters

borg; 1877—78 i Konstantinopel og derefter i 
Wien (sluttede her Aftalen om Udslettelsen af 
Prag-Fredens § 5) indtil 1894. Siden 1876 er 
han gift med Marie, Prinsesse af Sachsen Weimar 

I (født 1849). 1878 var han udset til at blive 
! Fyrste i Bulgarien, men hans Valg strandede paa 
, Rusland's Modstand. E. E. 

i Reusz, H e i n r i c h XXIV, Prins af, tysk Fyrste 
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og Musiker, er født 8. Decbr. 1855 i Trebschen, 
Elev bl. a. Herzogenberg, har gjort sig bekendt 
ved en ret omfangsrig Komponistvirksomhed, der 
omfatter forskellige Genrer bl. a. Kirkemusik; 
men særlig paa Kammermusikkens Omraade har 
R. skaffet sig et Navn, og disse hans Værker 
opføres jajvnlig og med Held. W. B. 

Reuter, F r i t z , berømt plattysk Forfatter og 
Digter, født i Stavenhagen i Mecklenburg-Schwerin 
7. Novbr. 1810, død i Eisenach 12. Juli 1874. 
Han studerede Jura i Rostock ogjena og deltog 
paa sidstnævnte Sted i den af »Burschenschafterne« 
rejste oprørske Bevægelse, hvorfor han blev 
arresteret i Berlin, hvorhen han sammen Aars 
Efteraar (1833) havde begivet sig for at studere 
videre, og efter et Aars Varetægtsfængsel slæbt 
fra en preussisk Fæstning til en anden trods alle 
Forsøg paa at faa ham udleveret som mecklen-
burgsk Undersaat. Endelig, efter tre Aars For
løb, faldt Dommen; den lød paa Dødsstraf, men 
blev af den preussiske Konge formildet til 30 
Aar Fæstningsstraf. Atter blev han slæbt om til 
forskellige preussiske Fæstninger og omsider efter 
5I/2 Aars Lidelser udleveret til sit Fædreland, 
hvor han interneredes i Fæstningen Domitz og 
endelig kom paa fri Fod ved den af Friedrich 
Wilhelm IV udstedte almindelige Amnesti (1840). 
Erindringen om disse frygtelige Aar, som han 
gennemgik med forbavsende Styrke, har han ned
lagt i »Ut mine Festungstid«. Han lærte nu 
Landvæsenet, dels hjemme, dels hos sin Ven Fritz 
Peters i Treptow, overtog 1845 sin Fædrenegaard 
i Stavenhagen, men opgav Landvæsenet 1850 og 
bosatte sig som Privatlærer i Treptow, senere som 
Forfatter i Neubrandenburg; sine sidste lo Aar 
tilbragte R. paa sin Villa ved Foden af Wartburg-
Klippen. Fra Treptow udsendte han sine første 
Skrifter, der hurtig gjorde hans Navn berømt 
og vakte almindelig Interesse for hans gemytlige, 
hjertevindende Provinsmaal: »L'åuschen un Rimels« 
[1853, neue Folge 1858], »De Reis' nah Belligen« 
[1858], »Kein Hiisung« [1858], »Hanne Nitte« 
[1860], »Schurr-Murr« [1861]. Under Titelen 
»Olle Kamellen« [1860] samlede han sine For
tællinger, deriblandt den kostelige »UtdeFranzosen-
tid«, og udsendte kort efter den ovennævnte »Ut 
mine Festungstid« [1863] og sit allerbedste Værk 
»Ut mine Stromtid« [3 Bd,, 1862—64; paa Dansk 
»Landmandsliv«, 6. Opl. 1898], samt de mindre 
Fortællinger »Dorchlauchting« [1866] og »De 
mecklenborgschen Montecchi un Capuletti oder 
de Reis' nah Konstantinopel« [1868]. Hans For
søg i det dramatiske Fag kunne ikke kaldes vel
lykkede. »Samtliche Werke« [13 Bd., 1863 -68 
o. fl.; 14. og 15. Bd. »Nachgelassene Schriften« med 
Biografi af Ad. Wilbrandt, 1875]. E n Folke
udgave i 7 Bd., indeholdende Wilbrandt's Biografi 
og R.'s Breve, samt forsynet med Gloser, udkom 
1877. Flere af de mindre Fortællinger ere lige
ledes oversatte paa Dansk, saaledes »FraNapoleons-
tiden« [3. Opl. 1888]. (Li t t . : G lagau , »Fr. 
R. und seine Dich tungen« [2. Opl. 1875]; E b e r t , 
»Fr. R., sein Leben und seine Werke« [1874]; 
R o m e r , »Fr. R. in seinem Leben und Schaffen« 
[1895]; Raa t z , »Wahrheit und Dichtung in Fr. 
R.'s Werken« [1895]). R-'s Villa ved Wartburg 
kom ved Testamente og Køb i Byen Eisenach's 
Besiddelse. C. A. N. 

Reuterdahl, H e n r i k , svensk Ærkebiskop, 
født i Malmø 10. Septbr. 1795, død 28. Juni 
1870. R. blev 1811 Student i Lund, 1817 filosofie 
magister, 1817 Docent i Lund, 1824 extraordinarie 
°g i833 ordinarie teologie adjunkt, 1830 Dr. 
theol., 1844 Professor i Teologi, 1845 Domprovst 
i Lund, 1852 Statsraad og Chef for Ecklesiastik-
departementet, 1855 Biskop i Lund, 1856 Ærke
biskop i Upsala. R. var Schleiermacher's første 
Elev af Betydning i Sverige, og han frerotraadte 
som saadan først og fremmest i de Artikler, han 
offentliggjorde i »TheologiskKvartalsskrift«, hvilket 
han i Forening med J. H. Thomander — senere 
Biskop i Lund — udgav 1828—32 og 1836—40, 
samt endvidere i den »Inledning till teologien«, 
som udkom 1837 og længe benyttedes som Lære
bog ved Universiteterne i Sverige. R.'s væsent
lige videnskabelige Virksomhed falder paa Kirke
historiens Omraade. Hans Hovedarbejde er »Svenska 
kyrkans Historia« (indtil 1533), som udgaves i 4 
Dele i Aarene 1838—66. Dette Værk udmærker 
sig ved en grundig Forskning, streng Kildekritik 
og objektiv Fremstilling, hvorfor det indtager en 
meget høj Plads i den svenske historiske Litteratur, 
om end dets tørre Stil ikke gør det til nogen 
let Læsning. R. deltog som Repræsentant for 
Gejstligheden i Lund's Stift i flere Rigsdags-
samlinger og var, som Ærkebiskop, Gejstlig
hedens selvskrevne Talsmand paa fire Rigsdage, 
hvoriblandt Rigsdagen 1865, da Stænderrepræsenta
tionen afskaffedes. R. indtraadte 1852 i det 
svenske Akademi. 

R.'s Selvbiografi opbevares i Lund's Universi
tetsbibliotek, men er ifølge hans egne Bestemmelser 
endnu ikke tilgængelig for Almenheden. A. S. 

Reuterholm, Gus ta f Adolf, svensk Stats
mand, født 7. Juli 1756 i Finland, død 27. 

I Decbr. 1813 i Slesvig. R., der nedstammede fra 
en Slægt, der 1708 var bleven adlet og 1735 

! friherrelig, kom først i Militærtjenesten, hvilken 
han dog snart forlod. 1778 blev han Kammer
herre hos Dronning Sofie Magdalene og kom i 

, den følgende Tid i et intimt venskabeligt For
hold til Hertug Karl (senere Karl XIII). R. var 
arbejdsom og ordenselskende, men paa samme 
Tid smaalig, hovmodig, ondsindet og vel tillige 
en Kujon. Derhos var han stærkt hengiven til 
Mysticisme og overtroisk Sværmeri, og det var 
først og fremmest herved (i Frimurerordenen), at 
han vandt Hertug Karl's Yndest. R. stillede sig 
i Opposition til Gustaf III; han kom under dennes 

I Regering ikke til at spille nogen politisk Rolle 
J af Betydning, om han end 1789 var med blandt 

dem, der paa Kongens Befaling fængsledes. Der 
var i hans Opposition mod Gustaf III en ejen
dommelig Blanding af Grundsætninger og Re
miniscenser fra Huepartiets politiske System i 
tidligere Tid, tilsat misforstaaede Træk af Jean 
Jacques Rousseau's Lærdomme og den udbrydende 
franske Revolutions Frihedsideal. Ved Tiden for 
Kongens Død var R. i Udlandet, men hjem
kaldtes næsten umiddelbart derefter af Karl, som 
nu i Egenskab af Rigsformynder havde overtaget 
Regeringen. R. blev nu bl. a. Præsident i Kammer
revisionen og livsvarigt Medlem af Hertugens 
Konseil og 1793 »en af Rigets Herrer«. I Virke
ligheden var han i Formyndertiden den egentlige 
ledende i Sverige's Regering. Han viste herved 
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kun ringe Statsmandsbegavelse, men saa meget 
mere Herskesyge, Forfængelighed og Hævn
gerrighed. Han syntes i Begyndelsen at ville 
slaa ind paa et liberalt System, indførte en ny 
Trykkefrihedslov (Juli 1792), fjernede Gustaf III's 
Mænd fra Regeringen og nærmede sig, med For-
bigaaelse af den russiske Alliance, det revolu
tionære Frankrig. Han fjernedes endnu mere fra 
Rusland ved den saakaldte Armfeltske Sammen
sværgelse, ved hvis Opdagelse og Afstraffelse R. 
spillede en ret frastødende Rolle. Mod Slut
ningen af Formynderregeringen nærmede R. sig, 
i væsentlig Grad paavirket af russiske Trusler, 
atter Rusland og forberedte en Forlovelse mellem 
Gustaf IV Adolf og Tsarevitsch Paul's Datter 
Alexandra. I den indre Styrelse gik R. snart 
over til en udpræget Despotisme, ængstelig 
vaagende over og strengt nedslaaende ethvert 
Forsøg paa Opposition. Et Udtryk for hans 
skyggerædde Konservatisme var det, at han 1795 
lod det svenske Akademi lukke. Ved Gustaf IV 
Adolfs egen .Tiltrædelse af Regeringen (1. Novbr. 
1796) var det forbi med R.'s Magt. Mod R.'s 
Forventning fik han sine Afskedsansøgninger be
vilgede og forvistes fra Stockholm. Efter en 
Udenlandsrejse kom han 1797 tilbage, blev paa 
ny forvist, brouillerede nu ogsaa med Hertug Karl 
og tilbragte derefter, under Navnet Tempelcreutz, 
adskillige Aar paa Rejser. Efter Revolutionen 
1809 vendte han tilbage til Sverige og forlangte 
at stedes for Karl, som nu var bleven Konge. 
Sammenkomsten forhindredes dog af Ministrene, 
og R. modtog en Skrivelse, som forbød ham at 
vise sig for Kongen, men tillod ham at opholde 
sig i Sverige. R. begav sig da i sin Forbitrelse 
atter udenlands (Septbr. 1810) og vendte aldrig 
mere tilbage til Sverige. A. S, 

Reuters Telegrambureau er det af Aktie
selskabet R.'s Telegram Company limited (for
kortet Ji. T. C.) i London drevne Efterretnings-
bureau, der forsyner England's og de britiske 
Koloniers Presse, ligesom ogsaa private Abonnenter, 
med telegrafiske Nyheder af enhver Art fra Ind-
og Udland samt formidler lignende Efterretninger 
fra England til Udenverdenen. Bureauet har 
Filialer i Manchester og Glasgow samt mange 
Steder i Kolonierne, Korrespondenter og Re
præsentanter i alle vigtigere Byer hele Verden 
over og er det største Foretagende i sin Art 
(se T e l e g r a m b u r e a u , A g e n c e Havas) . R. T. 
blev grundlagt af Paul J u l i u s R e u t e r , født i 
Kassel 21. Juli 1821, 1871 af Hertugen af Sachsen-
Coburg-Gotha adlet som Friherre von R., død i 
Nizza 25. Febr. 1899. R. havde, med tidlig For-
staaelse af Telegrafvæsenets Udviklingsmulig
heder — og ingen ringere end J. C. F. Gauss i 
Gottingen havde sat den geniale unge Forretnings
mand paa Sporet — 1849 oprettet et beskedent 
Korrespondencebureau i Paris. Da dengang endnu 
ingen Telegraflinie var knyttet mellem Frankrig 
og Tyskland, søgte R. indtil videre at afhjælpe 
Savnet ved en Brevduestation i Aachen, der fra 
1. Oktbr. 1849 v a r kommen i telegrafisk For
bindelse med Berlin. R.'s primitive Foretagende 
udviklede sig snart til et virkeligt Telegrambureau, 
om end foreløbig i ringe Maalestok; og det førte 
en ambulerende Tilværelse, indtil han 1851, efter 
Caiais—Do ver-Kabelens Aabning, forlagde sin 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV, 

Virksomhed til London. En Tid lang var denne 
baseret paa det private, navnlig Kornhandelens 
Behov; men efterhaanden fik han Pressen til Kunder, 
og fra 1858 er Reuter's Navn uopløselig knyttet 
til Verdenspressens Historie. Ved sine udførlige, 
hurtige og paalidelige Efterretninger, f. Eks. fra 
den italienske Krig 1859 og den amerikanske 
Borgerkrig 1861—65, blev Bureauets Verdensry 
grundfæstet. 1865 overdrog Reuter sin allerede 
storartede Forretning til ovenn. Selskab, hvis 
administrerende Direktør han vedblev at være indtil 
1878. Imidlertid havde den foretagsomme Mand 
1865 anlagt en Telegraf kabel mellem England og 
Hannover, 1869 mellem Frankrig og Nordamerika, 
og 1872 opnaaede han en Koncession for Bygning 
af Jærnbaner, Grubedrift og Forpagtning af Told-

I indtægterne af Shahen af Persien; efter mange 
politiske Intriger bleve dog disse omfangsrige 
Rettigheder 1889 afløste af en Konvention om 
Oprettelsen af Imperial Bank 0/ Persia. Reuter's 
Efterfølger som øverste Chef for R. T. C. er hans 
ældste Søn, Friherre Herbert de Reuter med Mr. 
Walter Bradshaw som administrerende General
sekretær. K. V. H. 

Reutlingen, By i Kongeriget Wiirttemberg i 
i Schwarzwald-Kredsen, 31 Km. S. f. Stuttgart i en 
I smuk og frugtbar Egn ved Echatz ved Foden af 

Schwabisch Alb, har (1900) 21,500 Indb., Amts-
ret, Filial af Rigsbanken, Handels- og Erhvervs-
kammer, Gymnasium, Væverskole. De vigtigste 
Industrigrene ere Læderfabrikation og Tekstil
industri ; særlig findes store Bomuldsvæverier, Uld-
og Bomuldsspinderier, endvidere findes Farveri, 

! Maskinfabrikation og Jærnstøberi. Mod Øst 
i den fritstaaende Bjærgtop Achalm med en Slots-
i ruin. R. blev under Hohenstauferne 1240 Rigs-
j stad og forsvarede sig flere Gange tappert (1245 
i °g !377)- R- opnaaede under Maximilian I store 
! Forrettigheder og var den første By i Schwaben, 
! der indførte Reformationen. 1726 blev den for 

største Delen ødelagt af Ildebrand. 1803 kom 
den under Wiirttemberg. Den er Fødested for 
Nationaløkonomen Friedrich List (1789—1846J, 
for hvem der findes et Mindesmærke. Joh. F. 

Rev, en smal Forhøjning af Havbunden, be-
staaende af Sand, Sten, Koral eller Klipper, saa 
nær Havets Overflade, at den er farlig for Sej
ladsen. I Alm. strække R. sig fra Landet ud i 
Havet, men de kunne ogsaa strække sig langs en 
Kyst eller, som Koralrev, omgive en 0 eller forme 
sig som en cirkelformet Grund. G. F. H. 

Rev (norsk Søudtryk) d. s. s. Reb . 
Reva, indobritisk Vasalstat i Centralindien med 

1I/2 Mill. Indb. Hovedstaden R. har (1891) 
23,626 Indb. M. V. 

Revaccination kaldes Vaccination af Menne
sker, der tidligere have været vaccinerede. Da 
Vaccinationen kun virker beskyttende i en Del 
Aar, er det rigtigt af og til at gentage Vaccina
tionen. For Soldaters Vedkommende foretages R. 
ved den første Indkaldelse, og der faas da gerne 
Anslag hos ca. 70 p. Ct. af de revaccinerede. R. 
foretages ogsaa paa Lemmestiftelser og andre 
Steder, hvor mange Mennesker bo samlede, men 
der er ikke almindelige Regler desangaaende. Ved 
indtrædende Koppeepidemier benyttes R. efter en 
stor Maalestok. G. N. 

Reval (russ. R e v e l j , gammelruss. Ko ly van, 
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est. Ta l l i nn ) , By i det vestlige Rusland, Hoved
stad i Guvernementet Estland, ligger 320 Km. 
V. S. V. f. St. Petersborg ved en lille Bugt paa 
Sydsiden af den finske Bugt. (1897) 64,578 Indb., 
hvoraf Halvdelen er Ester og en Fjerdedel Tyskere. 
I sine Bygninger har R. bevaret et middelalder
ligt Præg, og de gamle Gavlhuse vige kun lang
somt for moderne Huse. I den ældre Del af 
Byen, der omgives af gamle Bymure og Fæst-
ningstaarne, ere Gaderne snævre og uregelmæs
sige. Da Fæstningsgravene nu ere fyldte, begynde 
de udstrakte Forstæder, der væsentligst bestaa af 
Træhuse, umiddelbart uden for de gamle Bymure. 
Den ældre By falder i et øvre Kvarter, den saa-
kaldte Dom, og et nedre. Paa det førstes 43 
M. høje Klippeterrain ligge Regeringsbygningerne 
og den baltiske Adels Vinterboliger. Det lavere 
Kvarter er Sæde for Handel og Industri. R. har 
7 russiske, 3 tyske, 3 estiske og 1 svensk Kirke, 
blandt hvilke nævnes St. Olai Kirke, der oprinde
lig var fra 13. Aarh., men nu er genopført efter 
Branden 1820, den gotiske Nikolai-Kirke fra Be
gyndelsen af 14. Aarh. samt Domkirken. Af verds
lige Bygninger nævnes Slottet og Ridderhuset i 
den øvre By og det gamle hanseatiske Klubhus, 
St.-Knuds-Gildes Hus med et Museum for baltiske 
Oldsager samt Raadhuset i den nedre. Efter at 
det 1319 stiftede Domgymnasium 1892 lukkedes 
som Følge af Sprogtvangen, har R. et Par Gym
nasier og en teknisk Skole. Endvidere findes et 
Teater og et litterært Selskab. Industrien er 
ringe, men Handelen har siden Aabningen af den 
baltiske Jærnbane 1870 og den derved muliggjorte 
Forbindelse med Rusland's kornrige Indre taget 
et mægtigt Opsving, og i Henseende til Omsæt
ningens Værdi indtager R. den fjerde Plads i det 
russiske Rige. 1897 indgik i R.'s Havn 1,863 
Skibe med i alt 481,000 Tons, og af denne Tons-
mængde vare 176,500 russiske, 104,000 danske, 
97,500 engelske, 82,500 tyske, 9,000 svenske og 
6,000 norske. De vigtigste Udførselsvarer vare 
Hvede, Havre, Rug, Hør, Trævarer, Vildt, Hør
frø og Svinebørster. R.'s Havn er Krigshavn af 
anden Klasse, og R. er Sæde for en Guvernør 
og en Havnekommandant samt Guvernementet 
Estland's Myndigheder. R. er ogsaa et besøgt 
Søbad. I Nærheden ligger det af Peter den Store 
byggede Lystslot K a t h a r i n e n t h a l , og 40 Km. 
V. S. V. f. R. ligger Havnen B a l t i s c h p o r t med 
(1897) 852 Indb. 

R. har Interesse for Danske ved at være an
lagt 1219 af Valdemar Sejr, og dens estiske Navn 
betyder »de Danskes Stad«. Den By, der dannede 
sig omkring Valdemar Sejr's Borg, havde dog 
oprindelig en nedertysk Befolkning, der 1248 fik 
lybsk Ret og tiltraadte Hansaen. Dens Vaaben 
var og er stadig Danmark's Rigsvaaben, de tre 
Løver, og endnu 1563 prægedes Dannebrog paa 
Byens Mønter. 1346 kom R. under den >Tyske 
Orden« og var i 14. og 15. Aarh. en betydelig 
Hansestad. 1524 gik den over til Protestantismen, 
1561 blev den svensk og 1710 russisk. Katha
rina II gjorde den til Fæstning og Krigshavn; 
men Fæstningen nedlagdes 1857. (Li t t . : Bunge, 
>Die Revaler Ratslinie und Geschichte der Rats-
verfassung« [Reval 1874]; A m e l u n g , >Revaler 
Altertiimer« [Reval 1884]; H a n s e n , >Die Kirchen 
und ehemaligen Kloster R.'s« [Reval 1885]; W. 

I S t i e d a , »Revaler Zollbucher und Quittungen« i 
»Hansische Geschichtsquellen« , Bd. 5 [Halle 
1887]). H. P. S. 

Revalénta arablca, E r v a l e n t a , er et Ar
kanum (s. d.). 

Revanche [røva's] (fr.), Gengæld, Hævn, Op
rejsning. 

Revanchekrig [reva'??sje-] kaldes i Folkerets-
J sproget en Krig, naar den af den Magt, som tager 
i Initiativet (s. d.) til den, erklæres at skulle føres 
for at opnaa Fyldestgørelse for en Forurettelse 
eller Genoprettelse af en tidligere tilføjet Skade, 
for hvilken Oprejsning er bleven nægtet, eller 
for &t generhverve en ved Tidernes Ugunst den 
frarevet Landsdel. C. V. N. 

Revdinsky-Savod, Landsby i det østlige 
Rusland, Guvernement Perm, ligger ved Revda 
45 Km. V. f. Jekaterinburg, har ca. 10,000 Indb. 
og driver Jærn- og Kobberudsmeltning. H. P. S. 

Reveille [revæ'lje] (fr.) kaldes det Horn- eller 
Trommesignal, der ved Daggry gives i Kaserner, 
Kantonnement, Lejr og Bivuak for at tilkende
give, at Mandskabet skal staa op. Ved festlige 
Lejligheder, men ogsaa ofte til daglig, navnlig i 
Lejre, udføres R. af et helt Musikkorps, der pas
serer Dele af Garnisonen eller Lejren. B. P. B. 

Revel [røvæ'l], By i det sydvestlige Frankrig, 
Dep. Haute-Garonne, er Station paa Sydbanen, 
har et College, Tilvirkning af Likører og Ler
varer, med (1896) 5,600 Indb. Under Religions-
kampene i 16. Aarh. var Byen befæstet og en af 
Protestanternes sikre Stæder. 3 Km. S. 0. f. R. 
er der tilvejebragt et stort Bassin ved St. F e r -
r é o l , hvorfra der føres Vand til Canal du 
Midi. M. Kr. 

Revelje (norsk) d. s. s. Reveille. 
Revelliére-Lepeaux se La R. 
Revenons å nos moutons [røvno'zanomuto'j 

(fr.), »Lad os vende tilbage til vore Beder I«, en 
ordsproglignende Talemaade, der forekommer i 
den gammelfranske Farce »L'Avocat Pathelin«. 

Reventlow er Navnet paa en gammel Adels
slægt, som fører en rød Mur med tre Tinder i 
Sølvfelt, paa Hjælmen en som en Vifte opslaaet 
Paafuglehale. Den forekommer alt i Begyndelsen 
af 13. Aarh. baade i Holsten og Mecklenburg og 
formenes at stamme fra Ditmarsken. Af den hol
stenske Linie nævner Sagnet H a r t v i g R. som 
Grev Adolfs Drabsmand 1315, hvilket Sagn nu 
er eftervist at være ganske uvederhæftigt. Til 
samme Linie hørte D i t l e v R. (død 1536), Kansler 
hos Frederik I som Hertug, senere den første 
lutherske Biskop i Liibeck, og hans Broder I ven 
R. (død 1569), Landmarskal i Holsten, og deres 
Næstsøskendebarn L y d e r R. (død 1547), Liv
læge hos Hertug Frederik, med stort Ry som 
Astrolog og Spaamand, Denne Linie uddøde 1752 
med Dronning Anna Sofie's Overhofmester, senere 
Amtmand i Husum, F r e d e r i k R. — En Gren. 
forekommer fra Midten af 14. Aarh. paa Fyn og 
ejede Søbo; til den hørte H e n r i k T a g e s ø n , 
som anførte de fynske Bønder under Oprøret 1441 
og blev henrettet 12. Juni i Aalborg. Denne 
Gren uddøde med K n u d R., der druknede 28. 
Juli 1566 under Gulland som Chef for »Pape
gøjen«. — Af den mecklenburgske Linie indkom 
H e n n i n g R. (død 1624) til Danmark, blev 
Kammerjunker hos Frederik I I , ' der benyttede 
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ham til fiere udenlandske Sendelser, og opnaaede 
betydelige Forleninger. Hans Søn D i t l e v R. 
(død 1664) traadte 1632 i Christian IV's Tjeneste, 
blev hans betroede Mand, Geheimeraad, tysk 
Kansler og Amtmand i Haderslev, men blev 
straks efter Kongens Død afsat af Føjelighed 
mod det slesvig-holstenske Ridderskab, der var 
misfornøjet med hans Udnævnelse til Amtmand, 
fordi han var Udlænding (Mecklenburger). Fra 
ham nedstamme alle nulevende Reventlow'er. 

Hans ældste Søn, Geheimeraad, Amtmand i 
Flensborg H e n n i n g R. (død 1705), blev Stam
fader til den ældre grevelige Linie. Hans Sønne-
sønssøn, Overkammerherre D i t l e v R. (død 1783), 
der ved sin haarde og brutale Optræden som 
Hofmester for Kronprins Christian menes at have 
bidraget til den senere Kong Christian VII's Sinds
syge, optoges 14. Decbr. 1757 i lensgrevelig 
Stand. — Hans Søn Cai F r e d e r i k Greve R. 
(død 1834) blev 1797 Statsminister og Chef for 
tyske Kancelli, men tog 1802 sin Afsked, fordi 
han ikke kunde gennemføre Ridderskabets Skatte
bevillingsret i Holsten og Slesvig. Af hans Sønner 
var E u g e n Greve R. (død 1885) 1829—46 Ge
sandt i St. Petersborg, T h e o d o r Greve R. (død 
1873) Oktbr. 1848—Marts 1849 Formand i den 
saakaldte Fællesregering; fremragende var ingen 
af dem. Af deres Farbrødre var F r i t z Greve 
R. (død 1828) Gesandt i Berlin, H e i n r i c h Greve 
R. (død 1848) Amtmand i Kiel. Sidstnævntes 
Søn F r i e d r i c h Greve R. (død 1874) var en af 
Schleswigholsteinismens Hovedophavsmænd og 
blev 1848 Medlem af den provisoriske Regering, 
hvilket havde til Følge, at han 1851 blev ude
lukket fra Amnestien, hvorefter han flyttede til 
Preussen, blev Medlem af Herrehuset og kort 
efter Frederik VII's Død ivrig paakaldte Preus-
sen's Indblanding i Danmark's Anliggender. Denne 
Linie er nu uden al Forbindelse med Danmark. 

Kansler Ditlev R.'s anden Søn C o n r a d R. 
(født 21. Apr. 1644) optoges 2. Juli 1673 i lens
grevelig Stand, blev 1681 Elefantridder, 1682 
Medlem af Konseilet og 1699 Storkansler. Han 
var en af Landets største Jordegodsbesiddere, 
oprettede 1681 Sandbjerg i Sundved til Grev
skabet Reventlow og ejede desuden Frisenvold, 
Løjstrup, Clausholm, Kalø m. m. Han døde 21. 
Juli 1708. Hans Datter Anna Soph ie ' s (s. d.) 
Ægteskab med Kong Frederik IV bidrog væsent
lig til hans Slægts Fremgang i Magt og Anseelse. 
— Sønnen C h r i s t i a n D i t l e v , Greve R. (født 
21. Juni 1671), tjente i sin Ungdom under den 
berømte Prins Eugen i Ungarn og Italien, blev 
1707 dansk General og anførte det uheldige Tog 
til Skaane 1709—10, blev 1713 Overpræsident i 
Altona, som den svenske General Stenbock havde 
afbrændt, og fik hurtig Byen genrejst; 1699—1730 
var han Overjægermester. Efter Faderen arvede 
han Grevskabet Reventlow og erigerede selv 25. 
Juli 1729 Grevskabet Christiansborg (nu Christians-
sæde) samt Stamhusene Frisenvold og Krænke-
rup, hvorhos han 1722 forlenedes med Baroniet 
Brahetrolleborg. Han døde 1. Oktbr. 1738 og 
efterfulgtes i Grevskabet Reventlow og Baroniet 
Brahetrolleborg samt de to Stamhuse af sin ældste 
Søn, Geheimeraad, Stiftamtmand i Sjælland Con
rad D i t l ev , Greve R. (1704—50), hvis Sønne
datter Komtesse Juliane Frederikke Christiane R. 

var gift med den preussiske Storkansler, Fyrste 
Carl August Hardenberg, for hvem Stamhusene 
Frisenvold og Krænkerup 23. Decbr. 1815 op
rettedes til Grevskabet Hardenberg-Reventlow, 

' medens Grevskabet Reventlow og Baroniet Brahe-
| trolleborg ved hendes Faders Død overgik til 
1 Grev Conrad Ditlev R.'s yngre Broder, Geheime
raad D i t l e v R.(i7io—75), der i Forvejen havde 
arvet Grevskabet Christianssæde efter sin Fader. 
Om hans ældste Søn C h r i s t i a n D i t l ev F r e d e 
r ik R. se nedenf. Dennes yngre Broder J o h a n 
Ludv ig , Grev R. (1751—1801), som arvede 
Brahetrolleborg, er bekendt for sine ikke altid 
heldige Forsøg paa at ophjælpe Landvæsenet og 
Skolevæsenet paa sit Gods. Grevskabet Reventlow 
var tilfaldet den mellemste Broder Kommandør
kaptajn C o n r a d G e o r g , Grev R. (1749—1815). 
Nu ere, efter at de to sidstnævnte Grevers Mands
linier ere uddøde, samtlige Reventlow'ske Len, 
med Undtagelse af Grevskabet Hardenberg-Re
ventlow, forenede paa een Haand, C h r i s t i a n 
Einar , Grev R. (født 1864). Endnu fortjener at 
nævnes Christian Ditlev Frederik R.'s yngste Søn 
F r e d e r i k D i t l e v , Grev R. (1792—1851), som 
fra 1841 til sin Død var Gesandt i London og 
nidkært arbejdede paa at opnaa en heldig Fred, 
og A r t h u r C. D. L. E., Grev R. (1817—78), 
der efter at have tjent som Officer under hele 
Krigen 1848—50 blev Amtmand i Tønder, 1860 
Amtmand i Kiel. H.-L. 

Reventlow, C a r l C h r i s t i a n (egl. Navn C. 
C. Ot to) , dansk Mnemotekniker, (1817—73), født 
i Kjøge, studerede i Kjøbenhavn og Kiel, rømte 
herfra efter en Duel og strejfede nu under Navn 
af R. (forfulgt af danske Gesandter) om i Eng
land, Tyskland m. fl. St., holdt 1844 Forelæs
ninger i Tyskland om Hukommelseskunsten, fik 
s. A. Tilladelse til at vende hjem til Danmark og 
fortsatte her og andensteds som Hukommelses-
kunstner; har ogsaa skrevet flere Bøger om 
Mnemoteknik. I politisk Henseende var han rød 
Demokrat, var som saadan i Nordamerika, hvortil 
han rejste 1853, Udgiver af »Organ der radikalen 
Demokratie« m. m. Han døde i Bayern. 

Reventlow, C h r i s t i a n D i t l e v F r e d e r i k , 
dansk Lensgreve og Statsminister, født 11. Marts 
1748, død 11. Oktbr. 1827, Søn af Grev Christian 
Ditlev R., Besidder af Grevskabet Christianssæde 
paa Lolland, fik sammen med sin yngre Broder 
Johan Ludvig en omhyggelig Uddannelse, der, 
efter at Brødrene havde opholdt sig tre Aar ved 
Akademiet i Sorø, afsluttedes ved Universitetet i 
Leipzig og en længere Rejse i Tyskland, Schweiz, 
Frankrig og England, under hvilken R., hvad der 
fik stor Betydning for hans senere Virksomhed, 
gjorde sig nøje bekendt med de sociale og øko
nomiske Forhold i disse Lande, hvor Landbrugs
reformen dengang stod paa Dagsordenen. R. var 
saaledes ved sin Hjemkomst ypperlig forberedt 
til at træde i Statens Tjeneste, og med Aaret 
1774 begyndte han da sin lange, frugtbringende 
Embedsvirksomhed, der for Bondestandens Ved
kommende blev epokegørende, idet han blev Hoved
manden i det store Reformarbejde, der fuldstændig 
forandrede Bøndernes Livsvilkaar og stillede dem 
lige med de andre Statsborgere. Paa sin egen 
Grund kunde han allerede 1775 tage fat paa 
Værket, da han efter Faderens Død s. A. over-

69* 
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tog Grevskabet Christianssæde, og i de nærmest 
paafølgende Aar prøvede han ny Driftsmaader 
paa sine Godser, hvor ogsaa Skovene efterhaanden 
kom i fortrinlig Stand (R. var nemlig en ind
sigtsfuld Forstmand, og hans Virksomhed som 
saadan har faaet Betydning for hele Landet), 
udskiftede Bøndergodset, udflyttede Gaardene, af
løste Hoveriet og indførte Arvefæste. Derimod 
kunde der, saa længe Guldberg bevarede sin Ind
flydelse, ikke være Tale om, at Staten skulde 
skride til væsentlige Forandringer paa Landbo
lovgivningens Omraade, hvad der vakte Misstem
ning hos R., der desuden følte sig i høj Grad 
ilde berørt ved A. P. Bernstorffs Afskedigelse 
(1780). Ogsaa paa andre Punkter mødte R., 
der 1774 var bleven deputeret i Kommerce-
kollegiet, 1776 i Bjærgværkskollegiet, 1781 Med
lem af Overskattedirektionen, 1782 deputeret i 
Generaltoldkammeret og Medlem af Overbank-
direktionen, Modstand hos Guldberg, der 1783 
foranledigede hans Fjernelse fra sidstnævnte Post. 
Det er derfor let forstaaeligt, at R. straks sluttede 
sig til Kronprinsen under Forberedelserne til Re-
geringsforandringen 1784; til Gengæld fik han 
efter Guldberg's Fald fri Hænder til Gennem
førelsen af sine Planer, der billigedes af Kron
prinsen, idet denne efter i Juni 1784 at have 
genindsat R. i Overbankdirektionen 6. Aug. s. A. 
udnævnte ham til I. deputeret i Rentekammeret, 
hvorved R. blev Chef for det Kollegium, under 
hvilket Landbosagerne sorterede. R., der med sin 
praktiske Sans, sit store administrative Talent og 
sin utrættelige Arbejdslyst forbandt en sjælden 
human Tænkemaade (hvor myndig han end under
tiden kunde være i sin Optræden som Embeds
mand), en dyb og inderlig Religiøsitet og en 
mærkelig Fordomsfrihed, ansaa det for uforsvar
ligt at lade nogen Tid gaa til Spilde, og allerede 
i November 1784 fik han nedsat en Kommission, 
den saakaldte lille Landbokommission, der skulde 
omordne Bøndernes Stilling i Frederiksborg og 
Kronborg Amter efter de af R. fremsatte For
slag; denne Kommission var Forløberen for den 
store Landbokommission, der blev nedsat efter 
R.'s Indstilling i Juli 1786 og skulde undersøge 
de Forhold, under hvilke hele den danske Bonde
stand levede. Frugten af Kommissionens Ar
bejder, der fortsattes gennem en længere Aar-
række, var bl. a. de bekendte Forordninger om 
Fæstevæsenets Omordning, Stavnsbaandets Op
hævelse, det ubestemte Hoveris Afskaffelse og 
Tiendens Omdannelse til en Pengeafgift. En Del 
af Æren herfor maa skrives paa Colbjørnsen's 
Regning, men største Parten tilkommer med Rette 
R., hvis Navn dengang var paa alles Læber, lige
som Kronprinsen viste ham sin Paaskønnelse ved 
at udnævne ham til Præsident i Rentekammeret 
(1789), Statsminister (1797) og Elefantridder (1803). 
Ogsaa andre Erhvervsgrene end Landbruget staa j 
i stor Taknemmelighedsgæld til R. Ovenfor er 
hentydet til, hvad Skovbruget skylder ham, og 
som Medlem af Finanskommissionen (1787) øvede 
han en overordentlig stor Indflydelse paa Danmark's 
mærkelig frisindede Handelspolitik, der kronedes 
af den banebrydende Toldlov af 1797. Ikke 
mindre Betydning har R. haft for det danske 
Skolevæsens Udvikling, særlig hvad Almue-
undervisningen angaar; selv vaagede han med 

I største Omhu og med personlig Deltagelse i Ar
bejdet over, at Skolerne paa hans Godser trivedes 
vel, og der kan ikke være Tvivl om, at han har 

1 haft en væsentlig Andel i Forarbejderne til den 
ypperlige Skoleforordning af 1814. — Det meste 
af denne lige saa mangesidige som frugtbringende 
Virksomhed falder i Aarrækken 1784—1800; efter 
den Tid fik han ringere Anvendelse for sin store 
Arbejdskraft, navnlig i Trængselstiden efter 1807, 
og da han mente, at der ikke længer var Brug 
for hans Kræfter, forlangte og fik han sin Afsked 
(Decbr. 1813) fra sine Embeder, dog med Bi
beholdelse af Posten som Statsminister, og trak sig, 
dybt nedbøjet over Statens Ulykker, uden dog 
derfor at opgive Haabet om Danmark's lykkelige 
Fremtid, tilbage til sine Godser, hvor den store 
Bondeven henlevede Resten af sine Dage, be
skæftiget med Forststudier og Godsadministration, 
særlig Tilsynet med Grevskabets Skoler. (L i t t . : 
B e r g s ø e , »Grev Chr. Ditl. Fred. R.'s Virksom
hed«, I—II [Kbhvn. 1837]; Bobé , »Efterladte 

! Papirer fra den Reventlowske Familiekreds« 
; [Kbhvn. 1895 ff.]). C.F. 

ReventlOW-Crinrfnil. Under den franske Re-
j volution emigrerede Oberst, Staldmester hos Greven 
i af Artois Francois Valentin Marquis le Merchier de 
; Criminil (død 12. Febr. 1823) til Hamburg, hvor 
; han 1796 ægtede Komtesse Caroline Schimmelmann, 

der fødte ham 2 Sønner, som adopteredes af Greve 
: Frederik Reventlow (død 1828) og Hustru Chri-
1 stine Juliane Frederikke Grevinde Schimmelmann 

(død 1817), deres Morfaders Søster, og 20. Septbr. 
I 1815 optoges i den danske Grevestand med Navnet 
I R.-C. 

Den ældste af Brødrene, J o s e p h Car l , Greve 
j R.-C. (født 9. Febr. 1797), blev, efter fra 1829 
I at have været Amtmand i Rensborg, i April 1842 

Præsident for det slesvig-holsten-lauenburgske 
; Kancelli og var samme Aar kgl. Kommissarius, 
i først i de holstenske, derefter i de slesvigske 

Stænder, hvor hans Optræden i Sprogsagen vakte 
dyb Uvilje i hele Landet. Alligevel forstod han 

I at holde sig i Christian VIII's Gunst og var atter 
1844 kgl. Kommissarius i Itzehoe og Slesvig. Efter 

I det aabne Brev om Arvefølgen af 8. Juli 1846 
! forlangte og fik han sin Afsked som Kancelli-
I præsident og sluttede sig 1848 aabenlyst til Op-
I røret, men døde allerede 17. Juni 1850 uden at 

opleve dets Nederlag. 
Broderen, H e i n r i c h Anna, Greve R.-C. (født 

6. Maj 1798), blev 1829 Amtmand i Flensborg, 
1831 Kancellideputeret og i Marts 1842 Chef for 
det udenrigske Departement, billigede, i Mod
sætning til Broderen, det aabne Brev af 8. Juli 
1846, men traadte i Marts tilbage tillige med de 
øvrige Ministre. Fra Febr. 1851 til Febr. 1852 
var han Medlem af den holstenske Bestyrelses-
kommission og indtraadte 1852 i Ministeriet Bluhme 
som Minister for Holsten og Lauenburg. 1853 
forelagde han de holstenske Stænder Udkast til 
en særlig Forfatning for Holsten; men da Stænder
flertallet forkastede det, medunderskrev han For
fatningen af 26. Juli 1854, og da Frederik VII 
saa sig nødsaget til at opgive den, traadte Mini
steriet med R.-C. tilbage. Han døde 31. Decbr. 
1869 uden senere at være traadt offentlig frem. 
Et Valg til Rigsraadet 1856 afslog han. H.-L. 

ReventlOW-Sandberg, Grevskab i Hertug-
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dømmet Sønderjylland, oprettet 3. Oktbr. 1685 
for Storkansler Conrad Greve Reventlow. Det 
bestaar af Godserne Sandberg og Ballegaard samt 
af Fideikommiskapitaler paa ca. 215,900 Kr. og 
248,000 Rmk. B.-L. 

Revenu [røvny'] (fr.), Indkomst, Indtægt. 
Re Vera (lat.), i Virkeligheden. 
Réverbére [reværbæ! r ] , d. s. s. Reflektor, en 

Flade, der kaster Lys tilbage, f. Eks. en blank 
Kugle, et Hulspejl, der forstærker en Lysgivers 
Lys, o. s. v. 

Reverbé rovn d. s. s. F l a m m e o v n (s. d.). 
Reverd i l [røværdi'l], É l ie Sa lomon F r a n 

co i s, Lærer i Fransk hos Christian VII af Danmark 
før dennes Tronbestigelse, derefter Kongens Fore
læser og Kabinetssekretær, født 19. Maj 1732 i 
Nion, en lille By i det nuværende Schweizerkanton 
Pays de Vaud, død i Geneve 4. Aug. 1808. Tid
lig faderløs fik han af sin Moder en omhyggelig 
Opdragelse og studerede Teologi ved Universi
tetet i Geneve; uvist af hvilken Grund opgav han 
imidlertid den gejstlige Løbebane og søgte, som 
saa mange andre Schweizere i hin Tid, sin Lykke 
i Udlandet. Rimeligvis paa Foranledning af sin 
Fætter André Roger, der var Privatsekretær hos 
J. H. E. Bernstorff, kom han til Kjøbenhavn, hvor 
han først arbejdede i en Boglade, men derpaa 
(1759) blev ansat som Lærer i Geometri ved 
Kunstakademiet og 1760 som Informator i Fransk 
hos Kronprinsen (Christian VII). R., der var en 
dannet og kundskabsrig Mand med et særdeles 
vindende Væsen, vandt snart sin forskræmte Elevs 
Hengivenhed ved sin Venlighed og sin forstandige 
Undervisningsmetode, hvorved han opnaaede at 
gøre de franske Timer baade tiltalende og under
holdende for Prinsen, der ellers kun var vant til 
tom Udenadslæren. Efter Frederik V's Død (1766) 
vedblev R. derfor at være knyttet til sin fordums 
Elev som Forelæser, og snart efter udnævnte den 
unge Konge ham til sin Kabinetssekretær. I sin 
ny Stilling optraadte R. med stor Takt og for
søgte ikke paa at komme til at spille nogen po
litisk Rolle, men benyttede det daglige Samvær 
med Kongen til at tale den fortrykte Bondestands 
Sag, og det lykkedes ham ogsaa Oktbr. 1767 at 
faa nedsat en Landvæsenskommission, hvori han 
selv havde Sæde; men han fik ingen Glæde heraf, 
idet han Novbr. s. A. pludselig blev afskediget 
og fik Ordre til inden 24 Timer at forlade Kjøben
havn. Det russiske Gesandtskab mistænkte nemlig, 
men aldeles umotiveret, R. for at modarbejde 
dets Virksomhed og benyttede sig da af Kongens 
Yndling, Grev Holck, til hurtigst muligt at faa 
ham fjernet. Med en Pengegave een Gang for 
alle af 10,000 Rdl. (Kurant = 32,000 Kr.) forlod 
R. Danmark for at vende tilbage til Schweiz, men 
kom, hvor bittert han end følte den ham over-
gaaede Uret, 4 Aar efter (Juli 1771) paa ny til 
Kjøbenhavn, bevæget dertil af Struensee's An
modning om at være den sindssyge Konge til 
Selskab. Hans andet Ophold i Danmark varede 
dog kun et halvt Aar; thi efter Struensee's Fald 
vendte han tilbage til sin Hjemstavn, hvor han 
tilbragte Resten af sit Liv som Landejendoms
besidder, beskæftiget med at varetage de Tillids
hverv, hans Medborgere og Regeringen i Bern 
betroede ham, hvorimod han kun indirekte tog 
Del i den storpolitiske Bevægelse, der 1798— 

1803 ganske omdannede Schweiz'es Forfatning. R., 
der 1764 i Kjøbenhavn havde udgivet >Lettres sur 
le Danemarc« [2. Bd., 1. Bd. var udgivet af Roger 
1757]) efterlod sig Memoirer, som 50 Aar efter hans 
Død bleve udgivne af hans Søstersøn, A. Roger , 
under Titelen »Struensée et la cour de Copen-
hague 1760—72« [Paris 1858], overs, paa Dansk 
af L. Mol tke , »Struensée og Hoffet i Kjøbenhavn 
1760—72« [Kbhvn. 1859]. Heri giver R., uden 
Spor af Lyst til at pynte sig selv, med sund 
Dømmekraft, Upartiskhed og Besindighed en sær
deles paalidelig Fremstilling, naar enkelte let und
skyldelige Fejltagelser fraregnes, af Personer og 
Begivenheder ved Christian VII's Hof, dels be
roende paa egne Iagttagelser, dels paa Meddelelser 
fra troværdige Hjemmelsmænd. C. F. 

Revére , G i u s e p p e , italiensk Forfatter, født 
i Triest 2. Septbr. 1812, død i Rom 22. Novbr. 
1889, havde Ansættelse i Udenrigsministeriet. Hos 
sine samtidige vandt han et ikke ubetydeligt Ry 
som Dramatiker; det var især historiske Skue
spil, han skrev, Udtryk for hans patriotiske og 
demokratiske Sindelag, der bl. a. bragte ham flere 
Aars Landflygtighed. Her kunne nævnes »Loren-
zino de' Medici« [1839], »I Piagnoni e gli Arrab-
biati« [1842], endvidere »Sampiero da Bastelica«, 
»Il marchese di Bedmar« og »Vittoria Alfiani«; 
de udkom samlede 1860. Men R. gjorde sig til
lige bekendt som talentfuld Lyriker, og hans 
Sonetter komme Prati's nær ; nogen Heine'sk Paa-
virkning kan spores i hans Digtsamlinger, som ere 
»Sdegno ed sffétto« [Milano 1848], »Sonetti« 
[Capolago 1846], »Persone ed ombre« [Genova 
1862], »Osiride« [Rom 1879] og »Sgoccioli« 
[smst. 1881]. Og endelig var han en fortrinlig 
Prosaforfatter, med en klar og livlig Stil, hvis 
»Marine e paesi« og »Bozzetti alpini« fortjene at 
fremhæves. E. G. 

Revere Beach rrevi labilts], By i U. S. A., 
Stat Massachusetts, ligger ved Massachusettsbay 
8 Km. fra Boston og er et stærkt benyttet 
Sommeropholdssted. (1900) 5,668 Indb. H. P. S. 

Reverend [reVrend] (af lat. reverendus), i 
England benyttet Titel for gejstlige, svarende til 
vor Høj- eller Velærværdige. 

Reverens (lat.), Ærbødighed; ærbødigt Buk; 
Visen Ærefrygt i sin ydre Optræden. 

Réver ie [rævri'] (fr.), Drømmeri. 
Reve r s (lat.), Bagsiden af Mønter og Medailler, 

modsat Forsiden (Adversen, Aversen). Paa de 
ældste græske Mønter findes ikke Fremstillinger 
paa R., men kun Indtrykket af Ambolten. Medens 
Forsiden i Reglen er forsynet med Hovedet af 
en Person, kan der paa R. findes de forskelligste 
Fremstillinger. P. B. 

R e v e r s (jur.), egentlig Modforskrivning, Kon
trabevis, men dernæst overhovedet et skriftligt 
Dokument, hvorved man forpligter sig til noget. 
R e v e r s a l - F æ s t e b r e v , den med Fæsterens 
Underskrift forsynede Afskrift af Fæstebrevet, 
hvilken Ejeren beholder, medens det originale 
Fæstebrev med Ejerens Underskrift overleveres 
Fæsteren. E. T. 

Reversa l se Revers . 
Revers ion (lat.), Omvendelse, Omdrejning. 
Reversionspendnl se Pendul S. 175. 
Reves t i a r ium (lat.), Præstens Paaklædnings-

værelse i Kirken. 
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Revétementsmnr [revætma'^s-] se B e k l æ d -
n i n g s m u r . 

Revett [re'vet], N i c h o l a s , engelsk Maler 
og Arkitekt, født 1720 i Brandeston Hall, Suffolk, 
død i London 1804, helligede sig først Maler
kunsten i Rom, hvortil han kom 1742. Der 
gjorde R. Bekendtskab med den engelske Arki
tekt James Stuart (s. d.) og foretog sammen med 
ham en Rejse i Grækenland (1750—55), hvor de 
under mange Haande Besværligheder tegnede og 
tog Opmaalinger af antikke Bygningsværker. 
Frugten af denne Rejse blev det store omhygge
lige Værk: »The Antiquities of Athen« [Lond. 
1762—94, Suppl. ved Cockerell o. fl. 1830], der 
snart fandt Udbredelse til andre Lande [fransk 
Udg. Paris 1808—15, tysk Udg. Darmstadt 1829] 
og fik den mest afgørende Betydning for Studiet 
af klassisk-græsk Bygningskunst, ikke mindst for 
de udøvende Arkitekter af klassicistisk Retning. 
1764—66 berejste R. i Følge med sine Landsmænd 
Arkæologen Rich. Chandler (s. d.) og Maleren 
Pars med Understøttelse af »The Society of Dil-
letanti« Lilleasien [Værket: »Jonian Antiquities«, 
Lond. 1769—97]. Som Arkitekt udførte R. flere 
Bygninger, af hvilke nævnes Kirken St. Lawrence 
i Ayott, Hertfordshire. A. R. 

Reviczky [ræ'vitsk'], J u l i u s , magyarisk lyrisk 
Digter, født i Vitkocz i Komitatet Neutra 1855, 
død i Budapest 1889, staar som en fremragende 
Repræsentant for den i 19. Aarh.'s Epigonlitteratur 
herskende Pessimisme, vistnok grundet paa hans 
egen sørgelige Tilværelse (»Meine Jugend«, »Ge-
dichte«). Han digtede ogsaa paa Tysk og har 
indført H. v. Kleist i den ungarske Læseverden. 
Et Udvalg af hans Digte paa Tysk er udgivet af 
Naschér [1896]. C.A.N. 

Revidere (lat.), gennemse (Regnskaber o. 1.) 
prøvende og kontrolerende. Jfr. R e v i s i o n s -
d e p a r t e m e n t . 
i Revier se Revir . 

Review [revju!] (eng.), Oversigt, Rundskue. 
R. bruges i England (ligesom Revue i Frankrig 
o. a. St.) ofte som Titel paa Tidsskrifter. 

Review Of revieWS [reyju !avrevju!z], eng.: 
Tidsskrifternes Tidsskrift, er Navnet paa et af 
den engelske Publicist W. T. Stead (s. d.) siden 
1890 i London udgivet Maanedsskrift, der — ved 
Siden af almindelige Revueartikler, Biografier, Re- | 
censioner, Bibliografi og en Kronik over Maanedens 
vigtigere politiske Begivenheder i alle Lande — 
giver en Oversigt over Hovedindholdet af alle 
Verdens betydeligere Tidsskrifter ved Sammen
drag eller en kort Genfremstilling af deres Ar
tikler, hvorhos der leveres et Udvalg af de mest 
bekendte Vittighedsblades Karikaturer i for
mindsket Gengivelse. Foruden ved sit Program: 
at give et saa vidt gørligt samlet, men ingenlunde 
helt ufarvet Billede af Samtidens Livsytringer paa 
alle Omraader, saaledes at man her fyldigere og 
lettere end noget andet Sted skulde kunne føle 
dens bankende Pulsslag, har den genialt ledede 
Revue ogsaa ved sin Prisbillighed fremkaldt en hel 
Revolution i den engelske Tidsskriftpresse. Det 
har opnaaet en uhyre Udbredelse og har faaet 
Aflæggere i New York og Melbourne, Efterlig
ninger i flere Lande. K. V. S. 

Revil la GigedO [revi'lja^i^e'do], Øgruppe i det 
store Ocean, ligger 550 Km. fra Kysten af Mejico og 

hører til den mejikanske Stat Colima. Arealet er ca. 
800 • Km.; men Øerne ere ikke beboede til 
Stadighed. Gruppen, der bestaar af en større 0 
S o c o r r o eller San T o m a s og 3 mindre, er af 
vulkansk Oprindelse, og søfarende skulle hyppig 
træffe Lag af svømmende Pimpsten i deres Nær
hed. Socorro har en Højde af 1,112 M. Øerne 
besøges af Hensyn til Sæl- og Skildpadde
fangsten. H. P. S. 

Réville [revi'l], A lbe r t , fransk Teolog, er 
født 4. Novbr. 1826 i Dieppe, var først Præst, 
blev 1862 ansat ved Universitetet i Leyden og 
er fra 1880 Professor i Religionshistorie ved 
College de France i Paris. R. har som Religions-
historiker mere virket samlende, klarende og or
ganiserende end selvstændig forskende. Hans 
Hovedværk »Histoire des religions« [4 Bd., 1883 
—89] giver en ypperlig Oversigt, men bragte ved 
sin Fremkomst intet nyt, uden hans (ikke betyde
lige) Teori om N a t u r i s m e , umiddelbar Natur
dyrkelse. Derimod indeholder hans »Prolégoménes 
de l'histoire des religions« [4. Udg. 1886] et godt 
og selvstændigt Tankearbejde til Klaring af de 
religionshistoriske Grundbegreber. Størst Betyd
ning har R. ved at være den ledende Haand 
under det stærke Opsving, Religionshistorien tog 
med Musée Guimet's Stiftelse og de religions
historiske Lærestoles Oprettelse i Paris (se R e 1 i-
g i o n s h i s t o r i e ) , af hvilke han selv beklædte en, 
og ved den fortrinlig gennemførte Redaktion af 
Tidsskriftet »Revue de l'Histoire des Religions«, 
fra 1880 Hovedorganet for religionshistorisk Forsk
ning (fra 1885 redigeret af hans Søn, J e a n R., 
født 1855). Edv.L. 

Révil lon [revijo'], A n t o i n e , kaldet Tony , 
fransk Politiker, (1832—98), var oprindelig 
Skriver for en Notar og blev 1857 Journalist. 
Efter 1870 var han yderlig radikal, blev 1881 
Medlem af Paris'es Byraad og valgtes s. A. til 
Deputeretkammeret (opstillet som Gambetta's 
Modkandidat). Han sad her indtil 1893 og hørte 
til yderste Venstre; skrev desuden en Mængde 
Feuilletonromaner. E. E. 

Revillout [røviju'], Eugéne , fransk Ægypto
log, er født i Besangon 4. Maj 1843, v a r °P~ 
rindelig bestemt til at indtræde i den gejstlige 
Stand og lagde sig i den Anledning bl. a. efter 
Studiet af østerlandske Sprog, saaledes af Koptisk. 
Herved kom han ind paa ægyptologiske Studier 
og fandt snart i Vicomte E. de Rouge (s. d.) en 
lige saa dygtig som forekommende Lærer. R. 
gjorde hurtig saa store Fremskridt, at han snart 
blev knyttet til den ægyptiske Afdeling af Museet 
i Louvre, hvor han længe har været Under
konservator. Senere blev han ogsaa Lærer ved 
den med Louvre-Museet forbundne ægyptologiske 
Skole. R. førtes ved sit Studium af Koptisk ind 
paa Studiet af Demotisk (s. d.). Dechifreringen af 
denne meget vanskelige Skrift var vel skreden godt 
fremad, takket være H. Brugsch, men det var 
ikke lykkedes denne ret at trænge ind i For-
staaelsen af de fleste af de til vor Tid bevarede 
demotiske Aktstykker. Ved et ihærdigt sammen
lignende Studium af de i Europa's vigtigste 
Museer bevarede demotiske Papyrus'er har der
imod R. haft Held til at løse mange af de 
Vanskeligheder ved Tydningen, som man hidtil 
var standset ved, og til at føre Studiet af Demo-
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tisk et væsentligt Skridt fremad. En Mængde af 
de Skrifter, R. har udgivet, angaa Tydning af 
Demotisk og indeholde Læsning, Oversættelser 
og Forklaring af demotiske Tekster Ord for Ord, 
saaledes: »Chrestomathie Démotique« [4 Bd., 
1878—80], »Nouvelle Chrestomathie Démotique« 
[1878], >Le proces d'Hermias« [1884], »Roman 
de Setna« [1880], »Rituel funéraire de Pamonth« 
{1879], »Poéme satyrique« [1885], »Notices des 
Papyrus archaiques« [1897] o. s. v. R. har 1885 
begyndt en samlet Udgave af de demotiske Pa
pyrus'er i Paris og London: »Corpus Papyror. 
Demoticorum Aegyptic. Særlig Genstand for hans 
Studier ere Retsforholdene i det gamle Ægypten, 
saaledes i: »Cours de Droit Égyptien: l'état des 
personnes« [1885], »Obligations en Droit égyp
tien« [1886], »La créance et le Droit commer-
ciel« [1897], »La Propriété« [1897], »Précis du 
Droit Égyptien comparé aux autres droits de 
l'Antiquité« [1899 —1903], »Les Rapports histo
ri ques et légaux des Quirites et des Egyptiens« 
[1902] o. s. v. Hertil slutter sig hans »Mélanges 
sur la métrologie, l'économie politique et l'hist. 
de l'ancienne Égypte« [1896]. I andre Skrifter har 
R. udgivet og tolket koptiske Skrifter, har flere 
Gange skrevet om Blemmyerne, om Ægypternes 
Mønter o. s. v. Sammen med Chabas og Brugsch 
grundede han 1880 »Revue Égyptologique«, 
hvoraf 10 Bd. ere udkomne; de fleste Artikler 
€re af R. selv. V. S. 

Revin [røvæ], By i det østlige Frankrig, 
Dep. Ardennes, smukt beliggende paa to Halv-
•øer ved Maas-Floden, er Station paa Østbanen, 
har et gejstligt College med en smuk Kirke, en 
Del Jærnindustri og (1896) 4,700 Indb. M. Kr. 

Revindikation (lat.), Tilbagefordring af en 
Ting som sin Ejendom, se V i n d i k a t i o n s r e t . 

Revir (tysk Revie r ) , Omraade, Distrikt (Jagt
revir etc). 

Revirement [revh-ema'77] (fr.), Vending, Afreg
ning mellem Skyld og Tilgodehavende gennem 
Overførelse og Udligning. 

Revis ion (lat.) (proc). Med dette Udtryk be
tegnes i tysk Ret den Prøvelse — ordentligvis ved 
Rigsretten i Leipzig — for hvilken enhver Dom af en 
vis Betydning kan gøres til Genstand, navnlig i 
Retsenhedens Interesse, nemlig til Afgørelse af, 
om der i underordnet Instans er begaaet nogen 
Fejl, hidrørende fra Tilsidesættelse af eller 
urigtig Opfattelse af nogen Re t s rege l . Deri
mod kan Bevisspørgsmaalet ikke gøres til Gen
stand for Prøvelse i Revisionsinstansen. Giver 
Prøvelsen til Resultat, at processuelle Regler ere 
krænkede, kan Sagen blive at vise tilbage til ny 
Behandling i underordnet Instans; hvis materielle 
Retsregler findes krænkede, kan Rigsretten, for
udsat at Sagen i øvrigt indeholder de dertil for
nødne Oplysninger, selv fastsætte et nyt Ende
resultat, se derimod for Frankrig's Vedkommende 
K a s s a t i o n s r e t . Som smst. nævnt har sidst
nævnte Ret tillige en vis Beføjelse til at kassere 
Domfældelser i kriminelle Sager, naar det gennem 
en demande en revision oplyses, at Domfældelsen 
mulig beror paa Fejltagelse med Hensyn til 
F a k t a , altsaa vedrørende Beviset. E. T. 

Revisionsdepartement. I alle moderne Stats
samfund er, om end i forskellig Udstrækning, 
indført R e v i s i o n s s y s t e m e t , o: en Ordning, 

hvorefter de offentlige — Statens og til Dels 
ogsaa Kommunernes — af rette vedkommende 

i aflagte Regnskaber for de af den oppebaarne 
Indtægter og afholdte Udgifter, bilagte med de 
fornødne Bevisligheder, undergives Prøvelse og 
Decision (s. d.) af en fra de regnskabsaflæggende 

I forskellig Myndighed, som snart endog udgør et 
I selvstændigt Ministerium, snart i alt Fald et selv-
• stændigt Regeringsdepartement. — I de konstitu-
j tionelle Stater findes der imidlertid foruden den 

nysnævnte, saakaldte a d m i n i s t r a t i v e R e v i -
s ion , som nærmest har at agte paa Regn-

, skabernes talmæssige Overensstemmelse med Be-
j villingerne og Bilagene, tillige en fra den lov-
: givende og bevilgende Folkerepræsentation ud-
gaaet p o l i t i s k Rev i s ion , der ved Siden heraf 
gransker det aflagte Statsregnskabs forfatnings
mæssige Rigtighed og undersøger, om Stats-

| forvaltningen i det hele er bleven ført under 
i vedbørligt Hensyn til den bestaaende Lovgivning 
j og de givne Bevillingers politiske Forudsætninger 
! og Begrænsninger, og i Overensstemmelse med 

denne Undersøgelses Udfald afgiver Beretning 
til Repræsentationen med Indstilling til denne 
om enten at give Decharge for Regnskabet eller 
forbeholde nærmere Tiltale mod paagældende 
Ministre, hvorefter da Repræsentationen træffer 
den endelige Afgørelse. 

I N o r g e er siden 1822 den administrative Re-
; vision samlet i et særligt Ministerium eller, som det 
! benævnes, »Revisionsdepartementet«, under en Stats-
i raad som Chef med 1 Ekspeditionschef i Spidsen 

og omfatter ikke mindre end 7 Bureauer, af hvilke 
ethvert har med en særlig Slags Regnskaber at 
gøre, medens den politiske er henlagt til 5 af Stor
tinget (med 3 Suppleanter) valg'e Revisorer, 
Statsrevisorer kaldede, med den fornødne Med
hjælp (1 Sekretær og 6 Kopister), som efter at 
have gennemgaaet Statsregnskaberne have ved 
Trykken at offentliggøre Ekstrakter af samme 
(Grl.'s § 75 k). En Omordning af det offent
lige Revisionsvæsen i Norge har længe været 
under Diskussion. Se herom »Indstilling I fråden 

kgl Kommission til Udarbeidelse af Forslag 
til Omordning af Statens Revisionsvæsen m. v.« 
[Chra. 1898]. 

I D a n m a r k er den administrative Revision 
overdragen tre Departementer under Finans-

! ministeriet, hvert især med talrige Kontorer, saa
ledes dog at hver af Ministrene for sit Ved
kommende afgør de Regnskabsdecisioner, som 
indankes for ham, og den politiske i Henhold 

1 til Grl.'s § 50 til 4 lønnede Statsrevisorer, 2 
valgte af hvert Ting, med den fornødne Med
hjælp. Revisorerne, som ikke behøve at have 
Sæde i Rigsdagen, vælge af deres Midte en For
mand, og ere berettigede til at forlange sig alle 

; Aktstykker og Oplysninger, som de anse nød
vendige , forelagte. — Regnskaberne fordeles 
mellem Revisorerne, og enhver af dem er beføjet 
til for sit Vedkommende at stille særlige Forslag. 

I S v e r i g e foretages den administrative Revi
sion ved Kammerretten, som er en under Finans
ministeriet henhørende, kollegial Myndighed, be
staaende af 1 Præsident og 6 Raader, og nær
mest har at paakende og afgøre de Be
sværinger og Anker, der under Regnskabernes 
Gennemgang maatte fremkomme fra Overrevisions-
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departementet, delt i 3 Kontorer, hvert især under 
en Revisionskommissær med fornøden Medhjælp, 
hvilket har at udføre det egentlige Revisions
arbejde. Ved Kammerretten er tillige ansat 1 
Advokatfiskal, som har at varetage Kronens Tarv. 
Den politiske Revision udøver Rigsdagen (R. O. 
§ 72) gennem 12 Revisorer, 6 valgte af hvert 
af Kamrene, der aarlig træde sammen 15. Aug. 
og i Løbet af 2 Maaneder have at granske samt
lige Statsregnskaber og til Statsudvalget (s. d.) 
at indgive Beretning om Resultatet af deres 
Virksomhed. 

Ogsaa i private Forretningsforhold, navnlig 
Banker, Sparekasser, Aktieselskaber o. 1., finder 
statutmæssig aarlig Revision Sted, foretagen af 
dertil særlig valgte og lønnede R e v i s o r e r , hvis 
Hverv vel nærmest svarer til den administrative 
Revisions, men dog stundom, saasom naar der i 
Tilfælde af Konkurs foretages Revision bl. a. 
for at afgøre, om der skal gøres Straffeansvar 
gældende mod Fallenten, faar Karakter af kritisk 
Revision. C. V.N. 

Revis io i i ssys tem se R e v i s i o n s d e p a r t e 
ment. 

R e v i s o r se R e v i s i o n s d e p a r t e m e n t . 
RevivalS [reva'ivslz] er Navnet paa kristelige 

Opvækkelsesmøder og Opvækkelsesarbejde i det 
hele; de ere navnlig udgaaede fra metodistisk 
Side og have fundet Sted i den engelsk-talende 
Verden baade i Europa og Amerika. De mest 
kendte bleve iværksatte ved Metodismens Grund
læggere Brødrene Wesley og George Whitefield. 
Ogsaa ved de amerikanske Evangelister Moody 
og Sankey (1872—92) og Torrey og Alexander 
(1902 — 03) er der sket store R. H. O—d. 

Revle, en lang, smal Forhøjning af Havbunden, 
bestaaende af Sand eller Grus, i Alm. strækkende 
sig paa nogen Afstand langs med en lav Strand
bred, og saa nær Havets Overflade, at store 
Skibe ikke kunne flyde over. Naar flere R., den 
ene uden for den anden, ligge langs en Kyst 
(langs Jylland's Vestkyst i Alm. 3), er der mest 
Vand paa den yderste og mindst paa den inderste. 
Mellem dem og uden for den yderste er Vandet 
sædvanlig meget dybere. G, F. H. 

Revling se Rævl ing . 
Révoi l [revwa'l], L., se Cole t , L. 
Révoil [revwa'l], P i e r r e Henry , fransk Maler, 

født 1776 i Lyon, død 1842 i Paris. R. var vel 
udgaaet fra den David'ske Skole, men brød med 
den antikiserende Retning og tog sit Stof fra 
Middelalderen. Han fremdrog især anekdote-
mæssige Situationer, lagde stærk Vægt paa en 
kraftig Kolorit og gjorde meget ud af Kostumet, 
som han søgte at gengive saa historisk rigtigt og 
virkningsfuldt som muligt. Hans Kunst kom ad 
disse Veje lidt ind paa de Spor, som den roman
tiske Malerskole senere fulgte, og han nævnes der
for til Tider som denne Skoles Forløber. Værker: 
»Jeanne d'Albret« [1819, Fontainebleau], »Giotto 
som Barn« [Mus. i Grenoble], »Karl V's Ring« 
{kom til Luxembourg-Saml.]) etc. R. var ogsaa 
dramatisk Forfatter. A. Hk. 

RevOkåbel (lat.), genkaldelig. 
Revokat idn (lat.), Tilbagekaldelse. 
Revél te (fr.), Oprør; r e v o l t e r e , gøre Oprør. 
Revolut ion (fr.), ordret oversat »Omvælt

ning«, bruges om pludselige eller voldsomme 
Rystelser i Naturens og Aandens Verden ikke 
mindre end i Folkenes og Staternes Liv, hvorved 
Tingenes sædvanlige Gang afbrydes, de hidtidige 
Forhold omdannes og ny Tilstande grundlægges. 
Man taler saaledes om Jordrevolutioner til for-

I skellige Tider, hvorved Fordelingen af Land og 
i Vand paa vor Klode har skiftet Skikkelse; om 
I de R. i Videnskaben og Tænkningen, der skyldes 
I Mænd som Newton og Coppernicus, og i vore 
j Dage Darwin, og ikke mindst om de politiske 
R., som Tid efter anden ere overgaaede de fleste 
europæiske Riger. For Englænderne var det saa
ledes en R., da Karl I mistede Liv og Regimente 
for at give Plads for Cromwell's berømmelige 
Styrelse, for Danmark og Norge, da Regerings
formen 1660 blev omdannet fra det skrappeste 
Adelsvælde til det mest ubegrænsede Enevælde, 
for Sverige, da noget lignende skete under Karl XI, 
men for hele Europa blev det en R. — og naar 
»R.« nævnes uden nærmere Tillæg, tænkes der 
stedse paa denne — da den franske National
forsamling traadte sammen i Versailles med de 
sig senere dertil knyttende gennemgribende Virk
ninger i hele Europa's Statssystem og politiske 
Tænkesæt og de langvarige Krige, de saakaldte 
R e v o l u t i o n s k r i g e , der fik en foreløbig Af
slutning 1802, men i Virkeligheden fortsattes 
ogsaa under Kejserdømmet indtil den anden Paris-
Fred 1815. De senere franske R. i Juli 1830,. 
da Bourbon'erne for anden Gang forjoges, og i 
Febr. 1848, da ogsaa Ludvig Filip maatte 
vige Tronen, vare kun svage Efterdønninger i 
Sammenligning med hin store Omvæltnings-
proces. C. V. N. 

Revolut ion (astron.), et Himmellegemes Om
løb om dets Centrallegeme. 

Revolu t ionskr ige , de Krige, som de euro
pæiske Magter førte med Frankrig 1792—1815. 

Revolu t ions t r ibuna le t , Navn paa den over
ordentlige Domstol, der efter Robespierre's For
slag indrettedes i Paris 10. Marts 1793 for at 
undersøge og straffe Revolutionens Modstandere. 
Navnet Tribunal révolutionnaire fik den dog først 
i Oktbr. 1793 under Processen mod Girondinerne. 
Den stilledes under Sikkerheds- og Velfærds-
udvalgene og var disses lydige Redskab. Alt gik 
ud paa saa stor Hurtighed som muligt, der var 
derfor hverken Vidneførsel eller beskikkede For
svarere. Appel fandtes ikke, og i det langt over
vejende Antal Tilfælde var Straffen Døden. Offent
lig Anklager var Fouquier-Tinville (s. d.). 2,774 
Mennesker skal R. have overgivet til Guillotinen. 
Efter Robespierre's Fald blev Fouquier-Tinville 
og 15 Dommere henrettede (Maj 1795), og samme 
Maaned afskaffedes R. Lignende Domstole fandtes 
i de større Provinsbyer. (L i t t . : C a m p a r d o n , 
Histoire du Tribunal révol. [1866]; B e r r i a t 
Sa in t -Pa ix , La justice révol. å Paris et dans 
les departements [1868]; W a l l o n , Histoire du 
Tribunal révol. de Paris [I880—82]). J. L. 

Revolut ionær (fr.), oprørsk, oprørsk sindet, 
statsomvæltende. 

Revolver , Omdrejningspistol (se P i s t o l , Fig.)". 
Revolvere , at affyre flere Skud i Træk med 

en Revolver ved Hjælp af Aftrækkeren; tilbage-
vælte (Beskyldninger o. 1.). 

Revé lve rkanon se H u r t i g s k y d e n d e S k y t s . 
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R e v 6 1 v e r m a s k i n e s e D r e j e m a s k i n e r , D r e j -
ning. 

Revolverovn, Ovn, hvis Herd drejer sig, 
benyttes f. Eks. ved Sodafabrikationen. 

Revselsesret . D. L. 6—5—5 hjemler, at 
>Husbond maa revse sine Børn og Tyende med 
Kæp eller Vaand, men ej med Vaaben«, og denne 
Regel, som formelt er ophævet ved Strl. 1866, 
er endnu faktisk gældende. Forældrene have R. 
over deres Børn indtil 18 Aar, men R. maa 
aldrig udarte til Mishandling (Strl.'s § 202); den 
er ikke betinget af, at dens Anvendelse i det 
givne Tilfælde er grundet, men fortsat ugrundet 
Benyttelse vil kunne medføre, at Børnene fratages 
Forældrene. For mindre Forbrydelser kan Rev
selse i Hjemmet, efter Omstændighederne i en 
Politimands Overværelse, for Børns Vedkommende 
træde i Stedet for offentlig Straf. Endvidere ere 
R. underkastede: mandligt Tyende indtil det 18., 
kvindeligt indtil det 16. Aar, mandlige Lærlinge 
indtil det 18. Aar (kvindelige Lærlinge ere deri
mod ikke undergivne R.), samt Husmænd, Inderster 
og andre Arbejdere under Udførelsen af det af 
Husbonden betingede Dagarbejde indtil det 20. 
Aar, hvis det er en Mand, men hvis det er en 
Kvinde, kun indtil det 16. Aar. A. GL 

Efter n o r s k Ret ere Forældre og andre, der 
staa i Forældres Sted, berettigede til at anvende 
maadeholden legemlig Revselse paa Børn, der 
staa under deres Myndighed. I øvrigt kan 
Revselse anvendes i Skoler og i Strafanstalter, 
men kun overensstemmende med Reglement og 
ikke paa Kvinder over 10 Aar. Se L. 20. Juni 
1891. H. S. 

Revshaleøen. I gamle Dage fortsattes Amager 
Nord efter af en Grund, der benævnedes Rev 
s a l i n g e n . Denne havde, omtrent ud for den nu
værende St. Anna Plads, et Gennemsejlingsløb, 
der forsvaredes af et Blokhus. Ved Opfyldning 
Nord efter dannedes først det nuværende Christians
havn, under Christian V fortsattes Opfyldningen 
langs Revets Østside med en bastioneret Vold, 
hvorved Begyndelsen til det nuværende Nyholm 
dannedes, senere anlagdes inden for denne det 
nuværende Flaadeleje (Hoqven), og ved ny Land
dannelser inden for Volden fremkom efterhaanden 
de Øer, der nu danne C h r i s t i a n s h o l m og Ny
h o l m , der mod Nord afsluttedes med S i x t u s 
B a t t e r i . I 18. Aarh. anlagdes ved Udfyldning 
Batteriet Ly net ten og T r e k r o n e r , sidstnævnte 
paa Revsalingens Nordspids. I 19. Aarh., medens 
afdøde Kammerherre A. Garde var Havnekaptajn, 
fortsattes N. f. Sixtus hen imod Lynetten med Land
dannelsen, saaledes at sidstnævnte kun skiltes fra det 
faste Amagerland ved et smalt Havnebassin (Lynette-
havnen). Den herved fremkomne Halvø benævnedes 
R. Den afgiver nu Grund for Burmeister & 
Wain's store Jærnskibbyggeri, for Petroleums-
oplag, Kulpladser o. 1. I den nyeste Tid er der 
fra Lynettens Nordside henimod Trekroner an
lagt Moler, kun afbrudt af et 4 M.'s Sejlløb, 
hvorved den gamle Inderred i det væsentlige er 
bleven helt lukket. Af den gamle Revsaling, 
der senere omdøbtes til R e v s h a l e n , eksisterer 
altsaa nu kun et Flak med il/2—2!/2 M. Vand — 
hvorigennem dog Sejlløbet er gravet — mellem 
Lynetten og Trekroner. C. L. W. 

Revne [r**vy'] (fr.), egl. Mønstring, Oversyn, 
Overblik, Rundskue (eng. Review, norsk »Kring-
sjaa«), er Betegnelsen for mange Tidsskrifter i 
forskellige Lande. Periodiske Publikationer med 
dette Navn sætte sig som Opgave enten i al Al
mindelighed med mere eller mindre frit Spillerum 
for forskellige Opfatninger at orientere i Spørgs-
maal af litterær, politisk, socialteoretisk, filosofisk, 
videnskabelig eller hvilken som helst anden Natur 
af Interesse for det Publikum, der søges, hvorved 
Indholdet kan blive encyklopædisk mangfoldigt 
og broget, især da de ofte tillige bringe skøn
litterære Bidrag af enhver Genre (smig. R. d. deux 
M.). Eller Programmet kan være begrænset til 
en snævrere Interessesfære (f. Eks. Kunst, Moder). 
Endelig har man talrige R., der holde sig til et 
ganske specielt Omraade, f. Eks. en Videnskab, 
hvis Dyrkere de da søge at holde å jour med, 
hvad der fremkommer af Interesse for dem inden 
for vedkommende Fag. En R. henvender sig alt
saa enten til den højere Almendannelse, der uden 
at anstille første Haands Undersøgelser ønsker 
Belæring, Ansporing og Underholdning, eller den 
tager fortrinsvis Sigte paa Særinteressen og 
Fagkyndigheden, i hvis Arbejde den deltager. 
Revuelitteraturen udgør i vore Dage en omfangs
rig og betydningsfuld Del af ethvert Kulturlands 
Presse. Om de vigtigste R.'s Historie se Specialart. 
og T i d s s k r i f t . K. V. H. 

Revne [røvy'j (fr.) er det samme som Parade 
(s. d.), men Udtrykket anvendes især paa 
større Troppelegemer og sattes navnlig tidligere 
ofte i Forbindelse med en Troppeøvelse. Under-

I tiden modtoge saavel Underofficerer som menige 
ved denne Lejlighed en Pengegave, men denne 
Skik er dog kun ganske undtagelsesvis bibe
holdt. B. P. B. 

Revne des denx Mondes [røvydedømo'd] 
(o: Rundskue over de to Verdener, nemlig den 
>gamle« og den »ny«), fransk, to Gange maaned-
lig udkommende Tidsskrift for Litteratur, Kunst, 
Politik, Samfundsspørgsmaal, Historie, Videnskab, 
overhovedet ethvert Stof af Interesse, saaledes at 
det fra sin imponerende Bindrække kan doku
mentere, at i Sandhed intet menneskeligt har været 
det fremmed. Gennem mange Decennier har 
R. d. d. M. indtaget en ledende Stilling ikke blot 
blandt Frankrig's, men blandt alle Landes ency
klopædiske Tidsskrifter, af hvilke det har været 
og er et blandt de største i Omfang og mest 
mangesidige i Indhold. R. d. d. M. hører nu blandt 
Tidsskriftlitteraturens Veteraner. Efter et mislykket 
Forsøg med et Foretagende af samme Navn 1829— 
30 blev det grundlagt 1831 under Ledelse af 
Fran§ois Buloz (s. d.), fra Begyndelsen af udeluk
kende som litterært-æstetisk, fra 1833 af tillige 
som politisk Organ. Ved efterhaanden at knytte 
til sit Tidsskrift et stort Antal af Frankrig's mest 
fremragende Skribenter med et vidt Spillerum for 
de forskelligste politiske, filosofiske og litterære 
Anskuelser lykkedes det Buloz at oparbejde for 
dette en Indflydelse og en Anseelse, der naaede 
langt uden for Frankrig's Grænser, og som det, 
trods stadig voksende Konkurrence, har formaaet 
at bevare. Saa længe Fr. Buloz levede, indtog 
R. d. d. M. et moderat-liberalt Standpunkt; under 
Kejserdømmet var det paa Grund af sin politisk
uafhængige, undertiden skarpt polemiske Hold-
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ning paa det sorte Bræt hos Magthaverne, men 
havde tillige da sin Glansperiode. 1851—68 ud
kom som Tillæg til R. d. d. M. en Aarbog, »An-
nuaire des deux mondes, histoire générale des 
divers Etats«, der gav en brugbar Oversigt over 
Samtidens Historie. Efter Fr. Buloz'es Død 
(1877) lededes Tidsskriftet af hans Søn, Charles 
Buloz indtil 1893, da Redaktionen blev overtagen 
af Ferdinand Brunetiére (s. d.), under hvis Ledelse 
det har faaet et stedse mere udpræget konserva
tivt Anstrøg. R. d. d. M. ejes nu af et Aktiesel
skab. K.V.H. 

Revulsion, Afledning; se A f l e d e n d e M i d l e r . 
Revuls lva (lat.), Lægemidler, ved hvilke man 

søger at fremkalde en R e v u l s i o n , d. s. s. Af
l e d e n d e M i d l e r (s. d.). Lp. M. 

Rewbell [rebæ'l], J e a n B a p t i s t e , fransk 
Revolutionsmand, (1747—1807), var ved Revolu
tionens Udbrud Overretssagfører i sin Fødeby 
Colmar i Elsass. Han valgtes ind i National
forsamlingen 1789 og viste sig her som en ud
præget Republikaner; senere, da han af Neubreisach 
var bleven valgt ind i Konventet, optraadte han 
som ivrig Fjende af Aristokraterne. Efter Robes-
pierre's Fald (1794) sluttede R. sig til Termi-
dorianerne og valgtes ind i Velfærdsudvalget, 
hvor han udøvede stor Indflydelse paa Rets- og 
Finansvæsenet. 1795 D ' e v n a n Medlem af de 
Ældres Raad og 1. Novbr. Direktør. Som saadan 
udmærkede han sig ved Erfaring og Arbejdskraft, 
men viste stor Hensynsløshed. Maj 1799 traadte 
han ud af Direktoriet, og efter Napoleon's Stats
kup samme Aar trak han sig helt tilbage fra det 
offentlige Liv. J- L. 

Rex (lat.), Konge. Den romerske Stat var 
oprindelig et Valgkongedømme. Kongen var den 
averste Myndighed, men maatte dele Magten med 
et Raad og med Folkeforsamlingen. Han havde 
Ledelsen af Retsplejen under sig og var Over
anfører i Krig, og desuden foretog han paa Folkets 
Vegne de officielle Ofringer til Guderne. Ved 
Kongedømmets Fald beholdt man af religiøse 
Grunde en præstelig Embedsmand med Titelen 
r. sacrorum eller r. sacrificulus, som varetog 
de Ofringer, der tidligere havde paahvilet Kongen. 
Han skulde altid være en Patricier, og i Mod
sætning til de øvrige Præster maatte han ikke 
beklæde noget politisk Embede. H. H. R. 

Rex apOStollCUS (lat.), den apostoliske Konge, 
fra gammel Tid Hæderstitel for Kongerne af 
Ungarn og senere for Kejserne af Østerrig. 

Rex cathoIiCUS (lat.), den katolske Konge, 
Hæderstitel for Kongerne af Spanien. 

Rex ChriStianiSSimns (lat.), den allerkriste
ligste Konge, Hæderstitel for Kongerne af Frank
rig-

Rex fideliSSimuS (lat.), den allertroeste 
Konge, Hæderstitel for Kongerne af Portugal. 

Rex non moritur (lat.), >Kongen dør ikke«, 
Udtryk for det statsretlige Princip, at Konge
dømmet er en permanent Institution, saa at 
Tronen ikke et Øjeblik kan staa ledig, men 
ved Indehaverens Død straks indtages af Efter
følgeren. H. H. R. 

Rex regnat se Le roi r e g n e . 
Rex sacrorum (ell. R. sacrificus, R. sacrifi

culus), »Offerkongen«, Navnet for en præstelig 
Værdighed i Rom, oprettet efter Kongernes For

drivelse til Varetagelse af de Ofringer m. m., 
som forhen Kongerne havde besørget. Han skulde 
være af Senatorstand og stod i Rang endogsaa 
over Pontifex maximus, hvem han ellers i sin 
Virksomhed var undergiven. Embedet var livs
varigt. Hans Hustru, regina sacrorum, var 

\ hans Medhjælperinde ved Funktionerne, der navn
lig vedrørte Dyrkelsen af Janus (s. d.). H. A. K. 

Reybaud [ræbo'], M a r i e R o c h Louis , 
fransk Forfatter, født 15. Aug. 1799 i Marseille, 
død 28. Oktbr. 1879 i Paris. Han rejste i Indien 
og Levanten for at supplere en kommerciel Ud
dannelse, men bosatte sig 1829 i Paris som 
Litterat. Han slog sig paa Politik, sociale Viden
skaber og Massefabrikation af Romaner. Disse 
ere nu ulæselige og hans Journalistik glemt. Har 
R. end ikke, som han paastod, Prioritetsretten 

; til Ordet »Socialisme«, saa har han i det mindste 
bragt det i Kurs ved sine polemiske, flot skrevne 
men overfladiske »Etudes sur les réformateurs et 
socialistes modernes« [først offentliggjort 1840 i 
»Revue des deux Mondes«, siden i 2 Bd. i flere 

; Oplag]. 1843 udsendte han sin eneste vellykkede 
i Tendensroman, den lunt joviale Samfundssatire 
• »Jerome Paturot å la recherche d'une position 

sociale«, hvis Fortsættelse: »J. P. å la r. de la 
meilleure des républiques« [4 Bd., 1848] er Rutine
arbejde. Ikke blot Socialisterne havde R.'s dybe 
Uvilje; ogsaa lige over for Statistikerne med deres 
tørre, ubønhørlige Tal og Love er han gram i 
Hu. Socialt konservativ er han udpræget Fri
handler; politisk og litterært spiller han i 1840'erne 

i Rollen som de samfundsbevarende nationaløko
nomiske Ideers slagfærdige Debattant og kvikke 
Hoved, —ogsaa i Deputeretkammeret, hvorhen hans 

I Fødeby sendte ham 1846, og hvor han bevægede 
sig fra venstre til højre Centrum. Efter Stats
kuppet, der oprørte ham, trak han sig ud af det 
politiske Liv. Thiers genopdagede ham 1872 og 
gav ham en administrativ Post i Paris. K. V. H. 

Reydarfjdrdur, undertiden betegnet med det 
1 misvisende Navn »Rødefjord«, er en 30 Km. 
lang og 4—5 Km. bred Fjord i Øsdsland. R. 
er den betydeligste Fjord i denne Del af Landet, 
ikke blot den største, men ogsaa den dybeste 
(200 M.); den deler sig i to Arme, den indre R. 
og Eskifjordur, med en Handelsplads af samme 
Navn. Paa R.'s nordlige Side findes det bekendte 
Dobbelspatbrud ved HelgustaSir. Th. Th. 

Reye, T h e o d o r , tysk Matematiker, er født i 
Cuxhaven 1838. Efter at have været ansat ved 
de tekniske Højskoler i Ziirich og Aachen blev 
han 1872 Professor i Matematik ved Universitetet 
i Strassburg, hvilken Stilling han endnu (1903) 
beklæder. R. har i sit Hovedværk »Geometrie 
der Lage« (Hannover 1866—68, 3. Opl. 1886— 
92] videre udviket den af v. Staudt (s. d. og 
G e o m e t r i ) opstillede Beliggenhedsgeometri og 
givet en lettere tilgængelig Fremstilling af den, 
end man finder i v. Staudt's Bøger. Af særlig 
udgivne Værker af R. kunne videre nævnes: 
»Synthetische Geomtrie der Kugeln« [Leipzig 1879] 
og »Die synthetische Geometrie im Alterthum und 
in der Neuzeit« [Strassburg 1886]; desuden har 
han skrevet en Mængde Afhandlinger, særlig i 

j Crelle's Journal. Chr. C. 
Reyer, E d u a r d , østerrigsk Geolog, er født 

I i Salzburg 10. Maj 1849, Professor ved Wien's 
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Universitet. R. har udfoldet en energisk Propa
ganda for Oprettelsen af Folkebiblioteker efter 
amerikansk og engelsk Mønster og er bleven en 
Foregangsmand for Udbredelsen af dette Op
lysningsmiddel i de tysktalende Lande og med 
Indflydelse ud over disse. Hans herhenhørende 
Skrifter ere > Entwicklung und Organisation der 
Volksbiblioteken< [Leipzig 1893], »Handbuch des 
Volksbildungswesens« [Stuttgart 1896] og »Fort-
schritte der volksthumlichen Biblioteken« med 
Bidrag af en Række Fagmænd i og uden for 
Tyskland [Leipzig 1903]. 1887 grundlagde han 
>Wiener Volksbildungsverein« og 1897 Byens 
kommunale iCentralbibliothek« med 9 Filialer; i 
Graz har han, til Dels ved Dotationer af egne 
Midler, kaldt til Live lignende Institutioner. Han 
er derhos Forfatter af en Del naturvidenskabe
lige Skrifter. (L i t t . : A. S. S t e e n b e r g , »Folke
bogsamlinger , deres Historie og Indretning« 
[Aarhus 1900]). K.V.H. 

Reyer [ræjælr] (egl. Rey), L o u i s E t i e n n e 
E r n e s t , fransk Komponist, er født I. Decbr. 1823 
i Marseille, debuterede 1850 med Ode-Symfonien 
»Le Sélam«, undfanget under Paavirkning fra Fel. 
David og Berlioz; senere fulgte de komiske Ope
raer »Maitre Wolfram«, »La statue« [1861], »Ero-
strate« , men med intet af disse Arbejder (af 
hvilke dog »La statue« nylig er genoptaget paa 
Opera-comique's Repertoire) formaaede R. at slaa 
igennem. Hans store Opera »Sigurd« maatte da 
henligge færdig mange Aar, inden den kom frem 
(først i Bruxelles 1884), og R., der med sine 
Fremskridtstendenser blev en Art Fører for de 
unge franske Musikere, var længe omgiven af en 
vis Martyrglorie. Siden hen er »Sigurd« bleven 
en hyppig Forestilling paa den store Opera i 
Paris, og her er ogsaa R.'s andet Hovedværk 
»Salambo« opført [1892], dog med mindre varigt 
Held. R. anses for en af de betydeligste moderne 
franske Musikere; han synes paavirket dels af 
tysk romantisk Musik (derunder Wagner's tidligere 
Værker), dels af Hector Berlioz. Denne sidste 
efterfulgte R. ogsaa som Musikkritiker i »Journal 
des Debats«, ligesom han fulgte efter Fel. David 
som Medlem af Akademiet. En Del af R.'s Kri
tiker og Feuilletons ere samlede i »Notes de 
musique« [1875]. IV. B. 

Reyes se Ca idås 4)-
Reykdælasaga er en islandsk Slægtsaga fra 

det nordøstlige Island, hvis Hovedpersoner ere 
den ædle Høvding Askell Gode og dennes kraftige 
Søn, Viga-Skuta, samt i den første Del Vémundr 
Køgurr. Hovedindholdet er Beretningen om Fejder, 
disse havde med nogle Høvdinger i Øfjorden. 
Sagaen falder i selvstændige Afsnit, men udgør dog 
et Hele. Den er godt og kraftig fortalt og bærer 
Præg af Forfatterens kritiske Sans; den stammer 
fra Tiden omkr. 1200 [Udg. »Isl. fornsogur«, 
II, 1881]. (Li t t . : F. J o n s s o n , »Oldn.-oldisl. 
Litteraturhist.«, II). F.J. 

Reykholar, en Gaard i det nordvestlige Is
land ved Breiéifjordur. R. er en af Island's be
tydeligste Ejendomme, der foruden et stort Land-
-omraade besidder forskellige Herligheder som 
Sælhundefangst, Ederfugle og Græsning paa de 
dertil hørende talrige Øer og Holme. Gaarden 
er bygget paa en Høj, der hæver sig op af græs
bevoksede Engflader, og rundt omkring den findes 

mange varme Kilder. R. var allerede i 
tiden et Høvdingesæde, og ogsaa i senere Aar-
hundreder boede flere rige og mægtige Mænd 
paa R. Th. Th. 

Reykholt, en Gaard i det sydvestlige Island 
i Reykholtsdalur, især bekendt som Snorri Sturlu-
son's Hovedgaard, hvor han blev myrdet i Aaret 
1241. Omkring R. findes mange varme Kilder, 
hvoraf Skrifla er den mest kendte; fra den føres 
varmt Vand til et opmuret Badebassin med 3—4 
M. Tværmaal, der kaldes Snorralaug, fordi Snorri 
Sturluson efter Traditionen skal have ladet det 
opføre. Familien Finsen's Forfædre vare næsten 
i 200 Aar (1569—1754) Præster til R. Th. Th. 

Reykir, Navn paa flere Gaarde paa Island, 
der alle have det tilfælles, at kogende Spring
kilder findes i Nærheden, ingen Steder dog saa 
mange som ved R. i Ølfus, hvor flere varme Kilder 
findes baade i nærliggende Bjærgkløfter og om
kring selve Gaarden; de mest bekendte ere Bao-
stofuhver og Litli-Geysir, som dannedes under 
Hekla's Udbrud 1597. Paa den anden Side af 
Elven Varmå, der løber neden for R., er der i 
Hverageroi, tæt ved Vejen, en stor Gruppe af 
kogende Vandbassiner. Th. Th. 

Reykjahlid, en Gaard paa Island ved Myvatn's 
nordøstlige Hjørne, 292 M. o. H., bekendt som 
Station for Turister, der besøge den naturskønne 
Omegn. R. ødelagdes tillige med flere nær
liggende Gaarde ved et vulkansk Udbrud 1729, 
kun Kirken blev skaanet, den omringedes af den 
glødende Lava uden at beskadiges; den staar 
endnu paa en grøn Plet, omgiven af de sorte, 
størknede Lavavolde. Th. Th. 

Reykjanes, en stor Halvø i det sydvestlige 
Island, der begrænser Faxafi6i mod Syd. R. har 
en Længde af ca. 50 Km. og 25 Km. Bredde. 
Fra Thingvallasøen strække brede Fjældplateauer 
sig ud efter R. (se I s l and , S. 595—596) med en 
Højde af 5—600 M.; den yderste Del af Halv
øen er derimod meget lavere. R. er meget vulkansk 
og for største Delen dækket af ældre og yngre 
Lavastrømme, og der findes baade større Vulkaner 
og mange lange Kraterrækker. Der kendes nu 
henved 30 Vulkaner paa R. med i det mindste 700 
Kratere; i historisk Tid vides dog kun 4 af de 
herværende Vulkaner at have haft Udbrud, den 
virksomste af disse var Trolladyngja N. f. Krisuvik, 
som dog ikke har haft Udbrud siden Slutningen 
af 14. Aarh.; desuden har der ofte uden for Halv
øen været Udbrud i Havet ved Eldeyjar (s. d.). 
Halvøens Indre bestaar af græsløse Fjælde og 
Lavaørkener, og kun Strandkanten er bebygget. 
Beboerne leve næsten udelukkende af Fiskeri, og 
de fornemste Fiskerlejer langs Kysten ere følgende: 
Vatnsleysustrond, Vogar, Njardvik, Keflavik, Leira, 
Gardur, Sudurnes, Hafnir, Grindavik og Selvogur. 
Der findes kun een Handelsplads, Keflavik (s. d.). 
Paa R.'s sydvestlige Spids er der et Fyrtaarn 
bygget paa en høj Klippe (Valafell) i øde Om
givelser ; i Nærheden findes Svovlkilder og kogende 
Dyndpøle. Mindre Næs af samme Navn findes 
flere Steder, R. i Baroastrandarsysla, R. ved Isa-
fjardardjiip o. s. v. Th. Th. 

Reykjavik, Island's Hovedstad ved det syd
østlige Hjørne af Faxafloi med 7,500 Indb. 
Byen er bygget paa Nordsiden af Seltjarnarnes i 
en Lavning mellem to Høje, paa et Sandrev 
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mellem Havet og en lille Indsø (Tjørnin) ; i den 
senere T i d er den vokset ud over Højene paa 
begge Sider og har i Forho ld til sit Indbygger
antal en betydelig Udstrækning. Husene ere 
byggede af T r æ og Sten, en graa, temmelig porøs 
Dolerit , der danner Undergrunden i Omegnens 
mange stenede Højderygge. Omtrent midt i Byen 
er der en aaben græsbevokset Plads, Austur-
vøllur, med Thorvaldsen 's Billedstøtte i Bronze, 
der blev foræret Byen af Kjøbenhavn's Kommune 
ved Tusindaarsfesten 1874. Ved denne Plads 
staar Domkirken, bygget 1847 a ^ Mursten; dens 

ogsaa den righoldige islandske Oldsagsamling 
gemmes, Posthuset, Landshøvdingens Bolig, T ing
huset, der ogsaa er indrettet til Straffeanstalt, 
alle af Sten, samt Latinskolen, en stor T r æ 
bygning med en naturhistorisk Samling, og en 
særskilt Biblioteksbygning af Sten, foræret Skolen 
af Englænderen Kelsa l l ; desuden kunne nævnes: 
Byens store Almueskole, Navigationsskolen, to 
Hospitaler , en katolsk Kirke, Haandværker-
foreningens og Goodtemplar-Ordenens Bygninger 
o. s. v. 

I R. ere Island's øverste Regeringsmyndig-

REYKJAVIK. 
9 JjCUi^vskole' 

10 Skol<y 

11 Frikirke 

12 iraanx/værkcrfbreny 

13 Sdmandsfbrerting 

\'± JQuols'K/JCirTce 

15 Jlaspita ler 

16 yavtgatiænssTcvle-

fornemste Pryd er en Døbefond af Thorvaldsen; 
paa venstre Side af Indgangen er der en Obelisk 
rejst til Minde om Salmedigteren Hallgrimur 
Pjetursson (s. d.). Tæt V. f. Domkirken staar 
Altingshuset, en massiv Bygning af Doleri t . Paa 
første Sal samles Altingets to Afdelinger i to 
s tørre Mødesale, og her findes Læsesal, Udvalgs
værelser, Bureau o. s. v. I disse Rum er der en 
lille Malerisamling, og i et særskilt Værelse har 
man samlet Erindringer om den islandske Poli
tiker og Historiker J6n Sigurosson (s. d.). I Stue
etagen gemmes Landsbiblioteket (65,000 Bd. og 
6,000 Manuskripter), og paa anden Sal Lands
arkivet. Af andre offentlige Bygninger kunne 
følgende fremhæves: Landsbankens Bygning, hvor 

heder samlede. Landsoverret ten har sit Sæde r 
R., og Altinget samles her hvert andet A a r ; her 
bo Landshøvdingen, Biskoppen, Amtmanden over 
Syd- og Vestamtet, Landfogeden, Landfysikus, 
samt mange andre Embedsmænd. R. er ogsaa et 
Centrum for Landets Skolevæsen; der findes 
en Lægeskole, et Præsteseminarium, Latinskole, 
Almueskole, Kvindeskole, Navigationsskole o. s. v. 
R. er ogsaa Midtpunktet for Island's videnskabe
lige og litterære Liv, Boghandel og Bogtrykning, 
og her udkomme de fleste Aviser og Tidsskrifter. 
Af Selskaber i R., der fremme videnskabelige, 
litterære og almennyttige Formaal , kunne nævnes : 
det islandske litterære Selskab, Folkevennernes 
Selskab, islandsk naturhistorisk Forening, det is-



Reykjavik — Reynier. 1101 

landske Landhusholdningsselskab, Thorvaldsen's-
Foreningen, Bibelselskabet, Studenterforeningen, 
Haandværkerforeningen, Goodtemplarforeningen, 
Kvindeforeningen foruden mange andre. 

R.'s Havn er nærmest en Red, der beskyttes 
af en Række Øer, Videy, Engey og Effersey; 
den sidste er forbunden med Fastlandet ved en 
Tange, som er tør ved Ebbe. Skibene ligge ude 
paa Reden og maa losses med Baade, der lægge 
til ved lange Broer, som ere byggede ud fra den 
flade Strand. R. er Island's betydeligste Handels
plads; der fandtes 1899 41 Købmandsforretninger, 
deraf 38 islandske og 3 udenlandske. Der ind
førtes (1899) Varer for 1,969,539 Kr., deraf fra 
Danmark 1,257,206 Kr., Storbritannien 594,879 
Kr., fra Norge-Sverige 97,205 Kr., fra andre 
Lande 20,249 Kr. S. A. udførtes Varer for 
1,067,443 Kr., deraf til Danmark for 379,948 
Kr., Storbritannien 334,287 Kr., til Norge 99,822 
Kr., til Spanien 99,784 Kr., til Italien 21,385 
Kr., til andre Lande 132,217 Kr. R. blev 1899 
anløbet af 129 udenlandske Skibe med 28,562 
Tons Drægtighed, deraf 55 Dampskibe med 21,674 
T. Dr. og 74 Sejlskibe med 6,888 T. Dr. Af 
disse Skibe vare 23 med 9,847 T. Dr. fra Dan
mark, 53 med 7,197 T. Dr. fra Storbritannien, 
11 med 1,301 T. Dr. fra Norge og 42 med 
10,217 T. Dr. fra andre Lande. Desuden blev 
R. anløbet af 43 Skibe fra andre islandske Havne. 
Indbyggerne i R. og Omegn leve for en væsent
lig Del af Fiskeri; før fiskede man udelukkende 
paa aabne Baade ude i Faxe-Bugten, men nu har 
man anskaffet mange større søgaaende Fartøjer, 
der kunne søge Fisken hvor som helst ved 
Landets Kyster; delte har meget bidraget til R.'s 
Opsving i de senere Aar. I R. har man (ligesom 
nu ogsaa i andre Handelspladser) bygget et stort 
Ishus efter amerikansk Mønster, hovedsagelig for 
at opbevare Sild til Agn for Torsken, men det 
benyttes ogsaa til Opbevaring af anden Fisk og 
andre Fødevarer. Af de stenede Højder omkring 
R. og af de nærliggende Moser ere betydelige 
Arealer i de senere Aar blevne opdyrkede og 
forvandlede til Græsmarker, saa al Byens Borgere 
kunne holde nogle K»er og Heste (1900: 127 
Køer og 219 Heste). 

R. fik Købstadsret 1786 og har i 19. Aarh. 
lidt efter lidt udviklet sig til en By og til Landets 
Hovedstad; R.'s Vækst har dog især taget Fart 
i Slutn. af 19. Aarh. og Beg. af 20. Island's 
første Landnamsmand Ingolfur nedsatte sig i R., 
efter at hans Højsædesstøtter vare drevne i Land 
ved Arnarholl. Paa Midten af Seltjarnarnes, hvor 
R. nu findes, fandtes indtil Midten af 18. Aarh. 
foruden Gaarden R. kun nogle spredte Smaa-
gaarde, Husmandspladser og Fiskerhytter, men 
der var ingen Handelsplads, denne laa paa Effersey 
og kaldtes Holmen (s. d.) eller Holmenshavn. 
Kong Christian IV tilbyttede sig Gaarden R. 
1616 for andre Ejendomme, og 1752 anlagdes 
her med kongelig Understøttelse Klædefabrikker 
og Uldspinderier. Handelshusene fra Effersey 
flyttedes 1780 til R., og lidt efter lidt begyndte 
Befolkningen at forøges; 1785 flyttedes Skalholt 
lærde Skole hertil, derfra atter til Bessastaoir 
1805 og saa igen tilbage til R. 1846. I Beg. af 
19. Aarh. begyndte Landets højere Embedsmænd, 

som før havde boet paa forskellige Landejen

domme, at tage Bopæl i R., Landsoverretten i 
R. blev oprettet 1800, og siden Altinget gen
oprettedes (8. Marts 1843), har det holdt sine 
Møder i R. Allerede før Midten af 19. Aarh. 
var R. bleven Midtpunktet for hele Landets Ad
ministration, men Udviklingen af R.'s Handel, 
Fiskeri og Haandværk er især sket i den senere 
Halvdel af 19. Aarh. Indbyggerantallet i R. var 
1801 307, 1840 890, 1860 1,444, 1870 2,024, 
18802,567, 18903,886, 19016,682. Th.Th. 

Reymar se R ø m e r (norsk Slægt). 
Reynaud [ræno'J, J e a n E r n e s t , fransk Filo

sof, født i Lyon 14. Febr. 1806, død 28. Juni 
1863. R. udgik fra den polytekniske Skole; 
blandt hans samtidige her sluttede en Række 
ideelt begejstrede unge Mænd sig ca. 1830 til 
St.-Simonisterne. R. forkyndte en Tid lang deres 
Lære i sin Fødeby, men forlod den, frastødt af 
Enfantin's sensualistiske Fantasterier. Sammen med 
Pierre Leroux udgav han (1836—41) »L'Ency-
clopédie nouvelle«, der tog Sigte paa at blive 
et Sidestykke til det d'Alembert-Diderot'ske Værk 
af 1751, men som ikke blev afsluttet. Af R.'s 
Artikler heri, der navnlig omhandlede socialfiloso
fiske, religionshistoriske og metafysiske Emner, 
udkom senere et Udvalg »Etudes encyclopé-
diques« i 3 Bd. 1848 gjorde R.'s Studiekammerat 
Hippolyte Carnot ham til Understatssekretær; de 
udarbejdede sammen Planer til en Undervisnings-
reform, de dog bleve hindrede i at gennemføre, 
da Reaktionen kort efter satte dem ud af Spillet. 
R. blev senere deputeret og tilhørte det moderate 
Venstre. Hans filosofiske Hovedværk er »Terre 
et Ciel< [1854, 4. Udg. 1864], en Opgørelse i 
panteistisk Aand med Teologien. R.'s »OSuvres 
choisies« udkom i 7 Bd. [Paris 1867]). K. V. H. 

Reynier [rænie'], J e a n L o u i s A n t o i n e , 
schweizisk historisk-økonomisk Forfatter, født 25. 
Juli 1762 i Lausanne, død smst. 17. Decbr. 1824. 
Gennem sin efternævnte Broder fik R. 1798 en 
højere administrativ Stilling ved Napoleon's Hær 
i Ægypten. Han benyttede Anledningen til at 
indsamle Oplysninger om Landets Økonomi, navn
lig i ældre Tider. Senere knyttedes R. til Joachim 
Murat, der gjorde ham til Generaldirektør for 
Post- og Skovvæsenet i Kongeriget Begge Sicilier. 
Efter sin Herres Fald bosatte R. sig i sin Føde
by, hvor han blev Postintendant og benyttede sit 
Otium til at udarbejde en Række Værker over 
de økonomiske Forhold hos Keltere, Germanere, 
Persere, Arabere, Jøder, Foinikere, Karthageniensere 
og Ægyptere. K. V. H. 

Reynier [rænie'], J e a n L o u i s Ebeneze r , 
Greve, fransk General, foreg.'s Broder, født 14. 
Jan. 1771 i Lausanne, død 27. Febr. 1814 i 
Paris. Han var oprindelig Civilingeniør, men 
traadte ind i Hæren 1792 som Artillerist. Efter 
at have udmærket sig i Nederlandene for
fremmedes han 1795 til Brigadegeneral og blev 
Aaret efter Generalstabschef hos Moreau, samt 
Divisionsgeneral. Han ledsagede 1798 Bonaparte 
til Ægypten og bidrog afgørende under Kléber 
til Sejren ved Heliopolis i Syrien 1800. Efter 
den uheldige Kamp ved Alexandria 1801 afsattes 
han og traadte først 1805 atter ind i Hæren som 
Divisionsgeneral mod Napoli. Han udmærkede 
sig 1806 ved Gaéta, men tabte Slaget ved 
Maida; fik senere Overkommandoen i Napoli og 
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var indtil 1809 Krigsminister hos Murat. Med ) 
Udmærkelse deltog han i Slaget ved Wagram, 
kæmpede senere i Spanien og deltog som Fører 
for VII. Korps i Ruslands-Toget. 1813 var han 
med ved Gross-Gorschen og Bautzen, og i Slaget 
ved Leipzig, hvor han blev Krigsfange, dækkede 
han Tilbagetoget. B. P. B. 

Reynis tadur , en bekendt Gaard i Skaga-
fjordssyssel, et Høvdingesæde i 13. Aarh. Fra 
omtrent 1295 til 1551 var her et Benediktiner-
Nonnekloster, der kaldtes efter Gaarden Reyni -
s t a d a k l o s t e r . B.Th.M. 

Reynolds [re'naldz], Joshua , Sir, engelsk 
Maler, født 1723 i Plympton, død 1792 i London. 
R., Elev af Th. Hudson i London, studerede 
1750—52 i Italien (Rom) og gav snart efter 
Hjemkomsten Bevis paa sine fremragende Evner 
som Portrætmaler (Portr. af Admiral Keppel, 
Misses Gunnings); han kom hurtig i Ry; 1768 
qlev han første Præsident for det nystiftede 
Kunstakademi, han adledes og blev 1784 Hof
maler. Mand af Aand og høj Kultur samlede han 
i sit pragtfulde Hjem mange af Datidens aande-
lige Storheder. 1778 udgav R., der i det hele 
var en dygtig og smagfuld Kunstskribent, sine 
Forelæsninger paa Kunstakademiet: »Discourses« 
[hans samlede litterære Værker udkom i 3 Bd. 
1801 ; senere Udg.]. R. har malet en Del Historie
billeder (Ugolino eta), men det er dog særlig 
i Portrætfaget og dermed beslægtede Genrer 
(»Jordbærpigen«, >The Mob Cap«, »The Babes 
in the Wood«), han har gjort sig berømt. Eklek
tisk anlagt, mere kultiveret end stærkt oprinde
lig, mere Forstandens end Inspirationens Mand 
har han dog ved sine smagfulde og elegante, 
bredt og kraftig malede og udmærket opstillede 
Portrætter skabt en aandsfornem og mesterlig 
Kunst, af Betydning for det engelske Portræt
maleris Udvikling. Han har malet umaadelig 
meget; saa at sige hele Datidens fine London 
sad for ham. Her nogle af hans bekendteste 
Arbejder: Mrs. Siddons som tragisk Muse, Lord ! 
Heathfield, »The snake in the grass« [London's j 
Nationalgal.], adskillige Selvportrætter; de t r e ' 
hvidklædte Søstre Waldegrave, Lady Spenzer som ! 
Zigeunerske, Lady Romney, Lady Sunderlin [1788], 
Mrs. Carnac [1778], Mrs. Bouverie [i Longford 
Castle] etc. Hans Kunst, der er mangfoldiggjort som 
faa andres gennem Stik i Skrabe- og Punktermanér, 
er ypperlig repræsenteret i London's Nat. Gall., 
Nat. Port. Gall., South Kensington Mus., engelske 
Privatsamlinger o. a. St. (Li t t . : Foruden ældre 
Biogr. ved Knight [1798], Northcote [1818], 
Fadington [1819], Cotton [1856] kunne nævnes: 
L e s l i e og T a y l o r , Life and times of Sir jf.R. 
[2 Bd., 1865]; Chesneau , J. R. [Paris 1887]; 
Biogr. ved S t e p h e n s [1866] og Conway [1868]; 
W. A r m s t r o n g , Sir J. R. [1900]; Cl. P h i l i p s , 
R. and the Roy. Acad., samt væsentlig populari
serende Arbejder af E l sa d ' E s t e r r e - K e e l i n g 
[1902], R e y n o l d s R o w l e y C l e e v e [1902] og 
Lord Ron. G o w e r [1902]). A. Hk. 

Reynolds-Stephens [re'naldzstilvnz], engelsk 
Kunstner, er født 1862 i Canada. R., der er op
draget i England og Tyskland og uddannet paa 
London's Roy, Academy, er en meget alsidig 
Kunstner. Han begyndte som Maler (i Akvarel), 
men udstillede fra 1887 Skulpturarbejder, 1889 

Reliefferne »Sandhed og Retfærdighed« og den 
lange Frise til Alma Tadema's Hus »Amphissa's 
Kvinder«. Senere skiftevis Maler (det smukke 
Oliemaleri »Sommer« med symbolske Kvinde
skikkelser, »Elskov og Skæbne«, »I Morfeus'es 
Arme« etc.) og Billedhugger har han dog mere 
og mere rettet sit betydelige dekorative Talent 
og sin store tekniske Kunnen paa den »anvendte 
Kunst«, kunstindustrielle Arbejder fra Puder og 
Smykker og Nips i Sølv til Paneler i Bronze 
(»Den sovende Skønhed«), udmærkede Kaminer 
o. a. A. Hk. 

Reyscher , A u g u s t L u d w i g , tysk retslærd 
og Politiker, født 10. Juli 1802, død I. Apr. 
1880 i Cannstatt, 1829—51 Universitetslærer i 
Tiibingen. Han udgav bl. a. »Vollstandige, histo-
risch und kritisch bearbeitete Sammlung der 
wiirttembergischen Gesetze«, I—IX [Stuttgart und 
Tiibingen 1828 ff.], »Das gesammte wurttem-
bergische Privatrecht«, I—II [Tiibingen 1837 og 
1843, 2. Opl. 1845 og 1847], III [1848], m. m. 
Med Wilda, senere med Beseler og Stobbe ud
gav R. »Zeitschrift fiir deutsches Recht und 
deutsche Rechtwissenschaft«, I—XX [Leipzig 
'839—61]. Hans »Erinnerungen aus alter und 
neuer Zeit« [1802 til 1880] udgaves 1884 af 
Karl Riecke. Fz. D. 

Rez de chaussée [retsose'J (fr.), Stue, Stue
etage, Parterre. 

Reznicek [re'znitsek], Emi l N i k o l a u s von , 
østerrigsk Komponist, er født 4. Maj 1860, Elev af 
Leipzig's Konservatorium og var i flere Aar virksom 
som Kapelmester ved mindre Teatre i Tyskland 
og Østerrig. Samtidig komponerede han Kirke
musik, Orkestersuiter, en Strygekvartet og nogle 
Operaer, men forblev dog ret ubekendt, indtil 
»Donna Diana« (1896), en Lystspilopera, der 
vidnede om et ikke almindeligt, mere let og ele
gant end dybtgaaende Talent, gjorde betydelig 
Lykke og opførtes rundt om paa tyske Scener 
(Ouverturen er ogsaa meget spillet i Koncertsalen). 
Siden har R. ladet opføre en folkelig Opera over 
»Till UglspiW's Motiver. W. B. 

Rezonville [røzovi'l], Landsby i det tyske 
Lothringen, ca. 13 Km. V. f. Metz, ved Vejen 
fra denne By til Verdun. Efter R. benævne Fransk
mændene Slaget ved Gravelotte-St. Privat 18. 
August 1870. B. P. B. 

R. F. P., Christian IV's Valgsprog: Regna^ 
firmat pietas o: Gudsfrygt styrker Riget. 

Rfz., rinforzando (ital.), musikalsk Foredrags-
betegnelse : et pludseligt og kortvarigt crescendof 

I tiltagende i Styrke. S. L. 
Rgl., ved Plantenavne Forkortelse for E. v. 

Regel (s. d.). 
Ril, kemisk Tegn for Rhodium. 
RhabanilS d. s. s. H r a b a n u s . 
Rhabarber d. s. s. Rabarber. 
Rhabdomantik (græ.),Sandsigekunst, der udøves 

ved Hjælp af en lille Stok, en Kvist, hyppigst 
en tvegrenet Pilekvist, hvis Grene fattes een med 
hver Haand, dog ogsaa ofte en enkelt lige Kvist, 
der bæres vandret med en let Bøjning fremkaldt 
ved, at Pegefingrene trykkes mod Kvistens to 
Snitflader. Dette Apparat anvendes enten til at 
finde Vand (Hydroskopi) eller i Bjærgegne til 

I Paavisning af Metalaarer (Metalloskopi) o. s. v. 
I Naar Kvisten paa den angivne Maade bæres hen 
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over Marken, antages det, at den vil gøre en 
Drejning, naar man kommer til det rette Sted. 
R. er sikkert den i ældre Tid hyppigst udøvede 
Form af de Spaadomskunster, der bero paa Be
vægelser af livløse Genstande, men i Virkeligheden 
lader enhver Ting, der bringes i Ligevægt mellem 
et Menneskes Hænder, sig anvende paa samme 
Maade. Ældre Forfattere anføre saaledes en hel 
Række af forskellige Spaadomskunster, der kun 
adskille sig fra hinanden ved de Genstande, der 
benyttes: Sigter (Koskinomantik), Økser (Axi-
nomantik), Nøgler (Klidomantik) o. s. v. I alle 
Tilfælde beror Genstandens Bevægelse derpaa, at 
der i et givet Moment hos den bærende Person 
opstaar en Forestilling om, at Bevægelsen skal 
finde Sted (se I d e o m o t o r i s k e B e v æ g e l s e r ) . 
En Pilekvist bøjer sig ikke mod Vand eller 
Metaller, naar den er ophængt let bevæge
lig paa en fast Tap, men kun naar den bæres 
af et Menneske, hvilket er godtgjort allerede 
1641 ved omfattende Forsøg af Athanasius Kir-
cher. Alfr. L, 

Rliacllialgl (græ.), Smerter i Rygraden. 
RhachiS d. s. s. Hvirvelsøjlen. 
RhaCOCårpUS se Mosse r S. 1063. 
Rhacophorns se Frøer. 
Rliadamåntys , græsk mytisk Personlighed, 

der omtales hos Homer og Pindar, samt hos 
senere Forfattere, bl. a. Platon. Han kaldes Søn 
af Zeus og Europa, Broder til Kreta's berømte 
Konge Minos, og man synes i Almindelighed at 
have tænkt sig, at ogsaa han havde virket som 
Konge og udmærket sig ved Retfærd. Det hedder 
ogsaa, at han fra Kreta flygtede til Boiotien og 
der ægtede Alkmene og blev Opdrager af Herakles. 
Mest omtales han ellers som Dommer enten i Hades 
eller paa de saliges Øer, hvor ogsaa de home- ! 
riske Digte tænke sig hans lykkelige Konge- j 
rige. H. A. K. 

Rhadames se G h a d a m e s . 
Rhagades, smalle, stribeformede Saar, der , 

gaa gennem Overhuden og kun ganske ubetyde- ' 
lig ned i selve Huden. Sædet er som Regel 
dels Folder af Huden som ved Mundaabningen, 
Tarmaabningen, Kønsorganerne, dels ved Haand-
led, Fingre, Tæer. R. optræder hyppig ved 
Syfilis og dernæst hos Individer med dybt ned
brudt Ernæringstilstand. De optræde ogsaa, hvor 
Huden er fortyndet, eller hvor den er stiv og 
infiltreret. Ved Kulde kan opstaa R. De kunne 
under nogle Omstændigheder være temmelig smerte
fulde, kunne give Anledning til smaa Blødninger 
og dækkes da med Skorper. Behandlingen med 
Salver, Omslag, indvendige Midler, undertiden 
smaa kirurgiske Indgreb, er naturligvis forskellig 
efter de Lidelser, der ligge til Grund for dem. 
R. er i en Del Tilfælde d.s. s. Fissur. E. A. T. 

Rhagai, By i Medien i Oldtiden, Landets 
ældste Hovedstad. Den laa paa en frugtbar Høj
slette i Nærheden af det nuværende Teheran. 
Efter at være ødelagt ved et Jordskælv blev den 
genopbygget af Seleukos I, som gav den Navnet 
E u r o pos, men det gamle Navn blev dog ogsaa 
hyppig anvendt. Siden den 1220 blev ødelagt 
af Mongolerne, har den ligget i Ruiner. H. H. R. 

Rhamnaceae ( V r i e t o r n f a m i l i e n , norsk 
T r o l d h e g f a m i l i e n ) , tokimbladede og frikronede 
Planter af Ordenen Frangulinae, Træer eller 

Buske, der ofte ere tornede og stedse have hele-
og fjernervede Blade, sædvanlig med Akselblade. 
Meget ofte findes Slimceller, der i Huden spille 
en Rolle som Vandreservoirer. Blomsterne ere 
smaa og meget uanselige, for det meste samlede 
i Kvaster. De ere gerne tvekønnede, undertiden 
dog polygame eller tvebo, regelmæssige og 5-
(eller 4-) tallige i alle Kredse undtagen Støvvejen, 
der mest er dannet af 3 Blade. Bægeret er klap-
lagt i Knoplejet, Kronbladene meget smaa og 
ofte skeformede, saa de komme til at omfatte 
Støvbladene, der staa lige for Kronbladene. 
Blomsterne ere endvidere enten omkring- eller 
oversædige; Blomsterbunden, det skaalformede 
Underbæger, bærer en veludviklet Honningskive. 
Støvvejen har en enkelt Griffel med et Æg i hvert 
Rum. Frugten er hos de fleste en Stenfrugt. Frøene 
have oftest en lille Frøhvide, men en stor Kim, 
der hyppig er grøn eller gul. R. tæller ca. 470 
Arter i tempererede eller tropiske Egne; de have 
ingen stor økonomisk Betydning. Rhamnus L. 
(V r ie t o m , norsk T r o l d h e g ) , Træer eller Buske 
med spredte eller modsatte Blade. Blomsterne ere 
tvekønnede eller polygame eller tvebo; Honning
skiven tynd. Frugten er en Stenfrugt, der ved 
Grunden omgives af det næsten fri Underbæger, 
og som har 3 Stene. Ca. 70 Arter, mest i de 
nordlig tempererede Egne. De to nordiske Arter 
ere Buske; deres Blomster sidde knippevis i Blad
hjørnerne. R. catharticus L. (Tvebo V r i e t o r n , 
K o r s v e d , K o r s b æ r t o r n , T v e b o T r o l d h e g ) 
har ofte Grentorne, og dens ægdannede og i 
Randen fint savtakkede Blade ere modsatte. Blom
sterne ere særkønnede (tvebo) og 4-tallige. Frug
terne ere grønne, men til sidst ganske sorte. Den 
vokser i Kratskove paa lidt fugtige Steder og er 
ej sjælden i Danmark og det sydøstlige Norge; 
den blomstrer i Maj—Juni. R. Frangula L. (Tve
k ø n n e t V r i e t o r n , T ø r s t e t r æ , Alm. T r o l d 
heg eller Braka l l )ha r ingen Grentorne, og dens 
ovale eller elliptiske og helrandede Blade ere 
spredte. Blomsterne ere tvekønnede og 5-tallige. 
Den vokser i Krat og Skov (ofte Eliekrat) og er 
almindelig i Danmark og Norge (til Namdalen). 
De røde og til sidst sorte Bær siges at være gif
tige (ligesom af Korsbærtorn); den blomstrer i 
Juni. Af flere Arter ere Bark og Frugter blevne 
anvendte til Fremstilling af afførende Midler. 
Barken af Tørstetræ {Cortex Frangulae) og Frug
terne af Korsbærtorn (Fructus Rhamni catharti-
cae) ere officinelle i flere Lande, ligesom Barken 
{Cdscara sagråda) af R. Purshianus DC. (fra 
Nordamerika), der staar Tørstetræ nærmest. Gule 
eller grønne Farvestoffer faas af forskellige Arter; 
saaledes give Frugterne af Korsbærtorn en grøn 
Farve, Barken af samme, ligesom Bark, Blade og 
Frugter af Tørstetræ, gule Farvestoffer. Avignon-
K o r n ere Frugterne af R. infectorius L. (Syd-
europa's Bjærge) og R. saxatilis L., der vokser 
i Bjærge i Mellem- og Sydeuropa, Lilleasien og 
Kina. Disse Arter, ligesom R. oleoides L. (vest
lige Middelhavsomraade), der giver P e r s i s k e G u l -
bær, staa Korsbærtorn nær. Trækul af Tørstetræ 
skal være vel egnet til Fremstilling af Krudt. A. M. 

Foruden de nævnte dyrkes som Prydbuske i 
Haverne R. alpina grandifolia med smukke indtil 
25 Cm. lange, glinsende mørkegrønne Blade med tal
rige stærkt fremtrædende Sideribber; den bliver 
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bedst i Halvskygge og kan anvendes baade i 
Busketter og som fritstaaende paa Plæner. De 
øvrige Arter ere ikke særlig smukke og egne sig 
derfor nærmest kun til Fyld i Busketter og til 
Læplantning. R. saxatilis L. anbefales til Plant
ning paa soltørre Skrænter. R. formeres ved Frø 
og Aflægning. L. H. 

Rhamnetln se Rhamnin . 
Rliamnln og Rhamnetln, Farvestofferne i 

Bærrene af Rhamnus- Arter. Rhamnin spaltes ved 
Kogning med fortyndede Syrer i Rhamnetin og 
en Sukkerart. O. C. 

Rhamnose, Isodulcit, C6H1205 -f- H20 eller 
CH3 . (CHOH)4 . CHO, er en Pentose (s. d.), der 
findes i fiere Glykosider, f. Eks. i Xanthorhamnin 
og Quercitrin, og vindes af disse ved Kogning 
med fortyndede Syrer. Den danner store, glinsende 
Krystaller, der smage sødt. R. reducerer Fehling's 
Vædske, men gaar ikke i Vinaandsgæring. O. C. 

Rhaninoxanthin se Frangulin. 
Rllåmnus, Distrikt (Demos) i Landskabet 

Attike i Grækenland i Oldtiden. Det laa paa den 
nordøstlige Kyst lige over for Euboia. Det var 
især bekendt ved et Tempel for Nemesis, hvoraf 
der endnu findes Rester. H. H. R. 

Rhåmnus se Rhamnaceae . 
Rhamphastidae se Pebe r fug l e . 
Rhamphåstus se Pebe r fug le . 
Rhamphostoma gangeticum Geoffr., Ganges-

Gavialen, se G a v i a l e r . 
Rhampsinit se R a m p s i n i t og R a m s e s III. 
Rhangabé d. s. s. R a n g a b é . 
Rhaphidia se F l o r v i n g e r . 
RhaphidOSteginm se M o s s e r S. 1063. 
Rhapis L., Palmeslægt (Dværgpalme-Gruppen), 

iBuske, der udbrede sig ved Udløbere, eller smaa 

Rhapis flabelliformis. 

Træer med slank og rørformet Stamme og vifte-
dannede Blade, hvis Straaler i Spidsen bære 
smaa Tænder langs Randene. Blomsterne ere 
tvebo eller polygame paa topformet forgrenede 

Kolber. Frugten er et Bær. 5 Arter i Østasien. 
Rh. flabelliformis Ait. (se Fig.) findes ofte i 

, Kultur og naar en Højde af i,25 M.; den er til
syneladende vildtvoksende i Japan. A. M. 

Rhapsoder kaldtes i Grækenland i Oldtiden 
de Mænd, der gav sig af med at foredrage Dele 
af de gamle episke Digte, især de homeriske. 
Allerede i gammel Tid fandtes der saadanne, som 
droge omkring fra By til By og foredroge Digtene 
offentlig eller i private Kredse. Medens der i 
selve de homeriske Digte paa fiere Steder om
tales Sangere, der sang til Akkompagnement af 
Cithar, plejede R. blot at recitere Digtene uden 
Akkompagnement. De vare nødte til at kunne 
store Dele af Digtene udenad og foredroge da 
ved de enkelte Lejligheder udvalgte Afsnit, som 
de sammenknyttede efter Forgodtbefindende, hvor
ved de ikke sjælden kom til at indføre vilkaar-
lige Forandringer, som have faaet en ikke ringe 
Betydning for Digtenes Overlevering. R. ud
gjorde sluttede Korporationer, men i Tidens Løb 
sank deres Anseelse mere og mere. Der om
tales undertiden offentlige Væddekampe imellem 
dem. H. H. R. 

Rliapsodl (græ.), et enkelt Afsnit af et Digt, 
f. Eks. Sangene i Iliaden og Odysseen. I det 
moderne Sprog bruges Ordet om visse Arter af 
lyriske Digte, der udtrykke en begejstret Stem
ning. H. H. R. 

Rhapsodl, i Musikken en Betegnelse for et 
instrumentalt Musikstykke i fri Form, i Reglen — 
men ikke altid — bygget over Folkemelodier, 
(Liszt's 15 ungarske R., Svendsen's 2 norske R., 
Dvorak's 3 slaviske R. o. s. v.). S. L. 

Rhapsodomantl (græ.), Spaadom ved Hjælp af 
: et Vers, som man i Blinde slaar op og udpeger i 

en Bog; af Versets Indhold drages, saa godt det 
lader sig gøre, Slutninger med Hensyn til Ud
faldet af en forestaaende Begivenhed. Metoden 
blev benyttet allerede i den græsk-romerske Oldtid ; 
senere er Bibelen anvendt paa ganske tilsvarende 
Maade langt ned gennem Tiderne. Alfr. L. 

Rhahzes d. s. s. Rasi. 
Rhea se Nandu. 
Rliéa, guddommelig Personlighed fra den græske 

Mytologi, efter Hesiodos Datter af Uranos og Gaia, 
Søster til Titanerne og selv gift med Kronos. Hun er 
den store Gudemoder (magna mater) og fødte den 
olympiske Herskeræt, Zeus, Hades og Poseidon, 
Hera, Demeter og Hestia. Hun omtales allerede i de 
homeriske Digte, dog ikke meget, og om nogen 
egentlig Særkultus har der paa rent græsk Grund 
kun undtagelsesvis været Tale; hun æredes igennem 
og sammen med sine Børn. Kreta var vistnok 
et af de ældste Dyrkelsessteder for hende saavel 
som for Zeus (s. d.); her havde hun efter Sagnet, 
gengivet hos Hesiodos, født denne sin mægtige 
Søn og i et Krat skjult ham for Faderens Efter
stræbelser. Tidlig smeltede hendes Personlighed 
og Kultus sammen med Kybele's (s. d.), ligesom 
hun betegnes som R. Kybele. Til hendes Om
givelser høre bl. a. Kureterne (s. d.). H. A. K. 

Rheahamp se Ramie . 
Rheda (rigtigere r eda ) kaldtes hos Romerne 

en Slags firhjulet Vogn, der især brugtes paa 
I Rejser. Ordet er egentlig af gallisk Op-
i rindelse. H. H. R. 

Rliegium, Oldtidsby i Bruttiernes Land i Italien 
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ved Messina-Strædet, nu R e g g i o di C a l a b r i a . 
Det var en græsk Koloni, som vistnok allerede i 
8. Aarh. f. Chr. var anlagt dels af Chalkidiere 
fra Euboia, dels af Messeniere. Den var en 
blomstrende Handelsstad med en fortræffelig Havn. 
I Beg. af 5. Aarh. beherskedes den af Tyrannen 
Anaxilas og derefter af hans Sønner, men fik 
senere en demokratisk Forfatning. 387 blev Byen 
erobret og ødelagt af Dionysios I af Syrakus, 
men senere blev den genopbygget af Dionysios II. 
Under Kampen med Pyrrhos lagde Romerne en 
Besætning af Campanere i Byen for at hindre 
Pyrrhos i at bemægtige sig den, men Campanerne 
myrdede Indbyggerne og beholdt Byen for sig 
selv, indtil Romerne 271 toge den fra dem igen. 
Resterne af de gamle Indbyggere kom tilbage, 
men fra nu af var Byen afhængig af Rom. H. H. R. 

Rhegius, U rbanus , evangelisk Teolog, født 
1489 eller 1490 i Langenarzen ved Lindau, død 
23. Maj 1541, var oprindelig en god Ven af 
Johann Eck, men blev vunden for Reformationens 
Sag. Før sin Overgang var han 1517 bleven 
digterkronet af Kejser Maximilian, nu blev han 
1520 Præst i Augsburg og senere, 1530, Super
intendent i Celle. Han blev Liineburg's Refor
mator. Han sympatiserede nærmest med Melanchton. 
1562 udgaves hans samlede Skrifter. A. Th. J. 

Rheims d.s.s. Reims. 
Rlieiuberger, J o s e p h G a b r i e l , tysk Kom

ponist, født 17. Marts 1839 i Lichtenstein, død 
25. Novbr. 1901 i Munchen, uddannede allerede 
som Barn sit musikalske Talent og lagde sig sær
lig efter Orgelspil. 1859 D^ev han Lærer ved den 
kgl. Musikskole i Munchen, og i denne By for
blev R. derefter, idet han knyttedes fastere til 
Musikskolen, en Tid lang virkede ved Operaen 
og fra 1877 som kgl. Hof kapelmester (Leder af 
det kgl. kirkelige Kapelkor). Som Komponist var 
R. meget frugtbar, og hans store Dygtighed og 
betydelige Evner gjorde ham til en Slags Primas 
blandt Sydtyskland's mere konservative Musikere, 
thi R. fulgte nærmest den klassiske og ældre ro
mantiske Retning. Hans talrige Kompositioner 
omfatte — foruden Kirkemusik, to Operaer (»Die 
sieben Råben« og »Thiirmer's Tochterlein«), det 
symfoniske Tonemaleri »Wallenstein«, en Symfoni 
og nogen Teatermusik — særlig Kammermusik (bl.a. 
en Nonet for Blæsere) og Orgelværker (deriblandt 
Sonater, der turde høre til R.'s værdifuldeste Frem
bringelser) samt nogle større Arbejder for Mands
kor (»Toggenburg«, »Wittekind« eta). W. B. 

Rheindalllen (Dahlen), By i preussisk Rhin-
Provinsen, 30 Km. V. S. V. f. Diisseldorf, har 
(1900) 7,100 Indb., Garveri, Hørtilberedning, 
Mølledrift, Hør- og Kornhandel. Joh. F. 

Rlieine, By i preussisk Provins Westfalen, 36 
Km. N. N. V. f. Miinster, ved venstre Bred af Ems, 
har (1900) 10,400 Indb., Gymnasium, Bomulds-
og Jutespinderi, Væveri, Jærnstøberi og Maskin-
fabrikation. R. fik Stadsret 1327. Joh. F. 

Rheineck, By i Schweiz, Kanton St. Gallen, 
ligger ved Rhinen 4 Km. oven for dens Ind-
munding i Boden-Søen. (1888) 1,920 Indb. R. 
ligger i en vindyrkende Egn og har nogen Tekstil
industri. H. F. S. 

Rheinfelden, By i Schweiz, Kanton Aargau, 
ligger paa venstre Bred af Rhinen 26 Km. N. V. f. 
Aarau. (1888) 2,400 Indb. Paa en stejlt op

stigende Klippeø i Rhinen ved R. laa tidligere 
en Borg, S t e i n , hvor de østerrigske Hertuger 
holdt Hof, indtilden 1446 ødelagdes af Schweizerne. 
R. kom først under Schweiz 1803. H. P. S. 

Rlieinfels, Slot, tidligere Fæstning i preussisk 
Rhin-Provinsen ved venstre Bred af Rhinen neden 
for St. Goar, blev bygget 1245 af Grev Diether III 
af Katzenelnbogen. 1758—63 blev R. holdt be
sat af de Franske. 1797 blev R. ødelagt af 
Franskmændene. 1843 købte den senere Kejser 
Vilhelm I de betydelige Ruiner. Joh. F. 

RhelngaU, Landstrækning langs Rhinen's højre 
Bred, begynder neden for Mainz ved Flækken 
Niederwalluf og ender ved Rudesheim. R., der 
har en Længde af 22 Km., omfatter nogle af de 
smukkeste Landskaber og mest berømte Vinhaver i 
Tyskland. Joh. F. 

Rheins te in , Slot i preussisk Rhin-Provinsen, 
ligger ved Rhinen's venstre Bred lige over for 
Assmannshausen i en Højde af 80 M. over Floden 
og er en af de smukkeste Rhin-Borge. R., op
rindelig kaldt Faitz, Vauts eller Voigtsberg, nævnes 
første Gang 1279 og var senere en Tid lang 
Toldsted for det ærkebiskoppelige Kæmneri i 
Mainz. 1825 — 29 blev R. genopbygget af Prins 
Frederik af Preussen. Joh. F. 

Rheneia kaldtes i Oldtiden en 0 i det ægæiske 
Hav V. f. Delos, fra hvilken den er adskilt ved 
en smal Havarm. Efter at Athenerne 426/5 
f. Chr. havde fjernet alle Grave paa Delos, blev 
det bestemt, at ingen maatte begraves paa denne 
hellige 0 mere, men R. blev for Fremtiden an
vendt som Begravelsesplads for Delierne. Nu 
hedder Øen »store Delos« og er næsten ubeboet, 
ligesom den ogsaa i Oldtiden kun havde faa Be
boere. H. H. R. 

Rhenen, Kommune i nederlandsk Provins 
Utrecht, 26 Km. S. S. 0. f. Amersfoort, har (1890) 
4,800 Indb., Tobaksavl, Kvægmarkeder. Joh. F. 

RheniUS, Car l T h e o p h i l i u s Ewald , Missio
nær i Indien, født i Vestpreussen 5. Novbr. 1790, 
død i Indien 5. Juni 1838. Han blev kristelig 
vakt 1807, en Del paavirket af Brødremenigheden, 
og besluttede at blive Hedningemissionær. Ud
dannet hos Fader Jånicke i Berlin blev han or
dineret i den preussiske Kirke 1812 og rejste 
1814 til Indien udsendt af Church Missionary 
Society. Efter kortere Ophold i Trankebar og 
Madras kom han 1820 til Tinnevelly, hvor han 
arbejdede til sin Død. Arbejdet lykkedes i sær
lig Grad for ham, og Menighedernes Antal voksede 
stærkt. Da de døbte vare udsatte for mange For
følgelser fra Hedningernes Side, samlede han dem 
i Kolonier for sig selv; baade ved Undervisning 
og ved litterær Virksomhed arbejdede han for 
Menighedernes Vækst og Fremgang. Sine sidste 
Aar arbejdede han som uafhængig Missionær, da 
der var kommet en stærk Uoverensstemmelse 
mellem det episkopale Selskab og ham, som var 
Lutheraner, angaaende Ordinationen. (Li t t . : 
Memoir of the Rev. C. T. E. R. by his Son 
[Lond. 1841]). H. O—d. 

Rhens se Rense . 
Rhenus se Rh inen . 
Rheotropisme(græ.)kaldesdenVækstbevægelse, 

som strømmende Vand kan fremkalde hos Rødder. 
Disse bøje sig nemlig oftest imod Strømmen 
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(positiv R.); ved lavere Temperatur dog ikke 
sjælden med Strømmen (negaciv R.). IV. J. 

Rllésos, Konge af Thrake, nævnes i Uiaden 
som en af Trojanernes Forbundsfæller. Han 
kaldes Søn af Eioneus (eller af Flodguden 
Strymon og en af Muserne, Kalliope eller Euterpe). 
Det hedder, at han havde et Spand hvide Heste, 
og at Troja's Skæbne saaledes var forbunden med 
deres, at den ikke kunde indtages, hvis R.'s 
Heste smagte trojansk Foder eller drak af Floden 
Xanthos'es Vand. Straks i den første Nat, efter 
at han var kommen til Troja, blev han derfor 
overfaldet af Odysseus og Diomedes, der dræ-bte 
ham selv og drev hans Heste til Grækernes 
Lejr. H. A. K. 

RhetlCUS, G e o r g J o a c h i m (1514—74), op
holdt sig 1539—41 hos Coppernicus og udgav 
den første Meddelelse om dennes Verdenssystem 
{Narratio -prima de libris revolutionum Copper-
nici Gedani [1540]). Senere levede han dels i 
Wittenberg, dels i Leipzig. Han har stor For
tjeneste af Trigonometrien ved sine af hans Søn 
Otho udgivne Tabeller over de trigonometriske 
Funktioner {Opus palatinum de triangulis, 
[Neostadii 1596]). J.Fr.S. 

Rhetorica ad Herenninm kaldes et latinsk 
retorisk Værk, som maa være forfattet nogle Aar 
før 80 f. Chr. Det behandler hele Retorikkens 
System i 4 Bøger væsentlig efter græske Kilder, 
men saaledes, at Forfatteren har taget særligt 
Hensyn til de romerske Forhold. Fremstillingen 
er jævn og ligefrem, men Sproget er noget tungt. 
Værket er overleveret som et Skrift af Cicero, 
men kan ikke være af ham. I Reglen har man 
ment, at Forfatteren var en vis C o r n i f i c i u s , da 
der hos Quintilianus citeres flere Steder af en 
Cornificius, som man har ment at genfinde i R. a. H . ; 
men Sagen er ikke sikker. Skriftet er udgivet 
sammen med Cicero's Skrifter og særskilt af Kayser 
[Leipzig 1854] og Marx [Leipzig 1894]. E. H. R. 

Rhétrai kaldtes i det gamle Sparta de Grund
love, som sagdes at være fastsatte af Lykurgos 
efter det delfiske Orakels Raad. H. H. R. 

Rheiini se R a b a r b e r . 
Rhexis (græ.) kaldes Bristning af Blodkar,hvor

ved Blodudtrædning af Karret opstaar. Dog tænker 
man som Regel ved R. ikke paa Gennembryd-
ning af Karrene ved Saar, medens Bristning ved stump 
Vold(Kontusion) maa regnesmed som R. E. A. T. 

Rheydt, By i preussisk Rhin-Provinsen, 4 Km. 
S. f. Gladbach, har (1900) 34,000 Indb., Amtsret, 
Filial af Rigsbanken, Lærerseminarium, Over
realskole; betydelig Industri i Bomuldsspinderi, 
Væveri, Silke- og Fløjelsfabrikation, Jæmstøberi 
og Maskinfabrikation. Joh. F. 

RhiånOS, græsk Digter fra Kreta, levede i 3. 
Aarh. f. Chr. Han skrev episke Digte, hvori han 
behandlede forskellige græske Landskabers Historie 
og de dertil knyttede Sagn, nemlig Thessalica, 
Achaica, Eliaca og Messeniaca. Størst Ry gik 
der af det sidstnævnte Digt, hvori han behandlede 
de messeniske Kriges Historie og med Held efter
lignede den homeriske Fremstillingsmaade. Han 
skrev ogsaa et Digt om Herakles og desuden 
Epigrammer. Endelig drev han ogsaa grammatiske 
Studier og behandlede særlig Homer. Hans Digte 
ere tabte paa enkelte Brudstykker nær. H. H. R. 

Rhigas se R i g a s . 
Rhijnsburg [ra'jnsb6r#], Flække i nederlandsk 

Provins Sydholland, 5 Km. N. V. f. Leyden 
ved gamle Rhin, har (1890) 2,200 Indb. (med 
Kommune). Joh. F. 

Rbin, Hau t [oræ'J, et tidligere fransk De
partement, se Be l fo r t . 

Rhina se Hajer S. 334. 
Rhinån thus L. {Alectorolophus Bieb.), Skjal -

ler, norsk E n g e kali) , Slægt af Maskeblomstrede 
(Skjaller-Gruppen), enaarige, oprette Urter, der 
leve som Halvsnyltere. Blomsterne, der sidde i 
Bladhjørnerne, danne ofte ensidige Aks. Bægeret 
er oppustet, men sammentrykt og blivende efter 
Afblomstringen; Kronen er 2-læbet og har en 
hjælmformet Overlæbe, der er stærkt sammen
trykt, og en kort, 3-lappet Underlæbe; Støv
dragerne ere tomægtige og med parvis sammen
hængende, haarede Knapper. Frugten er en Kapsel 
med faa skiveformede Frø. Ca. 9 Arter. I 
Norden findes 2 Arter. R. major Ehrh. (Stor 
Sk ja l l e r , P e n g e g r æ s , S to r E n g e k a l l ) med 
en 10—40 Cm. høj og fint brunprikket Stængel, 
lancetdannede Blade og blege Højblade; Kronen 
er gul med violette Tænder og har krummet Rør. 
Frøene ere vingede eller uvingede (paa tørre 
Marker). Den vokser paa Enge og Marker mellem 
Sæden og er almindelig i Danmark og Norge. 
Dens Frugter rasle, saa længe de endnu inde
holde Frø; deraf kommer Navnet R a s s e l . A\ 
minor Ehrh. (L iden Sk ja l l e r , L i d e n Enge 
kall) har en 10—25, oftest grøn Stængel og 
mørke, brunlig eller violet anløbne Dækblade; 
Kronen er brungul med hvide eller violette 
Tænder og har ret Rør. Frøene ere vingede. 
Almindelig paa Enge i Danmark og Norge; den 
blomstrer ligesom foregaaende Art i Maj— 
Juli. A. M. 

Rhin-Bayern se Pfalz. 
Rhinen (lat. Rhenus, fr. Rhin , rætoromansk 

1 Rin, holl. R h y n eller Rijn) , en af Vesteuropa's 
\ Hovedfloder og Tyskland's største Vandløb, op-
i staar i Schweiz i Kanton Graubiinden og gennem
strømmer Schweiz, Tyskland og Holland, indtil 

1 den udmunder i Nordsøen efter et Løb paa 1,225 
I Km. Dens Strømomraade paa 224,400 • Km., 
hvoraf 132,590 falde paa Tyskland, overgaas 
i Europa af Volga, Donau, Dnjepr, Don, Dvina, 
Petschora og Ural. Efter sit Løbs forskellige 
Karakter deles R. i 4 Dele, den schweiziske R. 
fra Udspringet til Basel, den 361 Km. lange øvre 
R. fra Basel til Bingen, den 159 Km. lange mel
lemste R. fra Bingen til Koln og derefter den 
nedre R., der har en Længde af 343 Km., af 
hvilke 177 falde paa tysk Omraade. Den schwei
ziske R. er at karakterisere som en Bjærgstrøm, 
der fører Gletschervand og har et stridt Løb og 
flere Vandfald. Oprindelsen til R. er en Række 
Bjærgstrømme, der danne Afløb for ca. 150 
Gletschere og samle sig til to Hovedkildefloder, 
V o r d e r r h e i n og H i n t e r r h e i n . Førstnævnte 
kommer fra Tomasee, 2,344 M. o. H., paa den 
nordøstlige Side af St. Gotthard og forøges snart 
efter af to Gletscherstrømme, der komme fra 
Bjærgtoppene Cornera og Crispolt. Med østligt 
Løb gennemstrømmer den den 12 Km. lange 
Tavetsch-Dal, hvor den optager et stort Antal 
Tilløb. Paa den følgende Strækning optages 
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Medelser eller M i t t e l r h e i n , der kommer fra 
Skurosee, 2,453 M. o. H., samt Somvix fra Som-
vixer-Dalen, Glenner og Rabiusa. Ved Reichenau, 
586 M. o. H., forener Vorderrhein sig med den 
anden Kildeflod, Hinterrhein eller Tomieschger 
R., der udspringer fra Zapport-Gletscheren paa 
Marscholhorn, 2,902 M. o. H. De vigtigste Tilløb 
til Hinterrhein ere fra højre Side Averser R. og 
Albula og fra venstre Vildbækken Nolla, hvis 
sorte Vand farver Vandet i Hinterrhein mørkt lige 
til Reichenau. Fra denne By faar Vandløbet 
Navnet R. og har her en Bredde paa 45 M. 
Efter ved Byen Chur at have optaget Plessur 
bøjer den mod Nord og bliver sejlbar for smaa 
Baade. Paa den følgende Strækning indtil Boden-
Søen optager R. fra højre Side Lanquart og 111, 
fra venstre Tamina, hvorefter den udmunder i 
Boden-Søen, paa hvis Bund dens Flodleje kan 
følges 10 Km. Boden-Søen virker som et Klare
bassin for R.'s Vand, der her aflejrer største 
Delen af de fra Alperne medførte faste Stoffer. 
Ved Konstanz forlader den atter Søen og udvider 
sig 6 Km. længere nede til Zeller- eller Unter-

see, som den atter forlader med vestlig Retning 
mellem høje Bredder indtil Schaff hausen, hvor 
den danner det berømte Rh in -Fa ld . Mellem 
Boden-Søen og Schaffhausen kunde R. allerede 
befares af Baade paa 200 Tons; men Rhin-Faldet 
3 Km. neden for Byen sætter en Grænse for Sej
ladsen. Flodens Bredde er paa denne Strækning 
mellem 60 og 130 M. Ved Rhin-Faldet er den 
115 M., og Vandmassen iler først med rivende 
Fart og under Dannelse af Strømhvirvler hen 
over store Kalkklipper, der rage op i Flodlejet, 
indtil den ved Slottet Laufen over en 15—19 M. 
høj Klippevæg styrter ned i en dyb Kedel. Paa 
sit videre Løb indtil Basel danner R. endnu et 
Par Fald og Strømsnævringer, saaledes Lille Laufen 
neden for Zurzach, Store Laufen ved Laufenburg 
samt oven for Rheinfelden i det saakaldte Gewild 
flere Strømsnævringer, af hvilke den stærkeste er 
H6llenhaken. Alle disse kunne dog ved Lavvande 
besejles af Flodskibene. R. optager paa denne 
Strækning fra venstre Side Thur, Tosz, Glatt, 
Aare og Birs, fra højre Wutach, Alb og Wehra. 

Medens R. hidtil har været fuldstændig schwei
zisk eller dannet Grænse mellem Schweiz, Øster
rig og Tyskland, bøjer den ved Basel mod Nord 
og bliver fuldstændig tysk. Indtil Mainz gennem
strømmer den med mange Krumninger og hist 

og her omsluttende lave Øer den ø v r e Rh in -
S le t t e , hvor den danner Grænse mellem Baden 
mod Øst og Elsass samt bayersk Pfalz mod Vest 
og endelig længst mod Nord gennemstrømmer 
Hessen. Paa den øvre Rhin-Slette, der ligger 
mellem Schwarzwald og Odenwald mod Øst og 
Vogeserne og Hårdt mod Vest, aftager Strøm
styrken stærkt, idet Middelhastigheden ved Basel 
er 4 M. i Sekundet, ved Kehl 3^ , ved Lauter-
burg 2,2 og ved Mannheim i,3 M. Samtidig vokser 
Bredden fra 200 M. ved Basel til 576 M. ved 
Mainz. Følgende en Plan af den badensiske In
geniør Tulla har man dog 1818—72 reguleret 
dens Løb paa denne Strækning og forkortet det 
85 Km., hvorved der er opstaaet talrige døde 
Rhin-Arme. Fra Øst optager den øvre R. Elz, 
Kinzig, Murg, Alb, Kraich, Neckar og Main, fra 
Vest 111, Moder, Lauter og Queich. Ved Mainz 
møder R. Bjærgdraget Taunus og bøjer mod Vest 
indtil Bingen, idet den danner Grænse mellem 
Hessen og Preussen og gennemstrømmer Vinland
skabet Rheingau (s. d.). Ved Bingen løber R. med 
nordnordvestlig og nordvestlig Retning ind i Preus

sen og baner sig Vej gen
nem de rhinske Skiferbjærge 
(s. d.). Floddalen er her 
meget snæver, og Bjærgene 
træde ofte saa tæt til Flod
bredden, at der knap bliver 
Plads til Vejanlæg. Denne 
Del af R. er med sine ejen
dommelige Bjærgformer og 
talrige gamle Borgruiner be
rømt for sin romantiske 
Naturskønhed, der aarlig 
hidlokker Tusinder af rej
sende. Som farlig for Skibs
farten paa den mellemste 
R. gjaldt tidligere Binger 
Loch ved Bingen (s. d.), 
Klippegrupper ved Bacha-

rach (Wildes Gefåhr), Oberwesel (Loreley), 
St. Goar (Bank) samt den store Basaltgruppe 
Unkelstein. Allerede under Kejser Henrik IV be
gyndte man dog at forbedre Sejlløbet, og i 17. 
Aarh. begyndte man de Sprængninger, der navn
lig efter 1830 af Preussen ere drevne med saa 
stor Kraft, at der nu overalt er skabt et tilstrække
lig bredt og dybt Sejlløb. Bredden af den mel
lemste R. er meget forskellig. Ved Geisenheim 
er den 628 M., ved Aszmannshausen 250, ved 
Koblenz 313, ved Unkel 259 og ved Bonn 377 
M. Fra Øst optages Lahn, Wied og Sieg, fra 
Vest Nahe, Mosel og Ahr. 

Ved Koln begynder den nedre R. Bjærgene 
forsvinde fuldstændig paa den venstre Bred og 
træde ogsaa mere og mere tilbage paa den højre, 
indtil Floden løber i en fuldstændig Lavslette. 
Neden for Emmerich træder R. ind i Nederlandene, 
og 2,5 Km. længere nede deler den sig første 
Gang. Til venstre strømmer Waa l , der optager 
2/3 af Vandmængden; den anden Arm benævnes 
N e d r e R. og deler sig 4 Km. oven for Arnhem 
i den G e l d e r s k e I j s s e l , der gaar Nord paa 
til Zuider-Søen, og en Hovedarm, der strømmer 
videre Vest paa til Wigk by Duurstede, hvor 
tidligere en Gaffelgrening fandt Sted i K r u m m e 
R. og Lek. Den første gik mod Nord til Utrecht, 
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hvor den afgav en Arm, Vecht , til Zuider-Søen, 
medens Resten af Krumme R. under Navn af 
Gamle R. passerede forbi Leyden og mundede i 
Nordsøen ved Katwijk. Sidstnævnte Arm var op
rindelig Hovedaaren i Rhin-Deltaet. Nutildags 
eksistere Krumme R., Gamle R. og Vecht ikke 
mere som Floder, idet de ved Sluseporte ere af
spærrede fra Havet og fra Lek og kun spille en 
Rolle som Afvandingskanaler for Marsken. Lek 
tvedelte sig ogsaa tidligere ved Vreeswigk i en 
nordlig Arm, H o l l a n d s k e I j sse l , der løb forbi 
Gouda for senere paa ny at udmunde i Lek, men 
som nu ligeledes er afspærret ved Sluser, og en 
Hovedarm, der bibeholder Navnet Lek, indtil den 
efter at have passeret Rotterdam faar Navnet Nye 
Maas . R.'s Hovedarm er imidlertid Waal, der 
optager den fra Belgien kommende Flod Maas, 
hvorefter den antager Navnet Merwede, der grener 
sig i nedre og ny Merwede. Førstnævnte Gren 
deler sig i en Arm, der gaar mod Nord til Ny-
Maas, og en, der løber mod Nordvest, indtil den 
ligeledes forener sig med Ny-Maas. Ny-Merwede 
fortsættes mod Vest i det brede Farvand Ho l -
l a n d s c h Diep , der af Øen Over Flakkee spaltes 
i H a r i n g v l i e t o g K r a m m e r . Endelig ere Hol-
landsch Diep og Gamle Maas forbundne ved 
D o r d s c h e Kil . Nedre R. optager fra venstre 
Side Erft og Maas, fra højre Wupper, Ruhr, 
Emscher og Lippe. I Marsken er R. dog knapt 
at betragte som en Afvandingsstrøm, idet den dels 
strømmer i Niveau med Omegnen, dels over denne, 
indrammet af Diger. Derimod er den for Neder
landene (s. d.) af den største Betydning som Marsk
landets egentlige Skaber, som den hollandske 
Handels oprindelige Betingelse, som Landets 
Hovedfærdselsvej og som en Fjende, der med 
sine Vandmasser stadig truer med at bryde ind 
og ødelægge Landet. Ved Indtrædelsen i Holland 
har R. en Vandføring paa gennemsnitlig 2,500 
Kbm. i Sekundet eller 80 Kbkm. om Aaret. Vand
mængden er dog stærkt vekslende. Ved laveste 
Vandstand er den l/3 af den gennemsnitlige, og 
ved højeste vokser den til det femdobbelte. R.'s 
Dybde i den øvre Rhin-Dal er fra i,4 M. til 2,5 
M. indtil Plittersdorf, derfra til Bingen 2 til 3,4 
M., fra Bingen til Koln 3,4—4,4 M., og nedenfor 
Koln over 4,4 M. Dens Fald illustreres ved føl
gende Højdeangivelser. Reichenau ligger 586 M. 
o. H., Boden-Søen 397 M., Neuhausen neden for 
Rhin-Faldet 360 M., Basel 245,3 M., Plittersdorf 
u o , 7 M., Mannheim 89,3 M., Mainz 82,2 M., 
Bingen 78,! M., Koblenz 6o,4 M., Koln 38,3 M. 
og Emmerich 12,5 M. Den Mængde faste Stoffer, 
R. fører med sig, er aftagen stærkt siden Diluvial-
perioden, da Maas og R. aflejrede kolossale Grus-
og Sandlag over Slettelandene omkring nedre R. 
Denne Flod medfører dog endnu aarlig 33/4 Mil
liarder Kbm. faste Stoffer, der væsentligst bestaa af 
fint Slam. — I Henseende til Trafikken indtager R. i 
den første Plads blandt Europa's Floder, idet den , 
gennemstrømmer nogle af Verdensdelens vigtigste j 
Industri- og Handelsegne, udmunder i et stærkt j 
befærdet Hav og ved Bifloder og Kanalanlæg 
staar i Forbindelse med det indre af Holland, 
Belgien, Frankrig, Tyskland, ja endogsaa Østerrig- . 
Ungarn. I Middelalderen hemmedes Skibsfarten 
af rovlystne Ridderes Brandskatning, i nyere Tid 
af Rhin-Tolden;, som hver Suveræn paa R.'s '• 

Bredder troede sig berettiget at opkræve. Først 
1804 fik Napoleon indført faste Regler for Told
ydelserne. 1810 ophævedes Afgifterne i Holland; 
men efter Napoleon's Fald bleve Holland's For
dringer om Opkrævning af Told netop den vig
tigste Hindring for den fri Skibsfart paa R. 
Lempelser indrømmedes 1851 og 1860, men 
først 1868 kunde Preussen gennemføre den ny 
Rhin-Skibsfartsakt i Mannheim, ifølge hvil
ken Farten af Rhin-Skibe og Flaader fri
gaves paa R., Waal og Lek indtil Havet. 
Op ad Floden forbi Emmerich passerede 1894 
17,447 Baade med 4,766,000 Tons og i modsat 
Retning 17,590 Baade med 3,142,000 Tons. Om
trent Halvdelen af Transporten bestaar af Brændsel, 
omtrent en Fjerdedel af Tømmer, Sten og Mine
raler, og derefter følger Korn, Kartoner og 
lignende grovere Varer. De vigtigste Rhin-Havne 
ligge dels ved Bifloders og Kanalers Indmunding 
som Mannheim, Mainz, Koblenz og Rotterdam, 
dels ved vigtige Overgangssteder som Koln, Arn-
hem og Nijmegen. (Li t t . : Foruden til Rejse-
haandbøger henvises til »Jahresberichte«, der ud
gives af Centralkommissionen for Rhin-Skibsfart 
i Mannheim; »Der Rheinstrom und seine wich-
tigsten Nebenfliisse« [Berlin 1889]; Horn , »Der 
Rheinc [Koln 1893]; Ko 11baeh, »Bilder von 
Rhein« [Koln 1894]). ff.P.S. 

Rhin-Faldet se Rhinen . 
Rhin-Forbundet kaldtes allerede et Forbund, 

der stiftedes 1658 mellem nogle tyske Fyrster, 
nemlig de tre gejstlige Kurfyrster, Hertugerne af 
Neuburg og af Hannover, Landgreverne af Hessen, 
samt Sverige for dets Lande i det nordvestlige 
Tyskland. Det havde til Formaal at opretholde 
den westfalske Freds Bestemmelser og at hindre 
andre Fyrster i at sende Tropper gennem For
bundets Lande for at angribe Frankrig og derved 
yde Spanien Hjælp. Det holdt sig indtil 1667.— 
Særlig bruges dog Navnet om det Forbund, som 
stiftedes 12. Juli 1806 i Paris mellem 16 Fyrster 
i det vestlige Tyskland, deraf dog kun 4 større, 
nemlig Bayern's, Wiirttemberg's, Baden's og 
Hessen-Darmstadt's, samt Hertugen af Berg (Murat) 
og Rigsærkekansleren (Dalberg). Det gik ud 
paa en fælles Udskillelse af det tyske Rige, For
nægtelse af Kejserværdigheden og Hævdelse af 
Deltagernes Stilling som suveræne Fyrster. Der 
blev truffet Aftale om en Forbundsdag i Frank
furt under Dalberg's Forsæde (den kom dog 
aldrig sammen), medens Napoleon skulde være 
Forbundets Protektor. 3. Decbr. 1806 indtraadte 
endvidere de sachsiske Lande, 1807 flere nord
tyske Smaafyrster og det ny Kongerige West-
falen, endelig 1808 Oldenburg og Mecklenburg, 
saa at Forbundet i alt omfattede Lande med 
I41/« Mill. Indb. og kunde stille en Hær af 
120,000 Md. til Napoleon's Raadighed. Alligevel 
tillod han sig 1810 at inddrage en Del af dets 
nordtyske Lande med I Mill. Indb. i det franske 
Kejserrige. Efter hans Nederlag 1813 opløstes 
R. E. E. 

Rhin-Greven, O t to L u d w i g af Salm, født 
13. Oktbr. 1597, død 6. Oktbr. 1634, tilhørte 
en tysk Slægt, der kaldte sig Wild- og Rhin-
Grever. Ved Christian IV's Deltagelse i Tredive-
aarskrigen kom R.-G. i Forbindelse med denne, 
deltog med stor Tapperhed i Slaget ved Lutter 
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am Barenberge 17. Aug. 1626 og udnævntes i 
Slutningen af Aaret til Oberst for et Regiment. 
1628 gik han i svensk Tjeneste. Allerede 1626 
havde han gjort Bekendtskab med Kirstine Munk 
og kom snart til at staa i stor Yndest hos hende; 
han knyttedes til Hoffet med Titel af Hofmarskal, 
og vistnok allerede i Efter aaret 1627, da han 
laa i Kvarter paa Dalum Kloster i Fyn, traadte 
han i Kærlighedsforhold til hende. Forholdet 
fortsattes det næste Aar paa Kjøbenhavn's Slot 
og Kronborg, endda temmelig aabenlyst, og gav 
Anledning til stærke Rivninger mellem Christian IV 
og Kirstine Munk. R. kan dog ikke være Fader 
til hendes 1629 fødte Datter, da han forinden 
Svangerskabets Begyndelse havde forladt Dan
mark. Han var tillige kommen til at staa i et 
meget spændt Forhold til den udvalgte Prins 
Christian, hvem han efter sin Overgang til svensk 
Tjeneste endog beskyldte for at have villet for
give ham. En Retssag, der i den Anledning 
førtes for det svenske Rigsraad, endte med, at 
R. dømtes til en Bøde for ubegrundede ærerørige 
Sigtelser, Z. L, 

Rhin-Hessen se Hessen. 
Rhinhessiske Vine se Rhinskvine. 
RhinitiS se R in i t i s . 
Rhin-Kisel se K v a r t s . 
Rhin - Mani e-Kanal forener Rhinen med Marne; 

den fører fra Rhinen's Biflod 111 neden for Strass
burg, langs Zorn-Floden tværs over Vogeserne 
og krydsende Meurthe, Mosel og Maas til Marne. 
Kanalens Længde er 346 Km., dens Dybde i,6 
M. og dens Vandspejlsbredde I4,8 M.; i Vo
geserne passerer den gennem to henholdsvis o,5 
og 2,3 Km. lange Tunneler. Den er anlagt 
1838—53 og er forsynet med 64 Kammer
sluser. C. Ph. T. 

RhinobåtllS eller Haj r o k k e se R o k k e r . 
Rhinocerotldae, Rhinocéros se Næsehorn. 
Rhinochetldae, Rhinochetus se Kagu. 
Rhinodérma se Frøer. 
RhinokOlfira, Oldtidens Navn paa det gamle 

Ægypten's nordvestlige Grænseby ved Middel
havets Kyst, der laa ved El Arisch (s. d.), henved 
160 Km. 0. f. det nuværende Port Sai'd og 64 
Km. S. V. f. Gaza. Enkelte Oldtidslevninger ere 
fundne paa Stedet. V. S. 

RhinoldphnS se F l a g e r m u s . 
Rhinophyma (græ.) er en Betegnelse for de 

af Akne Rosacea eller Elephantiasis fremkaldte, 
meget betydelige, svulstagtige Fortykkelser og 
Udvækster af Næsens Hud. E.P—n. 

Rhin-Prov insen (ogsaa Rhin-Land , sjældnere 
R h i n - P r e u s s e n ) , den vestligste og tættest be
folkede Provins i Kongeriget Preussen, grænser 
til Nederlandene, Provinserne Westfalen, Hessen-
Nassau, Storhertugdømmet Hessen, Rhin-Pfalz, 
Elsass-Lothringen, Luxemburg og Belgien. Ad
skilt fra Provinsen ligger i Hessen-Nassau ved 
Lahn Kredsen Wetzlar; derimod ligger omsluttet 
af R. det oldenburgske Fyrstendømme Birkenfeld 
ved Nahe. Arealet beløber sig til 26,995 • Km. 
med (1900) 5,759,800 Indb., hvoraf 4,021,200 
Katolikker, 1,663,200 Protestanter og 52,300 
Jøder. Den større sydlige Halvdel af Provinsen 
opfyldes af de rhinske Skiferbjærge. Paa højre 
Side af Rhinen strække Dele af Westerwald sig 
ind i Provinsen og træde tæt hen til Strømmen, 

I saaledes Siebengebirge med Konigswinter, hvori
mod længere mod Nord Udløbere fra Sauerland's 

1 Bjærge ikke naa Rhinen. Kun faa Højder naa 
paa højre Side af Rhinen over 500 M. Paa 
venstre Side hæve sig Hunsriick med Soon-, 
Idar-, og Hochwald samt Eifel og Hohe Venn. 
Det højeste Punkt i Provinsen er Walderbeskopf 
(816 M.) i Hochwald. Bjærglandet er for største 
Delen skovklædt; jo højere man kommer op, des 
mere træder Agerdyrkningen tilbage, og paa de 
højeste Dele findes kun Havre og Kartofler. 
Hohe Venn's Overflade dækkes af udstrakte 
Moser. Ved dets nordlige Fod ligger et Sten-
kulsbækken, der strækker sig fra Aachen til 
Eschweiler, omtrent ved Provinsens Sydspids 
findes det vigtige Stenkulsleje ved Saarbriicken. 
Lavlandet N. f. Bjærgene, adskilt fra disse om
trent ved en Linie fra Bonn til Aachen, inde
holder paa mange Steder udstrakte og frugtbare 
Agerlande særlig mellem Aachen, Bonn og Kre-
feld; dog findes ogsaa sandede Strækninger. R.'s 
Hovedflod er Rhinen, der paa en Strækning af 
332 Km. gennemstrømmer Provinsen. I højre 
Bred optager den Wied, Sieg, Wupper, Itter, 
Diissel, Anger, Ruhr, Emscher og Lippe, i venstre 
Bred Nahe, Mosel, Nette, Ahr og Erft. Mod 
Vest i R. findes de til Maas'es Flodsystem 
strømmende Floder Warche, Geull, Roer, Schwalm 
og Niers, hvis Dale ere stærkt forsumpede. Den 
største Sø er Laacher-Søen; desuden findes et 
Antal mindre Kratersøer, særlig paa MSuseberg. 
Klimaet er i Lavlandet, og særlig i Floddalene, 
meget mildt, saa at her mange Steder trives en 
norditaliensk Flora. I Aachen og KcSln findes 
saaledes en aarlig Middeltemperatur af ca. io°, 
og Temperaturen synker selv for den koldeste 
Maaned ikke under o°. I Højlandet er Klimaet 
derimod raat, i Neunkirchen beløber den aarlige 
Middeltemperatur sig til 8,6, og i den højeste 
Del af Eifel og Hohe Venn 5—6°, særlig paa 
Hohe Venn findes hyppig Taage. Det aarlige 
Nedslag beløber sig i Krefeld til 65, i Koln til 
67, i Trier til 70 og i Cleve til 77 Cm. 

Af det samlede Areal vare 1893 1,271,200 
Hekt. Ager- og Haveland, 209,700 Græsgange 
og 831,100 Skov (særlig Løvskov). Landbruget 
finder overvejende Sted ved Smaadrift, idet 
Grundbesiddelserne her ere mere delte end i de 
øvrige Provinser; det dækker ikke fuldt Pro
vinsens Forbrug og staar i det hele tilbage for 
Industrien. I Lavlandet er Hveden meget udbredt. 
Til de frugtbareste Dele regnes det saakaldte 
Jiilich-Land i Kredsene Julien, Gladbach, Greven-
broich og Bergheim. 

Provinsen er rig paa Vin (Høsten beløb sig 
1893 til 305,100 Hektoliter). Vindyrkningen 
finder særlig Sted ved Mosel og dens Biflod Saar, 
ved Rhinen, Nahe og Ahr. Med Hensyn til 
Industrien staar R. over Preussen's øvrige Pro
vinser grundet paa de umaadelige Stenkulslejer 
og den øvrige Mineralrigdom. Midtpunkterne for 
Stenkulsudvindingen ligge ved Ruhr og Saar, i 
mindre Mængder brydes Stenkul ved Aachen og 
Eschweiler, Brunkul ved Briihl. Ruhr-Kulbækkenet 
strækker sig omtrent fra Dortmund mod Vest til 
Oberhausen, Duisburg og Ruhrort og omfatter ca. 
4,5°° • Km. Kullenes Beskaffenhed er meget 
forskellig, fra flere Lejer høre Kulsorterne til de 
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bedste paa Jorden. 1894 brødes her over 40 Mill. 
Tons, og Produktionens Værdi for 1893 anslaas 
til 247,6 Mill. M.; s. A. beskæftigedes 146,800 
Bjærgværksfolk. I R. udvindes endvidere Jærn-, 
Bly-, Zink- og Kobbermalm, Kvægsølv- og 
Manganmalm, Kogsalt, svovlsurt Kali (Glauber-
salt) og Alun. Der findes store Stenbrud (Skifer
tagsten, Tufsten, Sandsten, Lavamøllesten) samt 
Kalk- og Gipsbrud. Særlig omfangsrig er Metal
udsmeltningen (Jærnværker i Diisseidorf, Duis-
burg, Essen, Oberhausen, Koln, Deutz) og Metal
varefabrikationen (Solingen, Remscheid og Lennep), 
endvidere findes Maskinfabrikation, Kanonstøberier, 
Vaabenfabrikation og Skibsbyggeri. Af andre Indu
strigrene nævnes Klædefabrikation (Aachen), Uld-
tøjsfabrikation (Diiren, Eupen, Elberfeld, Lennep) 
og Silkevarefabrikation (Krefeld og Elberfeld), end
videre Garveri, Læderindustri, Papir-, Sukker-, 
Tobaksfabrikation og Bryggeri. 

Paa Grund af den mægtige Industri er ogsaa 
Handelen særlig udviklet. R. er den paa Jærn-
banelinier rigeste Provins i Monarkiet; disse be
løb sig 1895 til en Længde af 3,418 Km. Den 
store landskabelige Skønhed og de talrige Mineral
kilder have tillige gjort R. til en af fremmede 
stærkt besøgt Provins. 

Provinsen deles i 5 Regeringsdistrikter (Koblenz, 
Diisseidorf, Koln, Trier og Aachen). Overpræsi
denten har Sæde i Koblenz. 1888 er den ny 
Provinsialordning traadt i Kraft. Der findes 35 
Rigsdagsvalgkredse; i Herrehuset er Provinsen 
repræsenteret af 28 Medlemmer, i Deputeret
kammeret af 62. Den evangeliske Kirke forvaltes 
af Konsistoriet i Koblenz, i Spidsen for den 
romersk-katolske Kirke staar Ærkebispedømmet 
K8ln. I Koln findes Overlandsretten. Med Hensyn 
til Undervisningsanstalter nævnes Universitetet i 
Bonn, den tekniske Højskole i Aachen, det kgl. 
Kunstakademi i Diisseidorf, 16 Lærer- og Lærer
indeseminarier og 31 Gymnasier samt 1 Blinde-
og 8 Døvstummeinstitutter. 

Før Freden i Luneville (1801) fandtes inden 
for den nuværende R.'s Omkreds ca. 100 rigs-
umiddelbare Omraader. Efter Preussen's Over
tagelse af Rhin-Landet ifølge Wienerkongressen 
1815 deltes Rhin-Landene i 2 Provinser Jiilich-
Cleve-Berg med Regeringsdistrikterne Cleve, 
Diisseidorf og Koln og Nedre-Rhin med Regerings-
distrikterne Koblenz, Trier og Aachen. 1824 
forenedes begge Provinserne til R. 1834 for
øgedes Provinsen med den nuværende Kreds St. 
Wendel og 1866 med Kredsen Meisenheim. 
(Li t t . : Pick, »Materialien zur rhein. Provinzial-
geschichte« [Bonn 1883]; B r a n d t s , >Die neuen 
preuss. Verwaltungsgesetze fur R.* [Aachen 1887]; 
»Westdeutsche Zeitschrift flir Geschichte und 
Kunst«). Joh. F. 

Rhin-Rlldne-Kanal forener Rhinen medRh6ne; 
den fører fra Rhinen's Biflod 111 ved Strassburg 
omtrent parallelt med Rhinen til Muhlhausen, hvor 
den optager en Kanal fra Hiiningen (ved Rhinen 
lidt neden for Basel), overskrider Vandskellet 
mellem Rhinen og Rh6ne ved Gottesthal og ! 
træder ved Alt Miinsterol ind i Frankrig, hvor 1 
den udmunder i Saone's Biflod Doubs. Kanalen, j 
der er anlagt 1783 —1834, har en Længde af \ 
325 Km., en Vanddybde paa l,6 M. og en Vand- i 

j spejlsbredde af I4,48M.; den er forsynet med 87 
Kammersluser. C. Ph. T. 

Rhinske Skiferbjærge, et 500 M. højt Pla
teau, der danner den nordvestlige Fløj af det 
mellemtyske Bjærgland. Det deles af Nedre-Rhin 

i og dens Bifloder fra Øst og Vest i flere Partier. 
! Fra Main-Dalen hæver det vinklædte T a u n u s 
j sig brat og naar i Feldberg, Skiferbjærgenes Kul
minationspunkt, 880 M., og breder sig Nord paa til 
Lahn-Floden, hinsides hvilken Wes t er wa ld naar 
indtil Sieg, og mellem denne og Ruhr ligger det 
lave, kulrige S a u e r l a n d samt H a a r længere 
Øst paa ud mod den westfalske Slette. V. f. 
Rhinen ligge H a r t og H u n s r i i c k mellem Nahe 
og Mosel, og paa venstre Mosel-Bred E i fe l og 
H o h e Venn og endelig længst mod Vest Ar
d e n n e r n e . Skiferbjærgene udgøre dog en velaf
grænset geografisk Enhed; thi de enkelte Partier 
stemme overens ikke blot i geologisk Bygning 
og senere Udvikling, men ogsaa i Klima, land
skabelig Karakter og paa Næringslivets Omraade; 
Skiferbjærgene bestaa hovedsagelig af Oldtids-
dannelser som devoniske Skifere, hvorefter hele 
Omraadet har Navn, Sandsten og Kalksten i For
bindelse med Kul- og Silurtidsdannelser. Skif-
ringen, der betinger denne Bjærgarts store An
vendelse til Tavle- og Tagplader, staar i For
bindelse med de stærke Sidetryk, der i en fjern 
Jordperiode foraarsagede Jordmassernes Foldning 
til Bjærgkæder. Disse ere dog for længst atter 
udglattede af de nedbrydende Kræfter, og fra
regnet de trange, paa Grund af deres Skønhed 
stærkt turistbesøgte Floddale (Rhin-Dalen, Mosel-
Dalen o. fl.), fremtræde Skiferbjærgene som et 
øde, kulturfjendsk Højland med store Mosedrag 
og et vindhaardt, fugtigt og køligt Vejrlig. Flod
dalene vare engang de eneste Veje, men i den nyere 
Tid har man anlagt Jærnbanerne i Daldragene, 
dog ikke uden mange Tunnelanlæg paa Grund af 
Ujævnheder i Terrainet og Flodvindingernes Tal
righed, der navnlig ere saa karakteristiske for 
Mosel-Floden. Jordbundens Rigdom paa Kul og 
Malme og Udnytningen af disse have i mange 
Egne, navnlig i det nordlige (Sauerland), frem
bragt en Fortætning af Befolkningen som kun faa 
Steder i Verden. Et af Naturen øde og folkefattigt 
Land er nu oversaaet med Storbyer med en overor
dentlig rigt udviklet Fabrikvirksomhed. Paa et Areal, 
der kun er1/? afDanmark's, leve saaledes i Ruhr-
Kuldistriktet over 2 Mill. Mennesker; Industri
produkterne herfra forsendes til de fjerneste 
Lande, og dets Byer: Elberfeld-Barmen, Essen, 
Solingen, Diisseidorf o. a. ere kendte langt uden 
for Tyskland's Grænser. K u l d i s t r i k t e r n e findes 
især langs Randen af Skiferbjærgene; de 3 
vigtigste Centre ligge omkring Aachen, langs 
Ruhr og V. f. Rhinen i Saar-Distriktet, hvor et 
enkelt Kullag endog har en Tykkelse af 4 M., 
medens en Mægtighed paa 1 M. ellers er det 
sædvanlige i gode Kulegne. Hertil kommer ende
lig Kullejerne i Ardennerne. E r u p t i v e Dan
n e l s e r have en vid Udbredelse, stærkest V. f. 
Rhinen, men deres Indflydelse paa Terrain og 
Landskabspræg er for en stor Del udvisket paa 
Grund af en vidt fremskreden Nedbrydning. 
Bedst bevarede ere Kraterne og Lavastrømmene 
i Eifel og det 690 M. høje porfyriske D o n n e r s -
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be rg i Hart. Tydeligst betegnes nutildags de 
vulkanske Omraader af de ret talrige hede 
Mineralkilder, af hvilke Kilderne ved Aachen 
allerede tidlig bleve benyttede. M. Kr. 

Rhinske Stadforbnnd sluttedes 1254 mellem 
Byerne Mainz, Worms, Oppenheim og Bingen til 
Beskyttelse af Landefreden under det saakaldte 
Interregnum. Til Forbundet sluttede sig snart 
Byerne fra Koln til Basel, flere Ærkebispedømmer 
og Bispedømmer, og 1380 beløb Medlemmernes 

. Antal sig til over 50. I Midten af 15. Aarh. op
løste Forbundet sig. ( L i t t . : W e i z s a c k e r , »Der 
Rheinische Bund« [Tiibingen 1879]). Joh. F. 

Rhinskvine kaldes Vinene fra Rheingau (s. d.), 
hovedsagelig hvide Vine med en tør, pikant Smag 
og en meget fin Buket, der hos alle gode R. 
helt behersker den sure Smag. Til de fineste 
Sorter regnes Schloss-Johannisberg, Steinberg, 
Riidesheimer, Marcobrunner, Grafenberger, Hoch-
heimer, Geissenheimer, Oestricher Doosberg, Elt-
viller Sonnenberg, Winkler-Hasensprung og Ass-
mannshausen (rød). Derefter følge Kiedrich, Neu-
dorf, Walluf, Schierstein og Lorch, hvorefter 
endnu kunne nævnes Eibingen, Aulhausen, Lorch-
hausen og Wickert. Af Johannisberger adskiller 
man flere Sorter, af hvilke den fineste, Se hl o s s-
J o h a n n i s b e r g e r , dyrkes paa et Areal af 16 
Hekt., af hvilke sædvanlig n Hekt. give Høst. 
Der produceres aarlig ca. 360 Hektoliter, af 
hvilke den særlig udsøgte J o h a n n i s b e r g e r -
C a b i n e t kun sælges paa Flasker og er en af de 
kostbareste af alle Vine. Fra de omliggende Vin-
bjærge faas den saakaldte D o r f- eller K l a u s -
J o h a n n i s b e r g e r , der er af ret vekslende Kva
litet. S t e i n b e r g e r kan undertiden i de fineste 
Kvaliteter, Steinberger-Cabinet, endog overtræffe 
Johannisberger i Buket og opnaar ikke sjælden 
lige saa høje Priser som denne. R a u e n t h a l e r , 
ogsaa kaldet Furstenwein, har i de senere Aar 
stadig forbedret sig og henregnes nu til de aller
bedste R. Af de andre R. udmærker Hoch-
he imer sig særlig ved sin aromatiske Buket. R. 
taale sædvanlig en overordentlig langvarig Lag
ring. En Del R. benyttes til Fremstilling af mous
serende Vine. 

I daglig Tale henregnes til R. ogsaa de rh in-
h e s s i s k e Vine fra en større Landstrækning paa 
Rhinen's venstre Bred, navnlig hvide Vine, der 
kunne drikkes meget unge, men som Regel blive 
stærkt sure med Alderen. Blandt de mest be
kendte kan nævnes L i e b f r a u e n m i l c h , der 
dyrkes paa et meget lille Omraade ved Worms, 
og som udmærker sig ved en fortrinlig Smag og 
Buket. Under dette Navn sælges imidlertid ogsaa 
mange andre rhinhessiske Vine af ringere Kva
litet. Meget fin og tør er S c h a r l a c h b e r g e r , 
der vokser mellem Bingen og Rudesheim. Gode 
Vine ere endvidere N i e r s t e i n e r , Lauben-
he imer , Bo d e n h e i m e r , N a c k e n h e i m e r o. fl., 
der ofte forsendes under Fællesbetegnelsen Nier
steiner. Rødvine dyrkes navnlig ved Inge lhe im, 
hvorfra faas en fortrinlig Vin, medens Mellem
kvaliteter faas fra Winterheim, Gaualgesheim og 
Bingen. K. M. 

Rhion kaldtes i Oldtiden en fremspringende 
Pynt i Landskabet Achaia paa Peloponnes ved 
Indsejlingen til den korinthiske Bugt. Lige over
for paa Bugtens Nordside i det ozoliske Lokris 

laa A n t i r r h i o n . Paa begge Steder findes Ka
steller anlagte af Venetianerne. Det smalle Stræde 
kaldes undertiden >desmaaDardaneller«. H. H.R. 

Rhipaei montes (lat.), de rhipæiske Bjærge, 
var i Oldtiden Navnet paa en Bjærgkæde i det 
nordøstlige Europa. Men Forestillingerne om den 
vare ganske dunkle, og det er uvist, hvilke Bjærge 
man egentlig har ment dermed. Hinsides R. m. hed 
det sig, at Hyperboræerne (s. d.) boede. H. H. R. 

RhipldoglOSSa danne inden for Forgælle-
sneglene (se P r o s o b r a n c h i a ) en Gruppe, 
der efter mange ejendommelige Bygningsforhold 
maa siges at indtage en primitiv Stilling. Saaledes 
har Hjertet næsten altid 2 Forkamre, der dog efter 
Tilstedeværelsen af 2 eller kun I Gælle vise sig 
forskellig udviklede, i sidste Tilfælde kun i Skik
kelse af en Blindsæk. Nervesystemet viser det 
meget interessante Forhold, at der i Stedet for 
de to Fodnerveknuder findes to af talrige Tvær
strenge forbundne Længdenervestammer i Foden. 
Snabel og Aanderør mangle, ligeledes sædvanlig 
et hanligt Parringsorgan. Tungeraspens Midtparti 
bestaar af faa, ret store Tænder med tilbage-
krummet, savtakket Rand; ved Siden af disse 
kan følge en enkelt afvigende formet, stor Tand; 
endelig sammensættes Sidedelene af meget talrige, 
lidt efter lidt i Størrelse aftagende, ligeledes krog-
formet bøjede, savtakkede Tænder. Af herhen 
hørende Familier kunne nævnes : Pleurotomariidae; 
Fissurellidae, med en symmetrisk Skal, der snart 
er gennemboret i Toppen {Fissurella: Issehul), 
snart bærer et dybt Indsnit i Randen (Emargi-
nula); Haliotidae (Haliotis: Søøre); fremdeles 
Trochidae og Turbinidae, der begge have en 
lav, kegleformet Skal, men afvige indbyrdes ved, 
at Laaget hos Trockus alene bestaar af hornagtig 
Substans, men derimod hos Turbo er forstærket 
med et mægtigt Kalklag. Endelig maa nævnes 
Neritidae, til hvilke f. Eks. Slægten Neritina 
(s. d.) hører, af hvilken de fleste Arter ere Hav
dyr, men nogle gaa op i Brakvand eller Fersk
vand, ja enkelte tropiske Arter endog udelukkende 
leve paa Land. Det sidste gælder ogsaa Helici-
nidae, der aldeles mangle Gællen og i Stedet 
derfor, ligesom Lungesneglene, have Kappehulen 
omdannet til en Lunge. (Li t t . : A. Lang, »Ver-
gleichende Anatomie« III, 1 Mollusca [Jena 1900]; 
P. F i s c h e r , Manuel de Conchyliologie [Paris 
1887]). R.B.-P. 

Rhipsalis Gaertn., Kaktusslægt af epifytisk 
voksende Arter, der have et meget forskelligt 
Ydre; deres Stængler ere trinde, flade (bladagtige) 
eller kantede og i hvert Fald mere eller mindre 
stærkt leddelte. Areolerne ere smaa og besatte 
med Børster eller sjældnere Torne. Blomsterne 
udgaa enkeltvis eller i smaa Grupper fra Areolerne; 
de ere regelmæssige, forholdsvis smaa og have 
en hjulformet, oftest hvid Krone; Støvdragerne 
ere ikke saa lange, at de rage ud af Kronen. 
Frugten er et saftigt Bær. Ca. 50 Arter, de fleste 
fra Syd- og Mellemamerika. Enkelte findes i 
Kultur, saaledes R. pachyptera Pfeiff., hvis øverste 
Led ere bladagtige, medens Leddene i øvrigt ere 
tykke og purpurrøde i Randen; Blomsterne ere 
gule og af en fin Duft, de udgaa i Grupper fra 
Areolerne. Arten stammer fra Brasilien. Se 
Kak tu s f ami l i en . A. M. 



1112 Rhiptoglossa — Rhode Island. 

Rlliptoglossa se K a m æ l e o n e r . 
Rhizobium se R o d k n o l d b a k t e r i e n . 
RhiZOboléae, RhizobolllS se C a r y o c a r a -

ceae. 
Rhizooarpéae, ældre Betegnelse for Vand

bregner (se B r e g n e r S. 588). 
Rllizocepllåla se R o d k r æ b s . 
Rhizoclonium se Alger S. 514. 
RhiZOCtonia se R o d f i l t s v a m p . 
Rhizogonlum se Mosser S. 1061. 
Rhizoider (bot.) kaldes dehosMosser og Bregne-

forkim optrædende Haardannelser, som erstatte 
Roddannelsen og i fysiologisk Henseende svare 
til roddannende Planters Rodhaar. Hos Mosserne 
udspringe de dels fra Stængelen, dels fra Bladene, 
ofte paa ganske bestemte Steder, dels fra Løvet, 
hvis en ægte Stængel ikke er udviklet. Hos 
Bladmosserne ere de ofte meget stærkt udviklede 
og kunne danne en tyk, brunrød Filt af stærkt 
grenede, ofte bladgrønt-holdige Celletraade, hvis 
Tværvægge ere skraat stillede. Her kunne de 
ogsaa hyppig vokse ud til et paa den fugtige 
Jord liggende, algelignende >Protonema«, hvorfra 
ny Mosstammer massevis kunne skyde op eller 
særegne Yngleknopper kunne afsnøres. Hos Halv
mosserne ere R. encellede; hos Tørvemosserne 
mangle de ganske. V. A. P. 

Riliz6ni se R o d s t o k . 
Rhizomérpha se H o n n i n g s v a m p . 
Rllizoniys se B l i n d m u s . 
RhiZOphaga d. s. s. Rodædere. Se Pung-

r o v d y r . 
Rhizophora se R h i z o p h o r a c e a e . 
RllizopllOl'acéae, tokimbladede og frikronede 

Planter af Myrteblomstredes Orden, smaa Træer 
eller Buske, oftest med modsatte, helrandede og 
læderagtige Blade, der have affaldende Aksel
blade. Blomsterne ere smaa eller middelstore og 
sidde enkeltvis eller i kvastformede Stande i Blad
hjørnerne. Oftest ere de tvekønnede og stedse 
regelmæssige, omkring- eller oversædige; de have 
mest 4—8-kødede eller læderagtige Bægerblade, 
lige saa mange Kronblade, der ere kortere end 
Bægerbladene, hvide, gule eller brune og ofte 
lappede eller frynsede, samt 8—mange Støvblade, 
som hos Rhizophora udmærke sig ved at have 
mangerummede Støvknapper. Honningskive findes 
mellem Støvdragerne. Frugten bestaar oftest af 
2—4 Frugtblade med et tilsvarende Antal Rum, 
hvori som Regel 2 Æg; den bliver et lidet saftigt 
Bær, sjælden Kapsel eller Stenfrugt, med eet eller 
flere Frø af forskellig Udstyrelse; Kimen er gerne 
grøn. Hos nogle Arter spire Frøene paa Træerne 
(eller Buskene); se senere. — R. tælle ca. 50 
Arter, der udelukkende leve i Troperne, de fleste 
i den gamle Verden. En Del af dem danne sammen 
med Arter af andre Familier Mangroveskove eller 
-krat (se M a n g r o v e ) og ere paa ejendommelig 
Maade tilpassede til at leve langs sumpede Strande 
med stærk Veksel af Ebbe og Flod. Nogle Arter 
have Luftrødder, der udgaa bueformet fra Stammens 
Grund og hæve Planten op ligesom paa et Stillads; 
ogsaa fra Grenene udspringe Luftrødder. Alle j 
Rødder ere indvendig udstyrede med luftførende 
Gange, der staa i Forbindelse med Atmosfæren ved 
Lenticeller paa de overjordiske Dele. Bladene 
ere hos de i Mangroven voksende R. gerne xero-
filt byggede, have tyk Overhud, Vandvæv, ind

sænkede Spalteaabninger o. s. v., hvilketalt menes 
at tjene til Forhindring af en skadelig Ophobning 
af Saltene i Bladenes Væv. Frøenes Spiring paa 
Træerne er ogsaa en Tilpasning til Voksestedet. 
Naar Kimene løsnes fra Moderplanten, kunne de 
hurtig (i Løbet af faa Timer) fæste Rod i Dyndet; 
de kunne ogsaa forinden flyde om i nogen Tid, 
da de ere udstyrede med Luftrum og af en sej 
Konsistens. Den direkte Nytte af R. er yderst 
ringe. De mangrovedannende Arter spille en 
Rolle ved Landvinding. Barken af dem benyttes 
til Garvning og Farvning. 

Rhizophora L., smaa Træer i Mangroven med 
alle de for Mangroveplanterne ejendommelige 
Træk. Gullige eller grønlige Blomster i Kvast; 
4-tallige. Frugten er bæragtig, med 1 Frø; Kim
bladene ere sammenvoksede; det hypokotyle 
Stængelled forlænges stærkt og falder sammen med 

i Kimknoppen ud af den tilbageblivende Frugt med 
Kimbladene. 3 Arter. R. Mangle L. er ud
bredt i de amerikanske Mangrover (se W a r m i n g 
i »Botanische Jahrbiicher« [Bd. 4, 1883]); des
uden høre 2 Arter til den gamle Verdens Mangrove
vegetation. Se Mangrove . A. M. 

Rhizophyllidacéae se Alger S. 523. 
Rhizopoder ere en Afdeling af Slimdyrene, 

som baade omfatter nøgne og med en Kalkskal 
forsynede Former (se nærmere under Sl im
dyr). M. L. 

Rhizostoméa, en Afdeling af Storgopler, hos 
hvilke en Mundaabning mangler og erstattes af 
talrige smaa Sugeaabninger, som ere fordelte paa 
de 8 rodformet grenede Mundarme. Imellem 
Sugeaabningerne findes ejendommelige Mund- eller 
Armtentakler, hvorimod de ellers almindelig op-

| trædende Rand tentakler mangle. M. L. 
Rhizota se H ju ldy r . 
Rhizotomer (græ.), ordret: Rodskærere; be-

I tegner særlig Folk, der samle Rødder til medicinsk 
Brug. H. H. R. 

Rllizotrogus se O l d e n b o r r e r . 
RhO, By i Norditalien, Provins Milano, ligger 

ved Banelinien Milano—Torino. (1901) 3,800 
Indb. R. har en Valfartskirke fra 1583 og driver 
Fabrikation af Pølser, Tændstikker, Papir samt 
Jærnvarer. H. P. S. 

Rhodamln, et Farvestof, som hører til Fthal-
einerne og faas ved Ophedning af Fthalsyre-
anhydrid med Diæthylmetaamidofenol og koncen
treret Svovlsyre. R. farver Uld og Silke blaarød med 
stærk Fluorescens og er temmelig lysægte. O. C. 

Rliodån, T h i o c y a n , Su l focyan , er Radi
kalet CNS, som ikke kendes i fri Tilstand. O. C. 

Rhodånforbindelser, R h o d a n i d er, s eTh io -
cyansyre . 

Rhodånkålium se T h i o c y a n s y r e . 
Rhodånkvægsølv, K v æ g s ø l v r h o d a n y r e , 

HgCNS, er et hvidt Pulver, som er uopløseligt 
i Vand, og som ved Forbrænding efterlader en 
meget voluminøs Rest (Farao-Slanger). Se T h i o 
c y a n s y r e . ^ ^ O. C. 

Rhode Island [ro!uda'iland], Stat i U. S. A.( 
ligger mod Nordøst i Ny-England, er Unionens 
mindste Stat og begrænses mod Nord og Øst af 
Massachusetts, mod Vest af Connecticut, og mod 
Syd af Atlanterhavet. R. I. udgøres af Bredderne 
af Narragansettbay med Hovedmassen paa den 
vestlige Side og med de i Bugten liggende Øer 
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R. I. eller Aquitneck, Conanicut og Prudence. 
Arealet er 3,240 • Km. med (1900) 428,556 
Indb. eller 132 pr. G Km. I det opgivne Areal 
er medregnet Kystvande; saa fraregnes disse, er 
R. I.'s Landareal kun 2,810 • Km. Kysterne 
af Narragansettbay ere lave og rige paa Strand
søer. I det indre af R. I. er Terrainet et lavt 
Bakkeland med et Underlag af arkæiske eller 
længst mod Øst af palæozoiske Bjærgarter. Jord
bunden er de fleste Steder sandet og kun frugt
bar langs Narragansettbay og paa Øerne. Af 
Vandløbene er Pawtucket eller Blackstone River, 
der kommer fra Massachusetts, det eneste af Be
tydning. Øen R. I., efter hvilken Staten har 
Navn, er 130 • Km. stor og har stejle Klippe
kyster , men er for øvrigt frugtbar og har et 
sundt Klima, hvorfor de gamle rejsende kaldte 
den Amerika's Eden. Nutildags er dens Hovedby 
Newport et af U. S. A.'s mest besøgte Bade
steder. Hele Staten R. I. er bekendt for sit 
milde Klima, idet de stærke Svingninger, der 
ellers udmærke Ny-England's Stater, her ikke 
komme frem paa Grund af den oceaniske Be
liggenhed. Omtrent l/4 af Arealet er skovklædt, 
og af Resten er en meget betydelig Del Græs
land, da Jordbunden egner sig bedre hertil end 
til Kornland. Befolkningen rummer et betydeligt 
Element af indvandrede Irlændere, hvis lave 
Dannelsestrin bevirker, at næsten 11 p. Ct. af 
alle Hvide over 10 Aar i R. I. ere Analfabeter, 
og Statens offentlige Skoler besøges knap af 
Halvdelen af Børnene i Skolealderen. Af højere 
Undervisningsanstalter nævnes det baptistiske 
Brown University i Providence. Agerbruget er 
af forholdsvis ringe Vigtighed, og saavel Land
ejendommenes Værdi som Høstudbyttet har i de 
senere Tiaar været i Tilbagegang, medens Kvæg
holdet er blevet staaende paa samme Trin. De 
vigtigste Kulturplanter ere Majs, Havre og Kar
tofler. Dyrkningen af Køkkenurter staar paa et 
højt Standpunkt og giver Anledning til Udførsel. 
Kvægbestanden udgjorde 1895 10,200 Heste, 
36,600 Stkr. Hornkvæg, 15,600 Svin og 11,300 
Faar. Langs Kysten vedligeholdes talrige Østers
banker, og Østersproduktionen er ca, 1 Mill. Hekto
liter om Aaret. Af Mineraler brødes indtil 1892 
lidt Stenkul. Industrien er derimod af stor Be
tydning, og R. I. er væsentligst en Industristat. 
1890 fandtes der 3,377 Fabrikker, der sysselsatte 
86,000 Arbejdere og producerede Varer til en 
Værdi af 300 Mill. Kr. om Aaret. I første 
Række kommer Tilvirkningen af Klædevarer til en 
Værdi af 135 Mill. Kr., Bomuldsvarer til 105 Mill. 
Kr. samt Jærn- og Staalvarer, Maskiner og Juveler. 
Handelen drives væsentligst med Nabostaterne ad 
Jærnvejene og over Havnene Providence, Newport 
og Bristol. Med fremmede Stater har R. I. saa 
at sige ingen Handelsforbindelser. Banenettet havde 
1893 en Længde paa 365 Km. Ifølge Forfat
ningen af 1843 er den lovgivende Myndighed i 
Hænderne paa et Senat paa 36 og et Deputeret
kammer paa 72 Medlemmer. Guvernøren og de 
øverste Embedsmænd vælges aarlig af de skatte-
ydende Vælgere. Regeringssæde er skiftevis Pro
vidence og Newport. Staten deles i 5 Counties. 
Budgettet er aarlig paa godt 20 Mill. Kr.; Stats
gælden er kun lidt over 6 Mill. Kr., hvorimod 
Statens Købstæder have en Gæld paa 48 Mill. Kr. 

1 Siden 1874 er alt Salg af berusende Drikke strengt 
forbudt i R. I. Den første Nybygd i R. I. grund
lagdes 1636 af Udvandrere fra Massachusetts, der 
af religiøse Grunde bevægedes til at anlægge 
Providence. 1643 skænkede Karl II den et Fri-
brev, hvilket 1663 erstattedes med en Forfatning, 

j der stod i Kraft til 1843. R. I. tog ivrig Del i 
I Uafhængighedskrigen, men vægrede sig længe ved 
i at anerkende den ny Forfatning og tiltraadte først 

1790 Unionen som den sidste af de 13 Stater. 
1 (Li t t . : S. G. A r n o l d , History of Rhode Island 

and Providence Plantations 1636—1790 [2 Bd., 
New York 1859—60]; G. W. G r e e n e , Short 

I history of R. I. [Providence 1877]). H- p- s-
Rhodes [ro!udz], Ceci l , engelsk Kolonigrund-

| lægger, født 5. Juli 1853, død 26. Marts 1902. 
Han var en Præstesøn fra Hertfordshire og selv 
bestemt til at blive Præst, men maatte 1870 for 
sit Helbreds Skyld rejse til Natal i Sydafrika, 
hvor han styrede en ældre Broders Landbrug og 
gjorde et heldigt Forsøg med Bomuldsavl. 1871 
flyttede han til Kimberley og vandt her ved Diamant
minerne i et Aars Tid økonomisk Uafhængighed, 
medens han samtidig fik Lejlighed til nøje at 
kende Sydafrika's rige Muligheder og ufærdige 
Tilstande. Dog opgav han ikke sin Lyst til 
Studier og gjorde flere, kortere eller længere Be
søg ved Oxford Universitet, indtil han 1881 tog 
sin Grad her. Forinden havde han 1880 gennem
ført en Sammensmeltning af Diamantselskaberne 
og samlet sig selv Rigdom, dog kun som et 
Middel til at fremme de store Planer, der gærede 
i hans Sind. 1881 valgtes han til Kaplandets 
lovgivende Forsamling, samme Aar som P. Kriiger 
blev Præsident i Transvaal. Det lykkedes ham 
tidlig at standse Boerernes Forsøg paa at ud
vide Transvaal Vest paa over Vest-Griqualand, 
og 1883 kom første Gang Modsætningen mellem 
ham og Afrikandernes Fører Hoffmeyr til Orde, 
idet denne vilde et forenet Sydafrika med fuldt 
Selvstyre under eget (o: hollandsk) Flag, medens 
R. vel ønskede Foreningen og Selvstyret, men 

i kun som et Led af det britiske Verdensrige. I 
Samklang hermed gav han 1888 10,000 L. St. til 
Fremme af Irland's Home Rule, idet han vilde 
have Parlamentet omdannet til et virkeligt Rigs-
parlament. 1884 fik han en Del af Betschuana-
Land bragt ind under England og skød saaledes 
dettes Magt ind mellem de tyske Kolonier og de 
hollandske Fristater; blev selv Regeringens Kom
missær og maatte derfor afslaa General Gordon's 
Opfordring om at følge med ham til Khartum; 
han vilde nok engang søge selv at naa hertil, men 

1 kun Syd fra. 1888 udvidede han det vundne 
Omraade ved at slutte Aftale med Matabelemes 

I Høvding Lobengula og afskar saaledes Transvaal 
: Muligheden af en Udvidelse Nord paa. Aaret 
I efter grundlagde han det sydafrikanske Chartered 

Company, blev selv dets Leder og udstrakte dets 
Herredømme lige til Tanganyika-Søen, hvorved 
et Rige skabtes med et Omfang som 3/,j af Indien. 
Samtidig med at han styrede det efter ham siden 
opkaldte »Rhodesia«, blev han 1890 Førsteminister 
i Kaplandet; arbejdede for fuld Ligestilling af 

, Engelsk og Hollandsk og gennemførte 1892 en ny 
Valglov, der gav ogsaa de indfødte Valgret, naar 
de tilegnede sig en vis Grad af Oplysning og af 
Indtægt. Ministerposten maatte han dog opgive 
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efter Jameson's uforsigtige og uforberedte Indfald 
i Transvaal 1895, fordi han havde været om ikke 
delagtig deri, saa dog fuldt vidende om Planen. 
Han ofrede nu alle sine Kræfter paa Rhodesia's 
Udvikling, dæmpede 1896 en farlig Opstand af 
Matabelerne alene ved sit personlige Mod og sin 
åandelige Overlegenhed; førte 1898 Jærnbane-
anlægget indtil Buluvayo og planlagde dets yder
lige Fortsættelse indtil Tanganyika-Søens Syd
spids. Da Krigen med Boererne udbrød 1899, 
ilede han til Kimberley og ledede Byens Forsvar 
med vanlig Kraft og Omsigt; holdt derved en 
saa stor fjendtlig Styrke bunden, at Sejren anden
steds lettedes. Efter et sidste Besøg i England 
og et kort Ophold i Ægypten for mulig at gen
oprette sit Helbred vendte han dødssyg tilbage 
til Sydafrika i Febr. 1902 og døde snart efter i 
Kapstaden. Han oplevede vel ikke sine Lands
mænds endelige Sejr, men levede dog længe nok 
til at kunne forudse den. Ved hans Død blev 
det almindelig erkendt, hvor betydelig en Mand 
han havde været. Han var en Mand med stort 
Fremsyn, udmærket Dygtighed og ubøjelig Vilje, 
der grænsede til Hensynsløshed, en Mand af samme 
Art som Clive og Warren Hastings, og han ud
førte en Gerning i Lighed med deres. Af sin 
store Formue (flere Mill. L. St.) gav han kun en 
ringe Brøkdel til sine Slægtninge, men Hoved
massen til Oxford Universitet, dels ligefrem til 
dets Udvikling, dels til Oprettelse af en Mængde 
Fripladser for unge Mænd fra de engelske Kolonier, 
fra Nordamerika og fra Tyskland; det var nemlig 
hans faste Tro, at Verdensfreden og Civilisa
tionens Fremgang bedst sikredes ved et godt For
hold mellem England og de nævnte Lande. Efter 
hans Ønske førtes Liget til Rhodesia og jordedes 
paa Matoppo-Højene, hvor hans mærkelige 
Sammenkomst med Matabelernes Høvdinger fandt 
Sted 1896. E. E. 

Rhodésia benyttes ofte som Samlingsnavn for 
de af The Chartered Company besatte Land
strækninger i Sydafrika mellem Transvaal's Nord
grænse og Congo-Staten, altsaa Matabele-Land, 
Maschona-Land, Barotse-Land o. a. R. er op
kaldt efter Kompagniets tidligere Direktør Cecil 
Rhodes. C. A, 

Rhodéus se B i t t e r l i n g e n . 
Rhodez se Rodez . 
RhodiCl't se B o r a c i t . 
Rliodiola se S t e n u r t . 
RhodlOS kaldtes i Oldtiden en Flod, som fra 

den asiatiske Side faldt ud i Hellespont paa det 
smalleste Sted. Den hedder nu Kodscha-tschai og 
flyder tæt forbi Fortet Sultanije-Kalessi. H. H.R. 

Rhodiserriddere se J o h a n n i t e r o r d e n . 
Rliodftes se G a l h v e p s e r . 
Rhod ium, sjældent Metal, hvis kemiske Be

tegnelse er Rh, tilhører Platinmetallerne, idet det 
næsten altid som Platinets Ledsager optræder i 
de saakaldte Platinmalme, hvor det opdagedes af 
Wollaston 1803 som et graat tungsmelteligt 
Pulver, hvis Smeltepunkt ligger under Platinets, 
men over Iridiets. Smeltet i Knaldgas har det i 
lignende Farve og Glans som Aluminium. R. er | 
meget blødt, strækkeligt og smidigt. Fremstillet 
ved Svejsning af den af Malmen fremstillede i 
Svamp kan det smedes gentagne Gange; frem-
Stillet ved Smeltning er det derimod sprødt. R. I 

svejses vanskeligere end Platin. Vægtfylden er 
12,!, Atomvægt 104^. Rent R. og dets Legeringer 
med Guld og Sølv ere uopløselige i Syrer, legeret 
med andre Metaller saasom Platin, Kobber og 
Wismuth opløses det efter Legeringens Rhodiums-
indhold snart mere, snart mindre af Kongevand. 
Klor angriber R. stærkere end de andre Platin
metaller og forvandler det til et indifferent Sesqui-
klorid, som er helt uopløseligt. Af Rhodium-
legeringer modstaar den med Zink Saltsyre, men 

! ikke stadig Luftpaavirkning, den med Tin danner 
sorte glinsende Krystaller, som smelte ved høj 
Temperatur. Legeres Platin med R-, vokser dets 
Modstandsevne mod Syrer. Staal skal forbedres 
ved Legering med R., dette har dog hidtil ikke 

i haft praktisk Betydning. Galvanisk udfældes R. 
let og giver et Overtræk, som staar sig fortrin
lig mod kemisk Paavirkning, men R.'s høje Pris 
hindrer denne Anvendelse. F. TV. 

Rhodinmgnld, naturlig Guldlegering med 34— 
43 p. Ct. Rhodium, skal forekomme i Mejico. 

Rhodizonsyre, Dioxydichinoyl, C6(0)9-
(02)(OH)2. Kaliumsaltet af denne Syre faas ved 
Indvirkning af Alkohol paa Kuliltekalium som 
mørkeblaa Naale, hvis vandige Opløsning er 
rødgul. O. C. 

Rhodochlton Zucc, Slægt af Maskeblomstrede 
(Løvemund-Gruppen) med en enkelt Art R. volu-
bile Zucc, en fleraarig Slyngplante med store 
Blomster, hvis Bæger er mærkeligt ved den røde 
Farve og dets Klokkeform; efter Afblomstringen 
forstørres det yderligere. Kronen er mørkerød 
og har en 5-lappet, svagt læbedannet Krave; 
4 tomægtige Støvdragere. Dyrkes som Pryd
plante. A. M. 

R. formeres ved Frø og Stiklinger paa halv
varm Bænk og omplantes, naar Potten er fyldt 
med Rødder. Naar Planten har opnaaet passende 
Størrelse, udplantes den i Koldhuset. Egner sig 
til at beklæde Bagvæggen eller Vindusposterne 
i et større Koldhus. L. H. 

Rhodocrinus se Sø l i l jer . 
Rhododéndron se A l p e r o s e f a m i l i e n . 
Rhodokrom, en rød Varietet af Pennin, se 

Klor i t . 
RhodokrOSit se Manganspa t . 
Rliodoinéla, Rhodomelacéae se Alger S. 

523-
Rhodonit se P y r o x e n g r u p p e n . 
Rhodope, Bjærgmasse paa Balkan-Halvøen, 

ligger paa Grænsen mellem Makedonien og Øst-
rumelien med Hovedretning fra Nordvest til Syd
øst. Mod Nord og Øst begrænses R. af den 
østrumeliske Slette og Maritsa-Dalen, mod Vest 
af Struma's Dal og mod Syd af det lave Kyst
land. Mod Nordvest staar R. i Forbindelse med 
Halvøens andre Bjærgsystemer. R., hvis samlede 
Længde er 400 Km., falder i flere Under
afdelinger, af hvilke nævnes det nordvestlige Rilo 
Dagh med R.'s Kulminationspunkt Muss Alla 
(2,930 M.), det syenitiske Perim Dagh mod Vest 
samt de sydligere Boz Dagh og Bunar Dagh. 
R. er som Helhed et tæt afsluttet, vanskelig til
gængeligt Omraade, der kun kan overskrides ad 
Stier i en betydelig Højde. Geologisk talt er R. 
en mægtig Gnejsmasse med talrige Granitpartier 
og paa mange Steder gennembrudt at Trakyt-
masser, der for en Del danne de højeste Partier. 
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Med en Middelhøjde af ca. 1,000 M. skraaner 
R. mod Østsydøst samtidig med, at Landskabs
formerne blive mere og mere ensformige, jo 
længere man fjerner sig fra de nordvestlige Egne, 
hvor man træffer en udpræget Alpenatur. R. har 
kun faa Søer, af hvilke de to største Butkova 
og den lange, smalle, 158 n Km. store Tachino-
Sø ere Rester af en tidligere større Søbedækning. 
Store Skove dække endnu adskillige Egne af R., 
og Skovgrænsen ligger paa Rilo Dagh ved ca. 
2,000 M. R. kaldes af Tyrkerne D o s p å d Ja i -
las i og af Bulgarerne D e s p o t o P l a n i n a eller 
D e s p o t o Dagh , hvad der betyder de »gejstlige 
Bjærge* paa Grund af de mange Klostre. H. P. S. 

Rliodopliycéae se Alger S. 522. 
Rodophyllidacéae se Alger S. 523. 
RllOltoracéae se A l p e r o s e f a m i l i e n . 
Rhodos, 0 ved den sydvestlige Kyst af Lille

asien, adskilt fra Fastlandet ved et Sund af 18 
Km.'s Bredde. Den har en Størrelse af 1,448 • 
Km. med omtrent 30,000 Indb., hvoraf de 2/3 
ere Grækere. Øen, der har sin længste Udstræk
ning fra Nordøst til Sydvest, er gennemskaaren 
af en Bjærgkæde, hvis højeste Punkt Atairo, 
Oldtidens Atabyrios, har en Højde af omtrent 
1,200 M. Til Trods for Bjærgene er den meget 
frugtbar og frembringer især Vin, Oliven, Figener 
o. 1. I politisk Henseende hører Øen til det 
tyrkiske Vilajet Archipelagos (Djezair-i-bahrise-
fid), hvis Guvernør sædvanlig residerer paa R. i 
Hovedstaden af samme Navn, som ligger ved den 
nordøstlige Spids. Samme By er ogsaa Sæde for 
en græsk Ærkebiskop. — R.'s oprindelige Ind
byggere hed Telchiner, men den blev tidlig 
koloniseret af Grækere, især fra Argolis. De tre 
Byer paa Øen, L i n d o s (paa Østkysten), Ia ly-
sos (paa Nordkysten) og K a m e i r o s (paa Nord
vestkysten), udgjorde i Forbindelse med Kos, 
Knidos og Halikarnassos, der ligeledes vare be
boede af Dorer, et Forbund, hvis Centrum var 
Apollon-Tempelet ved Triopion. Rhodierne toge 
ogsaa Del i de græske Kolonisationer i fjernere 
Lande og grundlagde bl. a. Gela paa Sicilien. 
Senere blev Øen skatskyldig til Athen, men fri
gjorde sig under den peloponnesiske Krig. Sam
tidig sluttede Øens tre Stæder sig sammen til 
een Stat og grundede en ny Hovedstad R. (408 
f. Chr.), der fra den Tid af vedblivende har 
været Øens Hovedstad. Dog maatte R. omtrent 
380 igen indtræde i det atheniske Forbund, men 
løsrev sig efter 20 Aars Forløb efter Tilskyndelse 
af Mausolos, Tyran i Halikarnassos. I Tiden efter 
Alexander den Store naaede R. sin højeste 
Blomstring og forstod i Kampene mellem Dia-
docherne at bevare sin Uafhængighed. Ved 
Understøttelse fra ægyptisk Side modstode Rho
dierne med Held en Belejring af Demetrios Poli-
orketes (305—04). De havde efterhaanden skaffet 
sig en stor Flaade, baade Krigsflaade og Handels-
flaade, og R. blev i lang Tid det kommercielle 
Bindeled imellem Grækenland og Orienten. Desuden 
blev R. et Hovedsæde for Kunsten i den efter-
klassiske Tid (se B i l l e d h u g g e r k u n s t S. 1094); 
men ejendommelig var ganske vist Rhodiernes 
Forkærlighed for de kolossale Former, som især 
viste sig ved den Billedstøtte af Solguden, der 
stod ved Indsejlingen til Havnen (»Kolossen paa 
R.«). Ogsaa i Veltalenheden udmærkede Rho

dierne sig, og en af de betydeligste græske 
Talerskoler fandtes paa R. I politisk Henseende 
udvidede R. sit Herredømme over de nærmeste 
Dele af Lilleasien's Fastland. Romerne begunstigede 
Rhodierne, fordi de havde stillet sig velvillig til 
dem under Krigene med Makedonien og Syrien, 
og efter Antiochos IH's Overvindelse fik R. der
for en stor Del af Lykien og Karien under sig 
(189), men maatte dog senere igen afstaa disse 
Lande (167). Der begyndte da ogsaa en økono
misk Tilbagegang, da Romerne søgte at gøre 
Delos til et Handelscentrum for at skabe en 
Modvægt mod R. Øen blev da ogsaa afhængig 
af Rom, endskønt dens Frihed formelt stadig 
anerkendtes. Først under Kejser Claudius blev 
R. ligefrem inddragen under det romerske Rige 
(44 e. Chr.), men fik dog ogsaa senere flere 
Gange sin Uafhængighed formelt anerkendt. 
Araberne erobrede R. 661, men det lykkedes 

; senere den græske Kejser at erobre den tilbage. 
j Senere var den en Tid i Genovesernes Besiddelse, 
men 1310 fik Johanniterordenen (s. d.) Magten 
over Øen og beholdt den til 1522, da den blev 

I erobret af Tyrkerne, som derefter stadig have 
besiddet den. (L i t t . : R o t ti er s, Description des 
monuments de Vile de Rhodes [Bruxelles 1830]; 
Berg, »Die Insel Rhodos« [2 Bd., Braunschweig 
1860—62]; B i l i o t t i og C o t t r e t , L'ile deRho-

I des [Rhodos 1881]; Tor r , Rhodes in ancient 
times [Cambridge 1885] og Rhodes in modern 
times [Cambridge 1887]; H. van G e l d e r , »Ge-
schichte der alten Rhodier« [Haag 1900]). H. H. R. 

Rliodotllåmnus Rchb., Slægt af Lyngfamilien 
med en enkelt Art R. Chamaecistus Rchb. (Rho-
dodendron Chamaecistus L.), en lille nedliggende 
Halvbusk med elliptiske og i Randen haarede 
Blade og lyserøde Blomster med hjulformet Krone, 
enten enlige eller 2—3 sammen (Maj—Juni). Den 
stammer fra de østlige Alper og dyrkes paa 
Stenhøje. A. M, 

R. formeres ved Frø, der saas i Potter og 
dækkes kun lidt. Planterne holdes i Koldhus, 
indtil de kunne udplantes paa Stenhøjen. L. H. 

Rhodotilit se Inesit. 
Rhodotypus Sieb. & Zucc, Slægt af Rosen

familien med en enkelt Art R. kerrioides Sieb. & 
Zucc., en middelhøj Busk med modsatte, æg
dannede og mørkegrønne Blade og enlige Blomster, 
der have Yderbæger og en stor hvid Krone. 
Prydbusk fra Japan. A. M. 

R. formeres ved Aflæggere. Den trives bedst paa 
et solrigt Voksested med letmuldet Jord. L. H. 

RhddllS d. s. s. R h o d o s . 
Rhodymenia, Rhodymeniacéae se Alger 

S- 523. 
Rhoeadlnae se V a l m u e b l o m s t r e d e . 
Rhoikos , græsk Kunstner fra 7. Aarh. f. Chr., 

vistnok fra Samos. Han virkede som Bygmester 
og Billedhugger og havde 2 Sønner, Theodoros 
og Smilis, der fortsatte hans Gerning. Han 
byggede Hera's Tempel paa Samos og Labyrinten 
i Lemnos (eller Samos). Det fortælles, at der i 
den efesiske Artemis'es Tempel stod en Statue 
af Natten, udført af R., og at han og Sønnen 
Theodoros havde opfundet den Kunst at støbe 
Figurer i Metal. H. A. K. 

Rhombe (mat.) kalde« et Parallelogram, hvis 
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fire Sider ere lige store. Diagonalerne staa vinkel
ret paa hinanden. R. er det eneste Parallelogram, 
hvori der kan indskrives en Cirkel. Chr. C. 

Rliombeporfyr kaldes visse ejendommelige 
Eruptivbjærgarter, som optræde i store Masser i 
Christiania-Egnen (Ringerike-Langesund), og som 
udmærke sig ved deres rhombeformede Feldspat-
strøkorn. Navnet R. hidrører fra L. v. Buch. 
Feldspatstrøkornene bestaa af en lys Alkali-
feldspat med talrige mikroskopiske Indeslutninger 
af fremmede Mineraler; Grundmassen, som om
giver dem, er i frisk Tilstand sortegraa eller 
graa; ved begyndende Forvitring bliver Sten
artens Farve rødligbrun, og med denne Farve 
træder den næsten overalt frem i Naturen, hvor 
ikke Stenbrud aabne Indblik i de dybere liggende 
friske Partier. Under Mikroskopet ses Grundmassen 
overvejende at bestaa af Alkalifeldspat; under
ordnet optræde Augit og andre Mineraler. — R. 
danner vidtudbredte Dækker af enorm Tykkelse 
(indtil 400 M.), de hvile for en stor Del paa de 
lidt ældre Melafyrdækker. Ogsaa i Gange, deri
blandt saadanne, som kunne følges milevidt, er 
R. hyppig; man kender ogsaa inden for de samme 
Egne grovkornede Dybbjærgarter, som i kemisk 
Sammensætning svare til R., nemlig Augitsyenitter. 
R.'s Dannelsestid falder ind under den store vul
kanske Periode, som indtraf i Skandinavien efter 
Silurtidens Afslutning. (Li t t . : W. C. B r o g g e r , 
»Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes« [ud
kom siden 1894]). N. V. U. 

Rhombisk Krystalsystem se Krystal
former. 

Rhombdéder se K r y s t a l f o r m e r . 
Rhomboide (mat.), Parallelopipedum be

grænset af seks Rhomber. Chr. C. 
Rhombns d. s. s. Bothus , se F l y n d e r f i s k 

S- 739-
RhOllChUS, tør Rallelyd (s. d.). 
Rlldne [ro!n], Romernes Rhodanus,zx Frank

rig's vandrigeste Flod og en af de betydeligste 
europæiske Floder, der udmunde i Middelhavet. 
Den udspringer i den schweiziske Kanton Wallis, 
1)753 M. o. H., paa Vestsiden af St.-Gotthard-
Fjældene. Dens Kilde er den 23 • Km. store 
R . - G l e t s c h e r (s. d.), der fra en Fim i Urner-
Alperne skyder sig 5 Km. mod Syd til Vestfoden 
af Furka-Passet. Kort neden for Isranden forene 
sig tre Flodarme i eet Leje, og R. har allerede 
her en betydelig Vandmængde. I sit øvre Løb, 
der afsluttes ved dens Udtræden i Geneve-Søen, 
følger R. Wallis-Dalen (Valais, la vallée o: 
Dalen). Denne har indtil Martigny vestlig Ret
ning og en Længde af 120 Km., medens Bredden 
er 3—4 Km. Sin Tilbliven skylder Wallis-Dalen 
de samme Kræfter, der i sin Tid rejste de om
liggende Alpe-Kæder; men den er senere bleven 
uddybet af en mægtig Gletscher, der havde sin 
fri Isrand V. f. Jurabjærgene. Under dens Af
smeltning dannedes et System af Endemoræner, 
der nutildags henligge som mægtige Tværvolde 
over Dalbunden. En Udfyldning har Dalen faaet 
og faar vedblivende dels gennem Jord- og Sten
skred, dels ved de Grusmasser, som de i Smelt
nings- og Regntider saa rivende Sidefloder fra 
Berner-Alperne (Massa fra Aletsch-Gletscheren, 
Lonsa og Dala) og fra de penninske Alper (Bisp, 
Borgne og Dranse) føre ud i Dalen. Disse Grus-

I aflejringer tvinge R. over mod Dalens modsatte 
I Side, hvorfor den følger snart den ene, snart den 
I anden Dalside. Sideflodernes Løb har man nu 
reguleret for at hindre deres Ødelæggelser, der 
navnlig indtraadte efter længevarende Regn eller 
Gennembrudet af isdæmmede Gletschersøer. Det 
landskabelige Skue, som R.-Dalen frembyder paa 
Strækningen indtil Martigny, er fuldt af Mod-

\ sætninger. Man ser paa een Gang de højeste 
Toppe og Kæder og den største Dal i Schweiz, 

1 kolde blaalige Ismarker og Dalens sydlandsk-
1 yppige Plantevækst fremdreven af det milde 

Klima, utilgængelige Fjælde og et veldyrket Kul
turland. Medens øvre Wallis (mellem Furka-
Passet og Martigny) er en Længdedal, er nedre 

j Wallis (mellem Martigny og Geneve-Søen) en 
j udpræget Tværdal, hvor R. tager nordlig Retning 

og indtil St. Maurice flyder i et trangt Leje om
givet af høje, stejlt faldende Fjældsider. De fra 
Sidedalene kommende Tilløb danne enten Vand
fald ved deres Munding (f. Eks. Sallanches) eller 

'< forene sig med R. gennem udvadskede Kløfter. 
I N. f. St. Maurice skifter Dalen fuldstændig Ka
rakter, bliver bred, flad og sumpet. R. gaar her 
over et Deltaland, som den har dannet ved Ud
fyldning af en Vig af Geneve-Søen, hvori den nu 
flyder ud, 372 M. o. H., gennem 3 Mundinger, 
som gennemsnitlig tilføre Søen 200 Kbm. Vand 

I i Sekundet, om Vinteren 55, om Sommeren 740, 
I Maksimum 1,700. Vandstanden er højest i August, 
' lavest i Februar. Søen fungerer som Regulator 
: for R. i dens nedre Løb, og da Tilførselen fra 
I dens øvre Løb varierer stærkt efter Aarstiden, 

kan der være i1/3 M.'s Forskel paa Søens Vand
stand. Tillige virker Søen som Klarekumme. De 
tungeste Partikler aflejres straks ved Flodens Ud
træden i Søen, og Landsbyen Port Valais, der, 
som Navnet antyder, engang laa ved Søbredden, 
er nu fjernet 2 Km. fra denne. De finere og 
lettere Smaadele føres længere ud i Søen og 
spredes til et Lag af findelt Dynd gennemskaaret 
af dybe Flodrender, hvorigennem det koldere 
Flodvand skyder sig ind under Søvandet. Efter 
sin Udtræden af Geneve-Søen modtager R. fra 
venstre Arve, der kommer fra Mont Blanc's Is
marker og gennemstrømmer Chamonix-Dalen. I 
et sydvestligt Løb gennembryder R. den sydlige 
Del af Jurabjærgene. Gennem Kæderne er dens 
Seng snævre, klippefyldte Kløfter, som Pe r te 
du R. og Mal pe r t u i s , der danne en stærk 

; Modsætning til de mellemliggende Sump- og 
Mosedrags lave Bredder. Fra venstre modtager 
R. Afløb fra de to store savojiske Dalsøer An-
necy og Bourget, inden den naar det lavere Land 
hinsides Bjærgene. Straks ved sin Udtræden af 

i Bjærgene gør R. ved St. Genix en skarp Bøjning 
og tager nordvestlig og senere helt vestlig Ret-

j ning indtil Lyon. V. f. Bjærgene er R. indtil 3 
Km. bred og er rigt forsynet med Øer og Sand
banker. Ved Lyon, hvor Flodspejlet ligger 155 
M. o. H., optager R. fra Nord den med Jura
floden Doubs forenede Sa6ne (430 Km.), hvor
efter R. med en skarp Bøjning tager Retningen 
mod Syd og beholder denne i sit 335 Km. lange 
nedre Løb indtil Udmundingen i Middelhavet. 
Den franske R.-Dal begrænses mod Vest af det 
midtfranske Højland, mod Øst af Udløberne fra 

, Vestalperne, hvorfra den modtager Tilløbene 
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Isére, Drome og Durance. Mellem Lyon og Pont 
St. Esprit er Dalens Bredde vekslende. Hvor et 
Tilløb munder ud, breder den sig, og de fjerne 
Snebjærge træde her frem i al deres Pragt. Syd
europæisk Klima og Plantevækst tiltage gradvis, 
efterhaanden som man kommer mod Syd, og ud
folde sig helt paa den brede, frugtbare Slette 
S. f. Avignon. Ved Aries begynder D e l t a e t , 
idet R. her deler sig i to Arme: L i l l e R. og 
S t o r e R., der omslutte den 750 • Km. store 
0 Camargue. Store R. besørger 86 p. Ct. af 
Flodens samlede Vandføring og er indtil sin 
Munding omgiven af Dæmninger. 0. f. Store R. 
ligge La Crau's vidtstrakte Sten- og Sandmarker. 
Største Delen af Camargue er øde, usundt Sump
land, bevokset med Salturter, et Hjemsted for 
talrige Svømme- og Vadefugle, blandt hvilke 
Flamingoen til Tider indfinder sig. Deltaets 
Vækst foregaar især omkring Mundingen af Store 
R., hvor der gennemsnitlig vindes 57 M. Land 
om Aaret, og hvor Hovedmassen af Flodens 
Dyndmasser, der anslaas til 21 Mill. Kbm. aarlig, 
bundfældes. Adgangen fra Søsiden er yderst be
sværlig, dels paa Grund af Aflejringen, og dels 
fordi Flodlejerne hyppig skifte Retning. Om 
Anlæg af nogen Storby i Deltaet har der ganske 
naturlig ikke kunnet være Tale. Med store Be
kostninger har man i 19. Aarh. søgt at for
bedre Skibsadgangen til R. For at omgaa Barren 
foran Store R., hvorover der er knapt 2 M. 
Vand, har man 7 Km. oven for Flodens Munding 
(1863) anlagt en 3 Km. lang og 6 M. dyb Kanal, 
der gaar mod Øst til St. Louis ved Fos-Bugten. 

R.'s samlede Længde er 812 Km., deraf 531 
paa fransk Grund. Flodomraadet, der er særdeles 
regnrigt, er for Frankrig's Vedkommende 90,000 
O Km. og for Schweiz'es 9,000. I Schweiz mod
tager R. Tilløb fra 200 Gletschere og har paa 
hele sit Løb 100 Bifloder. Regnet fra Saåne's 
Kilder til Mundingen er R. Frankrig's næst
største Flod; men vælges Doubs til Kildeflod, 
har den større Længde end Loire. R. og dens 
Bifloder have, med Undtagelse af SaSne, et stærkt 
og uregelmæssigt Fald, hvorfor den bærende og 
udgravende Evne er stor. Vandføringen, der ved 
Lyon er ca. 900 Kbm. pr. Sekund, er efter 
Durance's Udmunding vokset til 1,900 Kbm., og 
R. er saaledes Frankrig's vandrigeste Flod. For
holdet mellem Vandføringen ved Høj- og Lav
vande er ved Udløbet af Geneve-Søen som 1 : 4 
og vokser efterhaanden til 1:30; men da Bi
floderne ikke have Højvande paa samme Tid, er 
der mere Ligevægt i Vandføringen end i Garonne 
eller Loire. R. er sejlbar fra Le Pare, 154 Km. 
oven for Lyon, og til Middelhavet; men skønt 
denne Strækning er 490 Km., er R. i sin Helhed 
ikke stærkt udnyttet til Skibsfart. Strækningen 
mellem Lyon og Aries, der er den, der benyttes 
mest, blev 1893 befaret af 7,000 Skibe med 
560,000 Tons. Med Rhinen staar R. i Forbindelse 
ved Rhin-R. -Kanalen , med Seine ved Bur
g u n d e r - K a n a l e n og med Loire ved Cana l 
du C e n t r e . I sit nedre Løb staar R. i For
bindelse med Durance ved Canal de Craponne 
(mellem Aries og Mallemort), medens en anden 
gaar fra Aries til Port le Bouc (47 Km.) ved 
Fos-Bugten, en tredje fra Beaucaire til Aigues 
Mortes-Bugten (59 Km.) og en fjerde, som før 

nævnt, fra St. R. til St. Louis ved Fos-Bugten. 
Desuden er der paatænkt en Kanal fra R. til 
Marseille, der er R.'s egentlige Havnestad. (L i t t . : 
L e n t h é r i c , Le R., histoire d'un Jieuve, I—II 

i [Paris 1892]; B a r r o n , Le R. [Paris 1891]; C. 
I C. C h r i s t e n s e n og H. L a s s e n , »Europa«, 

I—II). M. Kr. 
Rhone [ro!n], Departement i det sydøstlige 

Frankrig, grænser mod Nord til Departementet 
Sa6ne-et Loire, mod Øst til Ain og Isére, mod 
Syd og Vest til Loire, er dannet af de tidligere 
Landskaber Lyonnais og en Del af Beaujolais 

; og har et Flademaal af 2,859 • Km. Det om
fatter en Del af Saone-Dalen og Sletterne 0. og 
S. f. Lyon; men største Parten er et Bjærgland 

i hørende til Cevennerne i videre Forstand og 
I gennemdraget af Højderne Lyonnais (937 M.), 

Tarare (1,004) og Beaujolais (1,052 M.). Paa 
Østgrænsen flyde Saone og Rh6ne. Befolkningen, 
der 1896 udgjorde 837,463 Personer, vokser aar
lig med godt 1 p. Ct. og beløber sig til 293 
Indb. pr. Q Km. Landbruget er det vigtigste 
Erhverv. Halvdelen af Jorden er Agerland, og 
den anden Halvdel deles omtrent lige mellem 
Enge, Vinbjærge og Skove. Kun en Ubetydelig
hed (54 • Km.) henligger som Hede og Græs
gange uden Kultur. Hveden er det vigtigste 
Brødkorn, men dækker dog ikke Forbruget. 
Kartoffelavlen er betydelig, og Vinhøsten giver 
gennemsnitlig */2 Mill. Hektoliter om Aaret. 
Blandt Husdyrene er Hornkvæget det talrigste 
(85,000 Stkr.), dernæst Faar (36,000), Geder 
(30,000), Svin (23,000) og Heste (15,000). Bjærg-
værksdriften beskæftiger sig med Udvinding af 
Stenkul (38,000 Tons), Kobber og sølvholdigt 
Bly. Fabrikvirksomheden er særdeles betydelig, 
navnlig Silkemanufakturen, for hvilken Lyon er 
Hovedsædet. Desuden spiller Spinding og Væv
ning af Bomuld, Tilvirkning af Musselin og Knip
linger (særlig i Tarare) en betydelig Rolle. I 
anden Række kommer Jærnindustrien (15,000 
Tons Raajærn 1894), Tilvirkning af Maskiner, 
Porcelæn, Glas, Sæbe og Kemikalier. 1893 fandtes 
2,400 Dampmaskiner med 27,000 H. K., og Kul
forbruget udgjorde 1,3 Mill. Tons. Der indføres 
Raastoffer til Brug i Fabrikkerne og udføres 
Industrigenstande. Departementet deles i to 
Arrondissementer, 29 Kantoner og 268 Kom
muner. Hovedstaden er Lyon. M.Kr, 

Rhone-Gletscheren skyder sig som en 5 Km. 
lang Istunge i sydlig Retning ned fra R h 6 n e -
F i r n e n paa den nordvestlige Side af St.-Gott-
hard-Fjældene. Firnen og Gletschertungen have 
tilsammen en Længde fra Nord til Syd paa 10 
Km., selve Gletschertungen ca. 5 Km., og et 
Areal paa 23 • Km. Omkring dette Island 
ligger en Kreds af høje snefri »Horn«, Toppe, 
paa hvilken Sneen paa Grund af Stejlheden ikke 
kan blive liggende, saaledes Gelmershorn (3,200 
M.), Eggstock (3,556 M.), det 3,630 M. høje 
Dammastock, der er Kulminationspunktet i Urner-
Alperne, Rhonestock (3,603 M.) og Galenstock 
(3,598 M.). Fra Galenstock skyder Gletscheren 
sig ned til Vestfoden af Furkapasset, hvorfra den 
frembyder det smukkeste Skue. Gletscheren ud
mærker sig ved Isens Renhed og en stærk, grøn-
blaa Farve. Isgrænsen ligger i 1,800 M.'s Højde 

og synes efter de i de senere Aar foretagne 



1118 Rhone-Gletscheren — Rhus. 

regelmæssige Maalinger at trække sig tilbage. 
Smeltevandet danner tre mindre Strømme, der 
forene sig straks neden for Isranden og danne 
Floden Rh6ne, der allerede ved sit Udspring har 
en betydelig Vandføring. M. Kr. 

Rhoue-Muiidingerne, Bouches-du-Rhone, 
Departement i det sydøstlige Frankrig, grænser 
mod Nord til Departement Vaucluse, mod Øst til 
Var, mod Syd til Middelhavet og mod Vest til 
Gård, er dannet af den sydvestlige Del af Pro
vence og har et Flademaal af 5,248 Q Km. Den 
vestlige Del optages af den store Sand- og Sten
slette La Crau, som ved Capronne-Kanalen og 
andre Vandingskanaler fra Durance søges frugt
bargjort. Mellem Rh6ne-Flodens Arme ligger 
Deltaøen Camargue med udstrakte Sumpe og 
Strandsøer som den 120 • Km. store Valcarés; 
dog ogsaa her som i La Crau vinder Landets 
Kultivering Fremgang. Den større østlige Del af 
Departementet er bjærgfuld og opfyldt af Alpernes 
Udløbere: Bjærgkæderne Ste Baume (1,043 M.) 
og Ste Victoire (1,011 M.) og længere Nord paa 
det lavere Alpines (386 M.). Hovedfloderne ere 
Rhone, der deler sig i to Arme, Store og Lille 
Rhone, og Durance samt Kystfloden Huveaune 
ved Marseille. 0. f. Deltaet ligger den 155 • 
Km. store Strandsø Berre. En Skyggeside ved 
det varme og tørre Klima er den til alle Aars-
tider optrædende heftige og isnende Nordenvind, 
Mistralen, der er skadelig for Plantevæksten og 
undertiden optræder med saa stor Kraft, at den 
har væltet et Jærnbanetog. Befolkningen, der 
1896 udgjorde 679,646 Indb., vokser gennem
snitlig 1^2 p. Ct. pr. Aar, og Tætheden er 130 
Indb. pr. Q Km. Af de 92,000 Udlændinge er 
Flertallet Italienere. Kun lidt over en Fjerdedel 
af Arealet benyttes til Agerland, en Ottendedel 
er skovklædt og et lige saa stort Areal er Hede. 
Kun 12 p. Ct. af det samlede Flademaal benyttes 
til Kornavl, og Vinbjærgene udgøre kun 235 • 
Km. Dyrkningen sker ikke med stor Omhu; men 
der er i saa Henseende en Del Forskel paa de 
forskellige Egne. Hovedproduktet er Hvede, men 
ogsaa Avlen af Havre og Kartofler har megen 
Betydning. I Sammenligning med Oliven- og 
Vinavlen kommer Dyrkningen af Mandler, Figener, 
Granatæbler og nordiske Træfrugter kun i anden 
Række. Hornkvæget er lidet talrigt (1893 8,000 
Stkr.), derimod holdes der i/2 Mill. Faar. Af 
Vigtighed ere Fiskeriet og Silkeavlen, der 1895 
gav 215,000 Kg. Kokoner. Bjærgværksdriften 
(Brunkul ved Fuveau, Gips, Kalk og Byggesten) 
er af ringe Betydning. Der indvandtes 1893 
161,000 Tons Havsalt. Paa Handelens og Indu- j 
striens Omraade er Marseille (s. d.) ubestridt 
Departementets første Plads. Handelen og Skibs
farten paa Rh6ne (s. d.) støttes af forskellige 
Kanalanlæg, der ere anlagte med den Hensigt at 
lette Adgangen til Floden. Departementet deles 
i 3 Arrondissementer, 29 Kantoner og 109 Kom
muner. Hovedstaden er Marse i l l e . M. Kr. 

Rh6ne-Vine kaldes Vinene fra begge Rhone-
Bredder i Provence, Dauphiné og Drome. De 
bedste ere de i sidstnævnte Departement frem
stillede Sorter H e r m i t a g e ( s . d.). K. M. 

Rhopålisk (græ.), kølleformet; r. Vers, et 
Vers, hvor hvert Ord har en Stavelse mere end 
det foregaaende. H. H. R. 

Rhopalocéra se D a g s o m m e r f u g l e . 
Rhuddlan [ri'aian], By i det nordlige Wales, 

Flintshire, ved Mundingen af Clwyd og med (1891) 
1,035 Indb., bekendt i Historien som det Sted, 
hvor Kong Offa af Mercia 795 slog Walliserne, 
og hvor de walliske Høvdinger 1233 svore Tro
skabseden til Edvard I's Søn. M. Kr. 

RhUS L., Slægt af Anacardiaceae, Buske eller 
Træer med spredte, hele, 3-koblede eller finnede 
Blade og smaa, i en rigt forgrenet Top siddende 
Blomster. Disse ere polygame og have 5-delt 
Bæger og Krone; Støvdragerne udgaa ved Grunden 
af en bred Honningskive; 3 fri Grifler. Frugten 
er en kugleformet eller sammentrykt Stenfrugt, 
der er glat eller haaret og i Kødet indeholder 
en stor Mængde Harpiks (eller Voks). Ca. 120 
Arter i subtropiske og varmt tempererede Egne. 
Følgende Arter have haaret Frugt med et tyndt 
Harpikslag. R. glabra L. har kort behaarede 
Grene, paa Undersiden graagrønne, 7—8-finnede 
Blade med lancetdannede og savtakkede Smaa-
blade og kort behaaret Top. Træet stammer fra 
det atlantiske Nordamerika. Det plantes som 
Prydtræ i Haver, og dets Frugter anvendes til 
Gurgle vand og Eddike. R. typhina L. (Edd ike 
t ræ, H j o r t e t a k t r æ , Sumak i Frankrig) ligner 
foregaaende (det stammer fra de samme Egne), 
men har tæt og langt behaaret Top. Ogsaa det 
plantes i Haver. Bladene af de to Arter samt af 
den nedenfor nævnte R. Coriaria anvendes til 
Indblanding i Tobak for at give Aroma. R. se-
mialata Murr. har aflange og næsten læderagtige 
Smaablade, der i Randen ere savtakkede og paa 
Undersiden kort gulhaarede, og Bladstilken er 
mere eller mindre vinget. Træet lever i Japan og 
Ostindien. Paa dets Blade dannes store Galler 
(Gallae chinenses), der benyttes til Fremstilling 
af Tannin. R. Coriaria L. (Garv e-Sum ak) har 
5—7-finnede Blade med smalt vinget Stilk og 
aflange, i Randen takkede Smaablade, der ere 
kort og spredt behaarede paa begge Sider. Træet 
har hjemme i Middelhavsomraadet. Dets Blade og 
Grene benyttes til Garvning (Corduan - og Saf-
f i an læder ) ; da alle Arter R. indeholde store 
Mængder Garvestof, anvender man ogsaa andre 
Arter, saaledes de to førstnævnte, til Garvemidler. 
Grene og Blade af R. Coriaria farve sort, medens 
Barken farver gult, og Rødder og Frugter rødt. 
Blade og Frugter af samme Art (Rolia et baccae 
Sumachi) bruges til Lægemidler, og Frugterne til 
Krydderi. — Følgende Arter have en ganske glat 
og glinsende Frugt med et tykt Harpikslag. R. 
Toxicodendron L. (Gif t -Sumak) med 3-koblede 
Blade stammer fra Sacchalin, Japan, Nordamerika 
til Mejico. Træet er berømt for de giftige Virk
ninger, Saften fremkalder paa Huden; dog an
vendes den til Lægemiddel (mod Reumatisme). 
Det plantes som Prydtræ. R. venenata DC. (R. 
Vernix L.) har finnede Blade med aflangt ellip
tiske Smaablade, der ved Grunden ere tilspidsede. 
Det stammer fra det atlantiske Nordamerika og 
giver en Slags Fernis (sort). Ligesom af foregaaende 
og følgende Art er dens Saft giftig. R. vernicifera 
L. adskiller sig fra R. venenata ved, at Smaabladene 
ere afstumpede ved Grunden; Træet lever i Ja-
pan's Bjærgskove. R. succedanea L. har finnede 
Blade med lancetdannede og langt tilspidsede 
Smaablade, der paa Undersiden ere graagrønne; 
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Japan og Østasien. De to sidste Arter give Ja
p a n s k F e r n i s og Voks. Især faas en stor 
Mængde vegetabilsk Voks {Cera j'aponica) af 
Frugterne af R. succedanea. Om P a r y k t r æ e t 
se C o t i n u s . A. M. 

Som Prydbuske i danske Haver dyrkes R, glabra, 
R. typhina, R. Toxicodendron og R. Vernix, 
hvoraf dog den sidste kun kan taale Vinteren paa 
særlig gunstig Vokseplads. De formeres ved Af
lægning eller Rodskud, hvad navnlig de to først
nævnte give i rigelig Mængde. For at give fyldige, 
bladrige Buske maa de jævnlig beskæres. De 
ynde let Jord og fuldt Sollys. L. H. 

RllUSUia se Rusma. 

Rliyakolit se F e l d s p a t . 

Rhyl [raTilJ, By i det nordlige Wales, Flint-
shire, ved Mundingen af Clwyd, har en 640 M. 
lang Havnedæmning og en Vandkuranstalt, er et 
af de mest yndede og stærkest besøgte Badesteder 
i Wales, med (1891) 6,500 Indb. M. Kr. 

Rliymney [ri'mni] eller Rumney , By i det 
sydlige Wales, Monmouthshire, mellem Merthyr 
Tydvill og Tredegar, har Jærnværker, Kulgruber 
og (1891) 7,733 Indb. M.Kr. 

Rliynchites se S n u d e b i l l e r . 
Rhyncobdellldae se Igler. 
Rliyncliobotlindae {Tetrarhynchidae) er en 

Familie af Bændelorme, hvis store Hoved er for
synet med 4, i Reglen lange, med bagud rettede 
Kroge udstyrede Hæftesnabler samt med 4 kraftige 
Sugeskaale, der dog kunne være parvis forbundne 
med hverandre. Snablerne ligne meget den til
svarende Dannelse hos Kradserne og kunne lige
som denne trækkes fuldstændig tilbage hver i sin 
Skede. De 4 Skeder strække sig igennem Hovedets 
lange halsformede Parti, og hver af dem ender 
bagtil i en oval, med stærke Ringmuskler udstyret 
Del, den saakaldte Kolbe. Fra Bunden af denne 
udgaar en lang Retraktormuskel, som fæster sig 
indvendig til Spidsen af Snabelen og kan drage 
den tilbage i Skeden. Snabelen er fyldt med en 
kornet Vædske, som ved Tilbagetrækningen op
samles i Kolbens Hulrum, og Udskydningen fore-
gaar formodentlig ved', at denne Vædske ved j 
Sammentrækning af Kolbens Ringmuskler udøver 
et Tryk paa Snabelen. — Kønsorganerne have i 
det væsentlige den samme Bygning som hos 
Bothriocefalerne; men Kønsaabningen ligger i j 
Ledets Rand. Disse Formers Udvikling og Livs
historie er endnu meget ufuldstændig kendt. De I 
synes vel alle at gennemgaa et Blæreormstadium, i 
men Blærens Forhold til det unge Dyr synes at 
være meget forskellig hos forskellige Arter, og ! 
vi kunne i saa Henseende sondre mellem 3 for
skellige Tilfælde. Snart er Forholdet et lignende 1 
som hos Tænierne, idet det unge Dyr ligger i | 
omkrænget Tilstand i en Blære. Her finder senere 
en Omkrængning Sted, og Blæren, som i Form | 
og Bygning er meget forskellig fra det øvrige 
Legeme, opløses ved Dyrets Overførelse til den i 
endelige Vært. I andre Tilfælde er Blæren i Form I 
og Bygning saa lidet forskellig fra det unge Dyrs 
Legeme, at den efter Omkrængningen danner en 
naturlig Fortsættelse af dette. Endelig har man 
fundet Ungdomsformer, som ligge frit indesluttede 
i en lukket Blære, fra hvilken de synes at kunne 
udvandre for at opsøge en ny Vært. Ungdoms- | 

formerne, de saakaldte Tetrarhyncher, findes i 
Musklerne og andre parenkymatøse Organer hos 
forskellige Benfisk, medens de fuldt udviklede 
Former, som kunne opnaa en anselig Størrelse, 
leve i Tarmkanalen hos Hajer og Rokker. M. L. 

Rhynchocephalia, Krybdyrorden, som i Nu-
I tiden alene er repræsenteret af den newzealandske 

Hatteria (s. d.), et Dyr, der i sit Ydre ganske 
fremtræder som et stort Firben. De uddøde 
Former, man stiller herhen, udmærke sig lige saa 
lidt ved særlig ejendommeligt Udseende eller be
tydelig Størrelse; de største naaede kun en Længde 
af 2—3 M. I Benbygning ere de derimod meget 
interessante, idet de besidde en hel Række Ka
rakterer, der adskille dem skarpt fra Firbenene 
(Lacertilia) og tydeligt nok vise, at de danne en 
med disse parallel, men samtidig utvivlsomt ældre 
Gren af den fælles Krybdyrstamme. Af saadanne 
Ejendommeligheder kunne nævnes de bikonkave 
Hvirvellegemer, dernæst adskillige Forhold i Kra
niets Bygning, saasom det fastvoksede Ledben og 
den ved en særegen Benbro delte Tindingehule, 

! endelig de saakaldte Bugribber. 
Af R., der aldrig have optraadt i særlig rig 

Udvikling, kendes, f. Eks. fra Juratiden, adskillige 
Slægter, der til Dels staa Hatteria meget nær; 

i om adskillige af de palæozoiske, fra Perm og 
Trias stammende Former [Palaeohatteria o. a.) 

I gælder det derimod, at de vel vise størst Over
ensstemmelse med R., men samtidig i mangt og 

! meget vise Tilnærmelse til andre Krybdyrordener, 
I f. Eks. Firbenene. (Li t t . : Z i t t e l , »Grundziige 
1 d. Palæontologie« [Munchen 1895]). R.H.-P, 

Rhynchophora se P a l m e s n u d e b i l l e . 
Rl iynchospora se Næbfrø . 
RliynchosiicllUS se G a v i a l e r og K r o k o 

d i l l e r . 

Rhynchdtae se N æ b m u n d e d e . 

RhynchoteutJl is , Betegnelse for visse i Jura-
og Kridtaflejringerne forekommende Blæksprutte
næb, der utvivlsomt ere at henføre til Nautilerne. 
Dette fremgaar dels af, at man stundom kan være 
saa heldig at finde dem liggende parvis inde i 
selve Nautilskallerne, dels af en Sammenligning 
med Kæberne af de nulevende Nautiler, hvilke 
de ganske stemme overens med i Bygning. Lige
som disse bestaa de nemlig inderst af et horn
agtig Stof og ere paa Ydersiden forstærkede af 
et svært Overtræk af Kalk; dette er i Reglen det 
eneste, som er bevaret, om end man i sjældne Til
fælde ogsaa kan finde Rester af Hornlaget. R. H.-P. 

Rhyncl iotus se L ø n h a l e r . 
Rhyndåkos, Flod i Lilleasien i Oldtiden. Den 

udsprang ved Bjærget Dindymos i Frygien og flød 
mod Nord og Vest gennem Frygien og Mysien. 
Efter at være strømmet gennem Søen Artynia og 
efter at have optaget Floden Makestos fra Syd 
faldt den ud i Propontis. Den hedder nu A d i r n a s -
t s cha i . Ved dens Bredder sejrede Lucullus 73 
f. Chr. over Kong Mithradates'es Hær. H. H. R. 

Rhyol i t d. s. s. L i p a r i t . 
Rhys [ralis], John , engelsk Sprogforsker, er 

født 21. Juni 1840 i Abercareo i Wales. Han 
studerede i Bangor og Oxford og lagde sig sær
lig efter keltiske Sprog; senere rejste han til 
Tyskland og studerede i Gottingen, hvor han 
blev Dr. phil., og i Leipzig. 1878 blev han Pro-
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fessor i Keltisk i Oxford. Foruden Bidrag til 
»Re vue celtique« og forskellige andre sproglige 
Tidsskrifter har han udgivet: »Lectures on Welsh 
Philology« [1877, ny Udg. 1879]; »Celtic Britain« 
[1882, ny Udg. 1884]; »Hilbert Lectures on the 
Origin and Growth of Religion as illustrated by 
Celtic Heathen dom« [1888]; »Studies in the Ar
thurian Legend« [1891]). T. L. 

Rhys Davids, T. W., se D a v i d s , T. W. 
Rhys. 

Rliyssa se S n y l t e h v e p s e . 
Rhytidophyllum floribundum se Gesneria-

ceae. 
Rhytina se B a r k d y r e t . 
Rhytisma se R y n k e p l e t . 
Rhæticit er en hvid Varietet af Mineralet 

Cyanit, fra Pfitschthal i Tyrol. 
Rhætien se Ræt i en . 
Rhon, Bjærgkæde i Mellemtyskland, strækker 

sig omtrent i nord—sydlig Retning fra Omegnen 
af Briickenau i det bayerske Regeringsdistrikt 
Unterfranken indtil Vacha ved Werra i Sachsen-
Weimar med en Bredde af ca. 75 Km. I politisk 
Henseende tilhører Kæden bayersk Unterfranken, 
preussisk Provins Hessen-Nassau og Sachsen-
Weimar. Skønt R. med Hensyn til sin Karakter 
afviger fra de i Nærheden liggende Bjærge, regnes 
det dog for at danne den østlige Grænse af det 
hessiske Bjærgland. Ligesom i dette dannes Under
grunden af Triasformationen (særlig broget Sand
sten og Muslingkalk), over hvilken Toppe og 
Rygge af Trakyt, Fonolit og Basalt danne de 
mærkeligste Former. Mod Øst bestaar Bjærgkæden 
af langstrakte plateauformede Rygge, der falde 
stejlt af til det omliggende Land og oventil be
sidde næsten jsevne eller kun svagt hvælvede 
Plateauflader med udstrakte Højmoser. I dette 
Omraade hæver sig en Ryg med en Længde af 
20 Km. til en Middelhøjde af 800 M. og naar 
endog i Wasserkuppe en Højde af 950 M., R.'s 
største Højde. Mod Nordvest antager Bjærgkæden 
et andet Præg og bestaar af enkelte kegleformede 
Bjærgtoppe, der gruppere sig paa en fuldstændig 
uregelmæssig Maade og ikke træde tæt nok sammen 
til at omslutte bestemte Dale. Klimaet er særlig 
i de højere Dele raat, om Vinteren dække store 
Snemasser Højderne, og om Sommeren lejrer sig 
hyppig Taage over de store Moser. Paa Grund 
af den ringe Frugtbarhed er Befolkningen for en 
stor Del henvist til Husindustri. Joh. F. 

Ri, Vejmaal i Japan, å 2,160 Keng, lovmæssig 
= 3,927 M.,for Skibsfart = i,85i,8M. N.J. B. 

Ri (Søudtryk), en lang bøjelig Stage, der bruges 
til Kurvemaal ved Skibsbyggeriet. C. L. W. 

Ria, Ouled-Riah, Stamme i Algérie, Dep. 
Oran, bebor Landet N. f. Dahra, hvor de op
tage flere Kystfioders Dale og nutildags udgøre 
et Par Tusinde Individer, der leve af Kvægavl og 
Agerbrug. R. nedstammer fra en Araberstamme, 
der indvandrede i 11. Aarh., men skylder sin Be
rømmelse til den Udryddelseskrig, Pélissier lod 
foranstalte imod den 1845. Da 1150 Ouled-Riah 
tog sin Tilflugt til en Hule, hvorfra de vedblev 
at skyde paa de franske Tropper, lod Pélissier 
dem brænde inde, og kun 55 kom derfra med 
Livet. Denne Hule, der er 350 M. høj, ligger i 
Nærheden af Nemchia. H. P. S. 

Riad, By i det indre af Arabien, Hovedstad i 

Landskabet Nedschd, var i Vahabitterrigets 
Blomstringstid en betydelig By, men er nu for
falden. Den ligger i en palmerig Oase ved Foden 

! af Djebel Arid og er omgiven af en Mur. Be
folkningen anslaas til 8—30,000 Indb. M. V. 

Rial se Bur i a l og R i a l Seb i l i . 
Riala-Bey (af ital. realeo: Admiralskib), i ældre 

Tid Betegnelse for en tyrkisk Admiral. J. 0. 
Rial Sebili, tidligere tunesisk Pjaster = 16 

Kharub, 3,13 Gr. 9/10 fint Sølv. N. J. B. 
Rialto, Ponte di se Venezia . 
Rias (Sing. Ria o: Flodmunding) anvendes i 

Geografien som Betegnelse for visse fjordlignende 
Bugter, der adskille sig fra Fjordene ved ikke at 
gaa saa dybt ind i Landet, ved kun at være lidet 
forgrenede og ved at være bredere og dybere 
udadtil end indadtil. Saadanne Fjorde forekomme 
f. Eks. paa Irland's Sydkyst (Bay's) og særlig 
typisk paa Galicien's Kyst i det nordvestlige 
Spanien (Vigo, Pontevedra o. a.). Efter deres 
Dannelse antages de at være sænkede Dale, 
men ikke udformede ved glacial Erosion som 
Fjordene. C. A. 

Ribadåvia, R ivadav ia , By i det nordvest
lige Spanien, Provins Orense, ligger 25 Km. 
V. S. V. f. Orense ved Foden af det 1,157 M. 
høje Faro de Avion og har vigtige Tinminer. 
(1897) 1,135 ^ d b . H.P.S. 

RibadéO, R i v a d e o , By i det nordvestlige 
1 Spanien, Provins Lugo, ligger 72 Km. N. N. 0. f. 
; Lugo i Nærheden af Rio Eo's Udløb i Atlanter-
| havet og har en Havn, der driver livlig Kyst-
' skibsfart og Fiskeri. (1897) 2,331 Indb. H. P. S. 

Ribålta, F r a n c i s c o d e , spansk Maler, født 
i mellem 1550 og 1560 i Castellon de la Plana 
(Valencia), død 1628 i Valencia, hvor han mod
tog sin første Uddannelse hos stedlige Mestere. 
Præget af denne hjemlige Skole i Forbindelse med 
Paavirkning af italiensk Renaissancekunst, som R. 
lærte at kende ved nogle Aars Ophold i Italien, 
giver R.'s Kunst dens særlige Karakter: en lykke
lig Forening af den gamle spanske Skoles arkaisk 
faste og distinkte Formgivning og en ved den 

I italienske Paavirkning frigjort Teknik i malerisk 
. Bredde og koloristisk Fylde. R.'s Hovedværk er 
1 »Nadveren« paa Højalteret i Colegio del Fatriarca 

i Valencia, i hvilken By han er rigelig repræsen
teret i Kirker og Samlinger, saaledes i Museet 
ved den hellige Bruno, Himmelfarten og den 
ubesmittede Undfangelse; i Prado, Madrid, bl. a. 
ved den hellige Franciskus; uden for Spanien 
findes Værker af R. i Munchen og St. Peters
borg. — Hans Søn J u a n de R. (1597 —1628) 
var ligeledes Maler; om hans rige Evner, hvis 
fulde Udvikling en tidlig Død hindrede, vidner 
det storladne Billede fra hans 18. Aar, »Kors
fæstelsen« i Museet i Valencia. Af andre Værker 
af denne Kunstner, hvis Malerier ofte ere vanske-

j lige at kende fra Faderens, anføres de fire Evan-
I gelister i Prado og den hellige Katharina's Mar-
: tyrium i St. Petersborg. A. R. 

Ribbe (Søudtryk), Trælister. L a n g r i b b e r i 
Baade løbe paa langs indenbords og ere befæstede 
til Spanterne. D æ k r i b b e r tjene til Understøttelse 
for Skibsdækkene mellem Dæksbjælkerne. Mærs e-
r ibbe r , korte Plankestykker, der danne Skelettet 
for Mærset. C.L. W. 

Ribbe se B lad S. 87. 
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R i b b e b l a d , Navn for Delesseria-Arter, se 
A l g e r S . 523 . 

R i b b e c k , O t t o , tysk Filolog, født i Erfurt 23. 
Juli 1827, død i Leipzig 18. Juli 1898. Han 
blev 1856 Professor i Bern, 1861 i Basel, 1862 

et kort L ø b gaffeldele sig, og ved en yderligere 
Gaffeldeling af hver af disse Grene dannes i alt 
8 Grene, som hver løbe umiddelbart over i en 
meridian Kanal. De foran nævnte Ribber, der hos 
Flertallet af R. ere det eneste Bevægelsesredskab, 

i Kiel, 1872 i Heidelberg og 1877 i Leipzig, hvor i bestaa hver af en Række parallelle Plader, der 
han virkede til sin Død. Han har væsentlig be 
skæftiget sig med den romerske Poesi, hvorom 
han har udgivet fiere værdifulde Arbejder. Han 
har b l . a. udgivet Scaenicae Romanorum poesis 

fragmentet [2 Bd., 3. Opl . Leipzig 1897—98] , 
og af Vergil 's Digte har han leveret en stor kritisk 
Udgave [5 Bd., Leipzig 1859—68] . I et Skrift 
>Der echte und der unechte Juvenal« [Berlin 
1865] søgte han at vise, at en Del af Juvenal 's 
Satirer ere uægte. Desuden har han udgivet »Die 
romiscbe Tragoedie im Zeitalter der Republik< 
[Leipzig 1875] og »Geschichte der romischen 
Dichtung« [3 Bd., Stuttgart 1887—92]. F ra 
1876 til sin D ø d redigerede han Tidsskriftet 
»Rheinisches Museum«. Efter hans D ø d udkom hans 
»Reden und Vortrage« [Leipzig 1899]. H.H.R. 

R i b b e g o p l e r (Ctenopkora), en lille Afdeling 
fritsvømmende Coelenterater af straaleformet-
symmetrisk Bygning, som bevæge sig ved Hjælp 
af 8 meridiane Rækker af Svømmeplader, de saa-
kaldte Ribber, og hvis Organer ere ordnede efter 
to paa hinanden lodret stillede Planer. Ved 
Legemets ene (orale) Pol findes en Mundaabning, 
som fører ind i en langstrakt, sammentrykt Mave, der 
i sin øverste Del indvendig er forsynet med to Længde

folder, og som 
foroven mund
er ind i et 
andet Hulrum, 
T r a g t e n , der 

ligeledes er 
sammentrykt, 
men i et Plan 

lodret paa 
Mavens. For
døjelsen fore-
gaar i Maven, 
og Ernærings-
vædsken pas
serer fra denne 

Ribbegople, m Mund, s Straalkar- over i Tragten, 
systemet, r Ribberne, t Fangtraade. (I hvorfra den 
omvendt Stilling, Baaledes at Munden føres videre 

vender opad). omkring i L e -
gemet gennem 

et System af Kanaler, som kunne deles i de lodret te 
og de vandrette. De lodrette bestaa af et Par, som løbe 
nedefter langs Mavens to Flader, og af en uparret , 
som løber lige opefter. Denne sidste gaffeldeler 
sig lige under den aborale Pol i to korte Grene, 
som hver igen dele sig for at danne et Par smaa 
Sække eller Ampuller. Hver af disse 4 Ampuller 
har sin Plads i en af de 4 Vinkler, dannet ved 
Skæringen mellem Maveplanet og Tragtplanet , og 
to af dem, som ligge diagonalt modsat hinanden, 
ere forsynede hver med en saakaldt ekskretorisk 
Pore . De vandrette Kanaler tjene til at sætte 
Tragten i Forbindelse, dels med Tentaklerne og 
dels med de 8 meridiane Kanaler, som løbe hver 
hen under en af de 8 Ribber . Ud for det Sted, 
hvor Maven munder ind i Tragten, udspringer et 

under Hvilen ere bøjede nedad, og som ere op -
staaede ved Sammensmeltning af en Række Cilier, 
medens de Celler, fra hvilke disse udspringe, 
danne et fortykket Basalstykke til hver Plade. 
Ved Hjælp af grenede Forlængelser ere Cellerne 
i hvert Basalstykke i Forbindelse med Cellerne i 
de tilstødende Basalstykker, og en Stimulus kan 
saaledes forplantes gennem den hele Række . Under 
Bevægelsen, der altid begynder ved den aborale 
Pol, slaar en saadan Plade et kort , kraftigt Slag 
opefter og vender da langsomt tilbage ti l Hvi le
stillingen, og den successive Bevægelse af Pladerne 
i en Ribbe fremkalder Billedet af en Bølge, som 
bevæger sig fra den aborale Pol mod Munden. 
Ved disse Pladers Virksomhed drives Dyret gennem 
Vandet med Munden rettet fremefter, medens en 
Gople under Bevægelsen har sin Mund rettet 
bagud. Bevægelsen reguleres af et ved den aborale 
Poi liggende Sanseorgan, som man har sammen
lignet med et Centralnervesystem. De t bestaar af 
en lav Indsænkning, udklædt med et Sanseepitel, 
der udskiller talrige smaa Kalkkonkret ioner (Oto -
lit ter). Disse samles til en brombærformet H o b , 
der bæres af 4 smaa, bøjede Plader, de saakaldte 
Balanceplader, som ligge ud for Ampullerne, og 
det hele Organ beskyttes af et hvælvet Tag, der 
ligesom Balancepladerne er dannet af sammen
smeltede Cilier. Forbindelsen mellem Sanseorganet 
og Ribberne tilvejebringes gennem 8, formentlig 
som Nerver fungerende cilieklædte Furer , der 
parvis udspringe fra hver Balanceplade og strække 
sig hen til den øverste Plade i hver Ribbe. De 
fleste R. ere forsynede med et mere eller mindre 
udviklet Tentakelapparat , som udelukkende tjener 
til at fange Byttet med, og som ligger i T rag t 
planet. I dets højest udviklede Tilstand kan dette 
Appara t t rækkes tilbage i en Skede og bestaar 
af en nederste Del , den saakaldte Tentakelbasis, 
og den egentlige, udstrækkelige, af en Muskel 
gennemtrængte Fangtraad, som igen kan være for
synet med forskelligformede (traadformede eller 
haandformede) Vedhæng. Fangtraaden og dens Ved
hæng ere tæt beklædte med ejendommelige Gr ibe
eller Klæbeceller, som have en temmelig indviklet 
Bygning, og som tjene til at gribe og fastholde 
Byttet. Hovedmassen af Legemet bestaar ligesom 
hos Goplerne af en gennemsigtig, geléagtig Masse, 
der er gennemvævet med talrige Muskeltraade. 
R. ere Hermafroditter, og Kønsstofferne dannes i 
Meridiankanalerne, saaledes at hver enkelt Kanal 
paa den ene Side frembringer Æg og paa den 
anden Sæd. Generationsveksel mangler, og en 
Metamorfose findes kun i Afdelingerne Cestoidea 
og Lobata, i hvilken sidste Afdeling den er 
sammenknyttet med en ejendommelig Formerings-
maade, som man har betegnet som Dissogoni. De 
yderst smaa cydippelignende Larver udvikle nem
lig Kønsstoffer i de 4 Meridiankanaler og frem
bringe ved kønnet Formering lignende Larver. 
Dernæst forsvinde Kønskirtlerne, og der indtræder 
en gold Periode, under hvilken de undergaa en 

Par i Tragtplanet liggende vide Kar , som efter | meget indviklet Forvandling, efter hvis Afslutning 

Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 71 
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de for anden Gang blive kønsmodne. R.. som 
omfatte smaa eller middelstoreJ Former, kunne 
deles i følgende Afdelinger: 

Cydippidea. Legemet kugleformet, cylindrisk 
eller sammentrykt. To veludviklede, i Skeder til
bagetrækkelige Tentakler. Den kugleformede 
Pleurobrachia pileus findes ved Danmark's og 
Grønland's Kyster og den sammentrykte Mertensia 
ovum ved Grønland's. 

Lobata. Legemet er sammentrykt og paa hver 
Side af Munden udtrukket i en større eller mindre 
Lap; de to Fladers 4 Ribber fortsætte sig i lige 
saa mange fri, med Svømmeplader besatte Flige. 
Tentakelskede og Hovedtentakel mangle, men Ap
paratet er repræsenteret af talrige fine Traade, 
stillede i en Fure, som fra Munden strækker sig 
til Grunden af hver Lap. Bolina alata ved Dan
mark's og Grønland's Kyster. 

Cestøidea. Legemet langt, smalt, baandformet, 
og de 4 Ribber, som føre til de to Flader, ere 
rudimentære, medens de 4 andre ere udviklede i 
hele Legemets Længde. Tentakelapparat som hos 
Lobata. C. veneris, Venusbælte. 

Platyctenea. Legemet fladt, skiveformet; Ribber 
mangle eller ere yderst korte, tilbagetrækkelige; 
Tentakler vel udviklede, med Skede. Krybende 
Former. Ctenoplana med og Coeiopianauden Ribber. 

Beroidea. Legemet langstrakt, kegleformet eller 
ægformet, sammentrykt. Et Tentakelapparat 
mangler, men til Gengæld findes en uhyre vid 
Mund og en rummelig Mave, Meridiankanalerne 
danne et Netværk over hele Legemet. Idyia cu-
cumis ved Danmark's og Grønland's Kyster. (Li t t . : 
L a n k e s t e r , A Treatise on Zoology, Del I I ; 
Bourne , The Ctenophora [Lond. 1900]; Bronn , 
»Klassen u. Ordnungen d. Thierreichs< [2. Bd., 2. 
Del] ;Chun, Coelenterata [1889—1902]). M.L. 

Ribbemanéter (norsk) d.s. s. Ribbegopler. 
Ribben (costae~) ere benede eller bruskede, 

baandformede Dannelser, der tjene som Støtte for 
Brystets og til Dels Underlivets Indvolde, sam
tidig med at de i mange Tilfælde medvirke ved 
Aandedrætsbevægelserne; i enkelte Tilfælde 
(Slanger, Drager, se L e g u a n e r ) spille de ogsaa 
en Rolle for Dyrets Bevægelser fra Sted til Sted. 
I Reglen staar en Del af R., gerne de forreste, 
ved Hjælp af bruskede Forbindelsesstykker, Rib-
bensbruskene, i Forbindelse med Brystbenet; de 
kaldes da »sande« R. (costae sternales), i Mod
sætning til de »falske« R. (c. asternales), hvis 
Brusk enten lægger sig op mod andre R. eller 
ender frit i Muskulaturen; i sidstnævnte Tilfælde 
kaldes de c. fluctuantes. Antallet af R. veksler 
meget hos de forskellige Hvirveldyr; hos Patte
dyrene fra 11 Par (f. Eks. Bæltedyret) til 18— 
23 Par (f. Eks. Tykhude, Dovendyr); 12 Par findes 
bl. a. hos Mennesket og hos de fleste Aber og 
Halvaber; enkelte Aber, f. Eks. Chimpansen, have 
dog 13 Par. — Hos Mennesket ere de 7 øverste 
Par R. ægte, staa altsaa i Forbindelse med Bryst
benet ved Brusk, af hvilke sidste den øverste er 
direkte, de 6 næste ved Led i Forbindelse med 
Brystbenet. Af de øvrige 5 Par R. ere Nr. 8— 
10 ved Brusk forbundne med de overliggende, 
Nr. 11 og 12 fri. Samtlige R.'s bageste Ender 
ere i Ledtorbindelse med Hvirvelsøjlen. Angaaende 
R.'s Bevægelser se Bryst . S. B. 

Ribbing, svensk adelig Slægt, der med Sikker
hed kan føre sin Oprindelse tilbage til Midten 

af 15. Aarh., men efter al Sandsynlighed allerede 
i 13. Aarh. var bosat i Halland. Blandt kendte 
Medlemmer af Slægten mærkes: L i n d o r m R., 
som 1520 traadte op mod Christian II og derfor 
blev henrettet i Jdnkoping. — P e r R. (1606— 
64) gjorde Tjeneste i Trediveaarskrigen, blev 
1648 Landshøvding og Kommandant i Goteborg 
og deltog som saadan i Krigsaarene 1657—60; 
blev Rigsraad 1654. — Hans Sønnesøn Pe r R, 
(1670—1719), 1714 Landshøvding, 1718 Embeds
mand under den ny Forfatning, som Karl XII 
indførte i Sverige, men dog Modstander af dennes 
absolutistisk centraliserende Planer. Allerede 
medens Kongen levede, havde P. R. tillige med 
nogle andre af Enevældens Modstandere planlagt 
Forslag til en ny Regeringsform. Efter Karl XII's 
Død var han Landtmarskalk i Rigsdagen 1719, 
og hans Virksomhed ved Grundlæggelsen af den 
ny Statsskik var særdeles betydningsfuld. Det 
var ham, som var Lederen, da Stænderne under
kendte Ulrikka Eleonora's Arveret til Tronen, 

! men valgte hende til Dronning, mod at hun 
j underordnede sig Rigsdagens Bestemmelser om 

Statsstyreisen. P. R. har sandsynligvis villet ind
føre en stærk og selvstændig Raadsmagt og over
føre den største Indflydelse i Ridderhuset til den 
jordbesiddende Højadel, men hans Ideer sloge 
ikke igennem; Forfatningen fik Karakter af 
Stændervælde, og i Ridderhuset blev den talrige 
Lavadel overmægtig. I en anden Henseende vandt 
hans Ideer Anklang, idet Bondestanden trængtes 
i Baggrunden og Magten paa Rigsdagene hoved
sagelig tilfaldt de tre, særlig af Embedsmænd 
bestaaende, højere Stænder. Han var Ordfører i 
Kommissionen, som dømte Gortz til Døden og 
bærer saaledes i høj Grad Ansvaret for denne 
Sags Ulovligheder. — F r e d e r i k R. (1721—83) 
blev Oberstløjtnant i den Pommerske Krig. Paa 
Rigsdagen 1765 optraadte han som Politiker, han 
svingede fra Hofpartiet over til »Huerne« og 
blev en af dette Partis betydeligste Mænd. 1766 
blev han Rigsraad. Han søgte at hindre Rigs
dagens Sammenkaldelse 1768, men da Kongen 
og Kronprinsen gennemførte denne, blev F. R. 
afsat fra Raadsembedet. Da »Huerne« 1772 atter 
kom til Magten, blev han igen Rigsraad og be
holdt denne Værdighed ogsaa efter Statsomvælt
ningen August 1772. Han havde dog ofte Kon
flikter med Gustaf III og stod, vel mest af den 
Grund, i Gunst hos Enkedronning Lovisa Ulrika. 
Det var ham, der i Enkedronningens sidste Dage 
skulde udvirke Forsoningen mellem hende og 
Kongen. — A d o l f L u d v i g R. (1765—1843), 
foreg.'s Søn, deltog, dreven af personligt Had 
til Gustaf III, i Sammensværgelsen mod ham. 
Han dømtes til Døden; men Dommen forandredes 
til Landflygtighed og Tab af Adelskab. Under 
Navn af Leuven opholdt han sig siden for det 
meste i Paris. — S i g u rd R. (1816—99) var 
1850—85 Professor i Logik og Metafysik ved 
Universitetet i Upsala. Han var en fremragende 
Filosof og sluttede sig nærmest til den Bo-
strom'ske Retning. Blandt hans Skrifter kunne 
nævnes: »Grundlinier til anthropologien och lo
giken« [1861], »Grundlinier til filosofiens historias 
[1864] og »Genetisk framstallning af Platos idee
lara« [1858]. A. S. 

Ribbing, Se ved, svensk Læge, er født i Stock
holm 1845, blev Dr. med. i Upsala 1871, Lazaret-
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læge i Cimbrishamn 1872 og Professor i praktisk 
Medicin ved Universitetet i Lund 1879. Blandt 
hans Skrifter er mest bekendt: »Om den sexuelle 
Hygiejne og nogle af dens etiske Konsekvenser« 
[4. Opl. 1892], overs, paa Dansk. G. N. 

Ribble [ri'blj, Flod i det nordvestlige Eng
land, udspringer i de penninske Bjærge paa Øst
siden af det 736 M. høje Whernside og gennem
strømmer i et sydligt Løb en dyb Længdedal; 
der er omgiven af de penninske Bjærges højeste 
Toppe (Ingleborough, Pennegent). I den sidste 
Halvdel af sit Løb har R. sydvestlig Retning og 
danner talrige Vindinger gennem Kystsletten, inden 
den efter et Løb paa 100 Km. falder i det irske 
Hav ved Byen Preston, hvor Farvandet har Form 
af en Fjordtragt og kan besejles af mindre Far
tøjer. M. Kr. 

Ribbonmen [ri'banmen], egl. ribandmen (eng. 
»Baandmænd«), Navn for Medlemmerne af et 
hemmeligt Samfund blandt Landboerne i Irland, 
hvis Kendingstegn var et grønt Baand, og hvis 
Formaal var ved Voldsgerninger imod Godsejerne 
og deres Hjælpere at hindre Fæsteafgifternes For
højelse eller Fæsternes Udvisning. De opkom 
1817 og udbredte sig saa stærkt, at deres Tal 
regnedes til 60,000; omtr. 1850 ophørte deres 
Virksomhed, efter at have været snart stærkere, 
snart svagere. E. E. 

Ribbnngerne (o: Røverne), et politisk Parti i 
Norge i 13. Aarh., stiftet 1219 af Høvdingen 
Guldolv af Blokkastad (Asker), væsentlig af 
Levningerne af det opløste Baglerparti. De toge 

• Erling Steinvegg's Søn Sigurd Ribbung til Konge, 
og Partiet, der forenede sig med Slitungerne, vandt 
nogen Indflydelse paa Østlandet. Efter flere 
Sammenstød tvang Skule Jarl Sigurd til at over
give sig; men han rømte fra Fangenskabet, og 
nu var Partiet atter Herre paa Romerike. Efter 
Sigurd Ribbung's Død (1226) var Junker Knut 
Partiets Fører; men efter at have lidt Nederlag 
søgte denne Udsoning med Kong Haakon. 1227 
blev Partiets sidste Fører Magnus Bladstakk 
fanget og hængt i Vermland, og Partiet op
løstes. O. A. 0. 

Ribcbester [ri'btiests], Landsby i det nord
lige England, Lancashire, ved Ribble, 12 Km. 
oven for Preston, med 1,300 Indb. (1891), be
nævnedes af Romerne som Coccium og Rhigo-
dunum. M. Kr. 

Ribe, Købstad i den sydvestligste Del af 
Nørrejylland, Ribe Amt og Herred, ligger under 
55° ' 9 ' 4«" "• Br. og under 30 48' 55" v. L. f. 
Kjøbenhavn (beregnet for Midten af det store 
Taarn ved Domkirken) i en ganske lavtliggende, 
jævn og skovløs Egn, ved Ribe- eller Nibs Aa, 
som ved Byen deler sig i fire Arme, hvoraf den 
ene løber ved Byens Sydgrænse, medens de andre 
gennemstrømme den; lige N. f. Byen løber Tved 
Aa, som falder i Ribe Aa et kort Stykke V. f. 
den. Byen ligger ca. 8 Km. S. f. Kongeaa og 
ca. 6 Km. N. f. Landets Sydgrænse; Afstanden 
fra Vesthavskysten er ca. 6 Km. Det højeste 
Punkt i Byen er ca. 7,5 M. Den ligger 28 Km. 
S. 0. f. Esbjærg og 40 Km. S. S. 0. f. Varde. 
Byen, der staar i Stampe eller snarere er i Til
bagegang, havde 1. Febr. 1901 592 Huse og 
4,243 Indb. (1801: 1,994, 1840: 2,475, ' 860 : 
3,594, 1890: 4,135). R. er meget uregelmæssig 

bygget med mange krumme og snævre Gyder, 
»Slipper«, men gør et meget tiltalende, hyggeligt 
Indtryk, dels ved sin Rigdom paa gamle, karak
teristiske Bygninger, navnlig Bindingsværkshuse 
(se nedenf.), dels ved Aaløbene, som bugte sig 
gennem den, og ved det halv landlige Præg, der 
hviler over den paa Grund af dens mange Haver 
og dens store Kreatur hold. Af de større Gader 
nævnes Storegade, der fører fra det store Torv 
omkring Domkirken mod Nord over de to af 
Aaens Arme dannede Øer, Mellemdammen og 
Nederdammen, ud til Saltgade, som udmunder i 
Landevejen til Varde og Kolding; endvidere den 
ny anlagte Dagmarsgade, som ligeledes udgaar fra 
Torvet og fører ud til Stationsvejen; af andre 
Gader nævnes Sønderportsgade, der gaar fra 
Dagmarsgade mod Sydvest, Hundegade, som gaar 
mod Syd til Landevejen til Sydgrænsen, Grønne
gade og Præstegade, som udgaa fra Torvet mod 
Nordvest, og den ligeledes fra Torvet udgaaende 
Grydergade med Nygade, som krydser den fra 
Nord til Syd løbende lange Gadestrækning: 
Korsbrødre-, Graabrødre- og Sviegade. 

Af Byens offentlige Bygninger maa først og 
fremmest nævnes D o m k i r k e n , en af Landets 
smukkeste og anseligste romanske Kirkebygninger, 
hvis Opførelse er paabegyndt ca. 1125, medens 
dens Fuldendelse vistnok kan sættes til ca. 1160, 
det vil sige dens oprindelige Del, hvis Hoved
materiale er rhinsk Tufsten. Ved denne første 
Kirke, der var en Korskirke med to hvælvede 
Sideskibe, en mægtig Kuppel eller Overbygning 
over Korskæringen, den prægtige Apsis og to slanke 
Taame mod Vest, mellem hvilke der har været 
et stort Midtparti (maaske et Taarn), skete der i 
Tidens Løb flere Forandringer, til Dels for-
aarsagede ved Ildebrande; saaledes opførtes ved 
Vestpartiet i Stedet for det nordvestlige Taarn, 
der var ødelagt ved en Brand 1176, midt i 13. 
Aarh. det store Murstenstaarn, Stormklokketaarnet 
(»Ribe Taarn«), der var Byens Vagt- og For-
svarstaarn; efter flere Ombygninger fik det i 
Slutn. af 16. Aarh. den Afslutning, som det nu 
har: fladt Tag; efter en Brand 1402 tilføjedes to 
ydre Sideskibe, som helt udfyldte Korset, ligesom 
der kom flere Kapeller og andre Udbygninger 
til. Efter i den nyere Tid at være undergaaet 
flere, til Dels uheldige Restaurationer er Kirken 
siden 1883 under Ledelse af H. C. Amberg under
gaaet en gennemgribende Istandsættelse, der har 
kostet henved 1 Mill. Kr., og hvorved det be-
staaende fra de forskellige Perioder er blevet be
varet saa vidt muligt. Af Enkeltheder maa nævnes 
Restaurationen af Koret med Apsis og Genop
førelsen af det sydvestlige Taarn, Marie-Taarnet, 
der var blevet nedbrudt i Slutn. af 18. Aarh. 
Restaurationen af det ydre fuldendtes 1901, 1904 
bliver antagelig det indre færdigt. Byens anden 
Kirke er den gamle Sortebrødre Klosterkirke, St. 
Katharinæ Kirke, opført ved Midten af 13. Aarh. 
Af andre Bygninger nævnes Raadhuset, der op
rindelig er en i Slutningen af 15. Aarh. opført 
gotisk Privatbygning, som købtes af Byen 1709 
:il Raadhus; det blev restaureret 1892—94 af 
fVmberg, der tilbyggede en ny Fløj i samme Stil 
som Hovedfløjen. Bygningen indeholder bl. a. en 
»tilfuld Amts- og Byraadssal og en lille værdi
uld Samling af gamle Breve og Dokumenter ved-
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rørende Byen m. m. Endvidere er der en Katedral
skole (den nuværende Bygning er opført 1856, 
udvidet 1884—85); to kommunale Skoler: en 
Drengeskole (opf. 1856) og en Pigeskole (opf. 
1889—90); en teknisk Skole (1897), hvori ogsaa 
et privat, 1899 oprettet Seminarium har Sæde; 
en Folkehøjskole; et Stiftsmuseum, der er op
rettet 1855 og siden 1898 har Plads i en 1864 
opført Renaissancebygning; den tidligere Bispe-
gaard »Taarnborg«, en interessant Stenbygning, 
der vistnok stammer fra 16. Aarh. og nu er Post
hus; den nuværende Bispegaard; Stiftsamtmands-
boligen (en Stenbygning fra Slutningen af 18. 

Aarh.); Hospitalet, der har Plads i det gamle 
Sortebrødrekloster, som næsten fuldstændig er be
varet i sin oprindelige Skikkelse, og som Staten 
agter at restaurere. Endvidere mærkes Syge
huset (opf. 1873) med et Epidemihus (1888), 
den 1874 opførte Banegaard, et Gasværk (anlagt 
1863), et Vandværk (anlagt 1887), et Slagtehus 
(opf. 1895), Toldkammerbygning m. fl. Af milde 
Stiftelser nævnes: Bruun's Stiftelse (opr. 1822), 
Pastorinde Bang's Stiftelse (opr. 1865), Spare
kassens Friboliger (opr. 1887) samt Alderdoms-
friboligerne og Dronning Louise's Børneasyl (opr. 
1876). Paa gamle Bygninger er R. maaske rigere end 
nogen anden dansk Købstad. Foruden de alt nævnte 
Stenbygninger, Raadhuset og det nuværende Post
hus, nævnes bl. a. »Porsborg«, en Bygning fra 
Slutningen af 16. Aarh. Men navnlig er der en 
stor Mængde interessante Bindingsværksbygninger 

fra 16. og 17. Aarh., saaledes i Fiskergade, i 
Kølholtslippen, paa Mellemdammen, i Skomager
slippen, et paa Nederdammen, der er restaureret 
1897 (Amberg), og et i Sønderportsgade. Ved Sta
tionsvejen findes i nogle smaa Anlæg Mindesmærker 
for Hans Kriiger Bevtoft (med Buste af Rasmus 
Andersen, rejst 1884) og for Anders Sørensen 
Vedel (med Buste af A. Paulsen, rejst 1902). For 
sidstnævnte er der paa et Hus i Skolegade indsat 
en Mindetavle, hvor hans Gaard Liljebjærget laa, 
ligesom der i Sønderportsgade er en Mindetavle 
for Digteren Ambrosius Stub, som havde Skole 
der, og paa Taarnborg en Mindetavle for Salme

digteren, Biskop H. A. Brorson. — Byens Om
egn har et ret ejendommeligt Præg med sine 
grønne, helt flade Marskenge, som ved Højvande, 
særlig om Efteraaret og Vinteren, overskylles af 
Havet, der kan naa helt op til Byen. Ribe Aa 
danner V. f. Byen to Halvøer mellem sine Bugt
ninger, »Holmene«, som ofte i Sommertiden be
søges af Byens Indbyggere. 

R. har en Del Haandværk, Handel og Land
brug ; navnlig er der stort Kreaturhold paa Grund 
af Marskengene. Men i det hele taget staar Byen 
i Stampe. Esbjærg's og de omliggende større 
Stationsbyers Opkomst har skadet den; hvad der 
dog mest har hemmet den, er Tabet af Oplandet 
mod Syd ved Freden 1864. Havnen, der dannes 
af Aaen, er efterhaanden tilsandet og har nu 
saa at sige slet ingen Betydning. Af industrielle 
Anlæg nævnes en Tekstilfabrik (hører til Crome 
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& Goldschmidt's Fabrikker), Cikoriefabrikken 
»Sønderjylland«, et Jærnstøberi, flere Møller og 
Mejerier m. m. Byen har en Diskontobank (opr. 
1855), en Sydjydsk Landmandsbank (opr. 1876) 
og en Spare- og Laanekasse (opr. 1846). T o l d -
og S k i b s a f g i f t e r n e udgjorde 1901 43,926 Kr. 
Af vigtigere f remmede V a r e r fortoldedes 1901: 
Bomulds- og Linnedgarn 1,188 Kg., Bomulds- og 
Linnedmanufakturvarer 9,135 Kg., uldne Manufak
turvarer 85,128 Kg., Kaffe 19,518 Kg., Rismel 
og Risengryn 2,278 Kg., Olier 17,246 Kg., Salt 
49,000 Kg., Sukker, Mallas og Sirup 7,477 Kg., 
Stenkul 2,655,376 Kg., Metaller og Metalvarer 
37,120 Kg. Af i n d e n l a n d s k e F r e m b r i n g e l s e r 
udførtes til Udlandet bl. a. 4,197 Tdr. Bygmel, 
62,075 K g- K l i d> 8i>352 Kg. Flæsk, 63,658 Kg. 
Kød, 1,126 Heste, 18,647 Kg- Uld og 184,833 
Kg. Hø. Tolddistriktet havde 1901 kun I Skib 
(Sejlskib) paa 682 Tons. 

Byen danner i gejstlig Henseende to Sogne: 
Domkirkens, hvorved der foruden Sognepræsten 
er ansat en resid. Kapellan, som tillige er Sogne
præst til Seem Sogn, og St. Katharinæ Sogn. 
Byens Øvrighed bestaar af en Borgemester, der 

tillige er Byfoged og By-
og Raadstueskriver, og 
et Byraad, der foruden 
af Borgemesteren som 
Formand bestaar af 11 
valgte Medlemmer. Byen 
hører til 11. Landstings
kreds og Amtets 3. 
Folketingskreds, for hvil
ken den er Valgsted, R. 
Amtstuedistrikt og R. 
Lægedistrikt samt 4. Ud

skrivningskreds 1. Lægd. I Byen bo Stiftamt
manden, som ogsaa er Amtmand for Ribe Amt, 
Biskoppen over Ribe Stift og Stiftsfysikus for 
Ribe Amt. Den er Station paa den 23 Km. lange 
Statsbane Bramminge-Vedsted, der aabnedes fra 
Bramminge til R. 1875 °g ^ra &• til Lands-
grænsen 1887. 

H i s t o r i e . Byen, der i Valdemar II's Jorde
bog kaldes Ripae, hører til Landets allerældste 
Byer, idet dens Oprindelse ligger tilbage i den 
forhistoriske Tid. Dens ældste Beliggenhed var 
vistnok hovedsagelig den samme som nu: mellem 
Aaens Arme. Den nævnes første Gang ca. 860, 
da Ansgar her byggede Landets anden Kirke, 
hvad der viser, at den alt dengang maa have 
været af Betydning, særlig som Handelsstad, der ved 
sin Forbindelse med England var bleven kendt 
med den ny Lære. Dens Anseelse steg meget, 
da den 948 blev Bispesæde, og den fik efter-
haanden en si or og indflydelsesrig Gejstlighed, 
dels knyttet til Domkirken og den dermed for
bundne Institution Domkapitelet (stiftet under 
Domkirkens Opførelse i 12. Aarh.), dels til Byens 
andre Kirker og Klostre. Af Kirkerne, som nu 
ere forsvundne, nævnes St. Peder's Kirke (alt nævnt 
1145), der først 1698 helt blev nedbrudt, St. 
Klemens Kirke (ogsaa nævnt 1145), der vistnok 
er forsvunden efter Reformationen ligesom St. 
Hans Kirke, St. Michael's Kirke, St. Bartholomæi 
Kirke og den hellige Gravs Kirke, vistnok den 
yngste, der ogsaa nedbrødes efter Reformationen. 
Det ældste Kloster var St. Nikolaj Kloster for 

Benediktinernonner, vistnok stiftet i 12. Aarh.; 
dernæst kom det 1228 stiftede Sortebrødrekloster, 
hvis Kirke nu er St. Katharinæ Sognekirke, og 
hvis Bygninger endnu staa bevarede (se ovenf.); 
et Graabrødrekloster stiftedes 1232, og endelig 
var der et ved 1300 stiftet Johanniterkloster, der 
laa paa den nuværende Bispegaards Plads. Des
uden var der i Middelalderen et Par milde 
Stiftelser, nemlig et Helligaandshus og en St.-
Jørgens-Gaard for spedalske. 

At R. i øvrigt hørte til Landets betydeligste 
Stæder alt i Middelalderen, beroede paa dens 
Handel og store Skibsfart, idet den stod i For
bindelse med Tyskland, Frisland, England, Frank
rig og Middelhavslandene. Som Handelsby stod 
den vistnok paa sit Højdepunkt ved Aar 1200, 
om den end hele Middelalderen bevarede sit Ry 
som saadan. Navnlig var den bekendt for sin 
Udførsel af Korn, Flæsk, Smør, Fisk og Heste; 
i Slutningen af Middelalderen og Begyndelsen af 
den nyere Tid blev det Studehandelen, der blev 
vigtigst. Byens ældste Privilegier ere vistnok de, 
som den fik af Valdemar Sejr (udaterede); de ere 
ofte senere bekræftede. Bekendt er dens Byret 
(»Riberret«), der udmærker sig ved sin Udførlighed 
og Strenghed, og som blev given paa et Danehof 
i Nyborg 1269. Om Byens store Anseelse i 
Middelalderen have vi ogsaa et Vidnesbyrd i, at 
den var Møntsted allerede under Knud den Store 
og endnu under Christian III, og at den havde 
mindst en Snes Gilder, og Slottet Riberhus, hvor
til der knytter sig saa mange Sagn (mærk Folke
viserne) og historiske Begivenheder, forøgede 
yderligere Glansen om Byens Navn. Slottet skal 
være opført i Beg. af 12. Aarh. af Kong Niels 
og ødelagdes i 17. Aarh.'s Krige, navnlig i 
Krigen 1657—60; først i Slutn. af 17. Aarh. ned
brødes dog helt Bygningerne, som have staaet 
V. f. Byen, hvor Voldstedet med Gravene endnu 
er bevaret. Man ved ogsaa, at Byen selv har 
været befæstet 1 Middelalderen. 

I hele Middelalderen vedblev den at være en 
af Landets største Byer trods de mange Ulykker, 
der overgik den. Den blev saaledes plyndret 1043 
af Venderne, hærget under Borgerkrigen i 12. 
Aarh., led voldsomt under den sorte Død 1350, 
der skal have bortrevet omtrent Halvdelen at 
Befolkningen, og under den store Vandflod 1362 
samt hjemsøgtes af Ildebrande maaske mere end 
nogen anden By, bl. a. 1176, 1242, 1258, 1271, 
1301 og 1402. 

Med den nyere Tid begyndte Tilbagegangen, 
dels fordi Byen ved Reformationen mistede sine 
mange Kirker og Klostre og derved den talrige 
Gejstlighed, der havde været en stor Indtægts
kilde for den, dels fordi den efterhaanden fik 
Konkurrenter til den indbringende udenlandske 
Handel, navnlig Kjøbenhavn. Dog var den endnu 
til op i 17. Aarh. en ret betydelig Handelsby, 
skønt den led meget under de hyppige Pestaar 
(1565 siges der at være død ca. 3,000 Mennesker I) 
og de endnu hyppigere Vandfloder; under Vand
floden Oktbr. 1634, den største af alle kendte paa 
Jylland's Vestkyst, trængte Vandet endog ind i 
Domkirken. Det var dog Krigene i 17. Aarh., 
som gjorde det for Alvor af med Byens Velstand. 
Den led i disse Aar mere end nogen anden jydsk 

I By. Navnlig gælder det Krigen 1657—60, da 
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den hele Tiden var besat snart af Fjende og snart 
af Ven og brandskattedes og udplyndredes af 
begge ; 1659 udbrød tilmed en voldsom Pest, der 
bortrev ca. 900 Mennesker. Efter Krigen var 
den næsten ødelagt, de fleste offentlige Bygninger 
laa i Ruiner eller vare faldefærdige, og mange af 
Indbyggerne vare bortdragne; 1672 havde den 
1,939 Indb. mod ca. 3,500 i 1650. Det 18. Aarh. 
bragte yderligere Tilbagegang; 1769 var der 
1,827 Indb. I 19. Aarh. gik den noget frem; 
men efter 1864 staar den stille, som alt berørt. 
Af kendte Mænd, der ere fødte i R., nævnes 
Biskop Peder Palladius (død 1560), Historikerne 
Niels Krag (død 1602) og H. J. Svaning (død 
1676), Digteren Anders Bording (død 1677) og 
Orientalisten J. Chr. Lindberg (død 1857). Af 
store Mænd, der have været knyttede til R., 
nævnes Biskop Hans Tavsen, Anders Sørensen 
Vedel, Biskop H. A. Brorson og Ambrosius Stub. 
(Li t t . : P. T e r p ager , Ripae Cimbricae sive urbis 
Ripensis in Cimbria sitae descriptio [Flensborg 
'736], og Inscriptiones Ripenses [Kbhvn. 1702]; 
M. G a l t h e n , »Beskr. over Kiøbstæden R.« 
[Odense 1792]; J. Kinch , »R. Bys Beskrivelse 
og Historie«; I. Indtil Reformationen [Ribe 1869], 
og II. Fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens 
Indførelse [Odder 1884]; P. N. F r o s t , >Optegn. 
om Byen R.« [Ribe 1842]. Desuden Artikler i 
Ribe Katedralskoles Program for 1831, 1833, 
1835, l 8 3 6 . , 8 3 8 . l 8 39 . l 8 42, 1844, 1847 og 
1848. T r a p , »Stat.-topogr. Beskr. af Danmark«, 
V [3. Udg.]). E. W. 

Ribe Aa eller N i b s Aa (efter Ribeborgeren 
Svend Nib eller Neb, som i 1. Halvdel af 16. 
Aarh. opførte Midtmøllen i Ribe By) opstaar af 
to mindre Aaer, Gjelsaa og Fladsaa, som ud
springe i det nordlige Sønderjylland og forene 
sig paa Grænsen af Ribe Herred. Aaen løber 
derfra i vestlig Hovedretning gennem Varming 
Sø, faar nær ved Ribe By en ret anselig Bredde 
(ca. 25 M.), gennemstrømmer i flere Arme Byen, 
hvor den danner smaa Øer (se under Ribe), op
tager lige V. f. Byen Tved Aa i højre Bred og 
falder efter flere Bugtninger ud i Vesterhavet ca. 
6 Km. V. f. Ribe. Ved dens Udløb er der en 
1854 — 55 gravet Kanal, der dog kun har noget 
over 1 M. Vand. Aaens Længde er ca. 68 
Km. H. IV. 

Ribe Amt, det sydvestligste i Jylland og største 
i Landet næst Ringkjøbing Amt, begrænses mod 
Øst og Nordøst af Vejle Amt, mod Nord af 
Ringkjøbing Amt, mod Vest af Vesterhavet og 
mod Syd af Sønderjylland, til Dels adskilt fra 
det sidste ved Kongeaa. Fra det fremspringende 
Punkt Blaavandshuk skyder mod Sydvest Halv
øen Skallingen, inden for hvilken Hjerting (eller 
Ho) Bugt ligger. I Bugten ligger Øen Langlig-
bjærge, der ligesom de to frisiske Øer Fanø og 
Manø hører til Amtet. Dets Areal er 3,033 • 
Km., og det havde 1. Febr. 1901 95,682 Indb., 
hvoraf 73,473 i Landdistrikterne, de øvrige i de 
tre Købstæder (1801 havde det i alt 34,546, 
1860 57,973, 1890 78,623), o: noget over 31 
paa 1 • Km., og det er saaledes det daarligst 
befolkede danske Amt næst Ringkjøbing Amt. 
Med Hensyn til Overfiadeforholdene kan bemærkes, 
at den østlige Del hører til Jylland's Højdeparti 
(Ulveryg er 91 M.), den midterste Del til de 

med Lyngheder dækkede Flader, der falde ganske 
jævnt af mod Vest, kun afbrudte af de større og 
mindre Bakkeøer, og den vestlige Del til den 
lavtliggende, helt jævne Vesterhavsflade, hvor 
kun enkelte Punkter, som Mølhøj, 37 M., og 
Orrehøj, 32 M., rage op. Jorderne ere tor største 
Delen sandede og ufrugtbare, saaledes at Amtet 
er det lavest matrikulerede Amt næst Ring
kjøbing Amt (gennemsnitlig ca. 23 Hekt. paa 1 
Td. Hartkorn). Af det samlede Areal i 1901, ca. 
300,000 Hekt., vare ca. 80,000 Hekt. besaaede, 
111,500 Eng, Græsgang o. s. v., 15,600 Skov, 
1,520 Haver, 14,600 Kær, Moser o. s. v., medens 
over 72,000 henlaa ubenyttede som Hede, Klit, 
Vandareal o. s. v. Kreaturholdet var 1898: 20,022 
Heste, 96,034 Stkr. Hornkvæg, 44,810 Svin og 
80,452 Faar; Amtets samlede Hartkorn var I. 
Jan. 1902 13,759 Tdr.; det var fordelt paa 42 
større Gaarde (paa 12 Tdr. Hartkorn og der
over) med 722 Tdr., 3,836 Bøndergaarde (i —12 
Tdr. Hartkorn) med 9,956 Tdr. og 7,905 Huse 
med 2,366 Tdr. Amtet danner to Amtstuedistrikter 
(i Ribe og Varde) og bestaar af Købstæderne 
Ribe, Varde og Esbjærg samt Herrederne Vester-
Horne, Øster-Horne, Skads, Slavgs, Andst, Malt, 
Gjørding og Ribe. Det hører til I I . Landstings
kreds (nogle Sogne af Andst Herred høre dog 
under 10.) og har 4 Folketingskredse. I gejstlig 
Henseende hører det under Ribe Stift og om
fatter 4 Provstier: i) Vester- og Øster-Horne, 
2) Skads, 3) Malt, Andst og Slavgs og 4) Ribe 
Købstads samt Ribe og Gjørding Herreders. I 
jurisdiktionel Henseende omfatter det, foruden de 
tre Købstadsjurisdiktioner, følgende Landjuris
diktioner: Øster- og Vester-Herreders, Skads 
Herreds, Gjørding-Malt Herreders, Ribe Herreds, 
Andst og Slavgs Herreders (sammen med Jerlev 
Herred i Vejle Amt udgøre de een Jurisdiktion), 
Fanø Birks (vel henlagt under samme Embeds
mand som Esbjærg Købstad og Skads Herred, 
men dog en selvstændig Jurisdiktion) og Varde 
Købstads Landjurisdiktion. Amtet hører til 4. 
Udskrivningskreds og til Ribe Fysikat (5 Læge
distrikter) og har for Tiden (1903) 7 Brand
direktorater. — R. A. udgjorde i Middelalderen 
hovedsagelig Dele af Varsyssel (V. og 0. Horne, 
Skads og Malt med Gjørding), Jellingsyssel 
(Dele af Slavgs) og Almindsyssel (Andst Herred 
og Dele af Slavgs). Om Ribe Herred s. d. Fra 
1660 hørte det til Riberhus Amt (V.-Horne, 
Skads, Malt og Gjørding), Lundenæs Amt (0 . -
Horne) og Koldinghus Amt (Slavgs og Andst). 
Det nuværende R. A. oprettedes 1796. Indtil 
Freden 1864 var Amtet ca. 300 • Km. større 
end nu, da det omfattede flere Enklaver i Sønder
jylland med Dele af de frisiske Øer. (Li t t . : C. 
F. J. Da lgas , »R. A., beskr. efter Opfordr, af 
Landhusholdningsselskabet« [Kbhvn. 1830]; J. B. 
K r a r u p , »Beskr. af Landbrugets Udvikling i 
Danm., III, det sydvestlige Jylland« [Kbhvn. 
1899]). H. W. 

Ribe Herred, det sydvestligste i Nørrejylland 
og det mindste i Amtet, naar de fire nordlige 
Sogne, som i jurisdiktionel Henseende ved Resol. 
af 8. Maj 1859 henlagdes til R. H.'sJurisdiktion 
(se VII S. 777), ikke regnes med. Som saadan 
grænser det mod Nord til Gjørding Herred, fra 
hvilket det til Dels skilles ved Kongeaa, mod 
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Øst og Syd til Sønderjylland og mod Vest til 
Vesterhavet, i hvilket ligger Øen Manø, som 
hører til Herredet. Udstrækningen fra Nord til 
Syd og fra Øst til Vest er ca. 15 Km. Det er 
ca. 199 • Km. og havde I. Febr. 1901 uden 
Købstaden Ribe 4,202 Indb. (1801: 2,924, 1860: 
3,629, 1890: 4,045), o: ca. 22 paa I • Km., 
saa at det hører til Landets daarlig befolkede 
Egne. Overfladen, der hører til Vesterhavsfiaden, 
er i det hele lavtliggende og jævn, særlig i den 
vestlige Del; i den østlige og sydøstlige Del 
(Ildenbanke 32 M.) højner den sig noget, og her 
ere Jorderne sandede og muldsandede, ofte magre 
med Hedestrækninger, hvorimod den vestlige Del 
overvejende bestaar af Marskenge, der ere ud
satte for Oversvømmelse. Midt gennem Herredet 
løber Ribe Aa (s. d.). Det er Amtets frugt
bareste Herred (gennemsnitlig noget over 11 
Hekt. paa 1 Td. Hartkorn). Af det samlede 
Areal, ca. 19,850 Hekt., vare 1895 ca- 3 . 0 0 0 

Hekt. besaaede, 10,250 Eng, Græsgang o. s. v., 
650 Skov, 800 Kær, Fælleder og Moser og 275 
Hede, Klit o. s. v. Der var 1898: 1,404 Heste, 
7,399 Stkr. Hornkvæg, 8,023 Faar og 1,658 
Svin. Herredet er delt i 9 Sogne; det samlede 
Hartkorn var 1. Jan. 1895 1,433 Tdr., og An
tallet af Gaarde og Huse var s. A. 816. I 
gejstlig Henseende danner det eet Provsti med 
Ribe Købstad og Gjørding Herred, i verdslig 
Henseende hører det under R. H.'s Jurisdiktion. 
R. H. blev oprettet ved Resol. af 6. Maj 1859 
af en Del af de »Blandede Distrikter« (s. d.), 
hørende til Riberhus Birk, og blev efter Freden 
1864 forøget med nogle Sogne (Hjortlund, Kalvs-
lund og Obbekjær) fra Sønderjylland. H. W. 

Ribeira Bråva, By paa Øen Sao Nicolao 
blandt de capoverdiske Øer, ligger paa Nordkysten 
af Øen og omtrent midt i Øgruppen, hvorfor den 
er bleven en af dens vigtigste Handelshavne. R. 
har ca. 4,000 Indb. og indfører Industrivarer fra 
England og Amerika og udfører Sukker, Maniok 
og Majs. H. P. S. 

Ribeira Grande, 1) By paa Øen Sao Thiago 
blandt de capoverdiske Øer, ligger 12. Km. V. f. 
den nuværende Hovedstad Praia, men har en for 
en Handelsby meget uheldig Beliggenhed. Uagtet 
R. 1712 af Franskmændene næsten blev jævnet 
med Jorden, forblev den dog Øgruppens Hoved
stad lige til 1772. Nu er R. næsten en forsvunden 
By. — 2) By paa Øen Sao Miguel blandt Azo
rerne, ligger paa Nordkysten 21 Km. N. 0. f. 
Punta Delgada og har en Havn, varme Bade 
samt ca. 10,000 Indb. H.P.S. 

Ribemont [ribfmo'], By i det nordlige Frankrig, 
Dep. Aisne, ved Oise ogjsernbanen fra St. Quentin 
til Guise, har en Kirke fra 12. Aarh. og et gam
melt Kloster, var tidligere en Fæstning, driver 
Fabrikation af Filt, Kurvevarer og Kniplinger, 
der forarbejdes paa Maskiner, og havde (1896) 
2,935 Indb. M.Kr. 

Riber, Hans Vi lhe lm, dansk Litterat og 
Pædagog, født i Kjøbenhavn 7. Jan. 1760, død 
smst. 26. Novbr. 1796. Endnu ikke fyldt 15 Aar 
blev R. Student; det teologiske Studium trængtes 
snart tilbage for mere almene litterære Interesser. 
R. blev en frugtbar Oversætter — bl. a. af >Kong 
Lear« — han redigerede i fem Aar det fineste 

kritiske Tidsskrift »Lærde Efterretninger« (1785 — 
90), og han forsynede Rahbek's og andres Tids
skrifter og Nytaarsgaver med adskillige Poesier, 
som Rahbek efter hans Død samlede i to Bind og 
udgav med en biografisk Indledning (1803). Som 
Digter betyder R. ikke stort; mere Indfly
delse har han vistnok haft som Andenlærer 
ved det nysoprettede Blaagaards Seminarium. R. 
havde været Medstifter af Efterslægtselskabets 
Skole og studeret Pædagogik ved forskellige uden
landske Mønsterinstitutter. y. Cl. 

Ribéra, By paa Sicilien, Provins Girgenti, 
ligger 34 Km. N. V. f. Girgenti i en vin- og 
olivendyrkende Egn. (1901) 11,892 Indb, R. er 
bekendt som Fødeby for den italienske Statsmand 
Crispi. H. P. S. 

Ribera, J., se Spagnoletto. 
Ribéra y [i] Fernandez, Juan Antonio, 

spansk Maler, født i Madrid 1779, død smst. 1860, 
var Elev af San-Fernando-Akademiet i Madrid og 
senere i Paris af David, hvis klassicistiske Ret
ning han repræsenterer i spansk Malerkunst. Af 
ham nævnes de historiske Malerier: Cincinnatus 
og Wampa i Prado, Madrid; smst. de allego
riske Fremstillinger: Sommeren, Efteraaret m. fl. 
R. udførte adskillige Vægmalerier, saaledes i 
Prado, og malede enkelte Portrætter, bl. a. af 
Kardinal Ingranzo [Katedralen i Toledo]. 1838 
blev R. Professor ved Akademiet i sin Fødeby 
og nogle Aar senere adjungeret Direktør ved de 
kgl. Samlinger smst. Hans Søn C a r l o s L u i s R . 
(hyppigere R ive ra ) (1812—91), der var Elev af 
sin Fader og af Delaroche i Paris, er mest be
kendt ved sine store monumentale, historiske og 
allegoriske, Kompositioner i Cortes'es Sal i 
Madrid. A. R. 

Ribérac [ribera'k], By idet sydvestlige Frankrig, 
Dep. Dordogne, ved Orléans-Banen og paa venstre 
Side af Dronne, har Slotsruiner, en gammel Kirke, et 
gejstligt College, et Agerbrugskammer, Tilvirk
ning af Konserves og betydelig Handel med 
Svin, med (1896)3,700 Indb. M.Kr. 

Riberret, Ribes ældste Byret, der er given 
Borgerne og beseglet af Kongen paa Danehof i 
Nyborg 26. Juni 1269, bestaar af 59 Artikler, 
hvoraf det overvejende Antal er affattet paa 
Grundlag af lybsk Ret, dog i selvstændig Bear
bejdelse. Der findes ogsaa yngre Haandskrifter, 
hvor Loven har faaet betydelige Tilføjelser. Loven, 
der er affattet paa Latin, indeholder væsentlig 
strafferetlige Bestemmelser, og den er bleven be
kendt for sin Strenghed, idet den som en Følge 
af Paavirkningen fra fremmed Ret indeholder 
Livs- og Legemsstraffe i langt videre Omfang 
end den nationale Landskabslovgivning, der i 
Reglen lod sig nøje med Bødestraf. Større Tyve
rier straffedes saaledes, naar Tyven var en Mand, 
med Hængning, men var Tyven en Kvinde, skulde 
hun »for sin kvindelige Æres Skyld« levende 
begraves. Bekendt er det gamle Mundheld, der 
viser R.'s Ry for Strenghed: »Tak Du Gud, min 
Søn, at Du ikke kom for Riberret, sagde Kjær-
lingen, hun saa sin Søn hænge i Varde Galge« ; man 
taler ogsaa om at holde R. over nogen. Ludv. H. 

Ribes, Ribesiacéae se Ribsfamilien. 
Ribe Stift, det største og daarligst befolkede 

af alle Landets Stifter, omfatter den store syd
vestlige Del af Nørrejylland, idet det strækker 
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sig langs Vestkysten lige fra Limfjorden til Syd
grænsen og ogsaa berører Østkysten mellem Græn
sen og Vejle Fjord; det begrænses ind til Landet 
af Viborg og Aarhus Stifter. Det er 9,461 • Km. 
og har (1901) 311,965 Indb. Det udgøres af 
Ringkjøbing og Ribe Amter samt Vejle Amt und
tagen Bjerge og Hatting Herreder, der høre til 
Aarhus Stift. Stiftamtmanden, der tillige er Amt
mand over Ribe Amt, Biskoppen og Stiftsprovsten 
have Bolig i Ribe By. H. W. 

Rib 11 U (Sanskrit rbhu, snild, opfindsom) er i 
den indiske Mytologi et Fællesnavn for de 3 
halv-guddommelige Væsener: R., Vaja og Vibhvan, 
Sønner af Sudhanvan og Efterkommere af Angiras. 
Ribhu'erne høre til Indra's Følge og skildres som 
kunstfærdige Arbejdere, hvis Værker beundredes af 
Guderne og skaffede dem Udødelighed (Ordet 
rbhu sættes almindelig i etymologisk Forbindelse 
med »Arbejde«); som saadanne optraadte de som 
Rivaler til T v a s h t a r (den indiske Hefaistos, 
s. d.), og af et af ham forfærdiget Offerbæger 
lavede de 4 andre lige saa kunstfærdige. Ribhu'erne 
forfærdigede ogsaa Indra's Heste, Acvinernes Vogn 
og Brihaspati's Vidunderko. Nogle (Ludwig o. a.) 
have villet forklare Ribhu'erne som de 3 Aars-
tiders Genier, idet de siges at arbejde Aaret rundt, 
hvorefter de hvile i 12 Dage i Solens Bolig (de 
12 Skuddage ved Vinter-Solstitiet). I Rigveda 
paakaldes de sammen med andre Guder, især Indra, 
og ved de daglige Ofringer faa de Del i Soma-
Offeret om Aftenen. Efter yngre Forestillinger 
(Mahabharata) høre de til den højeste Klasse af 
Guderne, der hverken behøve Ofringer eller 
Amrita (Ambrosia). (Li t t . : Mui r , >Original 
Sanskrit Texts«, V; K a e g i , »Der Rigveda«; 
F a u s b o l l , Indian Mythology; F. Néve , Essai 
sur le mythe des Ribhavas [Paris 1847]). •&• ^-

Ribletter (fr.), ristede smaa tynde Skiver salt 
Kød. De indbages ofte i Æggekage. R. H. 

Ribning se Hamp S. 423. 
RibnitZ, By i Mecklenburg-Schwerin ved R.-

Sø, der ved Saaler Bodden er forbunden med 
Østersøen, nær Udmundingen af Rechnitz, har 
(1900) 4,500 Indb.; Nonnekloster omdannet til 
en Jomfrustiftelse for Ridderskabet; Fiskeri, Mølle-
drift. R. besøges som Luftkursted. "Joh. F. 

Ribot [ribo'j, A l e x a n d r e , fransk Statsmand, 
er født 7. Febr. 1842, blev tidlig Advokat i Paris 
og var siden 1872 i en Aarrække Sekretær i Sel
skabet for sammenlignende Lovgivning, i hvis Ar
bejder han tog virksom Del. 1875 blev han Ge
neralsekretær i Justitsministeriet under Dufaure, 
afgik tillige med denne i Decbr. 1876 og var 
1877 et ivrigt Medlem af »Komiteen for lovlig 
Modstand« imod Ministeriet Broglie's reaktionære 
Styrelse. 1878 valgtes han til Deputeretkammeret, 
hvor han siden med en kortere Afbrydelse (1885 — 
87) har haft Sæde, og hvor han har spillet en 
vigtig Rolle som en af de konservative Republi
kaneres Ledere og bedste Ordførere; var bl. a. 
en afgjort Modstander af Kolonialpolitikken og 
Talsmand for Valg i Enkeltmandskredse. Marts 
1890 blev han Udenrigsminister (fik Forbundet 
med Rusland afgjort) og forblev det i næsten 3 Aar; 
var Decbr. 1892—Apr. 1893 Førsteminister og i 
de sidste 3 Maaneder tillige Indenrigsminister; 
Jan.—Novbr. 1895 v a r n a n P a a n v Første- og 
tillige Finansminister. E. E. 

Ribot [ribo'j, A u g u s t i n T h é o d u l e , fransk 
Maler og Raderer, født 8. Aug. 1823 i Bre-
teuil (Eure), død 11. Septbr. 1891 i Colombes 
(Dep. Seine). R., Elev af Glaize, er en udpræget 
naturalistisk Malerbegavelse. Til en Begyndelse 
malede han især Stillleben- og Genrestykker 
("Gadescener o. 1.), hvor Penselen kunde svælge i 
kraftige Farveindtryk. Hans kirkelige og historiske 
Arbejder fra en noget senere Tid ere i Aand og 
malerisk Holdning beslægtede med Ribera's og 
Caravaggio's Kunst; de ere malede a la tene-
brosi, med stærk Modsætning mellem Lys og 
Skygge; Skikkelserne ere lidet »ophøjede«, til Tider 
næsten hæslig frastødende, men gennemførte med 
energisk Virkelighedssans. Stor Opsigt og delvis 
Indignation vakte R.'s »S. Sebastian« [1865], der 
ligesom »Christus i Tempelet« og »Den barmhjer
tige Samaritan« [1870] findes i Luxembourg-Mus. 
i Paris. Andre Værker i lignende Retning: »D. 
heil. Vincens«, »Cato sønderriver sit Bryst« etc. 
R. benytter ofte, med stor Virkning, Lampelys i 
sine Billeder. Han var ogsaa søgt som Portræt-
maler og raderede en Del. (Lit t . : De F o u r c a u d , 
Th. R., sa vie et son æuvre [Paris 1885]). A. Hk. 

Ribot [ribo'], T h é o d u l e Armand , fransk 
Filosof, er født 18. Decbr. 1839 i Guingamp i 
Bretagne, studerede ved den højere Normalskole i 
Paris 1862—66, var 1866—72 Lærer i Filosofi ved 
forskellige Colleges, kastede sig senere udelukkende 
over biologisk-psykologiske Studier. 1876 be
gyndte han Udgivelsen af »Revue philosophique«, 
1885 blev han ekstraord. Prof. i Psykologi ved 
Sorbonne, 1888 ord. Prof. i sammenlignende og 
eksperimental Psykologi ved College de France. 
Hans litterære Arbejder, der ere let læselige, 
aandrige og overfladiske, ere alle udkomne i tal
rige Oplag; de vigtigste ere: »La psychologie 
anglaise contemporaine« [1870], »L'hérédité, etude 
psychologique« [1873, dansk Overs. 1899], »La 
philosophie de Schopenhauer« [1874], »La psy
chologie allemande contemporaine« [1879], »Les 
maladies de la mémoire« [1881], »Les maladies 
de la volonté« [1882], »Les maladies de la per-
sonnalité« [1885, dansk Overs. 1890], »La psy
chologie de l'attention« [1888J, »La psychologie 
des sentiments« [1896], »L'évolution des idées 
générales« [1897]. Alfr.L. 

Ribs se R i b s f a m i l i e n . 
Ribsfamilien {Ribesiaceae), Familie af tokim

bladede og frikronede Planter (af Ordenen Saxi-
fraginaé) med en enkelt Slægt R i b s {Ribes L.), 
middelstore Buske med spredte og i Reglen haand-
lappede Blade, der ere foldede eller sammen
rullede i Knoplejet og have en tydelig Skede, 
men mangle Akselblade; ofte ere de unge Blade 
rigt haarede af skiveformede Kirtler, der give 
dem en ejendommelig syrlig Duft, eller nogle 
have Torne, som stedse ere en Slags Haardannelser. 
Blomsterne sidde i Klaser, hyppig paa Dværg
skud. De ere regelmæssige, oversædige og tve
kønnede (eller undertiden særkønnede). Blomster
bunden er forlænget til et skaal-, klokke- eller 
rørformet Underbæger, paa hvis Rand Bloster-
og Støvblade ere anbragte, og hvis Inderside ud
skiller Honning. Bestøvningen sker ved Insekters 
Hjælp, men Selvbestøvning skal ogsaa kunne finde 
Sted. Der findes 4 eller 5 Bæger-, Kron- og 
Støvblade, der staa ud for Bægerbladene; Støv-
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vejen er 2-bladet; der er i Rum i Frugtknuden 
med 2 vægstillede Ægstole; 2 Grifler. Frugten 
er et kugleformet eller aflangt Bær med et blivende 
Bæger; de talrige Frø have en ydre kødfuld Skal. 
Omtr. 50 Arter især i nordlig tempererede Egne 
saavel i den gamle som i den ny Verden. En 
ikke ringe Mængde Ribsarter spille en betydelig 
Rolle i Havebruget, dels som Frugtbuske, dels 
som Prydbuske; disse udmærke sig ved smukt 
og tidlig fremkommende Løv og for nogle Arters 
Vedkommende smukke Blomster, der falde af 
straks efter Blomstringen og uden at være be
frugtede. 

En Gruppe R.-Arter omfatte tornede Buske; 
Tornene sidde sædvanlig i et Antal af I—3 eller 
sjældnere 5 ved Bladenes Grund. Blomsterne, 
hvis Antal i Klasen er meget ringe, have et 
klokkeformet Underbæger, og Frugterne ere store, 
ægformede og ofte børsteklædte Bær. Hertil hører 
S t i k k e l s b æ r (R. Grossularia L.) med bue
formede Grene, 3- eller 5-lappede Blade og en
lige Blomster eller kun 2 Blomster i Klasen; 
Bægerbladene ere bredt aflange og haarede. 
Stikkelsbær hører hjemme i Europa og Vest
asien, hvor det i det vestlige Himalaja vokser 
indtil 4,000 M.'s Højde. Det er almindelig dyrket 
i tempererede Egne og forekommer vildt eller for
vildet ogsaa i Nordeuropa, i Norge indtil Roms-
dalen (620 55' n. Br.) og i Sverige til 6o° n. Br. 
Busken var ikke kendt af Sydeuropa's Kultur
folk ; den omtales første Gang i en Troubadour
sang fra det 13. Aarh. Dens dyrkede Former 
kunne henføres til 4 Varieteter: Uva crispa L. 
med glatte, grønne eller gule Bær, sativum DC. 
med større, børsteklædte, lysegrønne eller gule 
Bær, reclinatum L. med glatte og røde Bær 
og dubium Jacq., der mangler Torne. R. Cynosbati 
L. (Nordamerika) har 2—3 Blomster i Klasen og 
glatte Bægerblade. Ligesom den er R. oxyacan- j 
thoides L. (Nordamerika), en middelhøj, bred Busk, 
temmelig uanselig. R. niveum Lindl. (Nord
amerika) er opretvoksende; dens Blomster have 
hvide, tilbageslaaede Bægerblade, og Bærrene ere 
smaa, sort blaaduggede. 

En anden større Gruppe omfatter mest Buske 
uden Torne. Klaserne ere tillige mangeblomstrede 
og Bærrene oftest kugleformede. Hertil hører 
S o l b æ r (R. nigrum L.), en 1—2 M. høj Busk ; 
i det europæisk-asiatiske Skovomraade indtil 
Mantshuriet og Nordkina. De 3—5-lappede Blade 
have paa Undersiden gule Kirtelhaar; deres 
rødlige Lapper ere tilbageslaaede. Blomsternes 
Underbæger er pludselig klokkeformet. Solbær er 
vildtvoksende i Norge, ogsaa forvildet, indtil 
Throndhjem; det findes undertiden forvildet i Dan
mark. I 16. Aarh, blev Busken videre bekendt 
i Tyskland. Dens sorte Bær benyttes almindelig j 
til Syltning, Likører o. 1. Blod-R. {R. sangui-
neum Pursh.) er en I—3 M. høj Busk med 3 — 
5-lappede Blade, der ere graafiltede paa Under
siden, purpurrøde Blomster og blaasorte Bær. 
Den stammer fra de kaliforniske Kystbjærge og 
er siden 1826 en meget hyppig anvendt Pryd-
busk, der dyrkes i flere Varieteter. R. jloridum 
l'Hér. {R. americanum Mill.) fra Canada— 
Virginien dyrkes ogsaa som Prydbusk; den har 
grønliggule Blomster og sorte Bær; om Efteraaret 
farves dens Blade smukt røde.F j æ 1 d-R.,K o r i n t h e-

busk (R. alpinumh.) har oprette Klaser af grønlige, 
tvebo Blomster og ovale, røde Bær med en flov 
Smag. Den forekommer i Nord- og Mellemeuropa og 
Asien og er vildtvoksende i Norge (østlige), men 
gaar ej til Fjælds; ogsaa vild i Danmark, men 
sjælden, kun i Skove. A l m i n d e l i g R. (R. 
rubrum L.) er en 1—3 M. høj Busk med 3—5-
lappede Blade, der ere glatte, uanselige, grønlige 
Blomster og højrøde Bær. Den forekommer vild 
og forvildet i Nord- og Mellemeuropa, men hører 
vistnok hjemme længere mod Øst. I Norge er 
den vildtvoksende i Krat, ogsaa til Fjælds; i 
Danmark forekommer den nu og da i Skove. 
Den dyrkes, i flere Varieteter end Stikkelsbær, 
for Bærrenes Skyld. Ved Normannerne bragtes 
den til Frankrig, derfra til Spanien og Schweiz 
og maaske tillige til Tyskland, hvor den i 16. 
Aarh. var almindelig kendt; Bærrene benyttedes 
i Medicinen. R. multiflorum Kit. (Sydeuropa) 
med store, mørkegrønne og dybt lappede Blade, 
grønne Blomster i lange Klaser og røde Bær 
dyrkes som Prydbusk ligesom Guld-R. (R. au-
reum Purs.), der har hvidlig grønne Skud med 
lysegrønne, 3-lappede og glatte Blade, lysegule 
Blomster og sorte Bær; den stammer fra Kali-
fornien. Ogsaa en Bastard mellem denne Art og 
Blod-R. (R. Gordianum Len.) forekommer dyrket 
i Haver. Alle de i Norden voksende Arter blomstre 
i Maj—Juni. A. M. 

Som Frugtbuske i Haverne dyrkes Stikkelsbær, 
Ribs og Solbær. Af Sorter kunne anbefales: 
S t i k k e l s b æ r , Røde: Riflevian, meget stor, glat; 

\ Whinhams Industry, meget stor, haaret; War-
rington, haaret, tyndskallet; Alicant, haaret, tynd
skallet ; Roaing Lion, meget stor, kirsebærrød, 
glat. Grønne: Jolly Angler, meget stor, fin-
haaret. Gule: Early Sulphur finhaaret, frugtbar. 
Hvide: Balloon, stor, glat,grønlighvid. R i b s : Røde 
spanske, meget frugtbar. Hvide spanske bruges 
særlig til Vin. S o l b æ r : Blach Naples, store Bær. 
Stikkelsbær formeres ved Aflægning, Ribs og Sol
bær ved 15—20 Cm. lange Stiklinger af etaarigt 
Træ om Foraaret. Trives godt i enhver alminde
lig god Havejord, og navnlig Ribs og Solbær ynde 
lidt Halvskygge. De som Prydbuske i danske 
Haver dyrkede Arter formeres som Ribs. L. H. 

Ricamarie , La [larikamari'], By i det syd
østlige Frankrig, Dep. Loire, ved Lyon-Banen, 
har Stenkulsgruber, Stenbrud, Jærnindustri og 
(1896) 7,044 Indb. En af Kulgruberne har siden 
15. Aarh. været i stadig Brand. M. Kr. 

Ricåmbio(ital.)ell. R e c a m b i o , Modveksel, en 
Veksel, der udstedes for at indkassere en Veksel-
regresfordring. En R. skal efter nordisk Veksel
ret lyde paa Betaling ved Sigt (avista) og trækkes 
umiddelbart (a dritturd) o: direkte paa den, der 
skal betale Regresfordringen, og ikke paa en 
anden for hans Regning. E. M. 

Ricåmhioregning ( R e c a m b i o r e g n i n g ) se 
R e t o u r r e g n ing. 

Ricard [rikair], C h r i s t i a n F r e d e r i k , dansk 
administrativ Embedsmand, er født i Kjøbenhavn 
7. Novbr. 1830. Efter 1853 at være bleven 
cand. jur. ansattes han 1854 i Justitsministeriet, 
hvor han 1856 blev Kancellist, 1860 Fuldmægtig, 
1864 Kontorchef og 1865 konstitueret, 1866 ende
lig udnævnt til Departementschef, hvilket Embede 
han endnu (1903) beklæder. R. er almindelig 
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anerkendt som en fremragende dygtig Embedsmand, I 
der har udrettet et meget stort og fortjenstfuldt 
Arbejde i Ministeriet. Man har ogsaa lagt Beslag 
paa hans store Arbejdsdygtighed ved Forarbej
derne til adskillige store Lovforslag; han har 
saaledes været Medlem af Proceskommissionerne 
1868 og 1892, af Sø-og Handelslovkommissionen 
og af Kommissionen om Firmaer og Vareregistre i 
i de tre nordiske Riger. R. er Justitsministeriets ! 
tilforordnede og Formand for Tilsynsraadet for i 
Landbygningernes almindelige Brandforsikring og 
Justitsministeriets tilforordnede for Købstædernes j 
almindelige Brandforsikring; han er Formand for i 
Landmandsbankens Bankraad og Medlem af Di- • 
rektionen for den Hielmstieme-Rosencrone'ske 
Stiftelse. 1877 udnævntes han til ekstraordinær 
Assessor i Højesteret; 1891, da han havde været 
Departementschef i 25 Aar, blev han Storkors af 
Dannebrog; han deltog som Danmarks delegerede 
i den internationale Kongres, der 1898 samledes 
i Rom for at overveje Midler mod Anarkis
men. Ludv. H. 

Ricard [rikalr], Lou i s , fransk Politiker, er 
født 1839, blev 1861 Advokat i Rouen og 1881 
Maire smst.; havde 1885—1902 Sæde i Depu
teretkammeret, hvor han hørte til de radikale 
Republikanere. Han var Febr.—Decbr. 1892 
Justitsminister under Loubet (besluttede Tiltalen 
mod Panama-Selskabets Styrere) og paa ny Novbr. 
1895 —Apr. 1896 under Bourgeois. E. E. 

Ricard [rikalr], L o u i s G u s t a v e , fransk 
Maler, (1823—73), Elev af Cogniet i Paris, en 
fortrinlig Kolorist, der i sin Malemaade snart 
slægter Lionardo paa, snart maler elegant å la 
van Dyck, vandt især Navn som Portrætmaler: 
Selvportræt [Luxembourg-Mus.], Paul de Musset 
[smst.], Rahoult [Mus. i Grenoble] etc. Et frem
ragende Værk er hans »Dame med Hund«. 1873 
skrev Paul de Musset hans Biografi. A. Hk. 

Ricardo [rika !ado.u], David , engelsk National
økonom, født 19. Apr. 1772 i London, død smst. 
11. Septbr. 1823. R. var Søn af en hollandsk 

Jøde, der havde nedsat sig i London som Ban
kier; 14 Aar gi. indtraadte han i Faderens For- | 
retning. Da han kort efter gik over til Kristen
dommen, blev han forstødt af Familien. Skønt 
ubemidlet, lykkedes det ham ved et eminent For
retningstalent i faa Aar at erhverve en betydelig 
Rigdom, og 1814 trak han sig ud af Forretning
erne. Først nu kunde han for Alvor kaste sig 
over Studier og supplere sine mangelfulde Kund- i 
skaber. '799 havde han lært Adam Smith's 
»Wealth of Nations« at kende og var bleven 
stærkt greben af Værket. 1809 udgav R. sit 
Debutarbejde »The high price of bullion, a proof 
of the depreciation of bank notes«; fiere andre 
Indlæg i Samtidens Diskussion om Bank- og Penge- ; 
væsen, Beskatning og Agerbrug fulgte. Nogle af \ 
hans Bidrag til Belysning af de finansielle Spørgs-
maal fik ikke ringe Betydning. 1817 udkom hans 
betømte Hovedværk »On the principles of politi
cai economy and taxation« [dansk Overs, ved L. 
S. Fallesen, Kbhvn. 1839], tJl hvilket der fore- ' 
ligger saa at sige baade Udkast og Kommentar 
i en Række Breve [181 o—23] til Malthus [udg. 
af G. J. Bonar 1887], til Mac Culloch [udg. af 
J. H. Hallander 1895], til Hutches Trower »and 
others« [udg. af Bonar og Hallander 1899]. 

Hermed var hans videnskabelige Produktion saa 
godt som afsluttet. 1819 indvalgtes han af en irsk 
Valgkreds i Parlamentet, hvor han virkede indtil 
sin Død. 

Skønt R.'s Fremstilling i litterær Henseende 
ikke rager særdeles højt, er han at regne blandt 
den økonomiske Tænknings store Klassikere. Det 
besnærende ved hans Deduktioner er den skarp
sindige, matematisk bindende Logik, der udmærker 
dem. Hans »Principles« danne ikke noget afrundet 
System som Adam Smith's mere harmoniske og 
sociologisk mere indholdsmættede Lære; men paa 
flere Punkter fører R. Forgængerens Resultater 
dybere ned og videre frem. Men rigtignok i en
sidig abstrakt Retning. R. er den typiske Repræ
sentant for den økonomiske Individualisme; han 
er blandt Kapitalismens store Apostle, fører dens 
Principper ud til de sidste Konsekvenser. Den 
fri Konkurrence quand méme fremtræder for hans 
retlinede, klare og kolde Tænkning som noget 
selvfølgeligt; den forstyrres intet Øjeblik af etiske 
eller historiske Sidebetragtninger. Det maatte na
turlig fremkalde en Reaktion, og denne kom med 
Socialismen. R. kan ikke fritages for at have 
trykket den socialistiske Kritik af det kapitalistiske 
Samfund Vaaben i Hænderne: Marx henter hos 
ham Grundlaget for sin Værdilære, og Lassalle 
smeder ved R.'s Esse Formelen for sin »jærnhaarde 
Lønningslov«. Varigst Betydning har R. ved sin 
mesterlig udviklede Lære om Jordrenten (s. d.); 
skønt denne i sine væsentlige Momenter findes tid
ligere hos Malthus, er R.'s Navn uopløselig knyttet 
til den, takket være den mesterlig stringente Af
fattelse, den hos ham faar. R.'s »Works« med en 
biografisk-kritisk Indledning blev udgivet af Mac 
Culloch 1846. Noget udførligere Særskrift om ham 
findes ikke. (Li t t . : K. Dieh l , Art. »R.« i »Hand-
worterbuch d. Staatswissenschaften« [2. Opl., 1901, 
Bd. VI], til hvis righoldige Bibliografi der hen
vises). K. V, H. 

Ricasoli, B e t t i n o , Baron, italiensk Stats
mand, født 9. Marts 1809 i Firenze, død 23. 
Oktbr. 1880 paa sin fædrene Borg Brolio ved 
Chianti. Han hørte til en af Toscana's ældste 
Adelsætter, udmærkede sig tidlig som Landbruger 
og kom som en af Formændene i det store Land
husholdningsselskab i Forbindelse med Italien's 
politiske Førere. I Marts 1847 indgav han til 
Storhertugen et indtrængende Skrift om Nød
vendigheden af Reformer, valgtes senere til Gon-
faloniere (Borgemester) i Firenze og 1848 til 
Deputeretkammeret, men trak sig i Oktober til
bage, da Republikanerne kom til Magten. I April 
1849 medvirkede han til Storhertugens Genind
sættelse, men trak sig snart af Uvilje over den 
nu indtraadte Reaktion tilbage til sine Godser, 
lagde sig særlig efter Silkeavl og opdyrkede en 
Del af Maremma'en. 1857 traadte han i Spidsen 
for det antiøsterrigske Parti, deltog i April 1859 
i Storhertugens Fordrivelse, da denne ikke vilde 
optage en national Politik, og blev Indenrigs
minister i den foreløbige Regering. Fra I. Aug. 
indtil Toscana's Indlemmelse i Sardinien i Marts 

1860 styrede han Landet som Diktator og der
efter et Aars Tid som Generalguvernør. I Juni 
1861 efter Cavour's Død blev han Italien's 
Førsteminister indtil Marts 1862 og var efter 
Krigens Udbrud Juni 1866 paa ny Første- og 
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Udenrigsminister indtil April 1867. Han holdt 
i denne Stilling ærlig fast ved Forbundet med 
Preussen trods alle Frankrig's Tilskyndelser og 
søgte forgæves at opnaa Sydtyrol's Afstaaelse 
sammen med Venetien's. Ligeledes forgæves søgte 
han 1867 a t komme til Forstaaelse med Paven 
mod at sikre Kirkens Frihed af Staten, men 
maatte derfor trække sig tilbage. Siden tog han 
kun liden Del i de politiske Forhandlinger, men 
forblev indtil sin Død en af det moderate Partis 
Ledere og nød almindelig Anseelse, skønt ingen 
egentlig Folkeyndest, som en af Italien's mest 
fortjente Mænd. Hans Karakterfasthed skaffede 
ham Tilnavnet >Jærnbaronen«. »Lettere e docu-
menti del Barone R.« udkom 1886—95 ' I 0 

Bd. E. E. 
RlCCåti, J a c o p o F r a n c e s c o , Greve, ita

liensk Matematiker, født i Venezia 1676, død 
1754. R., der var en Mand af mangesidig Dan
nelse, tilbragte sit Liv med Studier, fornemmelig 
af Matematik. Hans Navn er knyttet til en Diffe
rentialligning, fremsat i Acta Eruditorum 1722, 
som han, samtidig med Joh. og Nik. Bernoulli, 
integrerede i nogle Specialtilfælde. Hans samlede 
Værker, »Opere del comte Jacopo Riccati«, ud
gaves 1765. Chr. C. 

Ricci [rit'tsi], i) Lu ig i , italiensk Opera
komponist, (1805—59), var uddannet ved Konser
vatoriet i Napoli og hos Komponisten Generali 
og debuterede 1823 paa Konservatoriets Teater 
med en Opera; siden skrev R., der var Kapel
mester ved Katedralen i Triest, en Række Ope
raer til Dels med meget Held. Fra 1834 vare 
hans Operaer ofte Frugten af Samarbejde med 
hans nedennævnte Broder, saaledes hans bedste og 
videst kendte Arbejde den komiske Opera »Cris-
pino e la Comare«. R. døde paa en Sindssyge
anstalt i Prag. 

2) F e d e r i c o , foreg.'s Broder, ligeledes Opera
komponist, (1809—77), arbejdede til Dels i For
ening med sin Broder og opnaaede jævnlig Held 
med sine Operaer, navnlig »La prigione d'Edim-
burgo« og »Corrado d'Altamura«. I Paris op
førtes den i Forening med Luigi R. skrevne 
ovennævnte »Crispino e la Comare« og »Une 
folie å Rome«, men følgende Forsøg paa franske 
Operascener faldt uheldig ud. 1859—69 var R. 
Sanginspektør ved Teaterskolen i St. Peters
borg. W. B. 

RiCCi [rit'tsi], Ma t thæus , katolsk Missionær 
i Kina, (1552—1610). Han var Italiener af Fødsel 
og indtraadte 19 Aar gi. i Jesuiterordenen; 157S 
kom han til Indien, hvorfra han sammen med 
nogle af sine Ordensbrødre blev sendt til Kina, 
Her skaffede han sig Indgang baade i Kanton, 
Nanking og Peking og naaede at faa Indflydelse 
ved Kejserhoffet. Hans Kundskaber, navnlig i 
Matematik og Astronomi, hjalp ham til at faa en 
Position blandt de kinesiske lærde, som han be
nyttede til at udbrede Kristendommen, men mest 
dens ydre Former, og ved en overordentlig vidt-
gaaende Akkomodationspraksis gjorde han Over
gangen for Laotse's og Kon-fu-tse's Tilhængere 
til Kristendommen saa lempelig som muligt. Hans 
brændende Nidkærhed og hans aldrig svigtende 
Raadsnarhed skaffede Romerkirken mange Til
hængere og en Tid en stor Indflydelse i Kina. 
(L i t t . : P a t e r N o r b e r t , Mémoires historiques 

sur les Missions des Indes Orientales [Lucca 
1744]; P. J. d 'Orléans, Bistorica narratio de 
ortu et j>rogressu fidei orthodoxae in regno 
Sinensi). H. O—d. 

RiCCi [rit'tsi], S c i p i o n e d e ' , romersk-katolsk 
Biskop og Reformator, født 9. Jan. 1741 i Firenze, 
død i Rignano 27. Jan. 1810. Han blev 1780 
Biskop i Pistoja og Prato i Storhertugdømmet 
Toscana og søgte i denne Stilling med Storhertug 
Leopold's Hjælp at reformere Præsteskabet og 
de kirkelige Forhold, som stode meget lavt. Op
rindelig var hans Reform nærmest sædelig, senere 
blev den ogsaa dogmatisk. Storhertugen ønskede 
flere Reformer, men af de toskanske Biskopper 
vare kun tre villige til at drøfte dem, deriblandt R., 
som 1786 samlede sine Præster til en stor Synode 
i Pistoja. Synoden vedtog Reformer paa Bods-
væsenets, Munkevæsenets og Gudstjenestens Om-
raade og hævdede stærkt Skriftens Betydning, 
men Bestemmelserne fandt ikke Bifald andre Steder, 
navnlig ikke i Rom, og Folket blev ophidset mod 
R., saaledes at Storhertugens Soldater maatte 
skride ind. 1794 fordømte Paven ved Bullen 
auctorem Jidei endog 85 Sætninger af Pistoja-
Synodens Beslutninger. Allerede 1791 havde R. 
søgt om sin Afsked og — trods Leopold's Ønske 
— faaet den, og han levede Resten af sit Liv 
som Privatmand, ivrig sysselsat med at skrive. 
1799 var der paa ny Pøbeluroligheder, og R. 
blev kastet i Fængsel for en kort Stund af 
Folkemængden. 1805 nødte Paven ham til at 
undertegne Fordømmelsesbullen af 1794- R-
skildres som en sædelig og from Mand med en 
varm Begejstring for sin Kirkes Sag, men hans 
Reformforsøg bleve uden Resultat. ( L i t t : P o t t e r , 
Vie de Scipion de R., I—III [Bruxelles 
1825]). A. Th. J. 

RiCCia [rit'tsia], By i Mellemitalien, Provins 
Campobasso, ligger 20 Km. 0. S. 0. f. Campo-
basso. (1901) 8,777 Indb. I Nærheden af R. 
findes en Svovlkilde. H. P. S. 

RiCCia se Mosser S. 1061. 
RiCCiarelli [rittsarel'li], D.,se V o l t e r r a , Da-

n i e l e da. 
RiCCio [rit'tso], A n d r e a B r i o s c o , kaldet 

R. (o: »Krøltop«), født iPadova 1470, død smst. 
1532, italiensk Billedhugger og Arkitekt, var 
uddannet i sin Fødeby i den derværende Dona-
tello'ske Skoletradition. Skønt R. har udført ad
skillige større monumentale Værker, der ikke ere 
uden Betydning (»Pietå«, Gruppe i brændt Ler, 
og malet i S. Canziano i Padova, Marmorstatue 
af den hl. Sebastian i Domkirken i Treviso, 
Gravmælet for Ant. Trombetta i Santo i Padova 
og Torriani's Sarkofag i S. Fermo i Verona, for 
kun at nævne de vigtigste), er det dog først og 
fremmest ved sine Bronzearbejder — figurlige og 
dekorative — i lille Format, at han fuldt ud kan 
hævde sig som Mester, og som en Mester af 
første Rang. Uforlignelig er i disse Smaafigurer 
°g -grupper, i disse Smaaaltre, Tabernakler, 
Lamper, Vaser, Smaaskrin, Blækhuse, Plaketter 
o. m. a. Kunstnerens livfulde og friske Fantasi, 
der er uudtømmelig i Opfindelsen af figurlige 
Motiver, beundringsværdig den smidige og ele
gante Dekoration, den overlegne Beherskelse af 
Reliefstilen og Udførelsens Mesterskab, frem
hævet af Bronzestøbningens tekniske Fuldendt-
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hed. Talrige af disse Værker findes i italienske I 
Samlinger, en udmærket Række ejer Museet i 
Berlin. R.'s berømteste dekorative Værk er den ! 
store Bronzekandelaber (1507—16) i Santo i j 
Padova; paa dette Pragtstykke har Kunstneren 
ødslet næsten for overdaadigt af sin rige Opfind
somhed. — Som Arkitekt var R. (1516) knyttet 
til Opførelsen af S. Giustina i Padova. A. R. 

Riccio [rit'tso], David , født ca. 1533 nær 
ved Torino, myrdet 9. Marts 1566, var Søn af 
en Musikant og kom til Skotland som Sekretær 
hos den savojiske Gesandt. Snart efter traadte 
han i Marie Stuart's Tjeneste, først som Bas
sanger i Hof kvartetten, men 1564 blev han 
hendes Sekretær. Netop da begyndte Marie at 
føre Regeringen selv, og R. blev hendes for
trolige Raadgiver. Han tilraadede hende Ægte
skabet med Darnley, og efter Brylluppet 1565 
steg hans Indflydelse. De skotske Stormænd saa 
nu deres Magt truet, og da Darnley's Krav paa 
den matrimoniale Krone blev ham nægtet, sluttede 
han sig til Stormændene, som vilde myrde R., 
fratage Marie Stuart Magten, gøre Darnley til 
Konge af Navn, men overgive Styrelsen til den 
landsforviste Murray. Sammensværgelsen stiftedes, 
og ved Hjælp af Darnley og Lord Ruthven 
trængte Greverne Morton og Lindsay med deres 
Mænd ind paa Holyrood Slot, medens Dronningen 
holdt Aftenselskab med sine Damer og R. Paa 
Trods af Dronningen greb de her R., slæbte 
ham ud i Forværelset og myrdede ham. J. L. 

RiCCiO [rit'tso] (Ricci), D o m e n i c o del, 
kaldet B r u s a s o r c i , italiensk Maler, født i Ve
rona 1494, død 1557, udviklede sig under for
skellige Paavirkninger, nærmest dog som Efter- , 
ligner af Michelangelo, og i koloristisk Henseende i 
sluttende sig til Veroneserskolen. En Række j 
Billeder af ham i Kirker i Verona (i S. Stefano 
Kuppelmalerier, i S. Maria in Organo, i S. Gior-
gio i Braida Marinasamlingen og i S. Fermo) 
staar ikke paa Højde med hans Værker af verds
ligt Indhold; saaledes er hans berømte Frem
stilling af Karl V og Pave Clemens VH's Optog 
i Bologna (1530 »Gran Cavalcata«), malet paa 
Væggene i Hovedsalen i Pal. Ridolfo [Verona], 
et udmærket Værk, aandfuldt i sin Komposition 
og lyst og festligt i sin Farvevirkning, ligesom 
de bevarede Rester af Facademalerieme paa Pal. 
Murari della Corte [smst.] med Fremstillinger af 
mytologiske og historiske Scener, vidne om 
Kunstnerens rige skabende Fantasi og betydelige 
dekorative Evner. A. R. 

Ricco, Ann iba le , italiensk Astronom, er født 
15. Septbr. 1844 i Modena, blev 1872 Assistent 
ved Observatoriet og 1873 Professor i Fysik ved 
det tekniske Institut smst., 1877 Professor i Fysik 
i Napoli, 1879 Astronom ved Observatoriet i 
Palermo og 1890 Direktør for Observatoriet i 
Catania og Professor i Astronomi smst., tillige 
Direktør for Observatoriet paa Etna. I Palermo be
gyndte R. sine Observationer af Solen, hvilke han har 
fortsat i Catania; Resultaterne ere offentliggjorte i 
»Memorie della Societå degli Spettroscopisti Ita-
liani«, hvis Hovedredaktør han er siden 1900.1 dette 
Tidsskrift har R. publiceret talrige Arbejder, væsent- > 
lig af spektralanalytisk Indhold. Ved Siden heraf 1 
har han offentliggjort flere geofysiske og meteoro
logiske Arbejder. R. deltager i det internationale [ 

Arbejde med at fotografere Himmelen, og Obser
vatoriet i Catania er Centret for et Net af 33 
seismiske Stationer paa Sicilien og nærliggende 
Øer. 7- Fr. S. 

RiCCOboni, Luigi , italiensk Forfatter, født 
1677 (eller et Par Aar tidligere) i Modena, død 
5. Decbr. 1753 i Paris. Han var Skuespiller, 
havde den stereotype Elskerrolle og kaldtes efter 
den L e l i o , desuden ledede han Skuespiller
selskaber (fra 1699) og skrev for Scenen. I de 
norditalienske Byer søgte han at omdanne den 
efter hans Mening udartede Commedia delV arte 
efter fransk Mønster, men vandt ingen Tilslut
ning. 1716 kom han til Paris og blev Direktør 
for et nyt italiensk Teater, der indrettedes i Hotel 
de Bourgogne; han spillede sammen med den 
berømte Harlekin Dominique og gjorde stor 
Lykke. Siden var han 1729—31 Hushovmester 
og Skuespildirektør hos Hertugen af Parma, men 
begav sig saa atter til Paris, hvor han opgav al 
Teatervirksomhed og levede rolig til sin Død. I 
»Nouveau théåtre italien« findes en Del drama
tiske Ungdomsarbejder af R. [2 Bd., Paris 1718]; 
nogle af hans mange »Canevas« til Brug for den 
improviserede Komedie ere optagne i Lessing's 
»Theatralische Bibliothek«. Af hans Lystspil 
kunne nævnes »La moglie gelosa« og »La sor-
presa d'amore«. Andre Værker ere Læredigtet 
»Dell' arte rappresentativa« [1727], »Histoire du 
théåtre italien« [2 Bd., Paris 1728—31], som 
kunde være noget paalideligere, »Pensées sur la 
déclamation« [smst. 1737] og det mærkelige »De 
Ja reformation du théåtre«, fra hans ældre Aar, 
hvori han raader Fyrsterne til helst ganske at 
forbyde Skuespil og fordømmer alle Stykker, 
hvori et Kærlighedsforhold danner Hovedhand
lingen. — R.'s Hustru, E l e n a V i r g i n i a , født 
Bale t t i (1686—1771), optraadte under Navnet 
Flaminia, men forlod Scenen samtidig med 
Manden. — R.'s Søn, A n t o n i o F r a n c e s c o 
(1707—72), blev opdragen i Paris og efterfulgte 
Faderen i Lelio-Rollerne uden synderligt Held. 
Ved industrielle Foretagender satte han sin For
mue til. Som Forfatter har han større Betydning 
og vandt mere Udbytte; foruden nogle Komedier 
(som »Les caquets«, »Les amants du village«, 
»Le prétendu«) udgav han en interessant Bog, 
»L'art du théåtre« [Paris 1750, paa Tysk ved 
Schroder 1828]. Hans Hustru, M a r i e J eanne , 
født L a b o r a s de M é z i é r e s (1714—92), var 
en fremragende Skuespillerinde og forfattede flere 
Romaner i engelsk Smag. Udgaver af hendes 
Værker bl. a. Neuchatel 1781, Paris 1818, smst. 
1865; nogle paa Tysk ved C G. Heyne, under 
Navnet Ant. Wall [Leipzig 1781—82]. E. G. 

Rice [ra'is], J ames , engelsk Forfatter, født 
1844 i Northampton, død 25. Apr. 1882 i Lon
don som Ejer og Redaktør af det illustrerede 
Ugeblad »Once aWeek«, det ene af de to Blade, 
hvori Dickens'es »Household Words« spaltedes. 
Som Romanforfatter arbejdede R. sammen med 
Walter Besant (se Bd. II, S. 956), og de skrev 
i Tiden 1871—82 i Forening en Række Ro
maner, der høre til de bedste moderne Frem
stillinger af engelsk Liv og engelske Forhold. 
Foruden de under Besant nævnede Romaner 
kunne endnu anføres: »With Harp and Crown«, 
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»By Celia's Arbour«, »The Captain of the Fleet« 
og »The ten Year's Tenant«. Foruden disse 
Fællesarbejder skrev R. et udførligt Værk om de 
engelske Væddeløb: »History of the BritishTurf 
from the earliest Times« [2 Bd., 1879]. T. L. 

Ricercata [ritserka'ta] (af ital. ricercare, efter
søge), ældre musikteknisk Betegnelse paa et polyfont, 
særlig kunstfuldt gennemført Musikstykke i Kanon
eller Fugaform. Betegnelsen forekommer i 16.—17. 
Aarh.'s Litteratur for Kompositioner af denne 
Art især for Orgel, men ogsaa for Klaver, Lut 
og andre Instrumenter. A. H. 

Rich., ved Plantenavne Forkortelse for L. C. 
M. R i c h a r d (1794—1821), fransk Botaniker, 
Professor i Paris. 

Richard, tysk-romersk Konge 1257—72, født 
1209, død 2. Apr. 1272, Søn af den engelske 
Konge Johan (uden Land), blev af sin Broder, 
Kong Henrik III, udnævnt til Jarl af Cornwall 
(1225), hvorved han kom i Besiddelse af dette 
Landskabs Tin- og Blyminer, som han udnyttede 
saa godt, at næppe nogen anden Fyrste paa den 
Tid raadede over saa store Pengesummer som 
han; 1226 fik han desuden Grevskabet Poitou, 
et af det engelske Kongehus'es franske Len. Ti 
Aar efter gjorde han et Korstog til det hellige 
Land, men kunde trods al sin Tapperhed ikke 
udrette noget mod Tyrkerne. Et anset Navn vandt 
han imidlertid, og delte i Forbindelse med hans 
store Rigdom bevirkede, at Paven efter Kejser 
Frederik II's Død tilbød ham det hohenstaufiske 
Rige i Syditalien, hvad R. dog ikke gik ind paa. 
Derimod tog han, efter at den tyske Trone siden 
Vilhelm af Holland's Død (28. Jan. 1256) havde 
staaet ledig et helt Aar, mod det paa ham faldne 
Valg (13. Jan. 1257) til tysk-romersk Konge. 
Efter dette Valg, der blev gennemført ved Hjælp 
af store Bestikkelser, idet der lovedes hver af Valg
fyrsterne i R.'s Navn 8,000 L. St., udraabte et andet 
Parti Kong Alfonso X af Kastilien til tysk Konge 
(1. Apr. s. A.); men da Alfonso aldrig kom til 
Tyskland, fik hans Valg ikke nogen Betydning, 
og R. blev efter sin Kroning i Aachen (17. Maj 
s. A.) anerkendt næsten overalt i Tyskland. Som 
Konge viste R. baade Kraft og god Vilje til at 
gøre Ende paa de lovløse Tilstande, der den
gang herskede i Tyskland, men da han i sin 
femtenaarige Regeringstid kun aflagde fire kort
varige Besøg i sit Rige, optagen som han var 
af de indre Uroligheder i England, hvor hans 
Broder laa i Strid med Baronerne (efter Slaget 
ved Lewes, 14. Maj 1264, sad R. endog fangen 
i over fem Fjerdingaar), bleve hans velmente 
Bestræbelser resultatløse; hans Pengemidler slap 
til sidst op (paa sin Kroningsrejse skal han have 
medbragt 700,000 L. St.), og da han døde i 
England, var der ikke tilvejebragt nogen Lande
fred i Tyskland, hvor Røverridderne huserede, 
som de havde Lyst og Magt til. (Li t t . : Ge-
bauer , »Leben und denkwurdige Thaten R.'s, 
erwåhlten romischen Konigs«, I—IV [Leipzig 
1744]; Busson , »Die Doppelwahl vom Jahre 
1257« [Munchen 1866]; Koch, »R. von Corn
wall« [Strassburg 1888 ff.]). CF. 

Richard I, L ø v e h j e r t e , K o n g e af Eng
l a n d (1189—99), fø^ 1157 i Oxford, død l l99 , 
var yngre Søn af Henrik II og Dronning Eleo
nore. 1172 blev han Hertug af Aquitanien. Som 

Hertug laa R. i stadig Strid med sin Fader, 
snart i Forbund med sine Brødre, snart sammen 
med de franske Konger, indtil Henrik II over
vundet af Filip August bukkede under 1189. Da 

i hans ældre Broder Henrik var død ung, blev 
! R. Konge, han var Kriger, men ikke Stats

mand, Frankrig var hans Hjem, og i Orienten 
udførte han sine største Bedrifter. England gæstede 
han kun kort; efter at have udskrevet store 
Skatter og indsat et Statholderskab, hvis Leder 
blev Bispen af Ely, William af Longchamps, 
drog han ud paa det tredje Korstog 1190. Paa 
Sicilien blandede han sig i Tronstriden i Messina 
til Fordel for Tronkræveren Tancred mod Kejser 
Henrik VI og stredes der med Kong Filip Au
gust. 1191 sejlede han til Akkon og erobrede 

I undervejs Cypern, som han senere overgav til 
i Jerusalem's fordrevne Konge Guido af Lusignan. 
t Ved Akkon kom han paa ny i Strid med Filip 

August, og da denne var draget hjem efter 
Akkon's Erobring, hindredes R.'s Forsøg paa at 
erobre Jerusalem ved Strid med Franskmændene 
og Tyskerne. Han sluttede da en Stilstand paa 
3 Aar med Saladin og sejlede hjem i Efteraaret 

; 1192. Men Skibet drev ind paa Dalmatien's Kyst, 
I og da R. forklædt vilde rejse hjem over Land, 
I blev han fangen Østerrig af Hertug Leopold og 
, udleveret til Kejser Henrik VI, mod hvem han 
havde støttet Welfernes Parti i Tyskland. 

I England var imidlertid William Longchamps 
bleven forjaget af R.'s Broder Prins Johan og 

j Baronerne, og Johan stræbte nu at tilrive sig 
Kongemagten og søgte sammen med Filip August 
at bestikke Kejseren til at beholde R. i Fangen
skabet. Mod uhyre Løsepenge og Anerkendelsen 
af Kejserens Lenshøjhed over England slap dog 
R. fri 1194 og drog til England, hvor Johan 
maatte bøje sig. Kort efter kaldtes R. til Frank
rig, her optog han Kampen med Filip August 
og støttede i Tyskland Otto IV mod Filip af 
Schwaben. 1199 faldt han i Kampen mod en 
stridig Vasal, ved Belejringen af Borgen Chålus 
i Limousin. (Li t t . : Paul i , »Gesch. von England« 
[3 Bd., Gotha 1853]; Chronicles and Memorials 
of R. I [Udg. Stubbs, 2 Bd., Lond. 1864—65]; 
G r u h n , »Der Kreuzzug R.'s I Lowenherz« [Ber
lin 1892]; Kne l l e r , »Des R. L. deutsche Ge-
fangenschaft« [Freiburg i Br. 1893]). J.L. 

Richard II, Konge af Eng land (1377—99). 
født 1367, død 1400, Søn af Edvard, den sorte Prins, 
anerkendt som Tronfølger af det gode Parlament, 
blev 10 Aar gi. Konge efter Edvard III. Raadet 
styrede i hans Navn, og Underhusets Betydning 

i var i fortsat Vækst paa Grund af de stadige 
j Skattepaalæg til Krigen i Frankrig. Denne Krig, 

som Kongens Onkel, John af Lancaster, paa ny 
havde begyndt, gik uheldigt. Samtidig var der 
stor Uro blandt Bønderne, og da Parlamentet 
havde paalagt 2 Hovedskatter 1379 °g J38o, 

' udbrød et vældigt Bondeoprør. 1381 droge 
I Bønderne mod London, førte af Wat Tyler og 
Jack Straw, og fordrede Livegenskabet ophævet. 
Da drog R. dem i Møde og fik ved Indrømmelser 

I største Parten til at drage hjem, men W. Tyler's 
Skare myrdede Kansleren, Ærkebispen af Canter
bury, og næste Dag truede W. Tyler Kongen paa 

[ Livet; da stødte Lordmayoren Oprøreren ned. I 
! den overhængende Fare raabte R. til Bønderne: 
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»Jeg vil være eders Fører!« og det lykkedes 
ham at faa dem til at drage hjem. Men fra nu 
af kuede Adelen og Borgerne i Forening Almuen. 

Krigen gik imidlertid uheldigt i Frankrig og 
Skotland, og R. fik Skylden derfor, hans Onkel, 
Hertugen af Gloucester, traadte i Spidsen for 
Oppositionen og paatvang ham et Regentskab 
1386. Under dettes Kontrol maatte R. styre, til 
han 1389 fik Magten i Raadet; da frigjorde han 
sig for Gloucester og regerede selvstændig. Han 
styrede i Overensstemmelse med Parlamentet, var 
forsonlig mod sine tidligere Modstandere og for
bød Stormændene at holde væbnede Krigerskarer 
paa deres Gaarde. Med Frankrig sluttede han 
Vaabenhvile paa 28 Aar og ægtede Karl VI's 
Datter. Men 1396 skete et stort Omslag i R.'s 
Styrelse, det synes, at han er bleven sindssyg. 
Han for despotisk frem, ryddede sine Modstandere 
af Vejen og aftvang Parlamentet næsten al dets 
Myndighed. Nu rejste Hertug Henrik af Lan-
caster, John af Lancaster's Søn, Kampen mod R., 
der 1398 havde forvist Henrik og ved hans 
Faders Død 1399 taget alt hans Land. Kort 
efter drog R. til Irland; da landede Lancaster i 
Yorkshire, Greven af Northumberland og hans 
Søn Harry Hotspur sluttede sig til ham, og R., 
der satte over fra Irland, kunde ikke tage 
Kampen op. Ved et Møde i Flint tog Henrik 
ham til Fange og satte ham i Tower, hvor han 
blev truet til at frasige sig Tronen. N. A., 1400, 
døde R. i Fængselet i Pontefract, medens et Op
rør rejstes i hans Navn. Henrik udspredte det 
Rygte, at R. havde sultet sig ihjel. (Li t t . : Wal -
Ion, R. II [2 Bd., Paris 1864]; Pau l i , >Gesch. 
von England« [4 Bd., Gotha 1855]). 7- L-

Richard III, K o n g e af E n g l a n d (1483-85) , 
født 1452, død 1485, Hertug Richard af York's yng
ste Søn, blev 1461 udnævnt til Hertug af Gloucester 
af sin Broder Edvard IV og var hans trofaste 
Hjælper; han viste sig som en dygtig Kriger og 
var yndet af Folket, især i Yorkshire. Da Edvard 
døde, udnævnte han ham i sit Testamente til 
Formynder for sin umyndige Søn Edvard V. 
Men da R. frygtede, at Enkedronningen Elisabeth 
Woodville og hendes Slægtninge Grev Rivers og 
Sir Richard Grey vilde fratage ham Formynder
regeringen, overraskede han sammen med sin Ven 
Hertugen af Buckingham Edvard V paa Vejen 
til London og fangede ham og hans Ledsagere 
Rivers og Grey. Disse sidste lod han snart der-
paa henrette. Edvard V havde R. imidlertid sat 
i Tower, hvor han kort efter ogsaa indespærrede 
hans yngre Broder Hertug Richard af York. 
Derpaa krævede R. selv Tronen, idet han er
klærede Edvard IV's Ægteskab med Elisabeth 
Woodville for ugyldigt, deres Børn for uægte og 
sig selv for Richard af York's eneste ægtefødte 
Søn. Parlamentet anerkendte hans Ret, og i Juli 
1483 blev han kronet som Kong R. III. 
Buckingham svigtede ham imidlertid nu og sluttede 
sig til Greven af Richmond, Henrik Tudor, der 
krævede Tronen som Arving af Huset Lancaster, 
men deres Oprørsforsøg mislykkedes, og Bucking
ham blev henrettet. R. styrede som Konge med 
stor Kløgt ved kyndig Lovgivning, men Adelen 
var ham utro, og da det Rygte kom ud, at han 
havde ladet sine smaa Brodersønner myrde i 
Tower, vendte ogsaa Folket sig fra ham. Henrik 

Tudor fandt Hjælpere blandt Huset York's Til
hængere ved at love dem at ægte Edvard IV's 
Datter Elisabeth. I Juni 1485 landede han i 
Milford Haven, rykkede frem gennem Wales, og 
i Slaget ved Bosworth blev R. svigtet af sine 
egne Anførere. Han styrtede sig da ind i Kampen 
med Kronen paa Hovedet og omkom. Hans 
Krone blev funden paa en Tjørnebusk og bragt 
til Henrik. Af Ydre var R. noget forvokset, og 
hans venstre Arm var vissen. Shakespeare's 
Skildring af R. hviler paa Historieskriverne Hall 
og Hollinshed fra 16. Aarh., som holde med 
Tudor 'ne mod Huset York. (Li t t . : Paul i , 
»Gesch. von England« [5 Bd., Gotha 1858]; 
samme, »Aufsatze zur eng. Gesch.«; G a i r d n e r , 

I History of the life and reign of R. III [Lond. 

1879])- 7- L. 
Richard, H e r t u g af York , Søn af Grev 

: Richard af Cambridge og Anne Mortimer, var 
Protektor under Henrik VI's Sindssygdom og 
sejrede ved St. Albans 1455, det første Slag i 
Rosekrigen, over sin Modstander Hertugen af 
Somerset. 1460 krævede han Tronen som nær
meste Arving efter Edvard III, men faldt i Slaget 
ved Wakefield 1460; med hans Søn Edvard IV 
besteg Huset York Tronen. J. L. 

Richard af M i d d l e t o n [mi'dltan], engelsk 
Skolastiker, anset Lærer i Oxford, tilhørte Mino-
ritternes Orden, død omkring 1300. I sit Hoved
værk, en Kommentar til Petrus Lombardus, 
undersøger R. Gudsbegrebet og vil derudfra be
vise Verdens Endelighed. A. T—». 

Richard fra St. Victor , romersk-katolsk Teo
log og Prior for Augustinerabbediet St. Victor i 
Paris. Om hans Liv vides ikke meget. Han blev 
Prior 1162 og døde omkring 1173. Som Teolog 
var R. nærmest Mystiker, men han søgte at for
ene Skolastik og Mystik, bl. a. paa det trinitariske 
Omraade. Ejendommelig er hans Lære om Kon
templationen, den Tilstand, i hvilken Mennesket 
kommer Gud nærmest; den naas først efter en 
lang Udvikling og bestaar i en Henrykkelse, under 
hvilken den guddommelige Sødme opfylder Hjertet. 
Hans psykologiske Indsigt var i øvrigt ikke 
ringe. R.'s Værker udgaves første Gang i Paris 
1528. A.Th.J. 

Richardia aethiopica se Z a n t e d e s c h i a . 
Richards[ri'tsa.dz], A l f r e d B a t e , engelsk For

fatter, (1820 76). Han var den første Redaktør 
af »Daily Telegraph«, og fra 1870 redigerede 
han »Morning Advertiser«. En betydelig Virk
somhed udfoldede han ogsaa for at fremme Skarp
skyttebevægelsen. Af hans litterære Arbejder 
kunne nævnes: »Death of the Magdalen and other 
Poems« [1847], Dramaet »Cromwell« [1847], der 
gjorde stor Lykke, 4. Opl. kom 1876, »Minstrelsy 

, of War and other Poems« [1854] samt Romanen 
»So very human« [1871]. T. L. 

Richards [ri'tsb.dz], Br in ley , engelsk Klaver
spiller, (1819—85), levede i London og virkede 
som anset Koncertspiller og Lærer. Hans Kompo-

; sitioner omfatte for en stor Del Klaverstykker i 
den letteste Salongenre, der en Tid lang vandt 
megen Udbredelse. IV. B. 

Richardson [ri'tsadsan], James , engelsk Afrika-
rejsende, født 3. Novbr. 1809 i Boston i Lincoln-
shire, død i Afrika I. Marts 1851. R. tiltraadte 

• 1845 fra Tripolis en Rejse til det indre, besøgte 
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Rhadames, Oasen Rhat og Murzuk og vendte 
efter 9 Maaneders Ophold blandt Tuaregerne og 
andre Ørkenstammer det følgende Aar tilbage til 
Tripolis efter en vanskelig Rejse. Sine Rejse-
erfaringer nedlagde han i: >Travels in the great 
desert of Sahara in the years 1845—46« [Lond. 
1848]. Med Støtte af den engelske Regering til-
traadte han Marts 1850 en Rejse til Sudan fra 
Tripolis; paa denne Rejse ledsagedes han af Dr. 
H e i n r i c h Ba r th (s. d.) og Dr. A d o l p h Over-
weg (s. d.). Jan. 1851 skiltes de rejsende ad for 
at træffe sammen i Kuka ved Tsad-Søen omkring 
I. Apr. R, drog mod Sydøst over Sinder, men 
døde af Overanstrengelse i Unguratua 6 Dags
rejser fra Kuka. Efter R. 's Dagbøger udgav Bayle 
Saint-John: >Narrative of a mission to Central-
Africa« [Lond. 1853]. O. I. 

Richardson [ri'tsadsan], John, Sir, engelsk ark
tisk rejsende og Naturforsker, født 5. Novbr. 
1787 i Dumfries, Skotland, død 5. Juni 1865 i 
Grasmere. R. var fra 1807 Læge i den engelske 
Marine. 1819—22 ledsagede han Sir John Frank
lin paa dennes første arktiske Ekspedition, paa 
hvilken Nordamerika's Nordkyst undersøgtes fra 
Kobberminefloden Øst efter 6!/2 Længdegrad. 
Atter 1825-—27 ledsagede R. Franklin gennem 
Hudson-Bay-Territoriet til Mackenzie-Flodens 
Munding. Medens Franklin derfra rejste Vest efter, 
undersøgte R. paa en Baadfart med indfødte Led
sagere den ubekendte Kyst Øst efter til Mundingen 
af Kobberminefloden (ca. 1,700 Km.) under store 
Lidelser og Savn. Resultatet af denne Ekspedition 
var foruden Korttegning, meteorologiske og mag
netiske Observationer, naturhistoriske Indsamlinger 
tillige Udgivelsen af det fortrinlige Værk Fauna 
Borealis-Arnericana [2 Bd., 1829]. Alle Indsam
linger og Observationer i naturhistorisk Retning 
vare, skriver Franklin, alene R.'s Fortjeneste. Han 
blev belønnet med Bath-Ordenen og adlet. — Da 
det 1848 blev nødvendigt at udsende Ekspeditioner 
for at søge efter Franklin, tilbød R. sin værdi
fulde Assistance ikke alene ved Raad og Erfaring, 
men ogsaa ved personlig Deltagelse. Sammen med 
Dr. Rae undersøgte han lange Strækninger af 
Nordamerika's arktiske Kyst. Denne Rejse be
skriver han i »Boat voyage trough Ruperts Land 
and the Arctic Sea« [2 Bd., 1851]. R. har senere 
givet en Række ichthyologiske Bidrag til forskel
lige Rejseværker. G. F. H. 

Richardson [ri'tsadsan], Samuel , engelsk Ro-
manforiatter, født i Derbyshire 1689, død i Lon
don 4. Juli 1761. Han skulde have studeret, men 
hans Forældres Formuesomstændigheder hindrede 
det, og han fik kun en tarvelig Uddannelse. Alle
rede som Dreng var han alvorlig og tænksom og 
holdt meget af at fortælle sine jævnaldrende Hi
storier, der alle vare meget moralske. Særlig hos 
de unge Piger stod han i høj Yndest; han op-
traadte ikke som Kurmager, men som fortrolig, 
og deres Fortrolighed over for ham var saa stor, 
at flere henvendte sig til ham for at faa affattet 
deres Kærlighedsbreve. Derved lagde han Grunden 
til sit indgaaende Kendskab til Kvindenaturen. 
Da han var bleven voksen, kom han i Bogtrykker-
lære i London; senere nedsatte han sig selv som 
Bogtrykker og arbejdede sig efterhaanden op til 
en anset Stilling som Ejer af et stort Bogtrykkeri. 
Han var allerede i en fremrykket Alder, da han 

optraadte med sin første Roman »Pamela« [4 Bd., 
1741]. Med lange Mellemrum fulgte to andre 
Romaner: »Clarissa Harlowe« [8 Bd., 1748] og 
»Sir Charles Grandison« [6 Bd., 1754]. Disse 

,' bindstærke Romaner have haft stor Betydning i 
den engelske Litteratur ved i Modsætning til 
Samtidens Litteratur at hævde den borgerlige 
Moral, og de gjorde da ogsaa uhyre Lykke. I 
»Pamela« skildres en ung Pige, der som Selskabs
dame i et adeligt Hus er udsat for Sønnens Efter-

1 stræbeiser, men bevarer sin Dyd og belønnes ved 
at blive gift med sin Forfølger. »Clarissa Har
lowe«, den betydeligste af Romanerne, er en 
gribende Skildring af et ædelt Kvindehjerte. Hun 
efterstræbes af Forføreren Lovelace, der omsider 
faar hende i sin Vold ved at bedøve hende med 
Opium, hvorefter hun dræber sig, da hun ikke 

i kan leve vanæret. Forføreren Lovelace er saa 
ypperlig skildret, at Ordet endog gik over til i 
Alm. at betegne en bedaarende Forfører. Den 
svageste af Romanerne er »Charles Grandison«, 
hvor der i Modsætning til Lovelace skildres en 
brav Mand; men han er ulidelig kedelig. — Og
saa i Romanens Historie betegne disse Bøger 
noget nyt. Her er for første Gang Samtidens Liv 
behandlet og udpenslet i de mindste Enkeltheder, 
og Hovedvægten er lagt paa den indre Udvikling, 
paa Sjælemaleriet. For en moderne Læser ere de 
meget tunge at komme igennem; de ere alle 
skrevne i Brevform, hvilket meget bidrager til 
deres Bredde, og de prædike i for høj Grad en 
Moral, der ofte er meget snæversynet. De bleve 
i sin Tid oversatte paa alle europæiske Hoved
sprog; ogsaa paa Dansk findes der fra 18. Aarh. 
Oversættelser af dem. (Li t t . : B a r b a u Id, Corre-
spondence of Sam. H. [6Bd.,Lond. 1804]; Johs . 
Magnussen, S. R. [Kbhvn. 1891]). T. L. 

Richardsonia L., Slægt af Rubiaceae, en-
aarige og ru Urter med skedeformede Akselblade 
og smaa Blomster i Hoveder, der ere omgivne 
af løvbladagtige Blade. Blomsterne ere 6—4-
tallige i alle Kredse. Frugten er en 3—4-delelig 
Spaltefrugt. 8—9 Arter i det varmere Amerika 
(Mejico—Argentina). R. brasiliensis Gomez, der 
dyrkes i botaniske Haver, og R. scabra L. gav 
tidligere Ipecacuanha amylacea. A. M. 

Richardt, C h r i s t i a n E r n s t , dansk Digter, 
født i Kjøbenhavn 25. Maj 1831, død i Vemme
tofte 18. Decbr. 1892. Fra Christianshavn's 
Borgerdydskole, hvis Bestyrer, M. Hammerich 

I (s. d.) som hans Lærer i dansk Sprog og Litte
ratur fik megen Betydning for hans æstetiske 
Udvikling, og hvor han sluttede Venskab med 
P. Heise (s. d.), der komponerede Melodier til 
hans Viser, blev han 1848 dimitteret til Univer
sitetet; teologisk Kandidat blev han 1857, skønt 
han som Student havde dyrket Foreningslivet, 
Poesien og Musikken med langt større Iver end 
Eksamensstudierne og undervist en Del, særlig 

i som Huslærer i Grosserer Alfr. Hage's Hjem, 
i hvor han blev kendt med Ploug og modtog 
I stærk Paavirkning af denne. R.'s første kendte 
' Digte fremkom for største Delen i Studenter-
1 foreningen, hvor allerede 1852 Sangen »Mit 
! fagre Hjem« vakte megen Opmærksomhed og 
i skaffede ham Hostrup's Venskab; s. A. fremkom, 
ligeledes i Studenterforeningen, hans Vaudeville 

I »Deklarationen«, der senere blev optagen paa 
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det kgl. Teaters Repertoire, og nu fulgte i broget 
Række Sang paa Sang som »Jeg fryser, siger den 
Lærke graa«, »Der er saa travlt i Skoven«, og 
den pragtfulde Studentervise »Vi er et lystigt 
Folkefærd«; nævnes bør det ogsaa, at R. i 
Fællesskab med Hostrup udarbejdede den »Rus
kantate«, som har bevaret sin Friskhed gennem 
snart et halvt Aarhundrede. Efter at være bleven 
Kandidat udfoldede R. en endnu større Virksom
hed som Studenterforeningens Digter; nævnes bør 
fra denne Periode, ved Siden af et »Romantisk
nationalt Karnevalsdrama«, det ungdommeligt 
lystige »Kong Rosmer«, Viser som »O Danmark 
i din Kappe blaa«, »En Skaal for det blinkende 
Søernes Baand« og »Frihed, du Nordens kække 
Mø«. Det var dog først 1861, da R.'s tidligste, 
senere i en halv Snes Oplag trykte, Samling af 
Sange og andre lyriske Poesier udkom under 
Titelen »Smaadigte«, at hans Navn ret trængte 
ud i videre Kredse. Vi finde her foruden de 
torannævnte Viser mange af de ypperste Prøver 
paa R.'s Kunst, saaledes de nu af alle Danske 
kendte »Ved Løvspring«, »Paa Kastelsvejen«, 
»Lær mig, Nattens Stjerne«, »Sov, mit Barn, sov 
længe«, »Tulte« og »Hr. Mikkel«. Som Helhed 
er det lille Bind fuldt karakteriserende for 
Digteren og de forskellige Sider af hans Talent 
saavel som for det Livssyn, hvoraf han fra sin 
tidligste Ungdom til sin Død var baaren. Her 
som i hans senere Virksomhed møde vi i R. en 
lige saa fin som sund og ærlig Digterpersonlig
hed, i hvem inderlig Fromhed som hos faa andre 
er sammensmeltet med ægte Livsglæde. Han er 
udstyret med rig Sans for det komiske, men bag 
hans Smil føler man altid hans rene og varme 
Hjerte; han gribes dybt af Livets Alvor, men 
selv den dybeste Skygge gennemtrænges for hans 
Syn af Lyset fra det høje. Alt menneskeligt er 
ham kært, og for Naturen i dens forskelligste 
Former og Stemninger er hans Sans aaben; intet 
Under da, at han — der for øvrigt i sin Lærer
praksis var tør og kedsommelig — i sin Digt
ning viser en sjælden overtruffen Forstaaelse 
saavel af Børnene som af Dyrene; man tænke 
blot paa hans elskværdige og lunerige, altid 
rammende Billedtekster. 

Kort efter at R. havde udsendt sin første 
Digtsamling, fik han det Ancker'ske Legat og 
rejste udenlands; efter at have tilbragt en Vinter 
i Rom gæstede han Palæstina. 1864 udgav han 
»Nyere Digte«, der ere stærkt prægede af Stem
ningerne fra Krigstiden; 1866 kom »Danmark i 
Billeder« samt den i Forening med Gotfred Rode 
udgivne »Fortællinger og Vers for store og 
smaa«. Nogle Aar var han derefter Forstander 
for Tune Folkehøjskole, men viste sig næppe 
sserlig egnet for denne Virksomhed og opgav den 
1870, hvorefter han bestemte sig til at søge 
Præstekald. 1872 — 76 var han residerende Ka
pellan i Storeheddinge, 1876—86 Sognepræst i 
Ørsted paa Fyn og fra sidstn. Aar til sin Død i 
Vemmetofte. Af og til foretog han, til Dels for 
sin Sundheds Skyld, mindre Rejser til Udlandet; 
som Digter arbejdede han med usvækket Frisk
hed, udviklede sig vel endog i Retning af den 
tekniske Virtuositet, der hvilede paa hans i vort 
samlede Digterkor enestaaende musikalske Sans 
og Evne, og gav sig endog af og til i Kast 

med mere omfattende, ikke rent lyriske, Emner. 
1878 opførte saaledes det kgl. Teater »Drot og 
Marsk«, hvortil R. havde skrevet den aandfulde 
Tekst, Heise Musikken, og som stadig har holdt 
sig paa Repertoiret. Lyrikken var dog som før 
hans egentlige Omraade, og Tallet paa hans 
Digtsamlinger er ikke ringe; foruden de alt 
nævnte kom 1868 »Tekster og Toner«, 1870 
»Det hellige Land«, 1874 »Billeder og Sange«, 
1878 »Halvhundrede Digte« med det for R.'s 
hele Livsgerning saa betegnende Motto: »Glæden 
ved Guds grønne Jord, Glæden ved Guds Naade-
Ord, de vil ikke kriges; Lærkesang og Klokke
klang, de kan godt forliges«. 1879 fulgte 
»Billedtekster, gamle og nye«, 1880 »Kantater 
og Digte«, 1884 »Vaar og Høst«. De sidste 
Værker, han udgav, vare »Fra Kysthospitalet 
paa Refsnæs«, med Billeder af Carl Møller, 1887, 
»Vort Land, et geografisk Digt«, illustreret af 
Karl Larsen, 1883, og »Blandede Digte«, 1891. 
Men endnu, da han 1892 led haardt af den Syg
dom, der førte til Døden, skrev han den klang
fulde Tekst til Kantaten ved Universitetets Fest i 
Anledning af Kong Christian IX's Guldbryllup 
samt forskellige mindre, gennemgaaende dybt al
vorsfulde Smaating. S. M. 

R i c h a r d t , J o a c h i m F e r d i n a n d , dansk 
Landskabsmaler, født paa Brede ved Lyngby 10. 
Apr. 1819, død i Oakland, Kalifornien, 29. 
Oktbr. 1895, gennemgik Kunstakademiet og de
buterede 1839 paa Charlottenborg med et Inte
riør; i de følgende Aar indtil 1871 udstillede 
han en Mængde Landskabsmalerier, ofte med 
dominerende Arkitektur, Slotte og Herregaarde, 
1865—68 nogle Billeder af amerikanske Vand
fald, hvortil han havde gjort Studier under et 
længere Ophold i den ny Verden. Fra 1873 til 
sin Død var han bosat i Kalifornien, først i S. 
Francisco, derpaa i Oakland. R. var som Maler 
uden Betydning; af Værdi ere hans tegnede 
Suiter »Danske Herregaarde« og »Skaanske 
Herregaarde«, der ble ve udgivne i Litografi med 
Tekst af Tyge Becker og C. E. Secher. S. M. 

Ricliebotirg [risbulr] er en meget fin rød 
Bourgogne-Vin, der henregnes til 1. Klasse ekstra 
{Tete de cuvée Nr. i). 

Richebourg [risbulr], J u l e s Émile , fransk 
Romanforfatter, er født 23. Apr. 1833 i Meuvy 
(Haute-Marne). R. skrev først Vers, fik nogle 
Stykker opført, men har navnlig fra 1857 skrevet 
en lang Række spændende Romaner, der have 
indbragt ham stor Folkeyndest, og blandt hvilke 
kunne nævnes: »Lucienne* [1858], »L'homme 
aux lunettes noires« [1864], »Histoire des chiens 
celebres« [1867], »Les francs-tireurs de Paris« 
[1872], »La dame voilée« [1875], *^a belle or-
ganiste« [1876], »La fille maudite« [1876], »An
drea la charmeuse« [1878J, »L'idiote« [1881], 
»Jean Loup« [1882], »La belle Tiennette« [1882], 
»Les drames de la vie« [16 Bd., 1884—90], 
»Cendrillon« [1892] o. fl. S. Ms. 

Richel ieu [rislju!], Flod i U. S. A. og Dom. 
of Canada, udspringer fra Lake Georges i Staten 
New York, gennemstrømmer den lange Lake 
Champlain paa Grænsen mellem New York og 
Vermont; beholder derefter nordlig Retning og 
passerer de canadiske Byer St. John, Iberville, 
Chambly og Sorel, ved hvilken sidste den ud-
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munder i højre Side at St. Lawrence 75 Km. 
N. 0. f. Montreal. R.'s Dal N. f. Lake Champ-
lain udmærker sig ved saa stor Frugtbarhed, at 
den har faaet Navnet Canada's Have. R. har 
en Længde af 130 Km. Indtil Lake Champlain 
er den sejlbar med Undtagelse af Strømsnævringerne 
ved Chambly, der dog nu omgaas ved et Kanal
anlæg. Idet en Kanal yderligere fra Lake Cham
plain fører mod Syd til Hudson River gennem 
Indsænkningen, der er en Fortsættelse af R.'s 
Dal, bliver R. Led i den overmaade vigtige Vand
vej mellem Byen New York og St. Lawrence. 
Stigningen paa denne Kanalvej er meget ringe, 
idet den ikke overstiger 27 M. H. P. S. 

Richelieu [riseliø'J, A n d r e a s d u P l e s s i s de, 
Admiral, er født 24. Febr. 1852 i Slesvig, kom 
1867 til Søs og gjorde indtil 1871 en Del lange 
oversøiske Rejser. S. A. gennemgik R. Søværnets 
Reserveløjtnantsskole og var derefter indtil 1874 
i dansk Dampskibsfart. 1874 indtraadte han i den 
siamesiske Marines Tjeneste, hvor han efterhaanden 
ved sin Dygtighed kom til at spille en betydelig 
Rolle og steg tilsvarende; saaledes blev han 1883 
Generaladjutant, 1890 Admiral og 1899—1902 
Marineminister. Under sin lange Virksomhed i 
Siam viste R. sin varme Interesse for Danmark, 
dels ved at faa mange danske ansat i Siam, dels 
ved at lægge Grunden til flere Virksomheder, der 
senere ere komne hans Fædreland til Nytte. 1902 
vendte han hjem, blev dekoreret med Storkorset 
af Dannebrog og er nu indtraadt i Bestyrelsen for 
det østasiatiske og det vestindiske Selskab, det for
enede Dampskibsselskab, Burmeister & Wain's 
Aktieselskab samt Landmandsbanken. C. L. W, 

Richelieu [risøliø'J, Armand du P less i s , 
Hertug af, Sønnesøn af nedenn. L. F. A. R., født 
25, Septbr. 1766, død 17. Maj 1822. Han hed 
oprindelig Hertug af Fronsac, udvandrede 1789 
til Rusland og udmærkede sig 1790 i Krigen mod 
Tyrkerne, særlig ved Ismail's Indtagelse. I792 

var han i Wien og Berlin som Kongehusets Agent 
og fulgte 1793 med Emigranthæren mod Frankrig, 
men drog snart tilbage til Rusland, hvor han 
1803 —13 var Guvernør i Odessa og havde væsent
lig Del i Byens Opblomstring (der rejstes derfor 
1826 et Mindesmærke for ham). 1814 kom han 
tilbage til Frankrig, blev Pair og Kongens Kammer
herre; fulgte Marts 1815 Ludvig XVIII til Gent 
og blev i Septbr. Første- og Udenrigsminister. 
Han sluttede den anden Paris-Fred og udvirkede 
1818 paa Kongressen i Aachen, nærmest ved sin 
Indflydelse hos Kejser Alexander I, at de fremmede 
Tropper rømmede Landet, og at Frankrig igen 
kunde indtræde i Stormagternes Raad samt op
toges i den hellige Alliance. Uagtet sin strengt 
monarkiske Holdning blev han dog i Decbr. 1818 
fortrængt fra Magten af de yderlige Royalister 
(ligesom Thiers i Maj 1873). Da han var aldeles 
ubemidlet (han havde 1802 opgivet sine Godser 
for at dække sin Slægts Gæld), tilstodes der ham 
som Nationalbelønning en Aarpenge af 50,000 
frc, som han uegennyttig overdrog til et Hospital 
i Bordeaux. Efter Hertugen af Berry's Mord i 
Febr. 1820 blev han paa ny Førsteminister, gennem
førte en meget konservativ Valglov og flere Ind
skrænkninger i Friheden, men maatte alligevel vige 
Pladsen for Royalisterne Decbr. 1821. E. E. 

Richelieu [risøliø'J, J e a n A r m a n d du P ies -
Store illustrerede Konversationsleksikon. XIV. 

sis de, fransk Statsmand, født 9. Septbr. 1585, 
død 4. Decbr. 1642. R. er rimeligvis født i Paris. 
Han tilhørte en adelig Slægt, hvis Hovedbesiddelse 
var Godset R. i Poitou, men som hverken var 
rig eller berømt. Faderen Fran^ois du Plessis de 
R. var bleven Høvedsmand for Henrik III's Garde 
og sluttede sig efter Henrik III's Død til Hen
rik IV. Han udmærkede sig i dennes Tjeneste, 
men døde allerede 1590. Moderen Suzanne de la 
Porte tilhørte en anset borgerlig Juristfamilie; 
efter Mandens Død var hendes Stilling vanskelig, 
men ved Henrik IV's Hjælp lykkedes det hende 
at bevare Slægtens Ejendomme. Den ældste Søn 
skulde overtage disse, den næstældste være Bisp 
i Bispedømmet Lucon, som Familien havde Ret 
til at besætte; den yngstes, Jean Armand's Frem-

| tid syntes derimod usikker; da han var 9 Aar gi., 
blev han sendt til Paris, hvor han fik en Under-

; visning noget bedre end den sædvanlige og der-
paa gennemgik et Akademi, hvor unge Adels
mænd, som vare bestemte til at gaa Krigsvejen, 
uddannedes. Saa trak imidlertid den Broder, som 
skulde have været Bisp, sig tilbage til Kloster
livet, og det blev, da R. var 17 Aar gi., bestemt, 
at han skulde have Bispedømmet. Efter nogle faa 

; Aars ivrige teologiske Stadier udnævntes han til 
Biskop omtr. 21 Aar gammel, 5 Aar før den lov-

: lige Alder; to Aar efter overtog han personlig 
Ledelsen af Bispedømmet. 

R. var og blev troende Katolik, og end mere 
i befæstedes han deri ved et nært Venskabsforhold 

til den stærkt religiøse Pére Joseph. Han optog 
derfor ogsaa med stor Iver og Dygtighed sin 
Bispegerning, skrev Bøger til Troens Forsvar 
o. s. v. Men hans Bispedømme var for ringe et 
Omraade for hans Virketrang og Ærgerrighed, 
og hvor stærke end hans religiøse Interesser vare, 
vare de politiske dog endnu stærkere. Allerede 

I 1610 efter Henrik IV's Død søgte han ved en 
Rejse til Paris at vinde de styrendes Opmærksom
hed. Det mislykkedes, men 4 Aar senere spillede 
han en ret fremtrædende Rolle paa det sidste 
Stændermøde før Enevældetiden, og Novbr. 1616 
opnaaede han at blive Minister og faa Ledelsen 
af Udenrigs- og Krigsministerierne. Han havde 
vundet Enkedronningen Marie af Medici's Tillid, 
og det var væsentlig hende, han skyldte sin Stil
ling. Men allerede 1617 brast Marie af Medici's 

; Magt, og Ludvig XIII styrtede det Ministerium, 
som havde sluttet sig »il hende. R. blev nu en 
Tid Enkedronningens Raadgiver, og Følgen var, 
at de ny Magthavere forviste ham først til hans 
Bispedømme, siden til Avignon. Et Par Aar syslede 
han især med religiøse Spørgsmaal, og han 
skrev nu et Stridsskrift mod Protestanterne; det 
var spidsfindigt som Tidens sædvanlige teologiske 

j Indlæg, men udmærkede sig ved et vist Maade-
hold. 1620 lykkedes det ham imidlertid at gennem
føre en Forsoning mellem Marie af Medici og 
hendes Søn, Kong Ludvig, og fra da af vandt 
han en stadig større Indflydelse i de toneangivende 
Kredse. Han blev Kardinal, og 1624 naaede han 
Ministerværdigheden. Da han først var kommen i 
Forbindelse med Kongen, vandt han hurtig en 
Indflydelse over denne, som siden aldrig alvorlig 
rokkedes. Der er Uenighed om, enten Ludvig XIII 
personlig følte sig tiltrukken af R. eller ikke; men 
vist er det, at han fuldstændig sluttede sig til 

72 
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hans Politik. R. har formet sit Program i Ordene: 
»Mit første Formaal var Kongens Myndighed, mit 
andet Rigets Storhed«. »Jeg lovede Kongen at 
anvende alle mine Evner og al den Myndighed, 
det behagede ham at give mig, til at ødelægge 
det hugenottiske Parti, knække Stormændenes 
Hovmod, lære alle hans Undersaatter deres Pligt 
og hæve hans Navn blandt de fremmede Folk til 
den Plads, det burde indtage«. Dette stemmede 
ganske med de Anskuelser, som Ludvig XIII med 
næsten religiøs Pligtfølelse følte sig kaldet til at 
hævde, og han forstod snart, at ingen kunde 
hjælpe ham bedre dertil end R. Denne nærede 
paa sin Side en stor Ærbødighed for Kongen, 
ogsaa for dennes Person; han søgte hans Raad, 
og ofte vare disse af ikke ringe Betydning for 
R.'s Politik.. 

R.'s U d e n r i g s p o l i t i k havde fra førstaf kun 
det Maal at vinde Sikkerhed for Frankrig og 
hævde dets Anseelse, som den foregaaende Tids 
usikre Politik havde svækket. Men snart gik hans 
Tanker videre. Frankrig's historiske og naturlige 
Grænser skulde genvindes, først og fremmest Rhin-
Grænsen. For at naa dette maatte han vende sig 
mod Habsburgerne baade i Østerrig og i Spanien. 
Dette betød, at han maatte lade Frankrig tage 
Parti mod den katolske Hovedmagt og støtte de 
protestantiske Stater, som nu, i Trediveaarskrigens 
Tid, søgte at fælde den. R. gjorde det uden 
Skrupler. Hans Katolicisme var solid nok, men 
vigtigere end Kirkens Interesser vare dog for ham 
altid Frankrig's. Derfor rettede han straks sin 
hele diplomatiske Kunst mod Habsburgerne; med 
en Smidighed og Overlegenhed, som hævede ham 
over alle Tidens fremragende Diplomater, greb 
han ind i Europa's Politik til Gavn for Prote
stanterne. Fra 1635, da de diplomatiske Midler 
ikke forsloge længere, traadte Frankrig ind i Krigen 
som de protestantiske Staters Hjælper, og sejrrig 
førtes i de følgende Aar Kampen mod Habs
burgerne. Da R. døde 1642, havde Frankrig vundet 
Elsass, Artois og Rouissillon, Besiddelser, det 
siden alle beholdt ved Freden 1648. Frankrig 
var nu for den almindelige Bevidsthed blevet Eu
ropa's mægtigste Stat. 

Med lige saa stort Held gennemførtes R.'s 
i n d r e P o l i t i k . Det blev her hans Opgave at 
bryde enhver Magt, som kunde tænkes at an
vendes mod Kongens Myndighed. Den farligste 
Modstander var Hugenotteme, der fra Hen
rik IV's Tid havde deres faste Organisation og 
raadede over en Del Sikkerhedsstæder. 1625 be
gyndte R. Kampen mod dem, og 1629 var deres 
Modstandskraft brudt. R. fratog dem Sikkerheds-
stæderne og berøvede dem deres Ret til at holde 
politiske Forsamlinger, men deres Religionsfrihed 
og deres Ligeberettigelse med Katolikkerne bleve 
uanfægtede; til Statens Tjeneste antog han lige 
saa godt Protestanter som Katolikker. R. vilde 
ikke indlade sig paa nogen Art religiøs For
følgelse, hvor meget han saa end blev opfordret 
dertil. Han vilde kun udbrede Katolicismen ad 
Overtalelsens Vej. Utvivlsomt var dette det klogeste; 
netop ad denne Vej opnaaede han, at bestandig 
flere og flere fornemme protestantiske Familier 
gik over til Katolicismen. Desuden vandt han 
derved, at han kunde benytte i Landets Tjeneste 
en Mængde dygtige Kræfter, som ellers vilde 

være gaaede tabt. Og endelig bevarede han der
ved en vis Sympati hos de protestantiske Magter, 
som han skulde bruge mod Habsburgerne. Mere 
langvarig blev Kampen mod de adelige og fyrste-

1 lige Stormænds Uafhængighedstilbøjeligheder. I 
mange Aar havde disse Stormænd været vante til 

I at gaa efter deres egne Hoveder uden Hensyn til 
I Kongen og hans Ministre. For dem var denne 

myndige Minister, der resolut krævede Lydighed, 
i en Genstand for den største Forbitrelse. Gang 
efter Gang søgte de at styrte ham. Kongens 
Broder, Gaston, droges ind i Forsøgene derpaa, 
siden ogsaa Marie af Medici, som mente, at R. 
skyldte hende at føje sig efter alle hendes Ønsker, 
og som var højst opbragt over, at hun blev skuffet 
i sine Forventninger derom. Den ene Sammen
sværgelse efter den anden stiftede de mod R. 
Flere Gange troede man at have vundet Kongen 
mod ham, og enkelte Gange følte R. selv sig 
usikker. Men hver Gang sejrede hos Kongen 
Overbevisningen om, at han vilde svigte sin Konge
pligt, om han lod den Mand falde, der evnede at 

i tjene Riget og Kongedømmet som ingen anden. 
Over for disse Sammensværgelser gik R. frem 

i med stor Strenghed. Kongens Broder og Marie 
I af Medici maatte begge forlade Landet, og mangen 

Stormand straffedes med Døden. Dette skyldtes 
ikke personlig Hævnlyst; det var R.'s stærke Tro 

' paa Statsmagtens Hellighed, der gjorde det til 
Pligt for ham at straffe enhver Opsætsighed mod 

I den saa haardt. For Frankrig's Udvikling blev 
] det af megen Betydning, at han med fast Haand 

kuede Adelen og vænnede den til Lydighed. Et 
Led deri blev ogsaa Befalingen om at nedrive 

I alle Fæstningsværker, som ikke tjente til Græn-
', sernes Forsvar, hvad enten det var adelige Borge 
! eller Bymure, og desuden hans Forbud mod Du-
; ellerne, der hævdedes med haarde Straffe. R. var 

ikke fri for Standsfordomme; det var med Over-
' vindelse af personlige Følelser, han kuede Adelen, 
' men Kongens Magt var dog for ham langt vig

tigere end hans Standsfællers. 

R. fjernede dog ikke blot Hindringerne for 
Enevælden, men skabte ogsaa et solidt Grundlag 
for den. Mest betød i Øjeblikket den store Hær 
og stærke Flaade, han skabte. Men ikke mindre 
betydningsfuld og følgerig blev hans Omskabning 
af Embedsstyrelsen. Ministeriets Organisation æn
dredes saaledes, at det kunde virke hurtigere og 
kraftigere, og R. skabte for sig selv en virkelig 
Førsteministerstilling. Den selvstændigste Del af 
Embedsstanden, Parlamenterne, mistede den Del i 
Lovgivningsmyndigheden, de hidtil havde haft, og 
selv deres Domsmyndighed indskrænkedes ved 
Anvendelse af Kommissionsdommere. De fornemme 
Guvernører, der hidtil havde haft Provinsstyrelsen, 
mistede deres Magt og beholdt egentlig kun en Æres-
stilling. Den virkelige Magt kom til at være hos 
Udsendinge fra Ministeriet: I n t e n d a n t e r n e , en 
Gruppe af borgerlige Embedsmænd, stærkt af
hængige af Regeringen, som allerede før fandtes, 
men som først nu rigtig fik Betydning. 

Langt mindre interesserede R. sig for det indre 
Reformarbejde, og Finansstyrelsen var nærmest 
slet. Underskud og Statsgæld voksede hurtig i 
hans Tid. 

R. nærede en betydelig Interesse for Aandsliv 
og Litteratur. Han skrev ikke blot Indlæg i reli-
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giøse Spørgsmaal, men sammen med forskellige 
Forfattere prøvede han ogsaa paa at skrive Ko
medier ; blandt hans Medarbejdere var Corneille, 
men det endte med et Sammenstød mellem dem. 
R. fik oprettet det franske Akademi, som han 
tænkte sig skulde øve en vis Censur over Litte
raturen gennem offentlige Udtalelser. Det skulde 
gribe ordnende og ledende ind i Aandslivet, som 
Regeringen i Statslivet. Censurforsøgene mis
lykkedes; men under Indflydelse af de ny politiske 
Forhold omformedes ret snart den franske Litte
ratur i den Ordenens Aand, som R. ønskede. 
Endelig fik R. 1631 oprettet Frankrig's første 
Avis, >La Gazette«; baade han og Kongen skrev 
ved Lejlighed deri. 

4. Decbr. 1642 døde R. Det berettes, at han 
ved Afskeden sagde til Kongen: >Det er min 
Trøst, at jeg efterlader Eders Kongerige i den 
højeste Berømmelse og Anseelse, det nogen Sinde 
har nydt, og alle Eders Fjender overvundne og 
ydmygede«. Om R.'s overordentlige Evner have 
alle været enige, og ikke heller kan der vel tvistes 
om, at hans Politik bares af den oprigtigste Over
bevisning om, at saaledes tjentes Frankrig bedst. 
Derimod have en Del Historikere i nyere Tid 
klaget over, at han ved at muliggøre den skarpt 
gennemførte Enevælde har brudt Frankrig's natur
lige Udvikling og hemmet Folkets Evne til selv
stændig politisk Virksomhed. Andre Forfattere 
have dog, som det synes med mere Ret, hævdet, 
at denne Enevælde netop da var det nødvendige 
Resultat af hele Frankrig's Udvikling, og at det 
var til stort Held, at R. saa dygtig gennemførte 
den. 

R. har skrevet »Les Ordonnances synodales de 
1613« [Poitiers 1617], »L'Instruction du chré-
stien« [Avignon 1619], »Traité de la perfection 
du chréstien« [1646] og »Traité sur la méthode 
la plus facile et la plus assurée pour convertir 
ceux qui se sont séparés de l'Église« [1653], 
»Testament politique« [Amsterdam 1633], »Mé-
moires« [udg. 1823], »Journal de 1630—31« [Paris 
1645], »Lettres« [8Bd., udg. af Avenel], »Maximes 
d'État« [udg. af Hanotaux], begge i »Collec-
tion des Documents inédits«. (Lit t . Om R. er 
skrevet en særdeles stor Litteratur. En Del af 
de betydeligste Værker ere: Fagn iez , Le Pére 
Joseph et R. [Paris 1894]; d 'Avenel , R. et la 
Monarchie absolue[4 Bd., Paris 1884—90]; H a n o 
taux, Bistoire du cardinal deR. [1 — 2 Bd., Paris 
1893—96]; R. Lodge , R, [paa Engelsk, Lond. 
1896]; Fagn iez , L'Opinion publique au temps 
de R. [Besancon 1896]; Z el ler, Louis XIII, 
Marie de Médicis, Richelieu ministre [Paris 
1899]). P.M. 

Richel ieu [risøliø'], L o u i s F r a n c o i s Ar
mand du P less i s , født 13. Marts 1696, død 8. 
Aug. 1788. Han tilhørte Kardinal R.'s Slægt. 
Han var under Ludvig XV en meget omtalt Del
tager i det mest letsindige Hofliv. I Krigen 1740— 
48 udmærkede han sig og opnaaede at blive Mar
skal. Efter den genoptog han sit Liv i Hofintriger 
og Fornøjelser. P. M. 

RiChepin [ris>pæ'], J e a n , fransk Digter, er 
født 4. Febr. 1849 i Médéah i Algérie som Søn 
af en Militærlæge. Under Krigen 1870 var han 
først Redaktør af Avisen »l'Est« i Franche-Comté, 
derpaa frivillig i et Skyttekorps. Siden skrev 

han i forskellige Blade, forfattede med André 
Gill et lille Stykke »L'étoile«, hvori han selv 
optraadte, kom i stor Nød og digtede de fanden
ivoldske og brutale Tiggerviser »La chanson des 
gueux« [1876], der falde i tre Afdelinger: »Gueux 
des champs«, »Gueux de Paris« og »Nous autres 
gueux«. Bogen blev beslaglagt og indbragte ham 
Mulkt og en Maaneds Fængsel, men blev siden 
frigiven. R. førte nu nogen Tid et eventyrligt 
Levned, var Sømand og Havnesjover, men kastede 
sig snart ind i Litteraturen med en paagaaende 
Voldsomhed, der hurtig gjorde ham til en af 
Naturalismens Bannerførere. Oprørsk over for al 
Konvention i Religion, Moral og Kunst, vilter og 
vovet, sanselig indtil Kynisme, burlesk og patetisk 
i sin lyriske Deklamation udgav han ny excentriske 
Digtsamlinger: »Les caresses« [1877], hvis Sanse
lighed ofte faar friske og henrevne Udtryk, »Les 
blasphémes« [1884], der indeholder adskillig Bom
bast i sin Kraftkarle-Materialisme, og de inspirerede 
Saltvands vers »La mer« [1886]. Digtsamlingen 
»Mes paradis« [1894] priser derimod den idylliske 
Familielykke. Ogsaa i en lang Række Romaner 
har R. gjort sig til Tolk for samme oprørske 
Radikalisme og maler med stor Kraft alskens 
psykologiske Abnormiteter og lovløse Eksistenser; 
af Romanerne kunne fremhæves: »Madame An
dré« [1874], »Les morts bizarres« [1877], »La 
glu« [1881, paa Dansk »Fuglelim« 1883], »Miarka 
la fille å l'ourse« [1883], »Sophie Monnier, mai
tresse de Mirabeau« [1884], »Césarine« [1888], 
»Braves gens« [1888], »Le cadet« [1890], »Tru-
andailles« [1890], »L'aimé« [1893] o. fl. For 
Teateret dramatiserede han 1883 »La glu« og 
skrev kort efter for Sarah Bernhardt det versificerede 
5 Akts Drama »Nana Sahib«, hvori han selv op
traadte, da Hovedskuespilleren blev syg, bearbejdede 
»Macbeth« for samme Teater, Porte-Saint-Martin, 
lod paa Théåtre f rangais opføre en mesterlig 
moliéresk Pastiche, »Monsieur Scapin« [1886], 
det blide Versdrama »Le flibustier« [1888], et 
italiensk Renaissanceskuespil »Par le glaive« [1892], 
det allegoriske Drama »Vers la joie« [1894], der 
bekæmper Pessimismen, den blide Landsbykomedie 
»Chemineau« [1897] og det gammelkrislelige 
Martyrdrama »La martyre« [1898], der faldt til 
Jorden. S. Ms. 

Richer [rise'], E d m o n d , fransk katolsk 
Professor, (1560—1631), var en af Gallikanismens 
ivrigste Tilhængere. Han hævdede det økume
niske Konciliums Overhøjhed over Paven og be
stred den pavelige Ufejlbarhed, men blev afsat 
og af Richelieu tvungen til at genkalde sine An
skuelser. (L i t t . : Ba i l l e t , La vie d'£. R. 
[Amsterdam 1715]). A.Th.J. 

Richer [rise'], J e a n , fransk Astronom, død 
1696 i Paris, sendtes 1672 til Cayenne for at 
anstille korresponderende Observationer med Cas-
sini I i Paris af Mars til Bestemmelse af Sol
parallaksen. Han anstillede ogsaa Pendulobserva
tioner for at udlede Jordens sande Form. Sine 
Observationer har han publiceret i »Observations 
en l'isle de Cayenne« [Paris 1679]. J.Fr.S. 

Richert, J o h a n Gabr i e l , svensk Jurist, født 
i Vestergotland 24. Marts 1784, død 2. Jan. 1864 
i Gøteborg. Medlem af Lovkommissionen 1814, 
senere af Lovkomiteen, Ekspeditionssekretær hos 
Justitskansleren 1820. R. var en ualmindelig kund-
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skabsrig og skarpsindig Jurist, med stor formel 
og stilistisk Evne, hans Indflydelse paa Lovkom
missionernes Arbejder overordentlig; hans Betydning 
som Jurist og Lovkoncipist er af Johs. Steenstrup 
med Føje sammenstillet med Ørsted's i Danmark 
og Schweigaard's i Norge. Bortset fra sin Andel 
i de forskellige Lovforslag (1815-50) har R. 
sammen med C. H. Anckarsward skrevet >Forslag 
till National-Representation« [Stockholm 1830], 
som fremkaldte en Kritik af Crusenstolpe. Fz. D. 

Rielliza, Datter af Kong Erik Klipping, gift 
med Nicolaus II, Herre til Werle i Mecklenburg. 
I sit Ægteskab blev hun Moder til Sofie, der 
ægtede Grev Gerhard den Store af Holsten. 
Gennem disse to Kvinder kunde Christian I føre 
sin Stamtavle paa mødrene Side tilbage til det 
danske Kongehus. J. O. 

Richmann, Geo rg W i l h e l m , Fysiker, født 
i Livland 1711 af svensk Slægt, dræbt 1753 af 
Lynet i St. Petersborg under Udførelsen af et 
Forsøg over Luftelektricitet. R. studerede i Tysk
land, blev 1735 Adjunkt ved Videnskabernes 
Akademi i St. Petersborg og senere Professor i 
Fysik. Man skylder ham den saakaldte R.'s 
R e g e l , at Temperaturen af en Blanding er 

—. . , , hvor M og m ere Mængderne af de 
M-\-m b b 

to Stoffer, der blandes, T og t deres Tempe
raturer- Reglen kan let udvides til at gælde for 
Blandingen af et vilkaarligt Antal Stoffer. Den 
er langt fra almengyldig, navnlig maa Stofferne 
ikke (som f. Eks. Svovlsyre og Vand, Is og Salt) 
frembringe eller forbruge Varme ved Blandingen, 
men den er værdifuld som en første Begyndelse 
til Kalorimetrien (Maaling af Varmemængder) og 
derigennem til en bedre Forstaaelse af Varme
fænomenerne. K. S. K. 

Richmond [ri'tsmgnd], en ældgammel By i det 
nordlige England, Northriding af Yorkshire, malerisk 
beliggende ved Swale og med et berømt Slot, 
der skriver sig fra Vilhelm Erobrer's Tid og er 
anlagt paa en stejl Klippe. Byen har en gammel 
Kirke, der er restaureret af Scott, et gejstligt 
Seminarium, der tilhører Wesleyanerne, og (1891) 
4,200 Indb. I Nærheden ligger Landsbyen H i p s -
well , der anses for Wiclif's Fødested, og Ruiner 
af Easby . M. Kr. 

Richmond [ri'tsmand], By i det sydlige Eng
land, Grevskabet Surrey, 14 Km. V. f. Hyde Park 
i London og ved Themsen's Bredder. Byen er 
bekendt som Udflugtsted for London's Beboere. 
Omegnen er meget smuk, og fra Terrassen paa 
R i c h m o n d Hi l l er der en vid og henrivende 
Udsigt. Ved Indgangen til den af Karl I anlagte 
store Park ligger det berømte Hotel >Star and j 
Garter« (Stjernen og Strømpebaandet), der med | 
stor Bekostning ombyggedes 1869. Blandt, de 
fashionable Villaer mærkes White Lodge tilhø
rende Hertugen af Teck, og Lady Russel's Pem-
broke Lodge. Byen har i længere Tid været Op-
holdssted for Temple, Swift og andre Berømtheder, 
og i Kirken St. Maria Magdalena hvile Digteren 
Thomson og Skuespilleren Edmund Kean. Des- \ 
uden har Byen et gejstligt Seminarium tilhørende 
Wesleyanerne, mange Privatskoler og et litterært 
Institut, en smuk Bro over Themsen, betydelig 
Havedyrkning og (1891) 22,900 Indb. Byen er j 

ofte besunget for sin Skønhed af engelske Digtere 
og hed indtil 1497 Sheen (Skønhed). M. Kr. 

Richmond [ri'tsmand], Grevskab i den midt
erste Del af Kaplandet (11,472 • Km. med 7,200 
Indb.), ligger paa en tør og træløs Højslette N. f. 
Compasbjærgene og er særlig skikket til Faareavl. 
Hovedstaden R. ligger tæt 0. f. Jærnbanelinien 
Kapstaden—Kimberley. C. A. 

Richmond [ri'tsmand], 1) By i U. S. A., Stat 
Indiana, ligger 114 Km. 0. N. 0. f. Indianapolis 
i en frugtbar Egn og er tillige en vigtig Industri
by med Tilvirkning af Landbrugsmaskiner, Bom
uldsvarer og Papir. (1900) 18,226 Indb., hvori
blandt talrige Kvækere, der her opretholde en 
højere Skole {Earlham College). 2) By i U. S. A., 
Hovedstad i Staten Virginia, ligger 157 Km. 
V. S. V. f. Washington i maleriske Omgivelser 
paa venstre Bred af James River neden for denne 
Flods Strømsnævringer. (1900) 85,050 Indb. R. 
er endnu at betragte som et socialt Centrum for 
Syden og udmærker sig ved flere monumentale 
Bygninger og Mindesmærker. Af saadanne frem
hæves Kapitolet, der rager op over Byen og om
gives af flere Statuer af Præsidenter og Generaler. 
Endvidere nævnes St.-Johns-Kirke, Monumental 
Church, Raadhuset, Guvernørhuset, Toldboden, 
Tobaksbørsen og Teateret. R. er Virginia's indu
strielle og merkantile Centrum. Industrien er i 
stærk Fremgang og benytter Drivkraften fra Strøm
snævringerne. Vigtigst er Tobaksindustrien samt 
Tilvirkningen af Trævarer og Maskiner. Handelen 
sker dels ad den 3 M. dybe James River med 
Baltimore, Philadelphia og New York, dels ad 
Byens talrige Jærnbanelinier. Over Floden fører 
3 Broer til Forstaden Manchester. R. er Sæde 
for Virginia's Regeringsmyndigheder. — Byen er 
grundlagt 1737 og blev 1779 Statens Hovedstad. 
1781 ødelagdes R. af Englænderne, men genop
byggedes paa ny. Vigtige politiske Konventer ere 
afholdte her 1788, 1829, 1850 og 1861. 1861 — 
65 var R. Sæde for Regeringen i de konføde-
rerede Sydstater, og Byen blev i disse Aar stærkt 
befæstet. Efter en 3 Dages Kamp faldt den dog 
3. Apr. 1865 i Hænderne paa Unionstropperne, 
hvorved Krigen faktisk var endt. Forinden Over
givelsen lykkedes det de konfødererede Tropper 
at stikke Ild paa Broerne og de store Pakhuse. 
Et stort Tobaksoplagshus, der under Krigen be
nyttedes som Fængsel, har under Navn af Libby 
Prison vundet en sørgelig Berømmelse. H. P. S. 

Richmond [ri'tsmand], engelsk Jarle-, senere 
Hertugtitel. Edvard III gjorde 1342 sin yngre 
Søn Johan af Gaunt til Jarl af R., og da dennes 
Ætling Margrete ægtede Henrik VI's Halvbroder, 
E d m u n d T u d o r , overførtes Titelen paa ham 
og paa hans Søn, den senere Kong Henrik VII. 
— Henrik VIII's uægte Søn Henry var 1525 — 
36 Hertug af R., og Jakob I gjorde 1623 sin 
Fætter, L o d o v i c k S tua r t , (1574—1624), Her
tug af Lennox, til Hertug af R. Da hans Slægt 
uddøde 1672, overførte Karl II 1675 begge Her
tugtitlerne paa sin uægte Søn med Hertuginden 
af Portsmouth, C h a r l e s (1672—1723), og fra 
ham stamme de senere Hertuger. Sønnesønnen 
Cha r l e s , Hertug afR. og Lennox, født 22. Febr. 
1735, død 29. Decbr. 1806, førte med Udmærkelse 
et Regiment i Slaget ved Minden 1757 og sluttede 
sig i Overhuset til Whiggerne; var 1766 Stats-
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sekretær under Rockingham og førte senere en 
skarp Kamp mod North's Ministerium. Han hæv
dede afgjort Nordamerikanernes Ret til at mod
sætte sig Regeringens Overgreb og udtalte sig 
1778 aabent for at erkende Koloniernes Uaf
hængighed. 1780 foreslog han en radikal Valg
reform med almindelig Valgret, aarlige Valg og 
lige store Valgkredse, hvilket gav Stødet til Pitt's 
mislykkede Forsøg 1782. Marts 1782 indtraadte 
han i Rockingham's andet Ministerium som Stor
mester for Artilleriet, dog kun for et Aar, samt 
paa ny under W. Pitt Decbr. 1783—Marts 1795. 
Han var en kraftig Støtte for Pitt og 1802—04 
en skarp Kritiker over for hans Efterfølger Ad-
dington. — Hans Broders Sønnesøn C h a r l e s 
G o r d o n , Hertug af R. og Lennox, født 3. Aug. 
1791, død 21. Oktbr. 1860, kæmpede som Jarl 
March under Wellington i Spanien og ved Water
loo. Som Medlem af Overhuset siden 1819 hørte 
han til de maadeholdne Torier, blev Novbr. 
1830 Generalpostmester under Jarl Grey og under
støttede Valgreformen, men udtraadte 1834 af 
Uvilje mod de irske Kirkeforslag og var 1846 
en Modstander af R. Peel's Frihandelspolitik. 
1836 arvede han Titelen Hertug af Gordon. — 
Hans Søn, C h a r l e s Henry , Hertug af R. og 
Gordon, er født 27. Febr. 1818, sad 1841—60 i 
Underhuset som konservativ under Navnet Jarl 
March og var 1859 en kort Tid Præsident for 
Fattigkollegiet. Marts 1867—Decbr. 1868 var han 
Præsident for Handelsministeriet og derefter sit 
Partis Ordfører i Overhuset indtil 1878, da Dis
raeli blev Jarl Beaconsfield. Febr. 1874—Apr. 
1880 var han Præsident for Geheimeraadet (gennem
førte 1874 Loven om Afskaffelse af Kaldsretten 
i Skotland), overtog paa ny denne Stilling Juni 
1885, men ombyttede den snart med Posten som 
Statssekretær for Skotland (var den første Inde
haver af dette Embede) indtil Jan. 1886. Senere 
han han ikke haft noget politisk Embede, men nyder 
vedblivende stor Anseelse i sit Parti. E. E. 

Richmond [ri'tsmand], George , engelsk Maler, 
født 28. Marts 1809, død 20. Marts 1896 i London. 
R., der var Elev og stærkt paavirket af den 
ejendommelige Maler W. Blake, vandt sig Navn 
som Portrætmaler. Hans Produktivitet var umaade-
lig (der nævnes henved 3,000 Portrætter), hans 
Medium var Vandfarven, som han var en Mester 
i at behandle. Bekendte Portrætter: Sir Robert 
Inglis, Macaulay [1850], Earl of Elgin[i86o], Sir 
Moses Montefiore, Marchioness of Salisbury [1877]-
R. var Medlem af London's Akademi. A. Hk. 

Richmond [ri'tsmand], W i l l i a m B lake , 
Sir, engelsk Maler, foreg.'s Søn, er født 
29. Novbr. 1842 (1843) i London. Han gik 
paa Roy. Academy og var i Begyndelsen stærkt 
prærafaelitisk paavirket, men vendte sig senere 
under Leighton's Vejledning mod dennes klas- I 
sicistiske Retning, som det ses af en Række I 
mytologiske og historiske Arbejder: >Fængslet j 
Prometheus« [1884], »Ariadne's Klagec, >Prome- | 
theus'es Befrielse«, »Elektra ved Agamemnon's ; 
Grav« o. s. v. 1895 blev han Medlem af Roy. | 
Academy, 1897 Knight of the Bath. Foruden ', 
de alt anførte Arbejder kunne nævnes: >Venus og I 
Anchises« (Walker-Gal. i Liverpool), »Amor vincit . 
omnia«, »De ukloge Jomfruer«, »Jomfruen fra 
Orleans« samt en Række dygtige Portrætter: Ch. | 
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, Darwin, Bismarck, Miss Wormald, Miss Rose 
I Mirlees og nydelige Børnebilleder. For London's 
j St. Paul udførte han store dekorative Arbejder 
i (Mosaik). R., en meget alsidig Aand, har ogsaa 
! studeret Kunsten litterært, 1878 blev han saa-
i ledes Professor i Kunsthistorie ved Universitetet 
' i Oxford. Han har skrevet om Kunst, endvidere 
, forsøgt sig som Billedhugger. A. Hk. 

Richomme [riså'm], Ju les , fransk Maler, 
født 5. Septbr. 1818 i Paris, død 16. Oktbr. 
1902 smst. R., Søn af Kobberstikkeren J. Th. 
R. (1785 —1849) og Elev af Drolling, har udført 
en Mængde historiske, legendariske og bibelske 
Malerier: Vægbilleder i St. Vincent-de-Paul-
Kapel i Kirken St. Severin (1861) og i forskel
lige Kirker i Provinserne, endvidere »D. heil. 
Peter fra Alcantara helbreder et Barn« [1864, 
Mus. i Luxembourg], »Johannes Døberens Hen
rettelse« [1866, Mus. i Besancon] etc. Særlig 
højt sættes hans Portrætter. A. Hk. 

Richter, A d r i a n Ludwig , tysk Maler, 
Tegner og Raderer, født 28. Septbr. 1803 i 
Dresden, død smst. (Loschwitz) 19. Juni 1884. 
R.'s Liv er ikke rigt paa ydre Begivenheder. 
Han gik Faderen Kobberstikker C. A. R. til 
Haande i Faget, rejste en Del; et Ophold i Italien 
1823—26 fik særlig Betydning for hans Land-
skabskunst, der under Paavirkning fra J. Schnorr 
udvikledes i romantisk stiliserende Retning. Til 
en Begyndelse malede, tegnede og stak R. for 
Udkommets Skyld Masser af italienske »Veduter«; 
hans »historiske« italienske Landskaber og de 
Malerier, han fra Midten af 1830'erne udførte 
med Emner fra hans Hjemland (»Overfart ved 
Sclireckenstein« [Dresden Gal.], »Fra Riesen -
gebirge« [Berlin's Nationalgalerijetc), ere gennem-
aandede af poetisk Følelse, men teknisk set for 
ængstelig-omhyggelig udførte, for brogede i 
Koloritten. Fra 1841—76 virkede R., der en 
en Tid havde været ansat ved Meissen's Tegne
skole, som Professor i Landskabsmaleri ved 
Dresden's Akademi. Sin Berømmelse skylder R. 
sin Illustrationsvirksomhed. Under Indflydelse fra 
Schwind's Kunst og Chodowiecki's Raderinger og 
i Besiddelse af en sikker Tegneteknik begyndte 
han Rækken af sine ca. 3,000 Tegninger med 
Tegninger til »D. mal. u. romant. Deutschland« 
og »Vicar of Wakefield«. Derefter Tegninger til 
Træsnit til Musæus'es Eventyr [1842], Bechstein's, 
Reinick's o. s. v., »Alt. u. neu. Studenten- u. 
Volkslieder« [1843—45], Horn's Spinnstube, en 
Række Børnebøger: »Beschauliches u. Erbauliches« 
[1851], »Vater unser«, »Fiirs Haus« o. s. v., Hebel's 
»Alemannische Gedichte« m. m. Hvad der gør 
mange af disse Ting til Mesterværker, er ikke 
alene den tekniske Dygtighed, hvormed Teg
ningerne ere tilpassede for Træsnittet med Be
varelse af den af Materialet betingede Stil (saa-
ledes store Luft- og Skyggemasser), men ogsaa 
og særlig det genialt naive Syn, hvormed Livet 
ses, den tyske Smaaborger- (og Spidsborger-) 
families Tilværelse, dens Medlemmers lykkelig frede
lige Færden i nøjsom Tilfredshed og i Samleven 
med Naturen, i Hus og Have, med Hund og Kat. 
Humoren i de mange Skikkelser, R.'s uudtømme
lige Fantasi har fremtryllet, det hjertevindende 
Gemyt og Evnen til at hæve Poesiens Skat ud af 
Smaafolks Liv har gjort R. populær og elsket af 
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det tyske Folk som næsten ingen anden Kunstner. 
(Li t t . : »R.'s Selvbiografi« [i talrige Oplag, 10. 
i 1900]; Hoff, »A. L. R.« [1877]; S t e in fe ld , 
>A. L. R.« [1878]; O. Jahn , »R.'s Album« og 
»Biogr. Aufsatzen« [1867]; Wesse ly , »R. zum 
Achtzigsten Geburtstag« [Wien 1883]; Ger l ach , 
»L. Richter's Leben dem deutschen Volke erzahlt« 
[1890]; Knackfusz ' s »Kiinstlermonograph.« Nr. 
XIV). A. Hk. 

Richter, E r n s t F r i e d e r i c h E d u a r d , tysk 
Musikteoretiker og Komponist, (1808—79), var 
teologisk studerende og lagde sig paa egen Haand 
efter Musik. 1843 blev R. Teorilærer ved det 
nydannede Musikkonservatorium i Leipzig, an
sattes derhos som Organist ved forskellige af 
Byens Kirker og blev 1868 Kantor ved den be
rømte Thomasskole. R.'s Kompositioner omfatte 
navnlig Kirke- og Kammermusik. De have ikke 
selvstændig Betydning. Overordentlig Udbredelse 
vandt derimod R.'s »Praktiske Studier til Musikens 
Teori«, der omfatte »Lehrbuch der Harmonie«, 
»Lehrbuch der Fuge«, »Lehrbuch des einfachen 
und Doppelten Kontrapunkts« — Bøger, der 
mange Aar igennem benyttedes overalt til Under
visning og Selvstudium, udkom i talrige Udgaver, 
oversattes paa mange fremmede Sprog (paa Dansk 
ved Gebauer og Bondesen). W. B. 

Richter, Eugen , tysk Politiker, er født 30. 
Juli 1838 i Dusseldorf, indtraadte 1859 i den 
preussiske Statstjeneste, men tog Afsked 1864, da 
Regeringen ikke vilde stadfæste hans Valg til 
Borgemester, men endog vilde forsætte ham til 
Bromberg i Posen. Han flyttede til Berlin og 
hengav sig helt til politisk og journalistisk Virk
somhed; har siden 1885 udgivet »Freisinnige Zei-
tung«. 1867 valgtes han til den første nordtyske 
Rigsdag og har siden 1869 haft Sæde i det 
preussiske Underhus og siden 1871 i den tyske 
Rigsdag, dog gentagne Gange skiftende Valg
kreds. Han er en ypperlig og altid slagfærdig 
Taler; var en bitter og haardnakket Modstander 
af Bismarck — dog med Undtagelse af Kultur
kampen — og særlig af hans Told- og Skatte
politik. Ogsaa søgte han at hindre enhver Ind
skrænkning i Handels- og Næringsfrihed, samt at 
værge den private Virksomhed mod Statsmagtens 
Indgreb (kæmpede imod de private Jærnbaners 
Overdragelse til Staten). Derfor er han ogsaa 
afgjort imod Socialdemokraternes Samfundsom-
dannelse; hans »Socialdemokratiske Fremtids
billeder« [1891] vakte stor Opsigt og udbredtes 
i 200,000 Aftryk (Overs, paa Dansk 1892). Hans 
Dygtighed som Agitator og som Parlamentariker 
gjorde ham snart til Fremskridtspartiets og senere 
(1884) til det tysk-frisindede Partis Leder; men 
hans udelukkende kritiske Holdning og hans 
Herskesyge fremkaldte 1893 Udskillelsen af »den 
frisindede Forening« under H. Rickert og har 
efterhaanden medført Partiets stærke Tilbage
gang baade i Rigsdagen og blandt Vælgerne, 
idet mangfoldige af disse foretrække at stemme 
paa de socialdemokratiske Kandidater. E. E. 

Richter, F r a n z Z a v e r , tysk Komponist, 
(1709—89), var i over 40 Aar Kapelmester ved 
Strassburger Munster og komponerede i denne 
Egenskab en Mængde Kirkemusik, men har i 
øvrigt efterladt sig en Del Symfonier og Kammer
musikværker samt en Harmonilære, paa Fransk over

sat af Kalkbrenner som »Traké d'harmonie et de 
composition«. W. B. 

Richter, G u s t a v C a r l Lu dwig, tysk Maler, 
født 3. Aug. 1823 i Berlin, død 3. Apr. 1884 
smst. R., der fik sin første kunstneriske Op
dragelse paa Berlin's Akademi og under E. Hol-
bein, lærte hurtig under Cogniet i Paris en 
malerisk Virtuositets Kunstgreb og udviklede yder
ligere sin Teknik til glansfuldt Mesterskab paa 
talrige Rejser, særlig den lange 1861 til Ægypten. 
Et lille godt Billede af hans Søster (1852) vakte 
ved sin maleriske Ynde, men ogsaa ved sit lidt 
sentimentale Anstrøg Opsigt og Begejstring hos 
det berlinske Kunstpublikum. Med det dygtig 
malede, teatralsk holdte »Jairi Datter«, der med 
sin pragtfulde Kolorit forekom hans Landsmænd 
en epokegørende Skønhedsaabenbaring, og med 
et større Kvindeportræt fra samme Aar (1858) 
slog han helt igennem. 1859 paabegyndte han 
det store, først 13 Aar efter afsluttede »Pyra
miderne bygges« for Miinchen's Maximilaneum. 
Et Utal af Studier i Olie, Akvarel og Tegning 
fra Ægypten-Rejsen benyttede han til dette solidt 
malede, men lidet dramatiske, figurrige Arbejde; 
samme Rejse gav ligeledes Stof til Illustrationerne 
til Ebers'es »Ægypten«. Efterhaanden blev R. i 
overvejende Grad Portrætmaler, Aristokratiets og 
det fine Bourgeoisies. Hans Skønhedstrang, hans 
Tilbøjelighed for det lidt sødlig smægtende og 
hans Evne til at gengive Kvindeløden lysende 
transparent gjorde hans ikke altid helt ægte Kvinde
portrætter og hans vel »yndige« Idealfigurer (Oda-
liske, Ægypterinde etc.) overordentlig populære, og 
Herrernes ydre Væsen og fornemme Elegance gen
gav han med stort Bravour: Fyrstinde Carolath 
[1872], Kejser Vilhelm (Breslau-Mus.), det dygtige 
Portræt af E. Hildebrandt (Danzig-Mus.) etc. 
Hertil kom adskillige elskværdige Familiebilleder: 
»Evviva!« [1873] m. fl. R.'s mest bekendte — og 
virkelig skønne — Arbejde er Portrættet af Dron
ning Louise [1879, Bymuseet i Koln]. Dette 
Billede, der ikke i streng Forstand er et Portræt, 
har man ikke med Urette betegnet som en ideal 
Legemliggørelse af det preussiske Folks Skyts-
aand. A. Hk. 

Richter, H a n s , tysk Musiker og Dirigent, er 
født i Raab i Ungarn 4. Apr. 1843, hvor hans 
Fader var Domkapelmester, studerede 1860—65 
Horn, Klaver og Komposition ved Konservatoriet 
i Wien, og blev 1866 kaldt til Rich. Wagner i 
Luzern for at være ham behjælpelig med Kopie
ringen af Partituret til »Mestersangerne«, og Sam
livet her med den store Mester lagde Grunden til 
det Kendskab til og den Fortrolighed med de 
Wagner'ske Værker, der skulde gøre ham til en 
af de mest fremragende Wagner-Dirigenter. 1868— 
69 var han Kordirigent ved Miinchen's Opera, 
1870 ledede han Prøverne og Opførelsen af 
»Lohengrin« i Bruxelles, 1871—75 var han Kapel
mester ved Operaen i Pest, og 1875 blev han 
Kapelmester ved Hofoperaen i Wien (til 1897) 
og Dirigent for de filharmoniske Koncerter. 1876 
dirigerede han Niebelungen-Opførelserne i Bay
reuth og har siden den Tid været en af Hoved
dirigenterne ved Bayreuth-Festspillene. I Eng
land har R. siden 1879 spillet en meget betyde
lig Rolle som Koncertdirigent, og i de senere 
Aar har han ogsaa som saadan foretaget Kunst-
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rejser til andre Lande og Byer (Kbhvr. 
1901). S. L, 

Richter, J e a n Paul F r i e d r i c h , tysk For
fatter, bekendt under Navnet J e a n Pau l , født i 
Wunsiedel i Fichtelgebirge 21. Marts 1763, død 
i Bayreuth 14. Novbr. 1825. I sit andet Aar 
kom han med sine Forældre til en landlig Præste-
gaard i Nærheden af Hof og blev her fra Barn
dommen af vant til det stille indendørs Liv, som 
altid senere var karakteristisk for ham; han fik 
fra først af sin Undervisning i Hjemmet, og skønt 
han fra sit 13. Aar kom i en offentlig Skole og 
senere paa Gymnasiet i Hof, havde han alt før 
den Tid vænnet sig til stadig Læsning i Hjemmet 
og til en ubegrænset Opnotering af alt, hvad der 
interesserede ham, i net skrevne Bøger, som efter-
haanden svulmede op til et helt lille Bibliotek. 
Efter Faderens Død bleve han og hans Moder 
understøttede af Bedsteforældrene i Hof; men 
ved disses Død gik deres Formue udelukkende 
til den fædrende Slægt, og Moder og Søn maatte 
i Aarevis lide den bitreste Fattigdom. Efter en 
kort Tid at have studeret Teologi i Leipzig 
kastede han sig over filosofiske og æstetiske Studier, 
og her var det Rousseau og de engelske Humo
rister, der bleve hans Yndlingsforfattere, med 
hvilke sidste han følte sig aandsbeslægtet. Han 
fortsatte sine Samlinger og Ekscerpter, især af 
Anekdoter, Vittigheder og Dumheder; han førte 
en særlig Bog, som ban kaldte »Thorheiten«, og 
som senere leverede ham meget satirisk Stof. Da 
han ikke saa nogen Udvej til lønnet Arbejde, be
sluttede han, om muligt, at erhverve sit Ophold 
ved litterær Produktion, hvis første Frugt var 
»Das Lob der Dummheit«; men han fandt ingen 
Forlægger til den, og den blev først udgiven 
efter hans Død; derimod fik han udgivet en Sam
ling Smaasatirer under Titel »Gronlandische Pro-
zesse« [1783], som allerede helt igennem bære 
Præget af den ejendommelige Jean-Paul'ske Stil, 
især de ofte meget søgte, men tit meget træffende 
Lignelser, den brede episodiske Fortællemaade, 
den hensynsløse parentetiske Indskydning af uved
kommende Sager, samtidig med den ærligste 
Vilje til at kæmpe imod alt hvad ondt og dumt 
er. Bogen blev meget kølig modtagen og gav 
ikke Forlæggerne Lyst til at indlade sig med den 
unge Forfatter, som aabenbart havde hentet hele 
sin Livsvisdom fra Bøger; hans næste Bog »Aus-
wahl aus des Teufels Papieren« [1789] gik det 
ikke bedre; han kom atter i Nød og maatte flygte 
for sine Kreditorer og søgte Tilflugt hos sin 
Moder, der boede i Hof i de tarveligste Kaar. 
Her opnaaede han en Lærerplads hos nogle Familier 
i Schwarzenbach, hans Faders sidste Kald, og gik 
nu en forholdsvis sorgfri og behagelig Fremtid i 
Møde; han kunde hver Søndag besøge sin Moder 
og sin Ven Otto, med hvem han sluttede et For
bund for Livet; hans Arbejde interesserede ham 
og levnede ham Tid til litterær Virksomhed, og 
han fik igen Mod til at forsøge sig som For
fatter. Han skrev de tre mindre Humoresker 
»Des Amtsvogts Freudels Klaglibell iiber seinen 
verfluchten Damon«, samt de to virkelig morsomme 
»DieReise des Rektors Falbel und seiner Primaner < 
og »Leben des vergniigten Schulmeisterleins Wuz 
in Auenthal«. Derefter fulgte den ufuldendte 
større Roman »Unsichtbare Loge« [2 Bd., 1793], 

som til Trods for sin fragmentariske Skikkelse 
allerede vandt ham et Publikum; men han slog 
egentlig først igennem med Romanen »Hesperus« 
[1795] og var nu med sine ringe Fordringer til Livet 
kommen paa den grønne Gren. Han var 1794 

! flyttet til sin Moder i Hof og udsendte i de 
! nærmest følgende Aar den fortræffelige Humoreske 
; »Leben des Quintus Fixlein« [1796], Romanen 
' »Blumen-, Frucht- und Dornenstucke, oder Ehe-
! stand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten 

Siebenkas« [4 Bd., 1796—97], vistnok hans bedste 
Bog, der indeholder en Del forblommet Selv
biografi. Ved denne Bog erobrede J. P. en stor 
Del af Tyskland's Læseverden, især Damerne, 
hvilket i og for sig ikke er saa forunderligt i 
Betragtning af Bogens mange fortræffelige Sider, 
men dog bliver mere forstaaeligt for en Nutids
læser, naar han betænker, i hvor høj Kurs det 
sentimentale, for ikke at sige blødsødne, stod hos 
Datidens Tyskere. Han modtog en anonym Ind
bydelse til Weimar (som det viste sig, fra Fru 
Charlotte v. Kalb) og blev modtagen med aabne 
Arme af den fornemme Dameverden samt af Herder, 
hvorimod Goethe og Schiller stillede sig køligere 
over for ham. Fra denne Periode skriver sig 
Udkastet til »Titan«, aabenbart fremkaldt ved 
Goethe's »Wilhelm Meister«, ligeledes »Der 
Jubelsenior« [l797] og »Das Campanerthal oder 
die Unsterblichkeit der Seele« [1798]. Efter at 
J. P. lykkelig var sluppen fra en eksalteret Dames 
Efterstræbelser, rejste han til Leipzig, hvor han 
nu blev modtagen som en berømt Mand, og be
søgte derefter Weimar for anden Gang efter Ind
bydelse af Hertuginde Amalie (1798) og derpaa 
Hildburghausen (1799), hvor han udmærkedes 
med en Titel. Han rejste herfra til Berlin, 
hvor han giftede sig (1801) og agtede at 
bosætte sig; men Byen tiltalte ham ikke, hans 
Ansøgning til Kongen om en Digterunderstøttelse 
blev afslaaet, og han drog derfor med sin unge 
Hustru til Meiningen, hvor han kom til at staa i 
et meget nært Forhold til Hertug Georg. Af de 
Bøger, J. P. udsendte i disse Aar, skulle kun nævnes 
den satiriske »Clavis Fichtiana«, som han dedi
cerede til F. H. Jacobi, hvem han ansaa for Tidens 
største Filosof, og den store Roman »Titan« [4 
Bd., 1800—3]. Han forlod Meiningen igen og 
bosatte sig Bayreuth, hvor han blev til sin Død, 
og hvor der 184! blev rejst en Bronzestatue af 
ham. Af Skrifterne fra hans sidste Aar maa endnu 
nævnes »Die Flegeljahre« [4 Bd., 1804—5], som 
han selv regnede for sit bedste Værk, og som 
ganske vist maa anses for det »Jean-Paul-genialeste« 
af dem alle, »Levana, oder Erziehungslehre« [3 
Bd., 1807, 4. Opl. 1861, ny Udg. ved R. Lange 
1893], de to meget morsomme Humoresker »Des 
Feldpredigers Schmalzle Reise nachFlatz«, og »Dok
tor Katzenbergers Badereise« [1809, ny Udg. 1823] 
og endelig »Das Leben Fibels« [1811], »Der 
Komet, oder Nikolaus Marggraf« [3 Bd., 1820— 
22], samt Selvbiografien »Wahrheit aus Jean Pauls 
Leben« [1826]; »Samtliche Werke« [60 Bd.. 
1826—38; i Hempel's Udg. med Biografi af R. 
Gottschall, 60 Bd., 1879]; af de forskellige Ud
valg nævnes Hempel's (31 Bd.) og Kiirschner's 
(»Deutsche Nationallitt.«, Bd. 130—34); desuden 
findes flere af de bedste Ting i Reclam's Uni
versalbibliotek. Af Brevsamlinger kunne nævnes 
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>J. P.'s Briefe an F. H. Jacobi« [1828], »Brief- I F o r s t e r , »Denkwiirdigkeiten aus dem Leben von 
wechsel J. P.'s mit seinem Freund Chr. Otto« J. P.« [4 Bd., 1863]; V i s e n e r , »Kritische Gange« 
[4 Bd., 1829—33], »Briefwechsel zwischen H. '• [Neue Folge 6. Bd., 1875]; N e r r i i c h , »J. P. und 
Voss und J. P.« [1833], »Die Briefe von Ch. v. '. seine Zeitgenossen« [1876] og »T. P., sein Leben 
Kalb an J. P. und dessen Gattin« [1882]. (Li t t . : und seine Werke« [1889]; Jo s . Mul ler , »J. P. 
S p a z i e r , »J. P. Fr. R., ein biographischer und seine Bedeutung fiir die Gegenwart« [1894] 
Kommentar zu dessen Werken« [5 Bd.7 1833]; og »Die Seelenlehre J. P.'s« [1894]; Borne,. 
O t t o og F Q r s t e r , en Fortsættelse af »Wahr- ' »Denkrede auf J. P.« [1825]). C. A. N. 
heit aus J. P.'s Leben« [8 Hæfter 1826—33]; E-



Fortegnelse over Illustrationer i fjortende Bind. 

Paris 

I . K o r t ( F a r v e t r y k ) . 

Side. 
4 1 . I Randers . . 

I I . T e k s t i l l u s t r a t i o n e r og Kor t . 

Side. 
Pantograf 3 . 
Papegøjer. Fig. 1—3 7—8. 
Papir. F ig . I—3 12 — 1 3 . 
Parabel 19. 
Paraboloide. Fig . I—2 20. 
Paradisfugle. Fig . I — 3 2 2 — 2 3 . 
Paris (Kort ) 45. 
Paris 'es Byvaaben 49. 
Paris 57. 
Parthenon . 74. 
Partisan. Fig . a.b. c 75. 
Pascal 's Limagon 80. 
Passionsblomst 87. 
Patron. Fig . 1—5 107—108. 
Pattedyr. F ig . I — 3 I I I —117 . 
Pauke 121. 
Peberfamilien 144. 
Peberfugle. Fig . I—2 145. 
Peking (Plan) 161. 
Pelikan 166. 
Pengviner 180. 
Penicillium 181. 
Peperomia 189. 
Pergamon (Plan) 198. 
P e r i d e r m i u m . . . , 200. 
Perlehøns 208. 
Peronosporaceae 213 . 
Persea 217. 
Philodendron 3 0 1 . 
Phleum 304. 
Phytophthora . Fig. 1—3 308. 
Pibere 312. 
Pigæble 326. 
Pikener 328 . 
Pil. F ig . 1—4. . 3 3 ° — 3 3 i -
Pindsvin 3 4 1 . 
Pipatusse 347. 
Piroler 350. 
Pisa (Det skæve Taarn) 352. 
Pistol 358. 
Pithos 360. 
Planarier. F i g . 1 —2 373 . 
Plantegeografi (Kort) 384. 
Plov. Fig . I —4 424—425 . 
Plymouth (Plan) 429. 
Pløjning. Fig . 1—3 4 3 1 . 
Pochette 435. 
Podejord 436. 
Polarisation. Fig . 1—2 446—447 . 
Polygnotos 490. 

Polykleitos 
Pompeji. Fig. 1—2 505-
Poresvampe. Fig . I —3 
Porsgrund (Plan) 
Portlands-Vase 
Portsmouth (Plan) 
Poseidon 
Praxiteles (Hermes) 
Presning. Fig. I — 4 
Presse. Fig. 1 —3 
Probervægt 
Præstø (Plan) 
Præstø 's Bymærke 
Pudling 
Pulk 
Pumpe. Fig . 1—6 755-
Pungaber 
Punghare ' 
Pungmaar 
Pungrotter 
Punica 
Pyramide. Fig . 1 —2 
Pæstum 
Pølseorme. F ig . 1 - 2 

Raadplanter 
Rabarber , 
Rajgræs 
Randers Bymærke 
Rankefødder 
Rapgræs 
Ravnefugle. Fig . 1—2 
Redningsapparater . Fig. I —2 
Redningsbaad 
Regalier. F ig . 1—2 
Regnkort over Europa 
Regnestok 
Regnmaaler 
Regulator. Fig . 1—3 988 
Rejsning. Fig . 1—4 1007 — 
Remington-Gevær 
Rem værk. F ig . 1—4 
Retvinklet 
Reykjavik (Plan) 
Rhapis 
Rhinen's Mundinger 
Ribbegopler 
Ribe (Plan) 
Ribe's Bymærke 

Side-

Side. 
492 . 

-506. 
528. 
532. 
538. 
543-
560. 
607. 
613 . 
614. 

654-
720. 
7 2 1 . 
743-
75 i -

-756-
759-
7 6 1 . 
761 . 
762. 
762. 
779-
802. 

8 3 1 . 
834. 

904. 
931-
95°-
9 5 i -
970. 
978. 
982 . 

983-
- 9 8 9 . 
•1009. 
1026. 
1028. 
1082. 
1 ICO. 
1104. 
1107. 
1121. 
1124. 
1125. 



Rettelser og Trykfejl. 

I . B i n d . 
Side 831 , Sp. I , L . 16 f. o. : Ongentheor læs: On-

gentheov. 

n. Bind. 
Side 661 , Sp. I, L. 15 f. o . : (tysk) udgaar. 

— 723, — I, - i f . o. : Charels læs: Charles. 
— 838, — 2, - 8 f. o. : Ravezzano læs: R o -

vezzano. 

I I I . B i n d . 

Side 966, Sp . I, L. 18 f. o. : Valgret læs: Valgbar
hed. 

I V . B d . 

— 78, — 2, - 28 f. o . : Rancourt læs : Dan-
court. 

V . B d . 

Side 264, Sp. 2 : L . 2 f . n . : P r i p y l a l k o h o l læs: 
Propylalkohol . 

— 3 0 8 , — 2, - 3 i f . o. : 156 læs: 150. 

V I I Bind . 
Side 213, Sp . 2, L. 15 f. n . : F r o l l l i c l i læs: F r o -

l i c h . 
— I 053> — *> " i 6 f . n . : Inderøens læs: Nam-

dalens. 

IX. B ind . 

Side 634, Sp. 2, L. 20 f. n . : Reunion læs: Mauri
tius. 

— 740, — 2 , - 3 2 f. n . : (s. d.) udgaar. 

X . B ind . 

Side 424, Sp . 2, L. 18 f. n . : -mana læs: -anam. 

X I . B ind . 

Side 165, Sp. I , L . 2 f. o. : fortil læs : bagtil. 

XIII. B ind . 

Side 4 9 ° , Sp . I , L . 2 f. n . : 130 M. l æ s : 251 M. 
— — , — 2, - 9f . o. : (1,790 M.) læs: Ren-

dalssølen (1,751 M.) 
samt Storsølen, Sølen 
Kletten (1,828 M.). 

— 1081, — 1, - 29f. o. : [pe!igntsn] læs [pe!Jn-
I9B]. 

— 1099, — I, - i o f . n . : Paltorsk læs: Paltosk. 
I Rettelser og Trykfejl til X I I I Bd. staar S. 

541, Sp. I, L. 13 f. n. Olofsen læs: Olafsen. 

XIV. B ind . 

'Side 20, Sp. I, L. 24 i- n.: {A) læs : (O). 
— 3 7 , — I, - 13 f. o . : legis læs : leges. 
— 38 , — I , - 33 f. n . : 1827 læs : 1823. 
— —, — 2 , - 1 2 f. n . : [paradysatæle'] læs: 

[parådysatølæ'j. 
— 57, — 2, - 25 f. n . : [pari'] læs : [pari 's] . 

! Side 60, Sp. 2, L. 33 f. 

— 7 1 , — 1, - 20 f. 

— 108, — 2 , - 2 7 f-
— 120, — 1, - 13 f. 

— 126, — i> - 5 f-
— 141, — 2, - 34 f. 

— 173, — 2, - 17 f. 
— — , — 2, - 10 f. 
— - , - 2, - 4 f-
— — , — 2, - 2 f. 

— i75> — ' , - 2 9 — 

— , - 1, - 33 f-
— , — 2, - 21 f. 

— , — 2, - 8 f. 

182, — 2 , - 2 8 1 " . : 

— , — 2, - 11 f. 
185, — 1, - 14 f. 
186, — 1, - 14 f. 

n.: [palskazba.ri] læs: 
[pa! akazbara]. 

o . : admirality læs: admi-
ralty. 

o. : I202 læs: 1282. 
n . : [patyra'z] læs : [paty-

ra !2 ] . 
o . : Livet læs: Vejen. 
n . : [pa'zmani] læs : [pa'z-

mafi]. 
n . : : læs : i. 
n . : i læs : under, 
n. : Æ n æ a s læs: Æneas . 
n.: I Stedet for »ligesom« 

læs : til dem som til. 
30 f. o . : I Stedet for »En 

finere Rettelse opnaas 
ved« læs : Et bedre 
Kompensationspendul 

er. 

»langt« udgaar. 

I Stedet for »et et P. 
af denne Art« læs: er 
et Snoningspendul. 

Guderne dysse læs: 
Athena dysser. 
Firenze l æ s : Rom. 

— — , — I , - 30 f. n. 

— 194, — i , - 18 f. n. 
— 211 , — i , - 8 f. n. 
— — , — 2, - 3 f. O. 
— — , — 2, - 5f .n . 
— 219, — 2, - 19 f. 0. 
— 238, — 1, - 11 f. o. 

— 264, — 1, - 14 f. o. 

— 298, — 2, - 18 f. o. 

— 301 , — 2, - 1 f. o. 

— 305, — 1, - 23 f. n. 

— 316, — 2, - 6 f. o. 
— — , — 2, - 21 f. o . 
— 318, — 2, - 33 f. o. 

— 328, — 2, - 5 f. n. 

: , l æ s : samt. 
: hvorfor læs : hvorefter. 
: indeholdes læs: til

bageholdes. 
: Efter Tilfælde tilføjes: 

For Finansaaret 1902 
—03 ere Pensions- og 
Invalideforsørgelses
udgifterne regnede at 
udgøre henimod 
3,475,000 Kr . 
[pere! ire] læs: [p**ræ! r]. 

: Pianhy læs : Piauhy. 
: Piouhy læs : Piauhy. 

Po ra læs : Para. 
; »to« udgaar. 
; Efter »Del« tilføjes: 

Operaer. 
[p i l tahad] læs : [pi!ta-
hed]. 

: P h i l i p p e v i l l e t i l
føjes: [filipvi'l]. 

: Kirchenmusiken læs: 
Katzenmusiken. 

: incrassatu læs : incras-
sata. 

([pi'kari??] læs : [pi'ke-

jtinl 
: [piedimo'nte'] læs : [p !e-

dimo'nte]. 
[pi! kspi !k] l æ s : [pa'iks-
p i !k ] . 



ide 439, Sp. I> 

— 489, — 1 

— 5 i o . — li 
— 5^2, — 2, 

— 522, — I, 

— 534, — i, 
— 543 , — I . 

— 581 , — i , 
- 583, - i , 
— — > — 2, 
— 6 0 1 , — 2, 
— 613 , — 2, 
— 644, — 1, 
— 646, — 2, 

- 647, — 1, 

L. 25 f. 0 

- 8f. 0 

- 23 f. n 
- 15 f- n 

- 18 f, 0. 

- 8 f. n . 
- 32f .11. 

- 26 f. 0. 
- 2 f. n. 
- 15 f- 0. 
- I 3 f - n . 
- 19 f. 0. 

9 f. n. 
- 7 f. n. 
- 31 ° g 

— 658, - I , 

— 668, — 2, 

— 706, — 1, 

— 8 0 3 , - 1, 

— 807, — 2, 

9 f. n. : 

- 9 f. o. 

- 14 f. n. 

- 28 f. o. 

- 32 f. o. 

- 21 f. n. 

: [pol la . r t ] læs: [pu!-
la.rt] . 

: Ikosaeder læs : Ikosa-
eders. 

: [poslæ] læs: [poslæ']. 
: [på'nta'lbaglaslinj læs: 

[på'ntå'baglåslin]. 
: [pop9ri 'n^e] læs: [pop e -

ri 'n^e]. 
: kaldtes læs: kaldes. 
: [-sa'ndwitz] læs: 

[-sa'ndwits]. 
: åvva/iio læs : dvvctptg. 
: Bailliage læs : Baillage. 
: —72 læs : — 6 2 . 
: virielis læs : viriis. 
: kran læs: proces. 
: med Frø læs: ved F r ø . 
: 1874 læs: 1879. 
16 f. n . : Thurah læs : 

Eigtved. 
Efter > Løsning < ti l
føjes: ( L i t t . : »Bidrag 
til Dansk Kunsthisto-
rie< ved F . R . F r i i s 
[ K b h v n . 1 9 0 1 j S . 2 8 7 — 
304)-

Produce-stake læs: 
Produce-stakes. 
Krigshistorier læs: 
Krigshistorien. 
i Draconis læs : i Dra -
conis. 
Ueberbevolkerung læs : 
Uebervolkerung. 
[kwa !elz] læs:[kwa !3lz]. 

Side 808 

— 814 

— 840 

— 847 

— 861 
— 876 

— 878 
— 889 
— 936 

— 941 
— 964 

— 1004 

1005 
1027 
1037 
1056 

— 1077 

Sp. I , L . 21 f. o. : [ka! r] læs : [kwå! at]. 
— I, - 29 f. o. : [kwå!ta]læs:[kwå!8ta] . 

— I, - 5f . n. : [kttaul] læs: [ke'jjtal]. 
— 2, - 27 f. n . : Hespanta læs: H e -

spanha. 
— 2, - 7—8 f. o. : kyrka-lagfarenheten 

læs: Kyrko-Lagfaren-
heten. 
var læs: er. 
i Stedet for »og« læs : 
, i Norge . 
Regnar læs: Regner. 
[rabærvilie! ] læs [ra-
bærvilie']. 
[rameli] læs: [råmeM]. 
70 læs: 32 . 

2, 
2 , 

I , 
1, 

i , 
2, 
I , 
2, 

2, 

2 , 

2 , 

I , 
I , 

I , 
2, 
I , 
2, 

2, 

2 , 

28 f. O. 
15 f. O. 

13 f. O. 
I I f. o. 

I o f. o. 
32 f. n. 

i f . n . 
14 f. o. 
13 f- n. 

33 f- n. 
7 f . o . 

33 f- n. 
8 f . n . 

24 f. n. 
13 f. o. 
6f . o. 

16 f. n. 

9 f. n.: 

23 f. n. 

j[ri!di?7J læs : [red'ijj]. 

Efter »Prøveglas« ti l
føjes P r o b e r g l a s . 
[siulva] læs : [si'lva]. 
K a w e r a n læs: K a -
w e r a u . 
letzter læs : letzte. 
almindelig læs : al
mindelige, 
alba læs: albo. 
Reskr. læs : Resol. 
Rengeo læs : Bengeo. 
E d o u a r t læs: Edou-
ard. 

Koleratur læs: Kolora
tur . 
Efter Nordl ing tilføjes: 
J . Afzelius, E. Trygger, . 

Oversigt over nogle af de vigtigste Omsætninger fra Metermaal 

til nugældende dansk Maal. 

I Kilometer = 0,1328 Mil. 
1 Meter = 3,186a F o d . 
I Centimeter = o,383s Tommer. 
1 Millimeter = 0,4588 Linier. 

1 Hektar 

I • Kilometer = 0,017* • Mil. 
I • Meter = 2,ssso • Alen. 
1 • Centimeter = o,u«a • Tommer. 
I • Millimeter = 0,2105 • Linier. 

1, a n T d . Land. 
1 K u b . Meter = 32,1451 K u b . Fod . 
1 K u b . Centimeter = 0,0559 Kub. Tommer. 
I K u b . Millimeter = O,o9«6 Kub. Linier. 

TT w-v . . ( 0,7188 Korntønde. 
1 Hektoli ter = { ' „ ,. , 

( 0,5881 Kul tønde . 
1 Liter == 1,0351 Pot. 
I Kilogram = 2 Pund. 

I Hektogram = 20 Kvint 
1 Gram = 2 Ort 
I Centigram = O, 02 Ort. 
I Milligram = o,ooa Ort. 

Som Eksempler paa Omsætninger, der med tilstrækkelig Nøjagtighed kunne benyttes i praktiske 
Øjemed, skal anføres: 

1 Mil = 7'/a Kilometer. 
320 F o d = 1 0 0 Meter. 
S Alen = 5 Meter. 
8 Tommer = 21 Centimeter. 

132 D F o d = 13 • Meter. i 103 1 

28 • Alen = 11 Q Meter. ^o 
4 D Mil = 227 D Kilometer. 

18 Tdr . Land = IO Hektar . 59 Kultdr. f 

Potter = 100 Liter. 
= 29 — 

7 2 l C o r m d r ^ = 100 Hektol i ter . 
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Lydskrift for Salmonsens Konversationsleksikon. 
(Ved Adjunkt Alfr. Glahn) . 

I nedenstaaende Alfabet er der væsentlig taget 
Hensyn til Lyde, forekommende i de 2 europæiske 
Hovedsprog: Engelsk og Fransk. Skulde det vise 
sig nødvendigt yderligere at medtage en enkelt 
Lyd, vil den senere blive indført i Fortegnelsen. 
Da Meningen er at faa et Alfabet, som, imøde
kommende de praktiske Krav, med saa faa Midler 

V o k a l e r : i) M u n d v o k a l e r . 

kort, lang. 
u dansk u Lyd i Bud, Bule. 
o — o — — slukke, rode. 
å — aa — — Lod, Baade. 
a — a — — Kar, spare. 
s engelsk Lyd: i) i b e t o n e d e S t a v e l s e r 

svarende omtrent til dansk 6 
Lyd, udtalt med spalteformig 
Læbeaabning: f. Eks. eng. but, 
cQme. 
2) i u b e t o n e d e S t a v e l s e r 
svarende omtrent til dansk ube
tonet e Lyd, udtalt med mere 
tilbagetrukket og sænket Tunge, 
f. Eks. eng. under, ubestemt 
Art. a 

6 dansk o Lyd i Gortler, gOre. 
ø — ø — — Kølle, køle. 
y — y — — Hytte, skyde. 
æ — æ — — Hætte, kære. 
a mere aabent æ end dansk æ efter r [Præst]; 

eng. had, man. 
e dansk e Lyd i til, bede. 
i — i Slid, slide. 

2) N æ s e v o k a l e r . 

å nasaleret a Lyd f. Eks. fransk: an. [Luften gaar 
ved Udtalen af Næsevokaler sam
tidig ud ad Mund og Næse; a 
altsaa forskellig fra dansk ang i 
Sange, der bestaar af Mund
vokalen a - j - j] (o: nasaleret g; 
se nedenfor)]. 

o nasaleret o Lyd f. Eks. fransk: on. 
0 — 6 — - — — un. 
æ — æ — - — — hein. 
i — i — - — portug.: sim. 

som muligt yder det mest mulige, ere alle finere 
Nuancer — hvor en Sammenblanding vanskelig vil 
føre til Misforstaaelse — ladte ude af Betragtning. 
(Saaledes er Forskellen mellem (stemt) fr. b, d, g 
og (halvstemt) dansk: b, d, g; mellem tysk: ch i 
ich og i rachen, o. 1. ikke antydet; saadanne De
tailler maa søges i Specialværker). 

K o n s o n a n t e r . 

d dansk d i Dag. 
fd — d — Gade; eng. the (stemt Lyd). 
IJ) engelsk th — three (ustemt Lyd). 
/s dansk s (ustemt Lyd). 
\z engelsk z —Zeal; fransk s i peger (stemtLyd), 
(s fransk ch — Chasse; tysk sch i schlecht 

(ustemt Lyd). 

Iz — g (foran e, i, y) i gens; fr. j i je 
(stemt Lyd), 

n fransk gn (et »mouilleret« n) i agneau. 
g dansk g i god. 
(% tysk ch i rachen, ich (ustemt Lyd). 
\y dansk g i Dage (stemt Lyd). 
tj — ng (nasaleret g) i lange; eng. sing-

jv? engelsk w i Was; fransk OUi (stemt Lyd). 
(hw — wh i when (ustemt Lyd). 
jl dansk 1 i Hvile (stemt Lyd), Slid (halvt stemt Lyd). 
\l cymrisk 11 i lian (ustemt Lyd). 

NB. De i Fortegnelsen ikke medtagne Konso
nanter: b, p, m, v, f, t, n, r, j, k, h, udtales som 
paa Dansk. 

Anm. Et Bogstav, trykt med Petit over Linien, 
betegnes derved som en mer eller mindre 
tydelig artikuleret Overgangs- eller Slut-
ningslyd. 

• efter en Lyd betegner at den er lang. 
' — — — — — betonet. 
! — — — — — lang og betonet. 
- under en Lyd betegner »Stød<, der forekommer 

hyppig i dansk Sprog og fremkommer ved 
at Stemmeridsen lukkes fast til et Øjeblik for 
atter at sprænges af Luftstrømmen. Eks.: 
»Mand« [ma'n] i Modsætning til »man« [ma'n] ; 
»Støvet« [sdøVfl] i Modsætning til »støvet« 
[sdø! ved]. 

,-v forbindende to Vok. betegner dem som Diftong. 
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